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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
Примања и приходи

ВРАЧАР
Скупштина градске општине Врачар на седници одржаној 11. јуна 2010. године, на основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/2007),
и чл. 5. и 8. Пословника Скупштине градске општине Врачар („Службени лист града Београда”, бр. 37/2008 и 6/2009)
донела је

ОД Л У КУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИKA У
СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
1. Потврђује се мандат одборнику у Скупштини градске
општине Врачар изабраном на изборима одржаним 11. маја
2008. године мр Ацу Јанићијевићу са изборне листе Врачар
за европску Србију – Борис Тадић.
2. Мандат одборника траје четири године, односно до
спровођења следећих локалних избора.
3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Градска општина Врачар
Скупштина општине
Број 96-34/2010-VIII/1, 11. јунa 2010. године
Председница
Јована Механџић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар на седници одржаној 11. јуна 2010. године, на основу чл. 77, 78. и 79. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/2009),
члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, број 129/2007) и члана 15. став 1.
тачка 2. Статута градске општине Врачар („Службени лист
града Београда”, број 45/2008), донела је

ОД Л У КУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ВРАЧАР ЗА 2009. ГОДИНУ
Члан 1.
Укупно остварена и распоређена примања и приходи у
буџету градске општине Врачар у 2009. години износе:

– Oстварени текући приходи
без закупа у 2009. години
– Бесповратна средства од града
у 2009. години
– Наменски трансфери од града
у 2009. години
– Наменски трансфери од републике
у 2009. години
– Текући добровољни трансфери
од физичких и правних лица
(донације) у 2009. години
– Порез на земљиште
– Самодопринос
– Приходи буџета од закупа
са ПДВ-ом
Примања и приходи текуће године
Вишак прихода из ранијих година
I Укупна примања и приходи буџета
II Додатни приходи органа
УКУПНА ПРИМАЊА
И ПРИХОДИ (I+II)

дин.

327.534.642,92

дин.

9.155.300,00

дин.

1.976.780,00

дин.

684.412,26

дин.
дин.
дин.

5.509.995,97
740.014,48
47.920,14

дин. 215.583.700,36
дин. 561.232.766,13
дин. 577.715.136,15
дин. 1.138.947.902,28
дин.
13.456.847,83
дин. 1.152.404.750,11

Расходи буџета
– Расходи из текућих прихода
2009. године
– Расходи из наменских трансфера
од републике у 2009. години
– Расходи из добровољних текућих
трансфера од физичких и правних
лица (донација) у 2009. години
– Расходи из закупа 2009. годинe
– Расходи из вишка прихода
из ранијих година
III Укупни расходи буџета
IV Укупни расходи из додатних
приходa
УКУПНИ РАСХОДИ (III+IV)

дин.

336.377.678,79

дин.

684.412,26

дин.

3.894.478,17

дин.
дин.

50.322.112,78
200.516.960,26

дин.
дин.

591.795.642,26
13.482.121,20

дин.

605.277.763,46

Члан 2.
Планирана средства за потрошњу у буџету градске
општине Врачар у 2009. години увећана су у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”,
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број 54/2009) и чланом 4. Одлуке о буџету градске општине
Врачар за 2009. годину, за средства која су град и република пренели општини за конкретне намене, као и за средства
остварена по основу текућих добровољних трансфера од
физичких и правних лица (донација) у укупном износу од
7.901.188,23 динара.
Поред напред наведених средстава, на рачун буџета
градске општине Врачар уплаћена су и средства која нису
била распоређена у 2009. години, а која су добијена за
одређене намене, у износу од 270.000,00 динара донације од
„Паркинг сервиса”, за побољшање услова рада надлежних
инспекцијских служби у поступку инспекцијског надзора.
Члан 3.
У 2009. години остварен је приход од наменских трансфера од града у износу од 1.976.780,00 динара, за уклањање
бесправно подигнутих објеката и комунално уређење на
територији градске општине Врачар, који није утрошен до
31.12.2009. године. Целокупан износ наменских трансфера од
града пренет је у наредну годину Одлуком о буџету градске
општине Врачар за 2010. годину, за намене за које је и добијен.
У 2009. години остварен је приход од наменских трансфера од републике у износу од 684.412,26, и то:
– 484.412,26 динара – за спровођење пројекта јавног
рада „Помоћ и нега у кући”;
– 200.000,00 динара – трансфер вртићу „Нада Пурић” за
реализацију пројекта репарације мурала у дворишту.
Целокупан износ оствареног наменског трансфера од
републике је утрошен до краја 2009. године за намене за
које је и добијен.
Члан 4.
У 2009. години остварен је приход од текућих трансфера од физичких и правних лица (донације) у износу од
5.509.995,97 динара, и то:
– 2.445.324,00 динара – Донације „Аик банке”, „Eurobank
EFG”, „Hypo Alpe-Adria-Bank”, „Piraeus bank” и „NLB Nova
penzija” у циљу давања доприноса у финансирању пројекта
општине Врачар који се односи на награђивање ученика са
територије општине Врачар који су на пријемном испиту за
упис у средњу школу у школској 2009/2010 години постигли
најбоље резултате;
– 1.449.671,97 динара – Донације од физичких и правних
лица за Институт за неонатологију за набавку медицинске
опреме за прву српску банку мајчинског млека;
– 1.350.000,00 динара – Донација „Паркинг сервиса” за
побољшање услова рада надлежних инспекцијских служби
у поступку инспекцијског надзора;
– 265.000,00 динара – Донација Организације хендикепираних лица за хуманитарне циљеве „Колосеум” – сарадња на реализацији пројекта „Успостављање сервиса
– агенције за психосоцијалну подршку и персоналну асистенцију „ – геронтодомаћице.
Износ од 270.000,00 динара донације „Паркинг сервиса”
у 2009. години, за унапређење рада надлежних инспекцијских служби у поступку инспекцијског надзора, који није
распоређен у 2009. години, пренет је у 2010. годину Одлуком о буџету градске општине Врачар за 2010. годину, за намене за које је и добијен.
У 2009. години утрошено је 3.894.478,17 динара из остварених и распоређених текућих трансфера од физичких и
правних лица (донација). Неутрошена средства остварених
и распоређених донација од физичких и правних лица у
2009. години, у укупном износу од 1.345.000,00 динара, пренета су у наредну годину Одлуком о буџету градске општине Врачар за 2010. годину, за намене за којe су и добијена.
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Неутрошена средства остварених и распоређених донација од физичких и правних лица у 2009. години, у износу
од 517,80 динара, за награђивање ученика са територије
општине Врачар, која нису пренета у наредну годину Одлуком о буџету градске општине Врачар за 2010. годину, пренеће се у 2010. годину за исте намене за које су и добијена.
Члан 5.
У 2009. годину пренети су наменски трансфери од Града
и Републике из 2008. и ранијих година у укупном износу од
125.109.601,72 динара.
У 2009. години утрошено је 49.614.467,65 динара из пренетих наменских трансфера од града и републике из 2008. и
ранијих година.
Неутрошена средства пренетих наменских трансфера
од града и републике из 2008. и ранијих година, у износу од
75.215.334,27 динара, пренета су у наредну годину Одлуком
о буџету градске општине Врачар за 2010. годину, за намене
за којe су и добијена.
Неутрошена средства пренетих наменских трансфера
од града и републике из 2008. и ранијих година, у износу од
279.799,80 динара, за специјализоване услуге за уклањање
бесправно подигнутих објеката и комунално уређење, која
нису пренета у наредну годину Одлуком о буџету градске
општине Врачар за 2010. годину, пренеће се у 2010. годину
за намене за којe су и добијена.
Члан 6.
У 2009. годину пренет је приход од текућих трансфера
од физичких и правних лица (донације) из 2008. и ранијих
година, у износу од 1.251.921,58 динара.
У 2009. години утрошено је 438.360,30 динара из пренетих текућих трансфера од физичких и правних лица (донација) из 2008. и ранијих година.
Неутрошена средства пренетих трансфера од физичких
и правних лица (донација) из 2008. и ранијих година, у износу од 809.561,28 динара, пренета су у наредну годину Одлуком о буџету градске општине Врачар за 2010. годину, за
намене за којe су и добијена.
Неутрошена средства пренетих преосталих средстава
донације „Паркинг сервиса”, у износу од 4.000,00 динара, за
сталне трошкове, која нису пренета у наредну годину Одлуком о буџету градске општине Врачар за 2010. годину, пренеће се у 2010. годину за намене за којe су и добијена.
Члан 7.
У 2009. годину пренет је распоређени суфицит из 2007. и
ранијих година, у износу од 41.627.977,76 динара.
У 2009. години утрошено је 14.294.844,08 динара из пренетог распоређеног суфицита из 2007. и ранијих година.
Неутрошена средства пренетог распоређеног суфицита
из 2007. и ранијих година, у износу од 26.401.430,74 динара, пренета су у наредну годину Одлуком о буџету градске
општине Врачар за 2010. годину, за намене за којe су и била
распоређена.
Неутрошена средства пренетог распоређеног суфицита
из 2007. и ранијих година, у износу од 813.430,94 динара усмеравају се у нераспоређени суфицит, и то:
– 39.553,68 динара, која су била распоређена за трошкове осигурања имовине и запослених;
– 52.560,00 динара, која су била распоређена за услуге по
уговору за трошкове вештачења;
– 194.028,77 динара, која су била распоређена за услуге по уговору за уређење и улепшавање улица и тргова на
Врачару;
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– 389.400,00 динара, која су била распоређена за услуге по уговору за израду Програма издвајања секундарних
сировина из комуналног отпада на територији градске
општине Врачар;
– 2.007,00 динара, која су била распоређена за услуге
по уговору за Конкурс за идејно – архитектонска решења
слободних површина на Врачару (Трг испред Београдског
драмског позоришта и слично);
– 812,60 динара, која су била распоређена за услуге по
уговору за пројекат и уређење мини скејт парка;
– 0,57 динара, која су била распоређена за текуће поправке и одржавање за поправку улаза зграда и преддворишта на Врачару по пројекту „Поправимо заједно”;
– 135.068,32 динара, која су била распоређена за текуће
поправке и одржавање – санација спортских терена на Врачару.
Неутрошена средства пренетог распоређеног суфицита из 2007. и ранијих година за услуге образовања и усавршавања запослених (обука за рад на компјутерима и сл.), у
износу од 118.272,00 динара, која нису пренета у наредну
годину Одлуком о буџету градске општине Врачар за 2010.
годину, пренеће се у 2010. годину за исте намене за које су и
била распоређена.
Члан 8.
У 2009. годину пренета су средства суфицита из 2008.
године, у износу од 115.872.242,41 динара.
У 2009. години утрошено је 41.402.924,04 динара од пренетих средстава суфицита из 2008. године.
Неутрошена средства пренетог суфицита из 2008. године, у износу од 74.219.718,29 динара, пренета су у наредну
годину Одлуком о буџету градске општине Врачар за 2010.
годину, за намене за којe су и била распоређена.
Неутрошена средства пренетог суфицита из 2008. године, у износу од 146.530,28 динара, усмеравају се у нераспоређени суфицит, и то:
– 122.140,00 динара, која су била распоређена за специјализоване услуге за превентивне мере заштите здравља запослених градске општине Врачар;
– 5.633,94 динара, која су била распоређена за услуге по
уговору за спровођење акције „За бољи живот на Врачару”;
– 18.756,34 динара, која су била распоређена за накнаде
из буџета за образовање, културу, науку и спорт – спровођење акције у оквиру пројекта „Лакше до посла”.
Неутрошена средства пренетог суфицита из 2008. године, за спровођење акције „За чистији Врачар”, у износу од
103.069,80 динара, која нису пренета у наредну годину Одлуком о буџету градске општине Врачар за 2010. годину,
пренеће се у 2010. годину за исте намене за које су и била
распоређена.
Члан 9.
У 2009. годину пренета су неутрошена средства распоређеног закупа из 2008. и ранијих година, у износу од
281.682.001,57 динара.
У 2009. години утрошено је 85.070.842,89 динара од пренетих неутрошених средстава распоређеног закупа из 2008.
и ранијих година.
Неутрошена средства пренетог распоређеног закупа из
2008. и ранијих година, у износу од 195.180.190,99 динара, пренета су у наредну годину Одлуком о буџету градске
општине Врачар за 2010. годину, за намене за којe су и била
распоређена.
Неутрошена средства пренетог распоређеног закупа из
2008. и ранијих година, у износу од 1.430.967,69 динара, која
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нису пренета у наредну годину Одлуком о буџету градске
општине Врачар за 2010. годину, пренеће се у 2010. годину
за исте намене за које су и била распоређена, и то:
– 682.377,32 динара, која су била распоређена за текуће
поправке и одржавање фасада на Врачару – распоређени
приход од закупа из 2008. годинe;
– 742.625,37 динара, која су била распоређена за текуће
поправке и одржавање фасада на Врачару – распоређени
приход од закупа из 2007. годинe;
– 2.822,99 динара, која су била распоређена за зграде и
грађевинске објекте – реновирање управне зграде градске
општине Врачар – распоређени приход од закупа из 2007.
године;
– 3.077,01 динара, која су била распоређена за зграде и
грађевинске објекте – набавка опреме и реновирање управне зграде градске општине Врачар – распоређени приход од
закупа из 2007. године;
– 65,00 динара, која су била распоређена за текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из
2007. године.
Члан 10.
У 2009. годину пренета су средства више оствареног закупа из 2008. и ранијих година који није био распоређен, у
износу од 12.171.391,11 динара.
У 2009. години утрошено је 9.695.521,30 динара из пренетих средстава више оствареног закупа из 2008. и ранијих
година.
Неутрошена средства више оствареног закупа из 2008. и
ранијих година, у износу од 2.475.692,81 динара, пренета су
у наредну годину Одлуком о буџету градске општине Врачар за 2010. годину, за намене за којe су и била распоређена.
Неутрошена средства више оствареног закупа из 2008.
и ранијих година, у износу од 177,00 динара, за текуће поправке и одржавање Дечјег рекреационог центра „Шупља
стена”, која нису пренета у наредну годину Одлуком о буџету градске општине Врачар за 2010. годину, пренеће се у
2010. годину за исте намене за које су и била распоређена.
Члан 11.
У 2009. години распоређен је приход од закупа у износу
од 177.404.000,00 динара.
У 2009. години утрошено је 50.322.112,78 динара распоређеног прихода од закупа из 2009. године.
Неутрошена средства распоређеног прихода од закупа
из 2009. године, у износу од 126.512.971,57 динара, пренета су у наредну годину Одлуком о буџету градске општине
Врачар за 2010. годину.
Неутрошена средства распоређеног прихода од закупа из 2009. године, у износу од 568.915,65 динара, која
нису пренета у наредну годину Одлуком о буџету градске
општине Врачар за 2010. годину, пренеће се у 2010. годину
за исте намене за које су била распоређена, и то:
– 307.229,72 динара, за текуће поправке и одржавање;
– 255.269,40 динара, за текуће поправке и одржавање –
уређење зелених површина и паркова;
– 6.416,53 динара, за текуће поправке и одржавање – ЈП
„Пословни простор Врачар”.
Члан 12.
У току 2009. године, у складу са законским прописима,
вршене су измене апропријација:
– изменама апропријација до 5%;
– ангажовањем средстава текуће буџетске резерве.
У току 2009. године билa су три ребаланса буџета градске општине Врачар за 2009. годину.
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Члан 13.
Ангажована средства текуће буџетске резерве у току године исказана су у складу са законским прописима према
врсти трошка на одговарајућим позицијама планираних
расхода и извршених расхода, а за исти износ је умањена
апропријација текуће буџетске резерве.
Средства текуће буџетске резерве у износу од
10.100.000,00 динара из текућих прихода у 2009. години,
ангажована су у укупном износу од 1.973.189,38 динара, за
следеће намене:
– 239.589,75 динара за социјална давања запосленима;
– 409.972,00 динара за накнаде члановима управног и
надзорног одбора ЈП „Пословни простор Врачар”;
– 11.744,00 динара за услуге по уговору – Канцеларија за
младе;
– 621.900,67 динара за услуге по уговору;
– 78.009,00 динара за накнаде из буџета за образовање –
спровођење акције награђивања ученика који су на пријемном испиту за упис у средњу школу у школској 2009/2010
постигли најбоље резултате;
– 9.752,00 динара за остале накнаде из буџета;
– 28.560,00 динара за дотације невладиним организацијама (једнократне помоћи);
– 573.661,96 динара за ПДВ на закуп.
Средства текуће буџетске резерве из распоређеног закупа из 2009. године, у износу од 40.500.000,00 динара, ангажована су у укупном износу од 2.154.521,34 динара, за
текуће поправке и одржавање школа и школских објеката
на Врачару – извођење радова на поправкама и одржавању
крова, таванског простора и фасаде објекта дневног боравка ОШ „Светозар Марковић”.
Средства текуће буџетске резерве која су пренета из
претходне године у 2009. годину, у укупном износу од
173.616.558,58 динара, којима је већ била одређена намена Одлуком о буџету градске општине Врачар за 2009. годину, ангажована су за те намене, у укупном износу од
80.869.572,46 динара, за следеће намене:
– 30.055.385,00 динара – пренети трансфер од града за
реализацију пројекта „еШКОЛА”;
– 798.962,46 динара – пренета преостала средства донације „Паркинг сервиса”, за унапређење рада надлежних инспекцијских служби у поступку инспекцијског надзора;
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– 2.466.200,00 динара за услуге по уговору – увођење
система надзора – реализација пројекта „За бољу безбедност грађана на Врачару”;
– 49.025,00 динара – распоређени суфицит из 2008. године за реализацију пројекта „За безбедније лифтове на Врачару” – плаћање услуге обавештења о расписивању јавног
позива за учествовање на конкурсу за признавање квалификација подносиоцима пријава за услугу израде предмера
и предрачуна и вршења стручног надзора над извођењем
радова на поправкама лифтова у стамбеним зградама;
– 47.500.000,00 динара за зграде и грађевинске објекте –
распоређени приход од закупа из 2007. године за набавку опреме и реновирање управне зграде градске општине Врачар.
Члан 14.
У току 2009. године за Сталну буџетску резерву опредељена су средства у укупном износу од 600.000,00 динара.
Подрачун Сталне буџетске резерве, на основу законских
прописа, угашен је 12.12.2005. године и средства Сталне резерве налазе се на рачуну буџета.
У 2009. години средства Сталне буџетске резерве
нису ангажована. Салдо Сталне буџетске резерве на дан
31.12.2009. године износи 5.309.460,28 динара.
Члан 15.
СТАЛНА РЕЗЕРВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
I Приходи
1. Пренета средства из претходних
година
2. Опредељена средства у 2009.
години
УКУПНО 1+2

дин.

4.709.460,28

дин.

600.000,00

дин.

5.309.460,28

дин.
дин.

0,00
5.309.460,28

II Расходи
1. Расходи у 2009. години
СТАЊЕ 31.12.2009. год. (I-II)

Члан 16.
Планирана и остварена примања и приходи и извршени
расходи по основним наменама износe:

БИЛАНС ПРИМАЊА И ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА 2009. ГОДИНУ
I Примања и приходи
Екон.
класиф.
1
711
711
713
714,716,
741
733
733
733
733
741
742

Врста примања и прихода
2
Самодопринос према зарадама запослених на територији општине
Порез на земљиште
Порез на имовину
Локалне комуналне таксе
Текући трансфери од других нивоа власти
Текући наменски трансфери од града у 2009. години
Бесповратна средства од града у 2009. години због мање остварених
текућих прихода од планираних
Текући наменски трансфери од других нивоа власти у 2009. години
Камате
Општинске административне таксе

План
Извршење
I–XII 2009.
01.01–31.12.2009.
3
4
100.000,00
47.920,14
740.014,48
48.532.000,00
41.454.832,32

%
5
48
85

85.809.000,00
104.996.000,00
1.976.780,00

76.173.211,27 89
104.995.574,26 100
1.976.780,00 100

684.412,26
72.000.000,00
1.973.000,00

9.155.300,00
684.412,26 100
85.167.229,39 118
1.599.987,00 81
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1
742
743
743
744
745
772
742
321
321
321
321
321
321
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2
Приходи које својом делатношћу остварују општински органи
Приходи од новчаних казни
Приходи од мандатних казни
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица (донације)
у 2009. години
Остали приходи у корист нивоа општина
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године
Текући приходи без закупа
Приходи од давања у закуп објеката са ПДВ-ом
I Укупни текући приходи буџета са наменским приходима
Пренети неутрошени наменски трансфери од града и републике
из 2008. и ранијих година
Пренета неутрошена средства текућих трансфера од физичких
и правних лица (донације) из 2008. и ранијих година
Пренета неутрошена средства распоређеног суфицита из 2007.
и ранијих година
Пренета неутрошена средства распоређеног закупа из 2008. и ранијих
година
Пренета средства више оствареног закупа из 2008. и ранијих година
који није био распоређен
Пренета средства суфицита из 2008. године
II Укупно пренета средства
Текући приходи и пренета средства (I+II)
III Додатни приходи-рефундације и други приходи и примања
УКУПНИ ПРИХОДИ (I+II+III)
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3
490.000,00
600.000,00
420.000,00

4
5
203.622,50 42
584.500,00 97
745.200,00 177

5.239.995,97
21.323.000,00
344.144.188,23
222.506.000,00
566.650.188,23

5.509.995,97 105
15.546.872,76 73
1.063.613,42
345.649.065,77 100
215.583.700,36 97
561.232.766,13 99

125.109.601,72

125.109.601,72 100

1.251.921,58

1.251.921,58 100

41.627.977,76

41.627.977,76 100

281.682.001,57

281.682.001,57 100

12.171.391,11
12.171.391,11 100
115.872.242,41
115.872.242,41 100
577.715.136,15
577.715.136,15 100
1.144.365.324,38 1.138.947.902,28 100
14.916.500,00
13.456.847,83 90
1.159.281.824,38 1.152.404.750,11 99

Издаци
Е. к.

Опис

1

2

Средства из
буџета
– план I–XII 2009.
3

Извршење
I–XII 2009.

%

4

5(4/3)

Издаци из
Извршење из
додатних прихода додатних прихода
– план I–XII 2009.
I–XII 2009.
6

7

160.000,00

10.000,00

41 Расходи за запослене

238.877.953,95

214.725.426,72 90%

411 Плате и додаци запослених

167.403.340,25

159.118.374,76 95%

29.972.532,01

28.482.120,32 95%

630.000,00

245.000,00 39%

20.000,00

414 Социјална давања запосленима

1.629.644,69

1.090.549,74 67%

415 Накнаде за запослене

9.054.040,00

7.903.150,14 87%

412 Социјални доприноси на терет
послодавца
413 Накнаде у натури

416 Награде запосленима и остали
посебни расходи

%
8(7/6)
6%

10.000,00 50%

Укупна средства Укупнo извршење
план I–XII 2009.
I–XII 2009.
9(3+6)

10(4+7)

%
11(10/9)

239.037.953,95

214.735.426,72 90%

167.403.340,25

159.118.374,76 95%

29.972.532,01

28.482.120,32 95%

650.000,00

255.000,00 39%

80.000,00

1.709.644,69

1.090.549,74 64%

60.000,00

9.114.040,00

7.903.150,14 87%

30.188.397,00

17.886.231,76 59%

30.188.397,00

17.886.231,76 59%

408.557.772,25

212.971.784,29 52%

14.156.500,00

13.295.621,67 94%

422.714.272,25

226.267.405,96 54%

28.723.770,74

26.538.925,51 92%

12.960.000,00

12.978.837,56 100%

41.683.770,74

39.517.763,07 95%

700.000,00

514.235,25 73%

110.000,00

36.680,00 33%

810.000,00

550.915,25 68%

63.391.270,44

38.711.080,44 61%

758.000,00

210.997,02 28%

64.149.270,44

38.922.077,46 61%

6.424.645,61

1.243.521,62 19%

6.424.645,61

1.243.521,62 19%

299.429.248,46

139.891.942,00 47%

93.000,00

21.442,19 23%

299.522.248,46

139.913.384,19 47%

9.888.837,00

6.072.079,47 61%

235.500,00

47.664,90 20%

10.124.337,00

6.119.744,37 60%

43 Амортизација некретнина и опреме

10.000,00

4.659,01 47%

10.000,00

4.659,01 47%

431 Амортизација некретнина и опреме

10.000,00

4.659,01 47%

10.000,00

4.659,01 47%

42 Коришћење услуга и робе
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање
(услуге и материјал)
426 Материјал

46 Трансфери осталим нивоима власти

36.114.317,62

26.324.443,76 73%

36.114.317,62

26.324.443,76 73%

463 Трансфери осталим нивоима власти

36.114.317,62

26.324.443,76 73%

36.114.317,62

26.324.443,76 73%

47 Накнаде за социјалну заштиту
из буџета

14.148.517,34

13.132.906,75 93%

14.148.517,34

13.132.906,75 93%

472 Накнаде из буџета за децу и
породицу

2.076.676,00

1.550.906,70 75%

2.076.676,00

1.550.906,70 75%

472 Накнаде из буџета у случају смрти

150.000,00

149.433,13 100%

150.000,00

149.433,13 100%

472 Накнаде из буџета за образовање,
културу, науку и спорт

7.862.089,34

7.638.744,87 97%

7.862.089,34

7.638.744,87 97%

472 Накнаде из буџета за одржавање
културних манифестација

3.600.000,00

3.486.451,00 97%

3.600.000,00

3.486.451,00 97%
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1

2

3

4

459.752,00

307.371,05 67%

48 Остали расходи

70.167.169,83

69.879.210,32 100%

481 Дотације невладиним организацијама

12.398.560,00
537.034,00

481 Дотације за одржавање спортских
манифестација
482 Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте од једног нивоа власти
другом и ПДВ

472 Остале накнаде из буџета

6

7

8(7/6)

9(3+6)

10(4+7)

11(10/9)

459.752,00

307.371,05 67%

70.757.169,83

70.051.050,84 99%

12.398.560,00 100%

12.398.560,00

12.398.560,00 100%

537.034,00 100%

537.034,00

537.034,00 100%

6.916.727,00

6.914.976,10 100%

6.916.727,00

6.914.976,10 100%

49.714.848,83

49.531.064,04 100%

50.304.848,83

49.702.904,56 99%

600.000,00

497.576,18 83%

600.000,00

497.576,18 83%

481 Дотације политичким странкама

483 Новчане казне и пенали по решењу
судова и судских тела
49 Резерве

5(4/3)
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590.000,00

171.840,52 29%

590.000,00

171.840,52 29%

145.708.735,68

145.708.735,68

499 Стална резерва

5.309.460,28

5.309.460,28

499 Текућа резерва

140.399.275,40

140.399.275,40

51 Основна средства

230.790.857,71

54.761.870,42 24%

230.790.857,71

54.761.870,42 24%

511 Зграде и грађевински објекти

151.176.906,61

24.255.510,49 16%

151.176.906,61

24.255.510,49 16%

79.363.951,10

30.283.975,95 38%

79.363.951,10

30.283.975,95 38%

512 Машине и опрема
513 Остала основна средства
515 Нематеријална имовина
УКУПНО

250.000,00

222.383,98 89%

1.144.365.324,38

591.795.642,26 52%

14.916.500,00

13.482.121,20 90%

250.000,00

222.383,98 89%

1.159.281.824,38

605.277.763,46 52%

Члан 17.
Укупни планирани и извршени расходи у буџету градске општине Врачар по ближим наменама и корисницима у 2009.
години износе:

Раздео

Глава

Функција

Позиција

Извор фин.

Екон.клас.

ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД I–XII 2009. ГОДИНЕ СА ИЗВРШЕЊЕМ ДО 31. XII 2009. ГОДИНЕ

1

2

3

4

5

6

1

Опис

Укупан
оквир
I–XII 2009.

Извршење
01.01–
31.12.2009.

%

Издаци из
додатних
прихода
органа

Извршење
01.01–
31.12.2009.

%

Укупни
расходи
I–XII 2009.

Укупно
извршење
01.01–
31.12.2009.

%

7

8

9

10(9/8)

11

12

13(12/11)

14(8+11)

15(9+12)

16(15/14)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ФУНКЦИОНЕРИ

1

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

110

1

01

411

Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)

60.181.631,31

51.897.167,92

86%

60.181.631,31

51.897.167,92

86%

2

01

412

Социјални доприноси на терет
послодавца

10.779.113,75

9.289.592,28

86%

10.779.113,75

9.289.592,28

86%

3

01

413 Накнаде у натури

4

01

414 Социјална давања запосленима

440.054,94

59.478,93

14%

440.054,94

59.478,93

14%

5

01

415 Накнаде трошкова за запослене

1.830.000,00

1.534.159,76

84%

1.830.000,00

1.534.159,76

84%

6

01

Награде запосленима и остали
416
посебни расходи

8.375.000,00

4.653.113,49

56%

8.375.000,00

4.653.113,49

56%

7

01

421 Стални трошкови

8

01

422 Трошкови путовања

9

15.000,00

10.521,00

70%

15.000,00

10.521,00

70%

400.000,00

306.962,25

77%

400.000,00

306.962,25

77%

01

Услуге по уговору (ова апропријација
намењена је за: прославу општинске
423
славе, протокол, репрезентацију, и
друге услуге по уговору)

3.000.755,87

2.688.692,31

90%

3.000.755,87

2.688.692,31

90%

10

01

426 Материјал

1.350.000,00

1.064.952,02

79%

1.350.000,00

1.064.952,02

79%

11

01

482 Порези, обавезне таксе и казне

86.371.555,87

71.504.639,96

83%

86.371.555,87

71.504.639,96

83%

86.371.555,87

71.504.639,96

83%

86.371.555,87

71.504.639,96

83%

86.371.555,87

71.504.639,96

83%

86.371.555,87

71.504.639,96

83%

86.371.555,87

71.504.639,96

83%

86.371.555,87

71.504.639,96

83%

Извори финансирања за функцију
110
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи
Укупно за функцију 110
Извори финансирања за Раздео 1

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи
Укупно за раздео 1

2

1

ОПШТИНСКА УПРАВА
410

Општи економски и комерцијални
послови по питању рада и остали
послови

23. јун 2010.
1

2

3

4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
5

6

7

8

9

10(9/8)

11

Број 21 – 7
12

13(12/11)

14(8+11)

15(9+12)

16(15/14)

100%

90.927.368,69

90.927.118,69

100%

387.508,25

100%

387.508,25

387.508,25

100%

16.275.886,25

16.275.886,25

100%

16.275.886,25

16.275.886,25

100%

69.364,01

69.364,01

100%

69.364,01

69.364,01

100%

12

01

Плате, додаци и накнаде запослених
411
(зараде)

12-1

07

Плате, додаци и накнаде запослених
411 (зараде) – пројекат јавног рада
Помоћ и нега у кући

13

01

412

13-1

07

Социјални доприноси на терет
412 послодавца – пројекат јавног рада
Помоћ и нега у кући

14

01

413 Накнаде у натури

600.000,00

215.000,00

36%

600.000,00

215.000,00

36%

15

01

414 Социјална давања запосленима

1.189.589,75

1.031.070,81

87%

1.189.589,75

1.031.070,81

87%

16

01

415 Накнаде трошкова за запослене

6.196.500,00

5.342.057,87

86%

6.196.500,00

5.342.057,87

86%

16-1

07

Накнаде трошкова за запослене –
415 пројекат јавног рада Помоћ и нега
у кући

27.540,00

27.540,00

100%

27.540,00

27.540,00

100%

17

01

416

19.300.000,00

10.720.121,27

56%

19.300.000,00

10.720.121,27

56%

18

01

421 Стални трошкови

20.489.945,06

19.070.842,99

93%

20.489.945,06

19.070.842,99

93%

19

13

Трошкови осигурања имовине и
421 запослених – распоређени суфицит
из 2006. године

619.705,16

580.151,48

94%

619.705,16

580.151,48

94%

19-1

13

421

1.410.620,52

1.410.620,52

100%

1.410.620,52

1.410.620,52

100%

19-2

15

Стални трошкови – пренета пре421 остала средства донације „Паркинг
сервиса’’

15.000,00

3.148,88

21%

15.000,00

3.148,88

21%

20

01

422 Трошкови путовања

213.500,00

138.883,00

65%

213.500,00

138.883,00

65%

21

01

Услуге по уговору (ова апропријација
намењена је за: услуге у информисању грађана, консалтинг услуге,
услуге оглашавања, услуге ревизије,
423
услуге израде пројеката, услуге израде софтвера, услуге ЗИС-а, штампање
публикација, услуге коричења и
друге услуге по уговору)

9.456.046,80

8.895.093,92

94%

9.456.046,80

8.895.093,92

94%

22

13

423

Услуге образовања и усавршавања
запослених (обука за рад на компјутерима и сл.) – распоређени суфицит
из 2006. године

530.577,83

170.507,48

32%

530.577,83

170.507,48

32%

23

13

Услуге по уговору за пројектовање
система за менаџмент квалитетом у
423 општини Врачар по стандарду ISO
9001:2000 – распоређени суфицит из
2006. године

2.053.105,60

789.747,20

38%

2.053.105,60

789.747,20

38%

24

13

Услуге по уговору за трошкове
423 вештачења – распоређени суфицит
из 2007. године

52.560,00

52.560,00

0,00

0%

25

13

Услуге по уговору за израду пуб423 ликација о Врачару – распоређени
суфицит из 2007. године

750.000,00

750.000,00

100%

750.000,00

750.000,00

100%

25-1

13

423

Услуге по уговору које нису предвиђене буџетом – увођење система
за пружање информација грађанима,
сервис 24/7/365

206.500,00

206.500,00

100%

206.500,00

206.500,00

100%

25-2

13

423

Услуге по уговору које нису
предвиђене буџетом – спровођење
пројекта „Јединствена база података
матичних књига’’

2.000.000,00

597.930,56

30%

2.000.000,00

597.930,56

30%

25-3

13

Услуге по уговору које нису предвиђене буџетом – Службени лист
423 града Београда – за објављивање
одлука Скупштине и органа градске
општине Врачар за 2008. годину

701.550,00

701.550,00

100%

701.550,00

701.550,00

100%

25-4

15

Услуге по уговору – пренета пре423 остала средства донације „Паркинг
сервиса’’

21.240,00

21.240,00

100%

21.240,00

21.240,00

100%

26

01

424 Специјализоване услуге

100.000,00

97.209,00

97%

100.000,00

97.209,00

97%

26-1

13

Специјализоване услуге које нису
предвиђене буџетом – превентивне
424
мере заштите здравља запослених
градске општине Врачар

650.000,00

527.860,00

81%

650.000,00

527.860,00

81%

27

01

425 Текуће поправке и одржавање

28

01

Tекуће поправке и одржавање –
425 распоређени приход од закупа из
2009. године

11.600.000,00

6.591.678,44

57%

11.600.000,00

6.591.678,44

57%

29

15

Текуће поправке и одржавање –
425 пренета преостала средства донације
„Паркинг сервиса’’

1.731,00

0,00

0%

Социјални доприноси на терет
послодавца

Награде запосленима и остали
посебни расходи

Трошкови осигурања запослених –
распоређени суфицит из 2008. године

90.927.368,69

90.927.118,69

387.508,25

1.731,00

Број 21 – 8
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

7

30

13

Текуће поправке и одржавање –
425 распоређени приход од закупа из
2007. године

31

13

Текуће поправке и одржавање рачу425 нарске опреме – распоређени приход
од закупа из 2008. године

8

9

10(9/8)

12

13(12/11)

14(8+11)

15(9+12)

16(15/14)

3.437.011,12

2.529.736,63

74%

3.437.011,12

2.529.736,63

74%

900.000,00

649.388,00

72%

900.000,00

649.388,00

72%

7.523.153,00

4.640.283,83

62%

7.523.153,00

4.640.283,83

62%

32

01

426 Материјал

32-1

15

426

33

01

482 Порези, обавезне таксе и казне

34

13

Таксе за давање сагласности за постављање микролокацијских скица тезги
482 и других покретних повремених
објеката на Врачару – распоређени
суфицит из 2007. године

35

13

511

Зграде и грађевински објекти –
трошкови спровођења Локалног
еколошког акционог плана – распоређени суфицит из 2006. године

36

13

511

Климатизација – распоређени суфицит из ранијих година

3.660.020,80

898.681,16

25%

15

Зграде и грађевински објекти – пренети капитални и текући трансфери
511
од града за уређење и санацију фасаде зграде општине

41.371.676,36

2.018.528,84

38

15

Зграде и грађевински објекти –
пренети капитални трансфер од
града за израду климатизације и
511
вентилације велике сале, сале за венчања, општинског услужног центра и
шалтер сале

3.583.077,50

39

15

Зграде и грађевински објекти – пре511 нети капитални трансфер од града за
општински услужни центар

40

13

Зграде и грађевински објекти –
511 распоређени приход од закупа из
2007. године

Материјал – пренета преостала средства донације „Паркинг сервиса’’

11

23. јун 2010.

602.500,00

20%

3.660.020,80

898.681,16

25%

5%

41.371.676,36

2.018.528,84

5%

596.712,86

17%

3.583.077,50

596.712,86

17%

452.209,34

452.209,34

100%

452.209,34

452.209,34

100%

9.695.479,63

4.511.339,00

47%

9.695.479,63

4.511.339,00

47%

13

Зграде и грађевински објекти –
распоређени приход од закупа из
511 2007. године за набавку опреме и
реновирање управне зграде градске
општине Врачар

32.000.000,00

17.755,00

0%

32.000.000,00

17.755,00

0%

40-2

13

Зграде и грађевински објекти –
распоређени приход од закупа из
511 2007. године за набавку опреме и
реновирање велике сале управне
зграде градске општине Врачар

15.500.000,00

15.496.922,99

100%

15.500.000,00

15.496.922,99

100%

41

13

511

Зграде и грађевински објекти –
пренета нераспоређена средства
прихода од закупа из 2007. године за
реновирање управне зграде

7.447.232,61

7.447.232,61

0,00

0%

42

13

511

Зграде и грађевински објекти – распоређени суфицит из 2007. године

3.371.567,10

3.371.567,10

0,00

0%

43

13

Зграде и грађевински објекти –
511 распоређени приход од закупа из
2008. године

18.200.000,00

18.200.000,00

0,00

0%

44

01

511 Зграде и грађевински објекти

45

15

512

46

13

Опрема за општински услужни цен512 тар – пренети распоређени суфицит
из ранијих година

47

13

512

48

13

512

49

40-1

40.738,00

20%

200.000,00

0%
40.738,00

37

200.000,00

602.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

135.732,50

14%

1.000.000,00

135.732,50

14%

460.222,46

413.971,42

90%

460.222,46

413.971,42

90%

261.605,76

261.605,76

100%

261.605,76

261.605,76

100%

Машине и опрема – распоређени
приход од закупа из 2007. године

6.558.798,47

6.158.514,62

94%

6.558.798,47

6.158.514,62

94%

Машине и опрема – распоређени
суфицит из 2007. године

6.887.515,00

17.091,12

0%

6.887.515,00

17.091,12

0%

13

Машине и опрема – распоређени
512
приход од закупа из 2008. године

11.828.000,00

11.828.000,00

0,00

0%

49-1

13

Машине и опрема – распоређени
512 суфицит из 2008. године за набавку
опреме за основне школе на Врачару

24.500.000,00

19.972.440,00

82%

24.500.000,00

19.972.440,00

82%

50

01

512

19.729.396,80

2.536.886,00

13%

19.729.396,80

2.536.886,00

13%

51

01

513 Остала основна средства

52

01

515 Нематеријална имовина

204.801.386,35

166.658.602,57

81%

204.801.386,35

166.658.602,57

81%

484.412,26

484.412,26

100%

484.412,26

484.412,26

100%

Машине и опрема – пренета средства
донације „Паркинг сервиса’’

Машине и опрема – распоређени
приход од закупа из 2009. године

Извори финансирања за функцију 410
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Трансфери од других нивоа власти

23. јун 2010.
1

2

3

4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
5

6

7

8

9

10(9/8)

11

Број 21 – 9
12

13(12/11)

14(8+11)

15(9+12)

16(15/14)

13

Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година

153.221.849,60

56.248.341,52

37%

153.221.849,60

56.248.341,52

37%

15

Неутрошена средства донација из
претходних година

46.507.656,66

3.505.811,34

8%

46.507.656,66

3.505.811,34

8%

405.015.304,87

226.897.167,69

56%

405.015.304,87

226.897.167,69

56%

13.500,00

0,00

0%

Укупно за функцију 410
Општи економски и комерцијални
послови

411

52-1

15

Стални трошкови – пренети транс421 фер од републике за реализацују
пројекта „Еко школа”

53

01

423 Услуге по уговору

850.000,00

493.825,99

58%

850.000,00

493.825,99

58%

54

01

Услуге по уговору – Канцеларија
423
за младе

611.744,00

457.497,20

75%

611.744,00

457.497,20

75%

55

01

423

600.000,00

598.024,00

100%

600.000,00

598.024,00

100%

56

13

Услуге по уговору за израду пројека423 та фонтана на Врачару – распоређени
суфицит из 2006. године

1.253.000,00

177.000,00

14%

1.253.000,00

177.000,00

14%

57

13

Услуге по уговору за уређење и улеп423 шавање улица и тргова на Врачару –
распоређени суфицит из 2006. године

422.665,57

228.636,80

54%

422.665,57

228.636,80

54%

58

13

Услуге по уговору за израду Програма издвајања секундарних сировина
423 из комуналног отпада на територији
градске општине Врачар – распоређени суфицит из 2006. године

1.003.000,00

613.600,00

61%

1.003.000,00

613.600,00

61%

59

15

Услуге по уговору – пренети транс423 фер од града за реализацију пројекта
„еШКОЛА”

15.333.585,00

12.247.365,68

80%

15.333.585,00

12.247.365,68

80%

60

15

Услуге по уговору – пренети
423 трансфер од републике за еколошку
заштиту

17.561,22

17.561,22

0,00

0%

60-1

15

Услуге по уговору – пренети транс423 фер од републике за реализацију
пројекта „Еко школа’”

243.789,00

243.789,00

100%

243.789,00

243.789,00

100%

61

13

Услуге по уговору за спровођење
423 акције „Грађани предлажу” – распоређени суфицит из 2007. године

916.286,97

916.286,97

100%

916.286,97

916.286,97

100%

62

13

Услуге по уговору за Конкурс за идејно-архитектонска решења слободних
површина на Врачару (Трг испред
423
Београдског драмског позоришта и
слично) – распоређени суфицит из
2007. године

800.000,00

797.993,00

100%

800.000,00

797.993,00

100%

63

13

Услуге по уговору за пројекат и
423 уређење мини скејт парка – распоређени суфицит из 2007. године

2.235.389,88

2.234.577,28

100%

2.235.389,88

2.234.577,28

100%

64

13

423

Услуге по уговору за обележавање
објеката од значаја за општину
Врачар – распоређени суфицит из
2007. године

600.000,00

363.374,00

61%

600.000,00

363.374,00

61%

64-1

13

423

Услуге по уговору које нису
предвиђене буџетом – средства за
спровођење акције „За бољи живот
на Врачару”

400.000,00

394.366,06

99%

400.000,00

394.366,06

99%

64-2

13

423

Услуге по уговору које нису предвиђене буџетом – израда пројектне
документације од значаја за општину
Врачар

3.800.000,00

3.800.000,00

0,00

0%

64-3

13

Услуге по уговору које нису пред423 виђене буџетом – спровођење акције
„За чистији Врачар”

3.000.000,00

3.000.000,00

146.930,20

5%

64-4

13

423

Услуге по уговору које нису
предвиђене буџетом – привремени
заступници за лица непознатог пребивалишта односно боравишта

50.000,00

50.000,00

0,00

0%

64-5

13

Услуге по уговору – увођење система
423 надзора – реализација пројекта „За
бољу безбедност грађана на Врачару’’

2.466.200,00

2.466.200,00

0,00

0%

65

15

424

Специјализоване услуге за уклањање
бесправно подигнутих објеката и комунално уређење – пренета наменска
средства трансфера од града

1.836.553,22

1.836.553,22

618.452,62

34%

66

15

424

Специјализоване услуге за уклањање
бесправно подигнутих објеката и комунално уређење – пренета наменска
средства трансфера од града

1.509.849,39

1.509.849,39

0,00

0%

66-1

07

424

Специјализоване услуге за уклањање
бесправно подигнутих објеката и комунално уређење – наменска средства
трансфера од града у 2009. години

1.976.780,00

1.976.780,00

0,00

0%

Услуге по уговору (идејно решење и
штампање Годишњака)

13.500,00

146.930,20

618.452,62

5%

34%

Број 21 – 10
1

2

3

4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
5

6

7

8

9

66-2

13

Специјализоване услуге за уклањање
бесправно подигнутих објеката и
424
комунално уређење – распоређени
суфицит из 2008. године

67

13

Текуће поправке и одржавање Дома
425 здравља „Врачар” – распоређени
приход од закупа из 2008. године

4.204.321,50

68

01

425

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2009.
године за уређење Дома здравља
„Врачар”

2.500.000,00

69

15

425

Текуће поправке и одржавање –
трансфер од града за санацију и
реконструкцију мокрих чворова у
Дому здравља „Врачар’’

14.567.693,95

14.567.693,95

70

13

425

Текуће поправке и одржавање Дечјег
рекреационог центра „Шупља стена”
– распоређени приход од закупа из
2008. године

23.508.863,18

71

01

Текуће поправке и одржавање –
распоређени приход од закупа
425 из 2009. године за уређење Дечјег
рекреационог центра „Шупља стена”
и прилаза око објекта

71-1

13

425

71-2

13

425

71-3

13

Текуће поправке и одржавање
425 – уређење објеката од значаја за
општину Врачар

72

01

425

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2009.
године за уређење и улепшавање
улица и тргова на Врачару

13.714.603,20

5.401.025,36

73

13

425

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2008.
године за паркове, дечја игралишта и
зелене параване

6.123.966,21

74

01

425

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2009.
године за уређење зелених површина
и паркова

10(9/8)

12

13(12/11)

14(8+11)

15(9+12)

16(15/14)

351.463,00

0,00

0%

4.204.321,50

2.947.705,36

70%

2.500.000,00

0,00

0%

100%

14.567.693,95

14.567.693,95

100%

23.272.209,05

99%

23.508.863,18

23.272.209,05

99%

7.800.000,00

4.804.882,36

62%

7.800.000,00

4.804.882,36

62%

Текуће поправке и одржавање Дечјег
рекреационог центра „Шупља стена”
–распоређени приход од закупа из
2008. и ранијих година

12.171.391,11

9.695.521,30

80%

12.171.391,11

9.695.521,30

80%

Текуће поправке и одржавање
Дечјег рекреационог центра „Шупља
стена” –распоређени суфицит из
2008. године

2.428.608,89

76.700,00

3%

2.428.608,89

76.700,00

3%

5.650.000,00

0,00

0%

39%

13.714.603,20

5.401.025,36

39%

4.397.121,03

72%

6.123.966,21

4.397.121,03

72%

11.300.000,00

2.897.012,00

26%

11.300.000,00

2.897.012,00

26%

13

Текуће поправке и одржавање –
распоређени суфицит из 2006. године
425 за поправку улаза зграда и преддворишта на Врачару по пројекту
„Поправимо заједно”

4.269.167,37

4.188.485,10

98%

4.269.167,37

4.188.485,10

98%

13

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2008.
године за поправку и одржавање
425
улаза зграда, преддворишта и стаза
око објеката на Врачару, по пројекту
„Поправимо заједно”

4.686.623,11

306.301,00

7%

4.686.623,11

306.301,00

7%

77

01

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2009.
године за поправку и одржавање
425
улаза зграда, преддворишта и стаза
око објеката на Врачару, по пројекту
„Поправимо заједно”

2.800.000,00

2.800.000,00

0,00

0%

78

13

Текуће поправке и одржавање фасада
425 на Врачару – пренета средства из
ранијих година

5.070.375,39

5.070.375,39

0,00

0%

79

15

Текуће поправке и одржавање фасада
425 на Врачару – пренета наменска средства трансфера од града

17.384.925,31

3.852.599,76

22%

17.384.925,31

3.852.599,76

22%

80

13

Текуће поправке и одржавање фасада
425 на Врачару – распоређени приход од
закупа из 2007. године

14.106.180,00

4.385.451,60

31%

14.106.180,00

4.385.451,60

31%

81

13

Текуће поправке и одржавање фасада
425 на Врачару – распоређени приход од
закупа из 2008. године

37.526.984,77

11.123.431,32

30%

37.526.984,77

11.123.431,32

30%

81-1

13

Текуће поправке и одржавање фасада
425 на Врачару – распоређени суфицит
из 2008. године

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

0%

82

13

425

Текуће поправке и одржавање –
распоређени суфицит из 2006. године
за санацију спортских терена на
Врачару

1.258.729,22

1.258.729,22

403.860,90

32%

75

76

351.463,00

11

23. јун 2010.

2.947.705,36

70%

5.650.000,00

403.860,90

32%

23. јун 2010.
1

2

3

4
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5

6

7

8

9

10(9/8)

83

15

Текуће поправке и одржавање –
пренети трансфер од града за рекон425
струкцију приземља зграде у улици
Грчића Миленка број 1, 3, 4а и 4б

83-1

13

425

Текуће поправке и одржавање – распоређени суфицит из 2008. године за
реализацију пројекта „За безбедније
лифтове на Врачару’’

49.025,00

49.025,00

84

13

Текуће поправке и одржавање –
распоређени приход од закупа из
2007. године за уређење зграда
425
државних институција које се налазе
на Врачару – музеји, библиотеке,
ОУП и слично

2.355.000,00

84-1

15

Материјал – пренети трансфер од
426 републике за реализацију пројекта
„Еко школа”

85

15

463

Пренета средства трансфера од града
за реализацију пројекта „е ШКОЛА’’

85-1

13

463

Трансфер Дому здравља „Врачар” за
санацију и адаптацију просторије за
хидромасажу на одељењу за физикалну терапију

85-2

13

85-3

1.684.398,43

11

Број 21 – 11
12

13(12/11)

14(8+11)

15(9+12)

16(15/14)

1.684.398,43

0,00

0%

100%

49.025,00

49.025,00

100%

2.237.649,30

95%

2.355.000,00

2.237.649,30

95%

120.000,00

119.899,80

100%

120.000,00

119.899,80

100%

21.779.800,00

14.897.215,80

68%

21.779.800,00

14.897.215,80

68%

450.000,00

450.000,00

100%

450.000,00

450.000,00

100%

Трансфер Дому здравља „Врачар” за
463 набавку опреме – гинеколошка сонда
за ултразвучни преглед

400.000,00

400.000,00

100%

400.000,00

400.000,00

100%

13

Трансфер Институту за неонатoло463 гију за набавку медицинске опреме за
прву српску банку мајчинског млека

1.277.856,73

1.277.856,73

100%

1.277.856,73

1.277.856,73

100%

85-4

08

Трансфер Институту за неонатoлогију за набавку медицинске опреме за
прву српску банку мајчинског млека
463
– текући добровољни трансфери (донације) у 2009. години од физичких и
правних лица

1.449.671,97

1.449.671,97

100%

1.449.671,97

1.449.671,97

100%

86

01

Зграде и грађевински објекти – рас511 поређени приход од закупа у 2009.
години за соларну електрану

13.400.000,00

127.628,80

1%

13.400.000,00

127.628,80

1%

86-1

13

511

Зграде и грађевински објекти – распоређени суфицит из 2008. године

1.495.643,27

1.495.643,27

0,00

0%

87

13

Опрема за Дечји рекреациони центар
512 „Шупља стена” – распоређени приход од закупа из 2007. године

5.100.000,00

5.100.000,00

338.471,05

7%

87-1

13

Опрема за Дечји рекреациони центар
512 „Шупља стена” – распоређени суфицит из 2008. године

3.400.000,00

3.400.000,00

0,00

0%

338.471,05

7%

Извори финансирања за функцију
411
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

53.576.347,20

14.779.895,71

28%

53.576.347,20

14.779.895,71

28%

07

Трансфери од других нивоа власти

1.976.780,00

0,00

0%

1.976.780,00

0,00

0%

08

Донације од невладиних организација и појединаца

1.449.671,97

1.449.671,97

100%

1.449.671,97

1.449.671,97

100%

13

Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година

155.330.741,17

71.422.553,05

46%

155.330.741,17

71.422.553,05

46%

15

Неутрошена средства донација из
претходних година

74.491.655,52

46.547.016,61

62%

74.491.655,52

46.547.016,61

62%

286.825.195,86

134.199.137,34

47%

286.825.195,86

134.199.137,34

47%

900.000,00

897.736,92

100%

900.000,00

897.736,92

100%

6.700.000,00

949.903,57

14%

6.700.000,00

949.903,57

14%

265.000,00

0,00

0%

Укупно за функцију 411
020

Помоћ старим лицима
88

01

423

Услуге по уговору – помоћ и нега
у кући

88-1

13

423

Услуге по уговору које нису предвиђене буџетом – спровођење акције
„Подршка врачарским сениоркама и
сениорима’’

08

Услуге по уговору – реализација
пројекта „Успостављање сервиса –
агенције за психосоцијалну подршку
423
и персоналну асистенцију” – геронто
домаћице, текући наменски трансфер
(донација) у 2009. години

265.000,00

13

Накнаде из буџета за децу и породицу – распоређени суфицит из
472 2006. године за спровођење пројекта
„Помоћ угроженим старим лицима
са Врачара”

76.676,00

76.676,00

100%

76.676,00

76.676,00

100%

900.000,00

897.736,92

100%

900.000,00

897.736,92

100%

88-2

89

Извори финансирања за функцију
020
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

Број 21 – 12
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08

Донације од невладиних организација и појединаца

265.000,00

0,00

0%

265.000,00

0,00

0%

13

Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година

6.776.676,00

1.026.579,57

15%

6.776.676,00

1.026.579,57

15%

Укупно за функцију 020

7.941.676,00

1.924.316,49

24%

7.941.676,00

1.924.316,49

24%

770.000,00

769.889,44

100%

770.000,00

769.889,44

100%

770.000,00

769.889,44

100%

770.000,00

769.889,44

100%

770.000,00

769.889,44

100%

770.000,00

769.889,44

100%

1.230.000,00

704.341,26

57%

1.230.000,00

704.341,26

57%

040

Породица и деца
90

01

472 Накнаде из буџета за децу и породицу
Извори финансирања за функцију 040

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи
Укупно за функцију 040
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета

090
91

Накнаде из буџета за децу и
породицу

01

472

91-1

13

Накнаде из буџета за децу и породи472 цу – за потребе смештаја расељених
лица из нехигијенских насеља

92

01

472 Накнаде из буџета у случају смрти

150.000,00

149.433,13

100%

150.000,00

149.433,13

100%

93

01

472 Остале накнаде из буџета

459.752,00

307.371,05

67%

459.752,00

307.371,05

67%

94

13

Накнаде из буџета за образовање,
културу, науку и спорт – распо472 ређени суфицит из 2006. године за
спровођење акције у оквиру пројекта
„Лакше до посла”

418.756,34

418.756,34

100%

418.756,34

418.756,34

100%

94-1

13

472

Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт – распоређени суфицит
из 2008. године за спровођење акције у
оквиру пројекта „Лакше до посла”

1.100.000,00

1.081.243,66

98%

1.100.000,00

1.081.243,66

98%

1.839.752,00

1.161.145,44

63%

1.839.752,00

1.161.145,44

63%

0,00

Извори финансирања за функцију 090
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

13

Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година

1.518.756,34

1.500.000,00

99%

1.518.756,34

1.500.000,00

99%

Укупно за функцију 090

3.358.508,34

2.661.145,44

79%

3.358.508,34

2.661.145,44

79%

Опште услуге које нису класификоване на другом месту

160

Дотације невладиним организацијама
95

01

Финансирање пројеката невладиних
481 организација и удружења грађана
према Одлуци СО Врачар

3.400.000,00

3.400.000,00

100%

3.400.000,00

3.400.000,00

100%

96

01

481

Дотације невладиним организацијама (једнократне помоћи)

1.098.560,00

1.098.560,00

100%

1.098.560,00

1.098.560,00

100%

97

01

481 Дотације политичким странкама (0,1%)

98

01

481

99

13

Дотација храму Свети Сава за купо481 вину машине за чишћење Храма –
распоређени суфицит из 2007. године

99-1

13

481

99-2

537.034,00

537.034,00

100%

537.034,00

537.034,00

100%

6.916.727,00

6.914.976,10

100%

6.916.727,00

6.914.976,10

100%

400.000,00

400.000,00

100%

400.000,00

400.000,00

100%

Дотација храму Свети Сава за куповину
опреме за унутрашње одржавање Храма

500.000,00

500.000,00

100%

500.000,00

500.000,00

100%

13

Дотација ЦФК Врачар за санацију и
481 адаптацију свлачионица на великом
базену

7.000.000,00

7.000.000,00

100%

7.000.000,00

7.000.000,00

100%

100

01

483

600.000,00

497.576,18

83%

600.000,00

497.576,18

83%

101

01

499 Стална резерва

600.000,00

600.000,00

102

13

Пренета средства сталне резерве из
499
ранијих година

4.709.460,28

4.709.460,28

103

01

499 Текућа резерва

8.126.810,62

8.126.810,62

104

01

Текућа резерва – планирани само499
допринос

100.000,00

100.000,00

105

13

499

0,00

0,00

0,00

0,00

Дотације за одржавање спортских
манифестација

Новчане казне и пенали по решењу
судова

Распоређени суфицит из 2006. године
за трошкове спровођења Локалног
еколошког акционог плана (услуге и
инвестиције)

105-1 13

Текућа резерва – спровођење
499 активности из Локалног еколошког
акционог плана

105-2 13

Текућа резерва – увођење система
499 надзора – реализација пројекта „За
бољу безбедност грађана на Врачару’’

21.033.800,00

21.033.800,00

105-3 13

Текућа резерва – распоређени суфицит
499 из 2008. године за реализацију пројекта
„За безбедније лифтове на Врачару’’

14.950.975,00

14.950.975,00

23. јун 2010.
1

2

3

4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
5

6

7

106

15

Текућа резерва – пренета средства
капиталних трансфера од града из
499
2006. године на име надокнаде за
загађивање животне средине

107

15

499

107-1 08

Пренета преостала средства донације
„Паркинг сервиса”

Текућа резерва – донација „Паркинг
сервиса” у 2009. години у циљу
499 побољшања услова рада надлежних
инспекцијских служби у поступку
инспекцијског надзора

8

9

10(9/8)

11

Број 21 – 13
12

13(12/11)

14(8+11)

15(9+12)

5.146.368,00

5.146.368,00

151.228,12

151.228,12

1.080.000,00

1.080.000,00

64.615,00

64.615,00

8.000.000,00

8.000.000,00

12.800.000,00

12.800.000,00

108

15

Текућа резерва – пренета средства
499 трансфера од града за реализацију
пројекта „еШКОЛА”

109

13

499

Текућа резерва – распоређени приход
од закупа из 2007. године за набавку
опреме и реновирање управне зграде
градске општине Врачар

109-1 13

499

Текућа резерва – распоређени
приход од закупа из 2008. године
за зграде и грађевинске објекте и
набавку опреме

109-2 13

Текућа резерва – распоређени
499 приход од закупа из 2007. године за
текуће поправке и одржавање

8.600.000,00

8.600.000,00

109-3 13

Текућа резерва – распоређени
499 приход од закупа из 2008. године за
текуће поправке и одржавање

22.000.000,00

22.000.000,00

109-4 01

Текућа резерва – распоређени
499 приход од закупа из 2009. године за
текуће поправке и одржавање

24.345.478,66

24.345.478,66

109-5 01

499

14.000.000,00

14.000.000,00

0,00

0,00

110

13

Текућа резерва – распоређени
приход од закупа из 2009. године
за зграде и грађевинске објекте и
набавку опреме

Текућа резерва – распоређени
приход од закупа из 2007. године за
499 набавку опреме и реновирање велике
сале управне зграде градске општине
Врачар

16(15/14)

Извори финансирања за функцију
160
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

59.724.610,28

12.448.146,28

21%

59.724.610,28

12.448.146,28

21%

08

Донације од невладиних организација и појединаца

1.080.000,00

0,00

0%

1.080.000,00

0,00

0%

13

Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година

99.994.235,28

7.900.000,00

8%

99.994.235,28

7.900.000,00

8%

15

Неутрошена средства донација из
претходних година

5.362.211,12

0,00

0%

5.362.211,12

0,00

0%

166.161.056,68

20.348.146,28

12%

166.161.056,68

20.348.146,28

12%

1.950.000,00

1.870.546,47

96%

1.950.000,00

1.870.546,47

96%

3.600.000,00

3.486.451,00

97%

3.600.000,00

3.486.451,00

97%

5.550.000,00

5.356.997,47

97%

5.550.000,00

5.356.997,47

97%

5.550.000,00

5.356.997,47

97%

5.550.000,00

5.356.997,47

97%

Укупно за функцију 160
Рекреација, спорт, култура и вере,
некласификовано на другом месту

860
111
112

Накнаде из буџета за културу, науку
и спорт

01

472

01

Накнаде из буџета за одржавање
472
културних манифестација
Извори финансирања за функцију
860

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи
Укупно за функцију 860

910

Предшколско и основно образовање

113

13

425

Текуће поправке и одржавање
предшколских установа и објеката
на Врачару – распоређени приход од
закупа из 2008. године

1.967.109,74

264.690,00

13%

1.967.109,74

264.690,00

13%

114

01

425

Текуће поправке и одржавање
предшколских установа и објеката
на Врачару – распоређени приход од
закупа из 2009. године

2.100.000,00

6.360,00

0%

2.100.000,00

6.360,00

0%

115

13

425

Текуће поправке и одржавање школа
и школских објеката на Врачару
– пренети распоређени приход од
закупа из 2007. године

9.784.740,99

4.224.934,48

43%

9.784.740,99

4.224.934,48

43%

116

13

425

Текуће поправке и одржавање школа
и школских објеката на Врачару –
распоређени приход од закупа из
2008. године

14.370.200,00

1.282.724,56

9%

14.370.200,00

1.282.724,56

9%

Број 21 – 14
1

2

3

4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
5

6

7

117

01

Текуће поправке и одржавање школа
и школских објеката на Врачару –
425
распоређени приход од закупа из
2009. године

118

01

463

118-1 07

Трансфери основним школама за
текуће поправке и одржавање

Трансфер вртићу „Нада Пурић” за
реализацију пројекта репарације
463
мурала у дворишту – наменски
трансфер од републике

8

9

10(9/8)

11

23. јун 2010.
12

13(12/11)

14(8+11)

15(9+12)

16(15/14)

27.954.521,34

3.797.295,84

14%

27.954.521,34

3.797.295,84

14%

10.556.988,92

7.649.699,26

72%

10.556.988,92

7.649.699,26

72%

200.000,00

200.000,00

100%

200.000,00

200.000,00

100%

40.611.510,26

11.453.355,10

28%

40.611.510,26

11.453.355,10

28%

Извори финансирања за функцију 910
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Трансфери од других нивоа власти

200.000,00

200.000,00

100%

200.000,00

200.000,00

100%

13

Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година

26.122.050,73

5.772.349,04

22%

26.122.050,73

5.772.349,04

22%

Укупно за функцију 910

66.933.560,99

17.425.704,14

26%

66.933.560,99

17.425.704,14

26%

472 Накнаде из буџета за образовање

1.870.000,00

1.823.392,20

98%

1.870.000,00

1.823.392,20

98%

119-1 08

Накнаде из буџета за образовање
– текући добровољни трансфер (донација) у 2009. години за спровођење
акције награђивања ученика са те472
риторије општине Врачар који су на
пријемном испиту за упис у срeдњу
школу у школској 2009/2010 години
постигли најбоље резултате

2.445.324,00

2.444.806,20

100%

2.445.324,00

2.444.806,20

100%

119-2 01

Накнаде из буџета за образовање
– спровођење акције награђивања
472 ученика који су на пријемном испиту
2009/2010 године постигли најбоље
резултате

78.009,00

78.009,00

0,00

0%

Образовање неклсификовано на
другом месту

980
119

01

Извори финансирања за функцију 980
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

1.948.009,00

1.823.392,20

94%

1.948.009,00

1.823.392,20

94%

08

Донације од невладиних организација и појединаца

2.445.324,00

2.444.806,20

100%

2.445.324,00

2.444.806,20

100%

Укупно за функцију 980

4.393.333,00

4.268.198,40

97%

4.393.333,00

4.268.198,40

97%

720.000,00

1.027.662,68

143%

Месне заједнице
Опште услуге које нису класификоване на другом месту

160
1.1

МЗ „ЦВЕТНИ ТРГ’’
120

01

421 Стални трошкови

121

04

421 Стални трошкови

122

13

Текуће поправке и одржавање –
425 Распоређени приход од закупа у
2007. години

21.500,00

21.500,00

0,00

0%

123

01

Текуће поправке и одржавање –
425 распоређени приход од закупа у
2009. години

1.800.000,00

1.800.000,00

0,00

0%

124

04

425 Текуће поправке и одржавање

80.000,00

0,00

0%

125

01

426 Материјал

126

04

426 Материјал

80.000,00

127

04

431 Амортизација некретнина и опреме

10.000,00

4.659,01

47%

128

01

512 Машине и опрема

890.000,00

1.032.321,69

116%

720.000,00

1.027.662,68

143%

80.000,00

80.000,00

0,00

0%

10.000,00

4.659,01

47%

Извори финансирања за главу 1.1
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

13

Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Укупно за главу 1.1

1.800.000,00

21.500,00
1.821.500,00

890.000,00

1.032.321,69

116%

1.800.000,00

0,00

0%

890.000,00

1.032.321,69

116%

21.500,00

0,00

0%

2.711.500,00

1.032.321,69

38%

Опште услуге које нису класификоване на другом месту

160
1.2

МЗ „ВОЗАРЕВ КРСТ”
129

01

421 Стални трошкови

130

01

425 Текуће поправке и одржавање

131

01

426 Материјал

1.650.000,00

1.325.273,41

80%

1.650.000,00

1.325.273,41

80%

1.650.000,00

1.325.273,41

80%

1.650.000,00

1.325.273,41

80%

1.650.000,00

1.325.273,41

80%

1.650.000,00

1.325.273,41

80%

Извори финансирања за главу 1.2
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи
Укупно за главу 1.2

23. јун 2010.
1

2

3

4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
5

6

7

8

9

10(9/8)

11

Број 21 – 15
12

13(12/11)

14(8+11)

15(9+12)

16(15/14)

Опште услуге које нису класификоване на другом месту

160
1.3

МЗ „ВОЈИСЛАВ ИЛИЋ’’
132

01

421 Стални трошкови

400.000,00

149.938,44

37%

133

13

Текуће поправке и одржавање –
425 распоређени приход од закупа у
2008. години

17.539,20

17.539,20

134

01

Текуће поправке и одржавање –
425 распоређени приход од закупа из
2009. године

200.000,00

118.160,80

135

01

426 Материјал

38.708,36

400.000,00

188.646,80

47%

100%

17.539,20

17.539,20

100%

59%

200.000,00

118.160,80

59%

23.184,00

0,00

0%

623.184,00

268.099,24

43%

23.184,00

Извори финансирања за главу 1.3
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

13

Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Укупно за главу 1.3

623.184,00

268.099,24

43%
38.708,36

17.539,20

17.539,20

100%

640.723,20

285.638,44

45%

150.000,00

30.587,35

20%

38.708,36

38.708,36

17.539,20

17.539,20

100%

640.723,20

324.346,80

51%

150.000,00

30.587,35

20%

Опште услуге које нису класификоване на другом месту

160
1.4

МЗ „НЕИМАР’’
136
137

01

421 Стални трошкови

13

Текуће поправке и одржавање –
425 Распоређени приход од закупа у
2007. години

137-1 13

Текуће поправке и одржавање – санација и адаптација простора у улици
425 Симе Игуманова 4 за реализацију
програма „Служба дневног боравка
зависних, одраслих и старих лица”

138

01

426 Материјал

139

01

512 Машине и опрема

0,00

0,00

3.400.000,00

1.659.997,74

49%

3.400.000,00

1.659.997,74

49%

150.000,00

30.587,35

20%

150.000,00

30.587,35

20%

Извори финансирања за главу 1.4
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

13

Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година

3.400.000,00

1.659.997,74

49%

3.400.000,00

1.659.997,74

49%

Укупно за главу 1.4

3.550.000,00

1.690.585,09

48%

3.550.000,00

1.690.585,09

48%

4.223.184,00

1.623.960,00

38%

4.223.184,00

1.623.960,00

38%

3.439.039,20

1.677.536,94

49%

8.552.223,20

4.372.526,99

51%

Извори финансирања за функцију 160

1.5

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

13

Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година

3.439.039,20

1.677.536,94

49%

Укупно за функцију 160

7.662.223,20

3.301.496,94

43%

15.906.832,00

15.906.579,90

100%

15.906.832,00

15.906.579,90

100%

2.848.168,00

2.847.277,78

100%

2.848.168,00

2.847.277,78

100%

30.000,00

30.000,00

100%

30.000,00

30.000,00

100%

20.000,00

10.000,00

50%

999.392,51

100%

620

890.000,00

890.000,00

1.071.030,05

1.071.030,05

120%

120%

ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ВРАЧАР’’
Развој заједнице
140

01

411 Плате и додаци запослених

141

01

412

142

01

413 Накнаде у натури

143

04

413 Накнаде у натури

144

01

414 Социјална давања запосленима

145

04

414 Социјална давања запосленима

146

01

415 Накнаде за запослене

147

04

415 Накнаде за запослене

148

01

416

149

01

421 Стални трошкови

150

04

421 Стални трошкови

151

01

422 Трошкови путовања

152

04

422 Трошкови путовања

153

01

423 Услуге по уговору

154

04

Социјални доприноси на терет
послодавца

Награде, бонуси и остали посебни
расходи

Набавка софтвера – пренети распоређени суфицит из ранијих година

423

154-2 13

Текуће поправке и одржавање – пре425 нети распоређени приход од закупа
из 2008. године

01

Текуће поправке и одржавање –
425 распоређени приход од закупа из
2009. године

10.000,00

50%

0,00
80.000,00
1.000.000,00

999.392,51

80.000,00

100%

1.000.000,00
60.000,00

60.000,00

2.513.397,00

2.512.997,00

100%

2.513.397,00

2.512.997,00

100%

3.960.000,00

3.957.841,44

100%

3.960.000,00

3.957.841,44

100%

12.240.000,00

11.912.466,52

97%

86.500,00

68.390,00

79%

110.000,00

36.680,00

33%

2.142.899,21

2.121.098,81

99%

12.240.000,00
86.500,00

68.390,00

11.912.466,52

97%

79%
110.000,00

36.680,00

33%

2.142.899,21

2.121.098,81

99%

758.000,00

210.997,02

28%

7.813,49

7.813,49

100%

7.813,49

7.813,49

100%

564.038,43

534.546,10

95%

564.038,43

534.546,10

95%

23.650.000,00

23.608.215,82

100%

23.650.000,00

23.608.215,82

100%

423 Услуге по уговору

154-1 13

155

20.000,00

758.000,00

210.997,02

28%
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4

5

156

04

425 Текуће поправке и одржавање

157

01

426 Материјал

158

04

426 Материјал

159

01

Порези, обавезне таксе и казне, ПДВ
482
и порез на имовину

160

04

482

01

ПДВ на закуп који је наплаћен кроз
482
закупнину

161

161-1 13

6

7

8

9

270.000,00

246.943,82

10(9/8)

12

13.000,00

21.442,19

375.477,21

13(12/11)
165%

91%
47.664,90

31%

94%

Порези, обавезне таксе и казне, ПДВ
и порез на имовину

482 Недостајућа средства за ПДВ на закуп

11

155.500,00
400.000,00
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330.000,00
45.114.848,83

45.114.848,83

100%

4.000.000,00

4.000.000,00

100%

171.840,52

52%

15(9+12)

16(15/14)

13.000,00

21.442,19

165%

270.000,00

246.943,82

91%

155.500,00

47.664,90

31%

400.000,00

375.477,21

94%

330.000,00

171.840,52

52%

45.114.848,83

45.114.848,83

100%

4.000.000,00

4.000.000,00

100%

162

04

482 ПДВ на закуп и остали порези

163

13

512

Машине и опрема – распоређени
приход од закупа из 2008. године

378.412,61

374.412,60

99%

378.412,61

374.412,60

99%

164

01

512

Машине и опрема – распоређени
приход од закупа из 2009. године

260.000,00

210.583,38

81%

260.000,00

210.583,38

81%

01

Нематеријална имовина – распоређе515
ни приход од закупа из 2009. године

250.000,00

222.383,98

89%

250.000,00

222.383,98

89%

98.432.645,04

98.222.030,48

100%

165

260.000,00

14(8+11)

260.000,00

Извори финансирања за функцију 620
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

13

Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година
Укупно за функцију 620

14.026.500,00
4.950.264,53

4.916.772,19

99%

103.382.909,57

103.138.802,67

100%

472.377.444,13

315.195.151,61

67%

12.411.091,15

88%

14.026.500,00

12.411.091,15

88%

14.916.500,00

13.482.121,20

90%

98.432.645,04

98.222.030,48

100%

14.026.500,00

12.411.091,15

88%

4.950.264,53

4.916.772,19

99%

117.409.409,57

115.549.893,82

98%

472.377.444,13

315.195.151,61

67%

14.916.500,00

13.482.121,20

90%

Извори финансирања за раздео 2
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Трансфери од других нивоа власти

2.661.192,26

684.412,26

26%

2.661.192,26

684.412,26

26%

08

Донације од невладиних организација и појединаца

5.239.995,97

3.894.478,17

74%

5.239.995,97

3.894.478,17

74%

13

Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година

451.353.612,85

150.464.132,31

33%

451.353.612,85

150.464.132,31

33%

15

Неутрошена средства донација из
претходних година

126.361.523,30

50.052.827,95

40%

126.361.523,30

50.052.827,95

40%

1.057.993.768,51

520.291.002,30

49%

50%

558.749.000,00

386.699.791,57

69%

Укупно за раздео 2

14.916.500,00

13.482.121,20

90% 1.072.910.268,51

533.773.123,50

558.749.000,00

386.699.791,57

69%

14.916.500,00

13.482.121,20

90%

14.916.500,00

13.482.121,20

90%

Укупно извори финансирања
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Трансфери од других нивоа власти

2.661.192,26

684.412,26

26%

2.661.192,26

684.412,26

26%

08

Донације од невладиних организација и појединаца

5.239.995,97

3.894.478,17

74%

5.239.995,97

3.894.478,17

74%

13

Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година

451.353.612,85

150.464.132,31

33%

451.353.612,85

150.464.132,31

33%

15

Неутрошена средства донација из
претходних година
УКУПНО ИЗДАЦИ

126.361.523,30

50.052.827,95

40%

1.144.365.324,38

591.795.642,26

52%

14.916.500,00

13.482.121,20

126.361.523,30

50.052.827,95

40%

90% 1.159.281.824,38

605.277.763,46

52%

Члан 18.
Биланс стања буџета градске општине Врачар на дан 31.12.2009. године, исказан у хиљадама динара, износи:
АКТИВА
Конто

Назив конта

011100 Зграде и грађевински објекти

ПАСИВА
Износ

Конто

Назив конта

011300 Остала основна средства

169.398 251200 Примљени депозити
Обавезе по основу трансфера
47.980 243300
осталим нивоима власти
2.689 245000 Обавезе за остале расходе

121100 Жиро рачун

547.224 254200 Остале обавезе

011200 Опрема

121200 Издвојена новчана средства

80 291000 Пасивна временска разграничења

121300 Благајна

19 311100 Извори капитала

121700 Остала новчана средства
122100 Краткорочна потраживања
123900 Остали краткорочни пласмани

11.841
6

2.397
134.147

11.841
Остали извори капитала
(Стамбени фонд и сопствени приходи)
339 321121 Вишак прихода – суфицит

2.492 311900

131000 Активна временска разграничења
УКУПНА АКТИВА

Износ

321311 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
782.062

УКУПНА ПАСИВА

86.449
547.152
70
782.062
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Члан 19.
У 2009. години у набавку опреме уложено је укупно
30.283.975,95 динара, и то 2.747.469,38 динара из средстава распоређеног закупа из 2009. године, 413.971,42 динара
из пренетих неутрошених средстава донација из 2008. и
ранијих година, 278.696,88 динара из пренетих неутрошених средстава распоређеног суфицита из 2007. и ранијих
година, 6.871.398,27 динара из пренетих неутрошених
средстава распоређеног закупа из 2008. и ранијих година
и 19.972.440,00 динара из пренетих средстава суфицита из
2008. године.
У 2009. години у инвестиције је уложено укупно
24.255.510,49 динара, и то 135.732,50 динара из текућих
прихода 2009. године, 127.628,80 динара из средстава распоређеног закупа из 2009. године, 3.067.451,04 динара из пренетих неутрошених наменских трансфера од града из 2008.
и ранијих година, 898.681,16 динара из пренетих неутрошених средстава распоређеног суфицита из 2007. и ранијих
година и 20.026.016,99 динара из пренетих неутрошених
средстава распоређеног закупа из 2008. и ранијих година.
У 2009. години у нематеријалну имовину за ЈП „Пословни простор Врачар” уложено је 222.383,98 динара из средстава распоређеног закупа из 2009. године.
Члан 20.
У 2009. години није било пробијања апропријација.
Члан 21.
У току 2009. године средства Трезора градске општине
Врачар орочавана су и пласирана код пословних банака у
складу са важећим законским прописима и по овом основу
остварене су камате које су укључене у укупне приходе.
Члан 22.
У току 2009. године буџет се није кредитно задуживао и
није било отплате дуговања.
У току фискалне године нису дате никакве гаранције.
Члан 23.
У 2009. години, градска општина Врачар је започела велики број радова на територији општине Врачар, као и на
уређењу управне зграде општине.
Сви ти радови подразумевају покретање јавних набавки, које временски доста дуго трају, како би се испоштовали
рокови који су законом прописани.
Градска општина Врачар плаћа извођачима за изведене
радове, као и пројектантима за њихове пројекте након извршених радова, како би се смањила могућност појаве проблема до којих може доћи у току извођења радова. Из тих
разлога, стиче се утисак да су одступања у извршењу плана
у односу на планиране величине знатно већa, иако податак
да су обавезе по потписаним уговорима које су пренете у
2010. годину, у износу од 164.696.708,46 динара и покренуте јавне набавке, у износу од 106.955.869,45 динара, које ће
се реализовати у 2010. години, показује да је само у питању
оправдано и функционално коришћење средстава буџета
градске општине Врачар.
Члан 24.
Одлука о завршном рачуну буџета градске општине
Врачар за 2009. годину биће предмет екстерне буџетске ревизије, у складу са Закључком Скупштине општине Врачар
о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета градске општине Врачар за 2009. годину, број 96-23/2010-VIII/6.
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Члан 25.
Одлука о завршном рачуну буџета градске општине
Врачар, у складу са чланом 79. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, број 54/2009), садржи:
1) биланс стања;
2) биланс прихода и расхода;
3) извештај о издацима за набавку нефинансијске имовине и примањима од продаје нефинансијске имовине;
4) биланс финансирања;
5) извештај о извршењу буџета, сачињен тако да приказује разлику између одобрених средстава и извршења.
Члан 26.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда’’.
Градска општина Врачар
Скупштина општине
Број 96-34/2010-VIII/2, 11. јуна 2010. године
Председница
Јована Механџић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар на седници одржаној 11. јуна 2010. године, на основу члана 30. став 1, члана
43. став 1. и члана 63. став 1. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, број 54/2009), члана 20. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС”, број 129/2007) и члана 15. став 1. тачка 2. Статута градске општине Врачар („Службени лист града Београда”, број
45/2008 и 17/2010), дoнела је

ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
ЗА 2010. ГОДИНУ
Члан 1.
Одлука о буџету градске општине Врачар за 2010. годину
(„Службени лист града Београда”, број 62/I/2009 и 17/2010),
мења се и допуњава тако што се у члану 5. став 1. алинеја 1. износ „77.192.114,27” замењује износом „77.471.914,07”, алинеја
2. износ „2.424.561,28” замењује износом „2.429.079,08”, алинеја 3. износ „100.621.149,03” замењује износом „100.842.490,83”
и алинеја 4. износ „324.168.855,37” замењује износом
„326.168.915,71”.
Члан 2.
После члана 5. додаје се нови члан 5а који гласи:
„Дозвољени оквир за потрошњу градске општине Врачар
за 2010. годину повећава се за пренета средства више оствареног закупа из 2009. године која нису била распоређена, у
укупном износу од 38.179.700,36 динара, која се распоређују
за текућу резерву за текуће поправке и одржавање.
Дозвољени оквир за потрошњу градске општине Врачар
за 2010. годину повећава се за пренета средства суфицита
из 2009. године, у укупном износу од 2.082.331,55 динара,
која се распоређују за следеће намене:
– 457.650,00 динара, за услуге по уговору које нису предвиђене буџетом – Службени лист града Београда – за објављивање одлука Скупштине и органа градске општине Врачар за 2009. годину;
– 1.024.681,55 динара, за услуге по уговору које нису
предвиђене буџетом – помоћ и нега у кући;
– 600.000,00 динара за сталну резерву.”
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– 6.500.000,00 динара за текућу резерву – увођење мера
за повећање безбедности у школама, школским двориштима и околини школа;
– 5.000.000,00 динара – текуће дотације и трансфери за
текуће поправке и одржавање – за унапређење спортских
активности на Врачару – ЦФК „Врачар” и спортски терени
и њихове околине;
– 800.000,00 динара за текуће поправке и одржавање –
санација и адаптација простора у улици Симе Игуманова
4 за реализацију програма „Служба дневног боравка зависних, одраслих и старих лица”;
– 3.900.000,00 динара за машине и опрему – санација
и адаптација простора у улици Симе Игуманова 4 за реализацију програма „Служба дневног боравка зависних,
одраслих и старих лица”;
– 29.200.000,00 динара за текуће поправке и одржавање
ЈП „Пословни простор Врачар”;
– 700.000,00 динара за машине и опрему ЈП „Пословни
простор Врачар”;
– 100.000,00 динара за нематеријалну имовину ЈП „Пословни простор Врачар”.”

Члан 3.
Члан 6. мења се и гласи:
„Део наменских средстава из члана 3. став 1. алинеја
2. ове одлуке у износу од 229.143.000,00 динара од закупа,
користиће се у складу са Законом о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник РС”, број 62/2006) и Одлуком о обиму средстава за вршење послова града и градских
општина и утврђивању прихода и примања који припадају
граду, односно градским општинама у 2010. години, за куповину, изградњу, текуће поправке и одржавање зграда и
објеката и набавку и одржавање опреме, и то:
– 47.343.000,00 динара за текуће поправке и одржавање;
– 10.000.000,00 динара за машине и опрему за
унапређење образовања на Врачару;
– 3.149.543,26 динара – текуће поправке и одржавање –
за квалитетније здравствене услуге – уређење Дома здравља
„Врачар”;
– 2.050.327,55 динара за текуће поправке и одржавање
Дечјег рекреационог центра „Шупља стена” и прилаза око
објекта;
– 3.000.000,00 динара за текуће поправке и одржавање за
уређење паркова;
– 11.324.294,51 динара за текуће поправке и одржавање
– уређење зелених површина и урбаних џепова на Врачару;
– 5.200.000,00 динара за текуће поправке и одржавање –
уређење и улепшавање простора око Каленић пијаце;
– 200.000,00 динара за текуће поправке и одржавање –
уређење улица на Врачару у циљу повећања безбедности у
саобраћају „За безбедније кретање врачарским улицама и
тротоарима”;
– 200.000,00 динара за текуће поправке и одржавање –
унапређење паркинг система и паркинг простора на Врачару;
– 18.500.000,00 динара за текуће поправке и одржавање
фасада на Врачару по пројекту „Да лепше изгледа”;
– 100.000,00 динара – текуће поправке и одржавање –
реализација пројекта „За безбедније лифтове на Врачару”;
– 81.875.834,68 динара – текуће дотације и трансфери –
за текуће поправке и одржавање Установе рекреативно образовни центар „Врачар”, Београд;

Члан 4.
Члан 21. мења се тако што се после става 2. додаје нови
став који гласи:
„Распоред средстава апропријације на функцији 860 –
Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту – Текуће дотације и трансфери за текуће поправке
и одржавање – распоређени приход од закупа из 2010. године
за унапређење спортских активности на Врачару – ЦФК „Врачар” и спортски терени и њихове околине, економска класификација 465, позиција 133-2, појединачним актима врши
председник/председница градске општине Врачар, на основу
предлога начелника/начелнице Општинске управе градске
општине Врачар.”
Члан 5.
Члан 24. мења се и гласи:
„Приходи и примања по врстама и расходи и издаци по
основним наменама утврђују се у следећим износима:

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА БУЏЕТА И ЊИХОВ РАСПОРЕД
Приходи
Извор Економска
фин.
клас.

Врста прихода

План I–ХII 2010.

3

4

1

2

01

711

Порез на земљиште

1.259.000,00

01

713

Порез на имовину

70.588.000,00

01

714,716,741 Локалне комуналне таксе

125.577.000,00

01

733

Текући трансфери од других нивоа власти

63.269.000,00

01

741

Камате

67.832.000,00

01

742

Општинске административне таксе

01

742

Приходи које својом делатношћу остварују општински органи

530.000,00

01

743

Приходи од новчаних казни

649.000,00

01

743

Приходи од мандатних казни

800.000,00

01

745

Остали приходи у корист нивоа општина
I Укупно текући приходи без закупа

2.130.000,00

14.068.000,00
346.702.000,00

23. јун 2010.
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1

2

01

742

Приходи од давања у закуп објеката

01

711

Самодопринос
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3

4
276.488.000,00
100.000,00

II Укупно наменски приходи

276.588.000,00
623.290.000,00

15

321

15

321

13

321

III Укупни текући приходи буџета са наменским приходима (I+II)
Пренети неутрошени наменски трансфери од града и Републике из 2009. и ранијих
година
Пренета неутрошена средства текућих трансфера од физичких и правних лица
(донације) из 2009. и ранијих година
Пренета неутрошена средства распоређеног суфицита из 2008. и ранијих година

13

321

Пренета средства суфицита из 2009. године

13

321

Пренета неутрошена средства распоређеног закупа из 2009. и ранијих година

13

321

Пренета средства више оствареног закупа из 2009. године који није био распоређен

77.471.914,07
2.429.079,08
100.842.490,83
2.082.331,55

IV Укупно пренета средства

326.168.915,71
38.179.700,36
547.174.431,60

Текући приходи и пренета средства (III+IV)

1.170.464.431,60

V Додатни приходи – рефундације и други приходи и примања

15.545.500,00

УКУПНИ ПРИХОДИ (III+IV+V)

1.186.009.931,60
Издаци

Е.к.

Опис

1

2

Укупан обим
Издаци из додатсредстава из буџе- них прихода оргата у 2010. години на у 2010. години
3
4

5(3+4)

41 Расходи за запослене

226.549.000,00

411 Плате и додаци запослених

161.215.000,00

161.215.000,00

28.863.000,00

28.863.000,00

412 Социјални доприноси на терет послодавца
413 Накнаде у натури
414 Социјална давања запосленима
415 Накнаде за запослене
416 Награде запосленима и остали посебни расходи
42 Коришћење услуга и робе
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјал)

170.000,00

Укупно 2010.

226.719.000,00

3.506.000,00

20.000,00

3.526.000,00

12.058.000,00

80.000,00

12.138.000,00

7.260.000,00

60.000,00

7.320.000,00

13.647.000,00

10.000,00

13.657.000,00

370.668.438,39

14.705.500,00

385.373.938,39

31.188.851,12

13.875.500,00

45.064.351,12

1.386.500,00

75.000,00

1.461.500,00

42.044.891,19

435.000,00

42.479.891,19

5.156.192,99

5.156.192,99

280.469.402,89

140.000,00

280.609.402,89

10.422.600,20

180.000,00

10.602.600,20

43 Амортизација некретнина и опреме

10.000,00

10.000,00

431 Амортизација некретнина и опреме

10.000,00

10.000,00

426 Материјал

46 Трансфери осталим нивоима власти

145.912.584,20

145.912.584,20

463 Трансфери осталим нивоима власти

20.912.584,20

20.912.584,20

465 Остале текуће дотације и трансфери

125.000.000,00

125.000.000,00

10.507.517,80

10.507.517,80

2.480.000,00

2.480.000,00

300.000,00

300.000,00

472 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт

4.000.517,80

4.000.517,80

472 Накнаде из буџета за оджавање културних манифестација

3.327.000,00

3.327.000,00

47 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
472 Накнаде из буџета за децу и породицу
472 Накнаде из буџета у случају смрти

Број 21 – 20
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1

2

23. јун 2010.

3

472 Остале накнаде из буџета

4

5(3+4)

400.000,00

48 Остали расходи

400.000,00

61.590.021,00

481 Дотације невладиним организацијама
481 Дотације политичким странкама
481 Дотације за одржавање спортских манифестација
482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа
власти другом и ПДВ
483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела
49 Резерве

660.000,00

62.250.021,00

4.690.000,00

4.690.000,00

560.021,00

560.021,00

6.850.000,00

6.850.000,00

48.690.000,00
800.000,00

660.000,00

49.350.000,00
800.000,00

166.872.150,42

166.872.150,42

499 Стална резерва

5.909.460,28

5.909.460,28

499 Текућа резерва

160.962.690,14

160.962.690,14

51 Основна средства

188.364.719,79

188.364.719,79

511 Зграде и грађевински објекти

126.057.128,62

126.057.128,62

62.179.975,15

62.179.975,15

127.616,02

127.616,02

512 Машине и опрема
513 Остала основна средства
515 Нематеријална имовина
УКУПНО

1.170.464.431,60

15.545.500,00

1.186.009.931,60

Раздео

Глава

Функција

Позиција

Извор фин.

Екон.клас.

Члан 6.
Члан 28. мења се и гласи:
„Приходи и примања и расходи и издаци буџета градске општине Врачар из члана 24. ове одлуке распоређују се на следеће кориснике и то:
ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД I-XII 2010. ГОДИНЕ

Опис

1

2

3

4

5

6

7

1

1

Издаци из
Укупан оквир
додатних
Укупни расходи
I-XII 2010.
прихода органа
I-XII 2010.
године
I-XII 2010.
године
године
8

9

10(8+9)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ФУНКЦИОНЕРИ
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови

110
1

01

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

2

01

412 Социјални доприноси на терет послодавца

48.512.470,00

48.512.470,00

8.586.730,00

8.586.730,00

3

01

413 Накнаде у натури

630.000,00

630.000,00

4

01

414 Социјална давања запосленима

400.000,00

400.000,00

5

01

415 Накнаде трошкова за запослене

1.570.000,00

1.570.000,00

6

01

416 Награде запосленима и остали посебни расходи

4.259.000,00

4.259.000,00

7

01

421 Стални трошкови

8

01

422 Трошкови путовања

1.000.000,00

1.000.000,00

9

01

Услуге по уговору (ова апропријација намењена је за: прославу
423
општинске славе, протокол, репрезентацију и друге услуге по уговору)

3.880.000,00

3.880.000,00

10

01

426 Материјал

1.280.000,00

1.280.000,00

11

01

482 Порези, обавезне таксе и казне
70.118.200,00

70.118.200,00

70.118.200,00

70.118.200,00

70.118.200,00

70.118.200,00

70.118.200,00

70.118.200,00

Извори финансирања за функцију 110
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи
Укупно за функцију 110
Извори финансирања за раздео 1

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи
Укупно за раздео 1

23. јун 2010.
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2

1

3
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8

9

10(8+9)

ОПШТИНСКА УПРАВА
Општи економски и комерцијални послови по питању рада и остали
послови

410
12

01

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

96.756.530,00

96.756.530,00

13

01

412 Социјални доприноси на терет послодавца

17.421.270,00

17.421.270,00

14

01

413 Накнаде у натури

15

01

414 Социјална давања запосленима

2.840.000,00

2.840.000,00

11.608.000,00

11.608.000,00

16

01

415 Накнаде трошкова за запослене

4.460.000,00

4.460.000,00

17

01

416 Награде запосленима и остали посебни расходи

6.820.000,00

6.820.000,00

18

01

421 Стални трошкови

24.529.000,00

24.529.000,00

19

15

421

11.851,12

11.851,12

20

01

422 Трошкови путовања

300.000,00

300.000,00

21

01

423

Услуге по уговору (ова апропријација намењена је за: услуге у
информисању грађана, консалтинг услуге, услуге оглашавања, услуге
ревизије, услуге израде пројеката, услуге израде софтвера, услуге ЗИС-а,
штампање публикација, услуге коричења и друге услуге по уговору)

11.040.979,00

11.040.979,00

22

01

423

Услуге образовања и усавршавања запослених (семинари,
консултације, обука за рад на компјутерима и програмима и сл.)

500.000,00

500.000,00

23

01

423 Услуге по уговору за трошкове вештачења

50.000,00

50.000,00

24

13

Услуге образовања и усавршавања запослених (обука за рад на
423
компјутерима и сл.) – распоређени суфицит из 2006. године

360.070,35

360.070,35

25

13

Услуге по уговору за пројектовање система за менаџмент квалитетом
423 у општини Врачар по стандарду ISO 9001:2000 – распоређени суфицит
из 2006. године

1.263.358,40

1.263.358,40

26

13

Услуге по уговору које нису предвиђене буџетом – спровођење
423 пројекта „Јединствена база података матичних књига” – распоређени
суфицит из 2008. године

837.379,12

837.379,12

26-1

13

Услуге по уговору које нису предвиђене буџетом – „Службени лист
423 града Београда” – за објављивање одлука Скупштине и органа градске
општине Врачар за 2009. годину

457.650,00

457.650,00

27

01

424 Специјализоване услуге

100.000,00

100.000,00

28

01

425 Текуће поправке и одржавање

29

13

425

Tекуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из
2009. године

5.008.321,56

5.008.321,56

30

01

425

Tекуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из
2010. године

47.343.000,00

47.343.000,00

31

15

425

Текуће поправке и одржавање – пренета преостала средства донације
„Паркинг сервиса”

1.731,00

1.731,00

32

13

425

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2007.
године

907.274,49

907.274,49

33

13

425

Текуће поправке и одржавање рачунарске опреме – распоређени
приход од закупа из 2008. године

250.612,00

250.612,00

34

01

426 Материјал

8.240.000,00

8.240.000,00

35

15

426 Материјал – пренета преостала средства донације „Паркинг сервиса”

602.500,00

602.500,00

36

01

482 Порези, обавезне таксе и казне

300.000,00

300.000,00

37

13

511 Климатизација – распоређени суфицит из ранијих година

2.761.339,64

2.761.339,64

38

15

Зграде и грађевински објекти – пренети капитални и текући
511
трансфери од града за уређење и санацију фасаде зграде општине

39.353.147,52

39.353.147,52

39

15

Зграде и грађевински објекти – пренети капитални трансфер од града
511 за израду климатизације и вентилације велике сале, сале за венчања,
општинског услужног центра и шалтер сале

2.986.364,64

2.986.364,64

40

13

511

Зграде и грађевински објекти – распоређени приход од закупа из 2007.
године

5.184.140,63

5.184.140,63

41

13

Зграде и грађевински објекти – распоређени приход од закупа из
511 2007. године за набавку опреме и реновирање управне зграде градске
општине Врачар

31.982.245,00

31.982.245,00

42

13

511

7.450.309,62

7.450.309,62

43

13

511 Зграде и грађевински објекти – распоређени суфицит из 2007. године

3.371.567,10

3.371.567,10

44

13

511

18.200.000,00

18.200.000,00

Стални трошкови – пренета преостала средства донације „Паркинг
сервиса”

Зграде и грађевински објекти – распоређени приход од закупа из 2007.
године за реновирање управне зграде
Зграде и грађевински објекти – распоређени приход од закупа из 2008.
године

Број 21 – 22
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

45

15

512 Машине и опрема – пренета средства донације „Паркинг сервиса”

46

13

512 Машине и опрема – распоређени приход од закупа из 2007. године

47

13

512 Машине и опрема – распоређени суфицит из 2007. године

48

13

512 Машине и опрема – распоређени приход од закупа из 2008. године

49

13

Машине и опрема – распоређени суфицит из 2008. године за набавку
512
опреме за основне школе на Врачару

50

13
01

51

6

7

23. јун 2010.
8
46.251,04

9

10(8+9)
46.251,04

400.283,85

400.283,85

6.870.423,88

6.870.423,88

11.828.000,00

11.828.000,00

4.527.560,00

4.527.560,00

512 Машине и опрема – распоређени приход од закупа из 2009. године

17.192.510,80

17.192.510,80

Машине и опрема – приход од закупа из 2010. године за машине и
512
опрему за унапређење образовања на Врачару

10.000.000,00

10.000.000,00

242.308.779,00

242.308.779,00

118.853.046,44

118.853.046,44

52

01

513 Остала основна средства

53

01

515 Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 410

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за функцију 410

411

43.001.845,32

43.001.845,32

404.163.670,76

404.163.670,76

13.500,00

13.500,00

Општи економски и комерцијални послови
54

15

Стални трошкови – пренети трансфер од Републике за реализацују
421
пројекта „Еко школа”

55

01

423 Услуге по уговору

500.000,00

500.000,00

56

01

423 Услуге по уговору – Канцеларија за младе

500.000,00

500.000,00

57

01

Услуге по уговору (идејно решење и штампање Годишњака и прослава
423
малих матураната)

880.000,00

880.000,00

58

01

423 Услуге по уговору (међудржавна и међуопштинска сарадња)

200.000,00

200.000,00

59

13

Услуге по уговору за израду пројеката фонтана на Врачару –
423
распоређени суфицит из 2006. године

1.076.000,00

1.076.000,00

60

15

423

Услуге по уговору – пренети трансфер од Града за реализацију
пројекта „еШКОЛА’’

3.086.219,32

3.086.219,32

61

15

423

Услуге по уговору – пренети трансфер од Републике за еколошку
заштиту

17.561,22

17.561,22

62

13

423

Услуге по уговору за обележавање објеката од значаја за општину
Врачар – распоређени суфицит из 2007. године

236.626,00

236.626,00

63

13

423

Услуге по уговору – израда пројектне документације од значаја за
општину Врачар – распоређени суфицит из 2008. године

2.500.000,00

2.500.000,00

64

13

423

Услуге по уговору – спровођење акције „За чистији Врачар” –
распоређени суфицит из 2008. године

2.853.069,80

2.853.069,80

65

13

423

Услуге по уговору – привремени заступници за лица непознатог
пребивалишта односно боравишта – распоређени суфицит из 2008. године

50.000,00

50.000,00

66

13

Услуге по уговору – увођење система надзора – реализација пројекта
423 „За бољу безбедност грађана на Врачару” – распоређени суфицит из
2008. године

2.466.200,00

2.466.200,00

67

15

424

Специјализоване услуге за уклањање бесправно подигнутих објеката и
комунално уређење – пренета наменска средства трансфера од града

2.727.949,99

2.727.949,99

68

15

Специјализоване услуге за уклањање бесправно подигнутих објеката
424 и комунално уређење – пренета наменска средства трансфера од града
из 2009. године

1.976.780,00

1.976.780,00

69

13

424

Специјализоване услуге за уклањање бесправно подигнутих објеката и
комунално уређење – распоређени суфицит из 2008. године

351.463,00

351.463,00

70

13

425

Текуће поправке и одржавање Дома здравља „Врачар” – распоређени
приход од закупа из 2008. године

1.256.616,14

1.256.616,14

71

13

425

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2009.
године за уређење Дома здравља „Врачар”

2.500.000,00

2.500.000,00

72

01

Текуће поправке и одржавање – за квалитетније здравствене услуге
425 – распоређени приход од закупа из 2010. године за уређење Дома
здравља „Врачар’’

3.149.543,26

3.149.543,26

73

13

425

Текуће поправке и одржавање Дечијег рекреационог центра „Шупља
стена” – распоређени приход од закупа из 2008. године

236.654,13

236.654,13

74

13

425

Текуће поправке и одржавање Дечијег рекреационог центра „Шупља
стена” – распоређени приход од закупа из 2008. и ранијих година

2.475.869,81

2.475.869,81

75

13

Текуће поправке и одржавање Дечијег рекреационог центра „Шупља
425 стена” и прилаза око објекта – распоређени приход од закупа из 2009.
године

2.995.117,64

2.995.117,64

23. јун 2010.
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

7

76

01

Текуће поправке и одржавање Дечијег рекреационог центра „Шупља
425 стена” и прилаза око објекта – распоређени приход од закупа из 2010.
године

77

13

425

78

13

79

Број 21 – 23
8

9

10(8+9)

2.050.327,55

2.050.327,55

Текуће поправке и одржавање Дечијег рекреационог центра „Шупља
стена”-распоређени суфицит из 2008. године

2.351.908,89

2.351.908,89

425

Текуће поправке и одржавање – уређење објеката од значаја за
општину Врачар – распоређени суфицит из 2008. године

5.650.000,00

5.650.000,00

13

425

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2009.
године за уређење и улепшавање улица и тргова на Врачару

8.313.577,84

8.313.577,84

80

13

425

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2008.
године за паркове, дечија игралишта и зелене параване

1.726.845,18

1.726.845,18

81

13

425

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2009.
године за уређење зелених површина и паркова

8.402.988,00

8.402.988,00

82

01

425

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2010.
године за уређење паркова

3.000.000,00

3.000.000,00

83

01

425

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2010.
године за уређење зелених површина и урбаних џепова на Врачару

11.324.294,51

11.324.294,51

84

01

425

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2010.
године за уређење и улепшавање простора око Каленић пијаце

5.200.000,00

5.200.000,00

85

01

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2010.
године за уређење улица на Врачару у циљу повећања безбедности
425
у саобраћају – „За безбедније кретање врачарским улицама и
тротоарима’’

200.000,00

200.000,00

86

01

425

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2010.
године за унапређење паркинг система и паркинг простора на Врачару

200.000,00

200.000,00

87

13

Текуће поправке и одржавање – распоређени суфицит из 2006. године
425 за поправку улаза зграда и преддворишта на Врачару по пројекту
„Поправимо заједно”

80.681,70

80.681,70

88

13

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2008.
425 године за поправку и одржавање улаза зграда, преддворишта и стаза
око објеката на Врачару, по пројекту „Поправимо заједно”

4.380.322,11

4.380.322,11

89

13

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2009.
425 године за поправку и одржавање улаза зграда, преддворишта и стаза
око објеката на Врачару, по пројекту „Поправимо заједно”

2.800.000,00

2.800.000,00

90

01

425

Текуће поправке и одржавање фасада на Врачару по пројекту „Да
лепше изгледа” – распоређени приход од закупа из 2010. године

18.500.000,00

18.500.000,00

91

13

425

Текуће поправке и одржавање фасада на Врачару – пренета средства из
ранијих година

5.070.375,39

5.070.375,39

92

15

425

Текуће поправке и одржавање фасада на Врачару – пренета наменска
средства трансфера од града

13.532.325,55

13.532.325,55

93

13

425

Текуће поправке и одржавање фасада на Врачару – распоређени
приход од закупа из 2007. године

9.720.728,40

9.720.728,40

94

13

425

Текуће поправке и одржавање фасада на Врачару – распоређени
приход од закупа из 2008. године

26.403.553,45

26.403.553,45

95

13

425

Текуће поправке и одржавање фасада на Врачару – распоређени
суфицит из 2008. године

2.500.000,00

2.500.000,00

96

13

425

Текуће поправке и одржавање – распоређени суфицит из 2006. године
за санацију спортских терена на Врачару

719.800,00

719.800,00

97

01

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из
425 2010. године за унапређење спортских активности на Врачару – ЦФК
„Врачар” и спортски терени и њихове околине

0,00

0,00

98

01

425

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2010.
године за реализацију пројекта „За безбедније лифтове на Врачару’’

100.000,00

100.000,00

99

15

425

Текуће поправке и одржавање – пренети трансфер од Града за
реконструкцију приземља зграде у улици Грчића Миленка број 1, 3, 4а и 4б

1.684.398,43

1.684.398,43

100

13

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из
425 2007. године за уређење зграда државних институција које се налазе на
Врачару – музеји, библиотеке, ОУП и слично

117.350,70

117.350,70

101

15

426

Материјал – пренети трансфер од Републике за реализацију пројекта
„Еко школа”

100,20

100,20

102

15

463

Пренета средства трансфера од Града за реализацију пројекта
„е ШКОЛА”

6.882.584,20

6.882.584,20

102-1

13

465

Текуће дотације и трансфери за Установу Рекреативно-образовни
центар „Врачар”, Београд – распоређени суфицит из 2008. године

13.124.165,32

13.124.165,32

Број 21 – 24
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

102-2

01

103

13

104

13

105
106

6

7

Текуће дотације и трансфери – распоређени приход од закупа из
465 2010. године за текуће поправке и одржавање Установе Рекреативно
образовни центар „Врачар”, Београд
Зграде и грађевински објекти – распоређени приход од закупа из 2009.
511
године за соларну електрану

23. јун 2010.
8

9

10(8+9)

81.875.834,68

81.875.834,68

13.272.371,20

13.272.371,20

511 Зграде и грађевински објекти – распоређени суфицит из 2008. године

1.495.643,27

1.495.643,27

13

Опрема за Дечији рекреациони центар „Шупља стена” – распоређени
512
приход од закупа из 2007. године

4.761.528,95

4.761.528,95

13

512

1.900.000,00

1.900.000,00

127.680.000,00

127.680.000,00

131.789.456,92
29.921.418,91
289.390.875,83

131.789.456,92
29.921.418,91
289.390.875,83

01
04
13
15
020

Опрема за Дечији рекреациони центар „Шупља стена” – распоређени
суфицит из 2008. године
Извори финансирања за функцију 411
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за функцију 411
Помоћ старим лицима

107

13

423

Услуге по уговору – спровођење акције „Подршка врачарским
сениоркама и сениорима” – распоређени суфицит из 2008. године

5.750.096,43

5.750.096,43

107-1

13

423 Услуге по уговору које нису предвиђене буџетом – помоћ и нега у кући

1.024.681,55

1.024.681,55

15

Услуге по уговору – реализација пројекта „Успостављање сервиса
423 – агенције за психосоцијалну подршку и персоналну асистенцију” –
геронто домаћице, текући наменски трансфер (донација) у 2009. години

265.000,00

265.000,00

6.774.777,98

6.774.777,98

265.000,00

265.000,00

7.039.777,98

7.039.777,98

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

800.000,00

108

Извори финансирања за функцију 020
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за функцију 020

040

Породица и деца
109

01

472 Накнаде из буџета за децу и породицу
Извори финансирања за функцију 040

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи
Укупно за функцију 040

090

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
110

01

472 Накнаде из буџета за децу и породицу

1.680.000,00

1.680.000,00

111

01

472 Накнаде из буџета у случају смрти

300.000,00

300.000,00

112

01

472 Остале накнаде из буџета

400.000,00

400.000,00

2.380.000,00

2.380.000,00

2.380.000,00

2.380.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

1.690.000,00

1.690.000,00

560.021,00

560.021,00

6.850.000,00

6.850.000,00
800.000,00

Извори финансирања за функцију 090
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи
Укупно за функцију 090

160

Опште услуге које нису класификоване на другом месту
Дотације невладиним организацијама
113

01

481

Финансирање пројеката невладиних организација и удружења грађана
према Одлуци СО Врачар

114

01

481 Дотације невладиним организацијама (једнократне помоћи)

115

01

481 Дотације политичким странкама (0,1%)

116

01

Дотације за суфинансирање спортских манифестација и програма
481
спортских организација

117

01

483 Новчане казне и пенали по решењу судова

800.000,00

118

01

499 Стална резерва

600.000,00

600.000,00

119

13

499 Пренета средства сталне резерве из ранијих година

4.709.460,28

4.709.460,28

119-1

13

499 Пренета средства сталне резерве из 2009. године

600.000,00

600.000,00

120

01

499 Текућа резерва

18.500.000,00

18.500.000,00

121

01

499 Текућа резерва – планирани самодопринос

100.000,00

100.000,00

13

Текућа резерва – увођење система надзора – реализација пројекта „За
499 бољу безбедност грађана на Врачару” – распоређени суфицит из 2008.
године

133.800,00

133.800,00

122

23. јун 2010.
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 21 – 25
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6

7

8

9

10(8+9)

123

13

499

Текућа резерва – распоређени суфицит из 2008. године за реализацију
пројекта „За безбедније лифтове на Врачару’’

1.091.500,00

1.091.500,00

124

15

499

Текућа резерва – пренета средства капиталних трансфера од Града из
2006. године на име надокнаде за загађивање животне средине

5.146.368,00

5.146.368,00

125

15

499

Текућа резерва – пренета преостала средства донације „Паркинг
сервиса”

1.501.228,12

1.501.228,12

126

15

499

Текућа резерва – пренета средства трансфера од Града за реализацију
пројекта „еШКОЛА’’

64.615,00

64.615,00

127

13

499

Текућа резерва – распоређени приход од закупа из 2007. године за
набавку опреме и реновирање управне зграде Градске општине Врачар

8.000.000,00

8.000.000,00

128

13

499

Текућа резерва – распоређени приход од закупа из 2008. године за
зграде и грађевинске објекте и набавку опреме

12.800.000,00

12.800.000,00

129

13

499

Текућа резерва – распоређени приход од закупа из 2007. године за
текуће поправке и одржавање

8.600.000,00

8.600.000,00

130

13

499

Текућа резерва – распоређени приход од закупа из 2008. године за
текуће поправке и одржавање

22.000.000,00

22.000.000,00

131

13

499

Текућа резерва – распоређени приход од закупа из 2009. године за
текуће поправке и одржавање

24.345.478,66

24.345.478,66

131-1

13

499

Текућа резерва – више остварени приход од закупа из 2009. године за
текуће поправке и одржавање

38.179.700,36

38.179.700,36

132

13

499

Текућа резерва – распоређени приход од закупа из 2009. године за
зграде и грађевинске објекте и набавку опреме

14.000.000,00

14.000.000,00

133

01

Текућа резерва – распоређени приход од закупа из 2010. године,
499 увођење мера за повећање безбедности у школама, школским
двориштима и околини школа

6.500.000,00

6.500.000,00

38.600.021,00

38.600.021,00

134.459.939,30

134.459.939,30

Извори финансирања за функцију 160
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из претходних година

6.712.211,12

6.712.211,12

179.772.171,42

179.772.171,42

13

Текуће дотације и трансфери – распоређени суфицит из 2008. године
465 за унапређење спортских активности на Врачару – ЦФК „Врачар” и
спортски терени и њихове околине

25.000.000,00

25.000.000,00

01

Текуће дотације и трансфери за текуће поправке и одржавање
– распоређени приход од закупа из 2010. године за унапређење
465
спортских активности на Врачару – ЦФК „Врачар” и спортски терени
и њихове околине

5.000.000,00

5.000.000,00

Укупно за функцију 160
860

Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту
133-1

133-2
134

01

472 Накнаде из буџета за културу, науку и спорт

1.900.000,00

1.900.000,00

135

01

472 Накнаде из буџета за одржавање културних манифестација

3.327.000,00

3.327.000,00

10.227.000,00

10.227.000,00

Извори финансирања за функцију 860
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

13
910

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

25.000.000,00

25.000.000,00

Укупно за функцију 860

35.227.000,00

35.227.000,00

Предшколско и основно образовање
136

13

425

Текуће поправке и одржавање предшколских установа и објеката на
Врачару – распоређени приход од закупа из 2008. године

1.702.419,74

1.702.419,74

137

13

425

Текуће поправке и одржавање предшколских установа и објеката на
Врачару – распоређени приход од закупа из 2009. године

2.093.640,00

2.093.640,00

138

13

425

Текуће поправке и одржавање школа и школских објеката на Врачару –
распоређени приход од закупа из 2007. године

5.559.806,51

5.559.806,51

139

13

425

Текуће поправке и одржавање школа и школских објеката на Врачару –
распоређени приход од закупа из 2008. године

13.087.475,44

13.087.475,44

140

13

425

Текуће поправке и одржавање школа и школских објеката на Врачару –
распоређени приход од закупа из 2009. године

24.157.225,50

24.157.225,50

141

01

463 Трансфери основним школама за текуће поправке и одржавање

14.030.000,00

14.030.000,00

14.030.000,00

14.030.000,00

Извори финансирања за функцију 910
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

Број 21 – 26
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13
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7

23. јун 2010.
8

9

10(8+9)

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

46.600.567,19

46.600.567,19

Укупно за функцију 910

60.630.567,19

60.630.567,19

2.100.000,00

2.100.000,00

517,80

517,80

2.100.000,00

2.100.000,00

Образовање неклсификовано на другом месту
142
142-1

01

472 Накнаде из буџета за образовање

15

Накнаде из буџета за образовање – текући добровољни трансфер
472 (донација) у 2009. години за спровођење акције награђивања ученика
са територије општине Врачар
Извори финансирања за функцију 980

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

15

Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за функцију 980

517,80

517,80

2.100.517,80

2.100.517,80

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
160

Опште услуге које нису класификоване на другом месту

1.1.

МЗ „Цветни трг’’
143

01

421 Стални трошкови

144

04

421 Стални трошкови
Текуће поправке и одржавање – Распоређени приход од закупа из 2007.
425
године
Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2009.
425
године

145

13

146

13

147

04

425 Текуће поправке и одржавање

148

01

426 Материјал

1.010.000,00

1.010.000,00

21.500,00

21.500,00

1.800.000,00

1.800.000,00
100.000,00

100.000,00

149

04

426 Материјал

30.000,00

30.000,00

150

04

431 Амортизација некретнина и опреме

10.000,00

10.000,00

151

04

482 Порези, обавезне таксе и казне, ПДВ и порез на имовину

70.000,00

70.000,00

152

04

512 Машине и опрема

1.220.000,00

1.220.000,00

Извори финансирања за главу 1.1
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

1.821.500,00

Укупно за главу 1.1

1.821.500,00

160

1.821.500,00
1.220.000,00

3.041.500,00

Опште услуге које нису класификоване на другом месту

1.2.

МЗ „Возарев крст’’
153

01

421 Стални трошкови

154

01

425 Текуће поправке и одржавање

155

01

426 Материјал

1.710.000,00

1.710.000,00

1.710.000,00

1.710.000,00

1.710.000,00

1.710.000,00

400.000,00

400.000,00

81.839,20

81.839,20

400.000,00

400.000,00

81.839,20
481.839,20

81.839,20
481.839,20

165.000,00

165.000,00

1.740.002,26

1.740.002,26

Извори финансирања за главу 1.2
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи
Укупно за главу 1.2

160

Опште услуге које нису класификоване на другом месту

1.3.

МЗ „Војислав Илић’’
156

01

421 Стални трошкови

157

13

425

158

01

426

01
04
13
160
1.4.
159

01

421

160

13

425

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2009.
године
Материјал
Извори финансирања за главу 1.3
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за главу 1.3
Опште услуге које нису класификоване на другом месту
МЗ „Неимар’’
Стални трошкови
Текуће поправке и одржавање – санација и адаптација простора у
улици Симе Игуманова 4 за реализацију програма „Служба дневног
боравка зависних, одраслих и старих лица” – распоређени суфицит из
2008. године

23. јун 2010.
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

7

161

01

425

162

01

426 Материјал

163

01

512

164

01

512 Машине и опрема

Текуће поправке и одржавање – санација и адаптација простора у
улици Симе Игуманова 4 за реализацију програма „Служба дневног
боравка зависних, одраслих и старих лица” – распоређени приход од
закупа из 2010. године
Машине и опрема – санација и адаптација простора у улици Симе
Игуманова 4 за реализацију програма „Служба дневног боравка
зависних, одраслих и старих лица” – распоређени приход од закупа из
2010. године

Број 21 – 27
8

9

10

800.000,00

800.000,00

3.900.000,00

3.900.000,00

4.865.000,00

4.865.000,00

Извори финансирања за главу 1.4
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

1.740.002,26

1.740.002,26

Укупно за главу 1.4

6.605.002,26

6.605.002,26

Извори финансирања за функцију 160
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 160

1.5. 620

6.975.000,00

6.975.000,00
1.220.000,00

1.220.000,00

1.220.000,00

11.838.341,46

3.643.341,46
10.618.341,46

3.643.341,46

ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ВРАЧАР”
Развој заједнице
165

01

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

166

01

412 Социјални доприноси на терет послодавца

167

01

413 Накнаде у натури

168

04

413 Накнаде у натури

169

01

414 Социјална давања запосленима

170

04

414 Социјална давања запосленима

171

01

415 Накнаде трошкова за запослене

172

04

415 Накнаде трошкова за запослене

173

01

416 Награде запосленима и остали посебни расходи

174

04

416 Награде запосленима и остали посебни расходи

175

01

421 Стални трошкови

176

04

421 Стални трошкови

177

01

422 Трошкови путовања

178

04

422 Трошкови путовања

179

01

423 Услуге по уговору

180

04

423 Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање – пренети распоређени приход од
425
закупа из 2008. године
Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2009.
425
године
Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2010.
425
године

181

13

182

13

183

01

184

04

425 Текуће поправке и одржавање

185

01

426 Материјал

186

04

426 Материјал

187

01

482 Порези, обавезне таксе и казне, ПДВ и порез на имовину

188

04

482 Порези, обавезне таксе и казне, ПДВ и порез на имовину

15.946.000,00

15.946.000,00

2.855.000,00

2.855.000,00

36.000,00

36.000,00
20.000,00

50.000,00

20.000,00
50.000,00

80.000,00
1.230.000,00

80.000,00
1.230.000,00

60.000,00
2.568.000,00

60.000,00
2.568.000,00

10.000,00
4.359.500,00

10.000,00
4.359.500,00

12.865.500,00
86.500,00

12.865.500,00
86.500,00

75.000,00
2.250.000,00

75.000,00
2.250.000,00

435.000,00

435.000,00

29.492,33

29.492,33

41.784,18

41.784,18

29.200.000,00

29.200.000,00
40.000,00

300.000,00

40.000,00
300.000,00

150.000,00
400.000,00

150.000,00
400.000,00

330.000,00

189

01

482 ПДВ на закуп који је наплаћен кроз закупнину

190

01

482 ПДВ на закуп

191

04

482 ПДВ на закуп и остали порези

192

13

512 Машине и опрема – распоређени приход од закупа из 2008. године

4.000,01

4.000,01

193

13

512 Машине и опрема – распоређени приход од закупа из 2009. године

49.416,62

49.416,62

194

01

512 Машине и опрема – распоређени приход од закупа из 2010. године

700.000,00

700.000,00

27.616,02

27.616,02

100.000,00

100.000,00

195

13

196

01

Нематеријална имовина – распоређени приход од закупа из 2009.
515
године
Нематеријална имовина – распоређени приход од закупа из 2010.
515
године

47.345.000,00

330.000,00
47.345.000,00

645.000,00

645.000,00
260.000,00

260.000,00
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10

Извори финансирања за функцију 620
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

108.071.000,00

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 620

108.071.000,00
14.325.500,00

14.325.500,00

14.325.500,00

122.548.809,16

152.309,16
108.223.309,16

152.309,16

Извори финансирања за раздео 2
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

553.171.800,00

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из претходних година

553.171.800,00
15.545.500,00

Укупно за раздео 2

467.273.438,45

15.545.500,00
467.273.438,45

79.900.993,15

79.900.993,15

1.100.346.231,60

15.545.500,00 1.115.891.731,60

Укупно извори финансирања:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

15

Неутрошена средства донација из претходних година
УКУПНО ИЗДАЦИ

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Градска општина Врачар
Скупштина општине
Број 96-34/2010-VIII/3, 11. јуна 2010. године
Председница
Јована Механџић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар на седници одржаној 11. јуна 2010. године, на основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број
129/2007), члана 15. став 1. тачка 17. и члана 41. став 1. Статута градске општине Врачар („Службени лист града Београда”, бр. 45/2008 и 17/2010), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Члан 1.
У Одлуци о организацији Општинске управе градске
општине Врачар („Службени лист града Београда”, бр. 56/08
и 62/I/2009), члан 12. мења се и гласи:
„Одељење за грађевинске и комуналне послове врши
послове који се односе на: давање мишљења на просторне и урбанистичке планове које доноси град; издавање
грађевинских дозвола за изградњу и реконструкцију објеката или делова објеката до 800 m² бруто развијене грађевинске површине, претварању заједничких просторија у
стамбени, односно пословни простор, припајање заједничких просторија стану или пословном простору осим у
поступцима легализације објеката на територији града Београда; издавање употребне дозволе за те објекте и решења
о одобравању пуштања објеката у пробни рад; вођење регистра инвеститора; поступак по пријави припремних
радова и контроле усаглашености изграђених темеља са
главним пројектом, за објекте за које издаје грађевинске

623.290.000,00

623.290.000,00
15.545.500,00

15.545.500,00

467.273.438,45

467.273.438,45

79.900.993,15

79.900.993,15

1.170.464.431,60

15.545.500,00 1.186.009.931,60

дозволе; поступак изградње објеката и извођење радова
за које се не издаје грађевинска дозвола и то за изградњу
помоћних објеката и објеката из члана 2. став 1. тачка 25.
Закона о планирању и изградњи; извођење радова на инвестиционом одржавању објеката и уклањању препрека
за инвалидна лица, адаптације и санације, промену намене објекта, односно делова објекта без извођења радова; поступак укидања одобрења за изградњу привременог
карактера издатих од стране одељења ради привођења
парцеле намени по ДУП-у; поступак издавања решења о
уклањању објеката за које утврди да је услед дотрајалости
или већих оштећења угрожена њихова стабилност и да
представља опасност за живот и здравље људи, за суседне
објекте и безбедност саобраћаја; поступак издавања уверења о физичким деловима објекта и издавања уверења о
структури станова на територији општине; одлучује о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске
баште, тезге и други покретни мобилијар), у складу са прописом града; праћење стања и предузимање мера за заштиту и унапређење животне средине на подручју општине;
израду и спровођење акционих и санационих планова од
значаја за заштиту животне средине на подручју општине, а у складу са актима града; предлагање мера за уређење
зелених површина и дечијих игралишта, објеката јавне
расвете и слично; поступак за издавање одобрења за сечу
или орезивање стабала на јавним површинама општине;
предлагање мера за уређење и одржавање спољног изгледа
пословних и стамбених зграда и вођење евиденције о начину организовања послова одржавања стамбених зграда;
праћење и утврђивање стања, давање стручних мишљења
на нацрте и предлоге прописа у областима из делокруга
рада; покретање иницијативе код надлежних државних и
других органа и организација за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана/
грађанки и од значаја за рад одељења и Општинске управе
у целини; израду нацрта одлука и других аката и обављање
послова стручног опслуживања Скупштине општине и
њених радних тела, председника/ председнице општине
и Општинског већа из делокруга рада одељења и вршење
других послова утврђених законом и другим прописима из
делокруга рада одељења”.

23. јун 2010.
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Члан 2.
Члан 13. мења се и гласи:
„Одељење за имовинско-правне и стамбене послове
врши послове који се односе на: вођење управног поступка
у предметима који се односе на експропријацију, национализацију, утврђивање права коришћења грађевинског
земљишта у државној својини ради изградње, ако то право коришћења није уписано у јавну књигу и поступак поништаја правоснажног решења о утврђеном праву прече
градње; поступке који се понављају по правоснажно окончаним решењима у области национализације и поступке
који се понављају и нису окончани по основу Закона о надзиђивању и претварању заједичких просторија у станове;
спровођење првостепеног поступка из области коришћења
грађевинског земљишта; вођење поступка укњижбе имовине на којој је корисник Општина у јавним књигама –
земљишним књигама и катастру непокретности; вођење
евиденције непокретности у државној својини на којима је
општина Врачар корисник; издавање уверења грађанима и
правним лицима о подацима из евиденције и пружања обавештења; обављање свих техничких послова око управних
предмета; проверу и прикупљање података о непокретној
имовини и удруживање станова; вођење поступка по захтевима странака за закључење уговора о откупу станова и
вођење евиденције о закљученим уговорима о откупу; контролу стамбеног фонда општине Врачар; поступак утврђивања и издавања уверења о конституисању скупштине/савета зграде и избору председника скупштине/савета зграде;
опслуживање Комисије за доделу станова и Комисије за
доделу гаража на којима општина има право коришћења;
вођење управног поступка и доношење решења за исељење
лица која су се уселила у стан или заједничке просторије у
згради без правног основа или користе стан без закљученог
уговора или је поништен правни основ по коме је закључен уговор; обављање послова у вези започетих поступака
и доношење решења за обезбеђење станова и за пресељење
носиоца станарског права на становима у својини грађана; спровођење поступака административног извршења
извршних решења у наведеним поступцима; поступак
утврђивања и давање сагласности члановима породичног
домаћинства да наставе са коришћењем стана у случају
смрти закупца или трајног престанка коришћења стана
када су у питању станови на којима је корисник Општина; давање предлога Општинском јавном правобранилаштву за покретање поступка код суда за отказ уговора о закупу; отуђење и давање у закуп грађевинско земљиште у
јавној својини, у складу са законом и одлуком града, ради
изградње објеката до 800 m² бруто развијене грађевинске
површине, осим отуђења и давања у закуп грађевинског
земљишта непосредном погодбом у поступку легализације;
решавање по захтевима за поништај правоснажног решења
о изузимању из поседа градског грађевинског земљишта;
решавање по захтевима за престанак права коришћења
грађевинског земљишта за које је решење о давању на коришћење ради изградње, односно последњу измену решења
донео надлежни орган општине; праћење и утврђивање
стања, давање стручних мишљења на нацрте и предлоге
прописа у областима из делокруга рада; покретање иницијативе код надлежних државних и других органа и организација за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана/грађанки и од значаја за
рад одељења и Општинске управе у целини; израду нацрта
одлука и других аката и обављање послова стручног опслуживања Скупштине општине и њених радних тела, председника/председнице општине и Општинског већа из де-
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локруга рада одељења и вршење других послова утврђених
законом и другим прописима из делокруга рада одељења.”
Члан 3.
Члан 14. мења се и гласи:
„Одељење за буџет, привреду и друштвене делатности
врши послове који се односе на: послове буџета – планирање, припрема, нацрт буџета и извршење буџета; обавештавање корисника буџетских средстава о одобреним
апропријацијама и квотама; планирање буџетске ликвидности готовинских токова у оквиру планова за извршење;
одобравање преузетих обавеза и прослеђивање трезору
ради извршења; припрема предлога одлуке о употреби
сталне и текуће буџетске резерве;
вршење евентуалних корекција плана; састављање консолидованог завршног рачуна буџета и подношење извршном органу локалне власти; послове трезора – финансијско
планирање, управљање готовинским средствима, контролу
расхода која обухвата управљање процесима одобравања
преузимања обавеза, проверу пријема добара и услуга и
одобравање плаћања на терет буџетских средстава, управљање дугом, буџетско рачуноводство и извештавање које
обухвата рачуноводствене послове за обраду плаћања и
евидентирања примања, вођење дневника, главне књиге трезора и главне књиге директних и индиректних корисника и одабраних помоћних књига за сва примања и
издатке, донације и друге видове помоћи и финансијско
извештавање и управљање финансијским информационим системом; праћење стања и предлагање мера за развој
угоститељства, занатства, трговине, туризма и оснивање
туристичке организације, мале привреде и приватног предузетништва на подручју општине; праћење рада туристичке организације чији је оснивач општина; вођење регистра
предузетника и издавање одговарајућих уверења из регистра; оверу уговора о раду са кућним помоћним особљем и
за обављање послова ван просторија послодавца; стручне послове у вези са статусом избеглих и прогнаних лица
поверених од стране министарства; сахрањивање лица без
сродника; послове признавања права на материјалну заштиту лица на обавезној војној служби; вођење поступка и
доношење решења за признавање права у области борачко инвалидске заштите ратним и мирнодопским војним
инвалидима, цивилним инвалидима рата и корисницима
породичне инвалиднине; послове исплате допунске инвалиднине, материјалног обезбеђења и месечног новчаног
примања у складу са прописима републике и града; вођење
евиденције свих корисника и врсте права, издавање и оверавање књижица за повлашћену вожњу; издавање и чување
радних књижица; послове у области друштвених делатности који се односе на сарадњу са установама, друштвеним организацијама и удружењима грађана у делатностима
од интереса за општину; послове ученичких и студентских
кредита и стипендија; праћење стања, давање мишљења и
покретање иницијативе за решавање питања текућег одржавања дечијих вртића и основних школа, као и праћење
наменског трошења одобрених средстава; праћење уписа у
први разред основне школе или специјалне школе и редовног похађања наставе; покретање прекршајног поступка
против родитеља, односно старатеља, чије дете не похађа
редовну наставу у основним школама, у складу са законом;
утврђивање мера и активности заштите и безбедности деце
односно ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује установа, а
у сарадњи са образовно-васпитном установом, у складу са
законом; организује послове који се односе на: превоз деце
и њихових пратилаца ради похађања припремног предш-
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колског програма на удаљености већој од 2 km и ученика
основне школе на удаљености већој од 4 km од седишта
школе; превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места становања
од школе; превоз ученика на републичка и међународна
такмичења; праћење и предлагање мера за подстицање развоја културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на
подручју општине и оснивање установа културе и предлагање мера за обезбеђивање услова за одржавање културних манифестација од значаја за општину; праћење рада
установа културе чије је оснивач општина; праћење стања,
давање мишљења и покретање иницијативе за изградњу
и одржавање спортских објеката и установа чији је оснивач општина и за оснивање установа у области спорта, за
задовољавање потреба грађана/грађанки у области спорта
на подручју општине, обезбеђивање услова за реализацију
система школског спорта на подручју општине и организовање и одржавање спортских такмичења и манифестација
од значаја за општину, обезбеђивање услова за реализацију
програма установа и омладинских организација; праћење
и обезбеђивање услова за функционисање Канцеларије за
младе; предлагање мера за развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су у суштински неједнаком
положају са осталим грађанима/грађанкама, подстицање
активности и пружање помоћи организацијама инвалида
и другим социјално-хуманитарним организацијама на подручју Општине; предлагање мера за остваривање, заштиту
и унапређење људских права и индивидуалних и колективних права припадника/припадница националних мањина и
етничких група; предлагање одговарајућих мера у области
коришћења пословног простора и вршење послова везаних
за уређење, обезбеђење и коришћење пословног простора
чији је корисник општина; праћење и утврђивање стања,
давање стручних мишљења на нацрте и предлоге прописа
у областима из делокруга рада; покретање иницијативе код
надлежних државних и других органа и организација за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права
и интереса грађана/грађанки и од значаја за рад одељења
и Општинске управе у целини; израду нацрта одлука и
других аката и обављање послова стручног опслуживања
Скупштине општине и њених радних тела, председника/
председнице општине и Општинског већа из делокруга
рада одељења и вршење других послова утврђених законом
и другим прописима из делокруга рада одељења”.
Члан 4.
Члан 16. мења се и гласи:
„Одељење за инспекцијске послове врши послове комуналне и грађевинске инспекције; Комунална инспекција
врши послове инспекцијског надзора у комуналној области над извршавањем закона и прописа града који се односе на: обављање комуналних делатности; коришћење
чување и одржавање комуналних објеката; уређивање града, јавних површина и добара у општој употреби; одлучује о уклањању мањих монтажних објеката привременог
карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и
зимске баште, тезге и други покретни мобилијар), у складу
са прописом града, као и друге послове утврђене законом
и прописима града, осим оних послова који су законом и
прописима града поверени комуналној инспекцији града;
Грађевинска инспекција врши послове: инспекцијског надзора над изградњом објеката за које одобрење за изградњу
издаје одељење за грађевинске и комуналне послове и
врши надзор над коришћењем објеката у случајевима предвиђеним законом и предузима мере предвиђене законом;
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одељење спроводи административна извршења из области
комуналне и грађевинске инспекције и врши послове који
се односе на: праћење и утврђивање стања, давање стручних мишљења на нацрте и предлоге прописа у областима
из делокруга рада; покретање иницијативе код надлежних
државних и других органа и организација за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса
грађана/грађанки и од значаја за рад одељења и Општинске управе у целини; израду нацрта одлука и других аката
и обављање послова стручног опслуживања Скупштине
општине и њених радних тела, председника/председнице
општине и Општинског већа из делокруга рада одељења и
вршење других послова утврђених законом и другим прописима из делокруга рада одељења.”
Члан 5.
Члан 18. мења се и гласи:
„Служба за скупштинске послове врши: стручне, саветодавне и организационе послове за Скупштину општине, председника/председницу општине, Општинско веће и
Општинску управу, као и све или појединачне послове за
Скупштину општине, председника/председницу Општине, Општинско веће, Општинску управу, месне заједнице и
друге органе, који се односе на припрему седница и обраду аката усвојених на седницама; чува изворна документа о раду Скупштине општине, председника/председнице
општине и Општинског већа и води евиденцију о одржаним седницама Скупштине општине, њених радних тела и
Општинског већа; разматра представке и притужбе грађана/грађанки; организује и координира комуникацију са
грађанима/грађанкама, удружењима, установама и органима градске и републичке управе; сарађује са политичким
странкама; послове избора и именовања; обезбеђује јавност рада Скупштине општине и Општинског већа, информисање одборника/одборница у Скупштини општине;
сарађује са другим општинaма и градовима у земљи и иностранству и обавља послове везане за акције и манифестације од значаја за општину; послове кабинета; послове протокола и друге послове по налогу председника/председнице
општине, председника/председнице Скупштине општине,
секретара/секретарке Скупштине општине и начелника/начелнице Општинске управе.”
Члан 6.
Члан 23. cтав 1. мења се и гласи:
„Радом Општинске управе руководи начелник/начелница. Начелник/начелница организује рад управе и у
поступку организације и руковођења доноси појединачне
акте, издаје наредбе, упутства и инструкције у циљу ефикасног и законитог рада управе”.
Члан 7.
У преосталом делу Одлука о организацији Општинске
управе градске општине Врачар („Службени лист града Београда”, бр. 56/08 и 62/I/2009) остаје непромењена.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Градска општина Врачар
Скупштина општине
Број 96-34/2010-VIII/4, 11. јуна 2010. године
Председница
Јована Механџић, с. р.
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Скупштина градске општине Врачар на седници одржаној 11. јуна 2010. године, на основу члана 19. став 1. тачка
2) и 3) и члана 25. став 1. тачка 6) алинеја (2) и (3) Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/2009),
члана 20. став 1. тачка 10. и 25. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007) и члана 15.
став 1. тачка 3. Статута градске општине Врачар („Службени лист града Београда”, бр. 45/2008 и 17/2010), донeла je

Број 21 – 31

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Градска општина Врачар
Скупштина општине
Број 96-34/2010-VIII/10, 11. јуна 2010. године
Председница
Јована Механџић, с. р.

ОД Л У КУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНЕ
ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ ПРАВО КОРИШЋЕЊА ИМА ОПШТИНА ВРАЧАР
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању закупнине за пословни простор
на коме право коришћења има општина Врачар („Службени лист града Београда”, бр. 23/2000, 6/2001, 15/2001,
28/2001, 12/2002, 32/2002, 36/2004, 7/2005, 6/2006, 22/2007,
44/2007, 45/2007, 56/2008 и 62/I/2009), после члана 3. додаје
се нови члан који гласи:
„Члан 3а
Када се у непосредној близини пословног простора изводе
радови на изградњи и реконструкцији објеката инфраструктуре, чији је инвеститор град Београд или јавно предузеће
чији је оснивач град Београд, због којих је закупцу знатно
отежано или онемогућено обављање делатности, за време
трајања радова уговорени износ закупнине се умањује 30%.”

Скупштина градске општине Врачар на седници одржаној 11. јуна 2010. године, на основу члана 20. став 1. Закона о
јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94,
79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона и 83/2005 –
испр. др. закона), члана 33. Статута Народног универзитета
„Божидар Аџија”, број 01-4-956/1 од 13. маја 2005. године,
број 01-1092/1 од 8. септембра 2008. године и број 01-1029/2
од 29. марта 2010. године и члана 15. став 1. тачка 13. Статута градске општине Врачар („Службени лист града Београда”, број 45/2008 и 17/2010), донела je

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ УНИВЕРЗИТЕТА „БОЖИДАР АЏИЈА”
1. Разрешава се Радулка Горановић чланства у Управном
одбору Народног универзитета „Божидар Аџија”, са 11. јуном 2010. године.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Члан 2.
У осталом делу Одлука о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има општина Врачар („Службени лист града Београда”, бр. 23/2000,
6/2001, 15/2001, 28/2001, 12/2002, 32/2002, 36/2004, 7/2005,
6/2006, 22/2007, 44/2007, 45/2007, 56/2008 и 62/I/2009), остаје
непромењена.

Градска општина Врачар
Скупштина општине
Број 96-34/2010-VIII/6, 11. јуна 2010. године

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Врачар на седници одржаној 11. јуна 2010. године, на основу члана 20. став 1. Закона о
јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94,
79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона и 83/2005 –
испр. др. закона), члана 33. Статута Народног универзитета „Божидар Аџија”, број 01-4-956/1 од 13.05.2005. године,
број 01-1092/1 од 08.09.2008. године и број 01-1029/2 од
29.03.2010. године и члана 15. став 1. тачка 13. Статута Градске општине Врачар („Службени лист града Београда”, бр.
45/2008 и 17/2010), донела je

Градска општина Врачар
Скупштина општине
Број 96-34/2010-VIII/9, 11. јуна 2010. године
Председница
Јована Механџић, с. р.

Председница
Јована Механџић, с. р.

РЕШЕЊЕ
Скупштина градске општине Врачар на седници одржаној 11. јуна 2010. године, на основу члана 15. став 1. тачка
17. Статута градске општине Врачар („Службени лист града
Београда”, бр. 45/2008 и 17/2010) и члана 7. Одлуке о Јавном
правобранилаштву градске општине Врачар („Службени
лист града Београда”, брoj 17/2005), донела je

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЈАВНЕ ПРАВОБРАНИТЕЉКЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
1. Разрешава се Драган Дангубић функције заменика
јавне правобранитељке градске општине Врачар, са 11. јуном 2010. године.

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНОГ УНИВЕРЗИТЕТА „БОЖИДАР АЏИЈА”
1. Именује се Жарко Вукмировић за члана Управног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”, са 11. јуном
2010. године.
2. Именовање се врши на период од четири године.
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Градска општина Врачар
Скупштина општине
Број 96-34/2010-VIII/7, 11. јуна 2010. године
Председница
Јована Механџић, с. р.
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II. ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА

ЗВЕЗДАРА
На основу чл. 17. и 33. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005) и члана 48. Статута Јавног предузећа за управљање пословним
простором „Пословни простор Звездара” („Службени лист
града Београда”, број 19/2001) Управни одбор Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Звездара” утврдио је пречишћен текст Статута Јавног
предузећа „Пословни простор Звездара''.
Пречишћени текст Статута Јавног предузећа „Пословни простор Звездара” обухвата: Статут Јавног предузећа
за управљање пословним простором „Пословни простор
Звездара” бр. 19/01 од 14. септембра 2001. год., са Изменом
ОУ број 620/05 од 04. јула 2005. године, Изменом ОУ број
866/05 од 12. септембра 2005. године, Изменом ОУ број
301/06 од 13. марта 2006. године, Изменом Оу број 715/08
од 23. децембра 2008. године и Изменом Оу број 102/2009
од 3. марта 2009. године

С ТАТУ Т
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИМ
ПРОСТОРОМ „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЗВЕЗДАРА”
– пречишћен текст –
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Јавно предузеће за управљање пословним простором
„Пословни простор Звездара” организује се и послује у
складу са законом, решењем о оснивању и овим статутом.
Члан 2.
Јавно предузеће послује под фирмом:
Јавно предузеће за управљање пословним простором
„Пословни простор Звездара” Београд (у даљем тексту: јавно
предузеће).
Скраћени назив фирме гласи:
ЈП „Пословни простор Звездара”, Београд.
Седиште фирме је:
у Београду, Булевар краља Александра бр. 243–245.
Члан 3.
Јавно предузеће је правно лице са пуном правном и пословном способношћу, које у правном промету иступа у
своје име и за свој рачун.
Члан 4.
За обавезе преузете у правном промету јавно предузеће
одговара свим средствима којима располаже, а оснивач до
висине средстава која је обезбедио за почетак рада јавног
предузећа.
Члан 5.
Јавно предузеће има печат и штамбиљ који садрже фирму и седиште јавног предузећа.
Посебним актом директора утврђује се облик, величина
и број печата, начин њиховог руковања и чувања.
Јавно предузеће има свој заштитни знак са обележјем
које симболизује делатност јавног предузећа, што се уређује
одлуком управног одбора.

Члан 6.
Јавно предузеће заступа и представља директор.
Члан 7.
Директор може дати пуномоћје трећем лицу у писаном
облику ради закључивања одређених уговора, заступања
у правним пословима као и ради предузимања одређених
правних радњи.
Пред судовима и другим државним органима јавно предузеће „Пословни простор Звездара” заступаће Јавно правобранилаштво општине Звездара.
Изузетно од става 2. овог члана заступање јавног предузећа може се одлуком управног одбора јавног предузећа
поверити адвокату.
III. ДЕЛАТНОСТ И НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА
Члан 8.
Јавно предузеће обавља следеће делатности:
70200 – изнајмљивање некретнина и управљање тим некретнинама,
45110 – рушење и разбијање објеката, земљани радови,
45210 – груби грађевински радови и специфични радови
нискоградње,
45220 – монтажа кровних конструкција и покривање
кровова,
45250 – остали грађевински радови укључујући и специјализоване радове,
45310 – постављање електричних инсталација и опреме,
45320 – изолациони радови,
45330 – постављање цевних инсталација,
45340 – остали инсталациони радови,
45410 – малтерисање,
45420 – уградња столарије,
45430 – постављање подних и зидних облога,
45440 – бојење и застакљивање,
45450 – остали завршни радови,
70120 – куповина и продаја некретнина за сопствени рачун,
72300 – обрада података,
72400 – изградња база података,
74120 – рачуноводствени и књиговодствени послови и
послови контроле и саветодавни послови у вези са порезом,
74140 – консалтинг и менаџмент послови,
74204 – остале архитектонске и инжењерске активности
и технички савети,
74300 – техничка испитивања и анализа,
74700 – чишћење објеката,
74830 – секретарске и преводилачке активности,
93030 – погребне и пратеће активности.
Члан 9.
Ради успешног обављања делатности у јавном предузећу
се могу организовати радне јединице и сектори као облици
унутрашњег организовања, што се ближе утврђује посебним општим актом о унутрашњој организацији.
IV. РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ
Члан 10.
Градска општина Звездара учествује у расподели добити
сразмерно уделу уложеног капитала у укупном капиталу јавног предузећа.
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Члан 11.
Расподела добити вршиће се по завршетку пословне године најкасније 30 дана после обрачуна.
Припадајуће делове добити утврђиваће управни одбор
јавног предузећа уз сагласност оснивача.
Члан 12.
Резултати рада и пословања јавног предузећа се исказују
у периодичним и у годишњем финансијском извештају, сагласно закону и општем акту којим се регулише вођење рачуноводства у предузећу.
Члан 13.
У случају поремећаја у пословању јавног предузећа,
Скупштина општине може предузети мере којима ће обезбедити услове за несметано функционисање јавног предузећа и обављање делатности за коју је јавно предузеће и основано, а нарочито:
– промену унутрашње организације јавног предузећа,
– разрешење органа које именује и именовање привремених органа јавног предузећа,
– ограничења у погледу права располагања појединим
средствима у државној својини,
– друге мере предвиђене законом којима се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса и
оснивачким актом.
V. ОСНОВНИ КАПИТАЛ
Члан 14.
Основни капитал јавног предузећа чине новчана средства Скупштине општине која су на основу Решења о оснивању јавног предузећа уплаћена у корист јавног предузећа, и
то у износу од 300.000,00 динара који је Скупштина општине
уплатила 19. августа 1992. године и ствари у вредности од
15.517,оо динара, које је Скупштина општине пренела на коришћење јавном предузећу 19. августа 1992. године.
Осим имовине из става 1. овог члана, Скупштина
општине поверава јавном предузећу управљање пословним
простором који је чланом 6. Одлуке Скупштине општине
од 08. јуна 1992. године, изузет из Заједничког фонда пословног простора општина и града.
Имовина коју је општина Звездара пренела Јавном предузећу „Пословни простор Звездара” износила је 100% основног капитала.
VI. ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВРШАВАЊЕ ПЛАНОВА
И ПРОГРАМА РАДА
Члан 15.
Уз сагласност Скупштине градске општине Звездара,
јавно предузеће ће, у складу са законом, овим статутом и
општим актима јавног предузећа, доносити једногодишњи
и вишегодишњи план развоја и програм рада.
VII. ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 16.
Органи јавног предузећа су:
1. управни одбор, као орган управљања,
2. директор, као орган пословођења,
3. надзорни одбор, као орган надзора.
Управни одбор и директор јавног предузећа чине управу јавног предузећа.
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Члан 17.
Управни одбор
Орган управљања јавног предузећа је управни одбор
који броји шест чланова.
Председника и чланове управног одбора именује и разрешава Скупштина општине.
Чланови управног одбора именују се на период од четири године.
Два члана управног одбора предлажу запослени на начин утврђен Статутом јавног предузећа.
Председник управног одбора има заменика кога
одређује Скупштина општине актом о именовању управног
одбора.
За члана управног одбора не могу бити бирана лица која
су осуђена за кривична дела против привреде и службене
дужности за која су наступиле правне последице осуде, док
те последице трају.
Члан 18.
Актом о именовању председника и чланова управног
одбора јавног предузећа може се одредити да председник
управног одбора остварује у јавном предузећу права и обавезе из радног односа.
Чланови управног одбора имају право на одговарајућу
накнаду за рад у управном одбору чију висину утврђује управни одбор јавног предузећа на основу критеријума садржаних у годишњем програму пословања јавног предузећа, а
на који је потребно претходно прибавити сагласност Владе
Републике Србије.
Члан 19.
Предлагање чланова управног одбора и надзорног одбора из реда запослених у јавном предузећу запослени врше
на збору.
Збор запослених се одржава на иницијативу синдикалне
организације јавног предузећа или директора.
Након пријема иницијативе председник синдикалне
организације сазива збор на коме се, након избора председавајућег збора и записничара, утврђивања дневног реда и
одлуке о начину гласања, приступа утврђивању кандидата
за чланове управног одбора и надзорног одбора.
Члан 20.
Сваки запослени има право да предложи кандидата за
члана управног одбора и надзорног одбора.
Изјашњавање о предложеним кандидатима врши се јавним или тајним гласањем.
За кандидата за члана управног одбора и надзорног одбора сматра се запослени за кога се изјаснила већина од
укупног броја присутних.
Члан 21.
Након утврђивања листе кандидата, уколико је збор одлучио да се изјашњавање врши јавно, присутни гласају дизањем руку о сваком предложеном кандидату.
За предложеног члана управног одбора и надзорног одбора сматра се онај кандидат за кога је гласала већина запослених.
Члан 22.
Уколико је збор одлучио да се изјашњавање врши тајним гласањем, образује се Комисија за спровођење гласања
од три члана, која након спроведеног гласања и прегледа
гласачких листића сачињава извештај и подноси га збору на
усвајање.
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За предложеног члана управног одбора и надзорног одбора сматра се онај кандидат за кога је гласала већина запослених.
Члан 23.
Управни одбор уз сагласност скупштине градске општине Звездара:
– одлучује о статусним променама и својинским трансформацијама,
– доноси статут јавног предузећа.
Управни одбор уз сагласност председника градске
општине Звездара:
– одлучује о промени назива и седишта јавног предузећа,
– одлучује о проширењу и промени делатности јавног
предузећа,
– доноси инвестиционе одлуке које се односе на прибављање новог пословног простора.
Управни одбор уз сагласност Већа градске општине
Звездара:
– доноси годишњи програм пословања предузећа,
– усваја извештај о раду предузећа и годишњи обрачун.
Управни одбор самостално:
– доноси општа акта којима се уређују питања везана за
делатност јавног предузећа,
– врши избор непосредног корисника пословног простора,
– одлучује о захтевима закупаца за вршење адаптације у
пословном простору,
– даје смернице директору за остваривање пословне политике,
– доноси пословник о свом раду,
– обавља и друге послове од значаја за рад и пословање
јавног предузећа утврђене законом, оснивачким актом и
статутом,
– одлучује о промени и проширењу намене пословног
простора.
Члан 24.
Надзорни одбор јавног предузећа броји три члана.
Председника и чланове надзорног одбора именује и разрешава Скупштина општине.
Чланови надзорног одбора именују се на период од четири године.
Једног члана надзорног одбора предлажу запослени на
начин утврђен статутом јавног предузећа.
Председник и чланови надзорног одбора имају право на
одговарајућу накнаду.
Висина накнаде утврђује се одлуком Управног одбора
јавног предузећа на основу критеријума садржаних у годишњем програму пословања јавног предузећа, а на који је
потребно претходно прибавити сагласност Владе Републике Србије.
Члан 25.
Надзорни одбор
Надзорни одбор:
– надзире пословање јавног предузећа,
– прегледа годишњи извештај, годишњи обрачун и предлог за расподелу добити,
– утврђује да ли се пословне књиге и друга документа јавног предузећа воде уредно и у складу са прописима,
– извештава оснивача о извршеном надзору,
– доноси пословник о свом раду.

23. јун 2010.
Члан 26.

Директор
Директора именује и разрешава Скупштина општине.
Директор јавног предузећа, као пословодни орган у јавном предузећу, обавља следеће послове:
– представља и заступа јавно предузеће без ограничења
обима овлашћења;
– одговара за законитост рада јавног предузећа;
– организује и води целокупно пословање јавног предузећа, у складу са законом, оснивачким актом и статутом;
– предлаже основе пословне политике, програм рада и
план развоја и предузима мере за њихово спровођење;
– извршава одлуке Управног одбора;
– предлаже расподелу добити и других исплата;
– стара се о благовременом подношењу финансијских
извештаја и извештаја о пословању јавног предузећа;
– доноси општа и друга правна акта која нису стављена
у надлежност управног одбора;
– доноси општа и друга правна акта по основу рада у
јавном предузећу и одлучује о свим правима, обавезама и
одговорностима из радног односа, односно по основу рада
у јавном предузећу;
– одлучује о коришћењу средстава за текуће пословање,
као налогодавац;
– одлучује о службеним путовањима, коришћењу службених возила и приватних возила у службене сврхе;
– одлучује о давању свих врста пуномоћја;
– стара се о доношењу регулатива по основу безбедности и здравља на раду и спровођењу утврђених мера;
– стара се о предузимању мера за заштиту животне средине;
– обавља и друге послове предвиђене позитивним прописима, оснивачким актом, статутом и другим правним актима јавног предузећа.
У оквиру своје надлежности директор доноси општа и
друга правна акта и врши расподелу послова, издаје налоге
и смернице за извршавање послова и задатака, а нарочито
оне којима се обезбеђује техничко-технолошко и економско
јединство делатности јавног предузећа.
Члан 27.
Директор јавног предузећа дужан је да обустави од извршења општи акт јавног предузећа за који сматра да је
супротан закону или другом пропису и да о томе без одлагања обавести орган који је донео тај акт.
Ако орган који је донео општи акт из става 1. овог члана не усклади тај акт са законом у року од 30 дана од дана
када је примио обавештење директора јавног предузећа да
је тај акт обуставио од извршења, директор ће по истеку
тог рока, у даљем року од осам дана, покренути поступак за
оцену његове законитости.
До доношења одлуке органа јавног предузећа поводом
обавештења из става 1. овог члана, односно до доношења
одлуке надлежног органа, акт из тог става се не примењује.
Члан 28.
За директора може бити именовано лице које, поред
општих услова утврђених законом, има високу или вишу
стручну спрему и најмање пет година радног искуства и да
није осуђено за кривична дела против привреде и службене
дужности за која су наступиле правне последице осуде, док
те последице трају.
Директор се именује на време од четири године, уз могућност поновног именовања.
Директор може бити разрешен пре истека мандата ако
постоје губици у пословању, ако прекрши правила клаузуле
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конкуренције и правила поступања у случају сукоба интереса с предузећем, због неспособности, као и из других разлога
утврђених законом.
Члан 29.
Директор је самосталан у свом раду, а за свој рад одговоран је Управном одбору.
Члан 30.
Директор и чланови управног одбора јавног предузећа
материјално су одговорни за штету нанету јавном предузећу доношењем и спровођењем одлука из своје надлежности ако је та одлука донета грубом непажњом или с намером да се штета проузрокује.
Лица из претходног става не сносе одговорност ако издвоје своје мишљење у записник.
VIII. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 31.
Запослени у јавном предузећу остварују право на одговарајућу зараду и друга права и обавезе и одговорности у
вези са радом и по основу рада у складу са законом, колективним уговором, општим актом и уговором о раду.
Члан 32.
Избор представника у надзорни и управни одбор јавног
предузећа запослени врше на збору јавним гласањем уколико већина запослених не одлучи да се избор врши тајним
гласањем.
Члан 33.
Директор, чланови управног одбора, финансијски руководилац и шеф рачуноводства, као ни њихови сродници и
до трећег степена сродства, не могу бити бирани за члана
надзорног одбора.
Чланови управног и надзорног одбора и ликвидатор не
могу бити лица која су осуђена за кривична дела против
привреде и службене дужности за која су наступиле правне
последице осуде, док те последице трају.
Члан 34.
Чланови управног и надзорног одбора бирају се на време од 4 године, уз могућност поновног избора.
Директор, чланови управног и надзорног одбора опозивају се по истом поступку по коме се бирају.
Чланови управног и надзорног одбора и директор јавног
предузећа не могу имати то својство нити бити запослени у
другом правном лицу исте или сродне делатности или делатности која би могла бити конкурентна, нити могу бити
предузетници који обављају такву делатност.
Члан 35.
Управа јавног предузећа обавештава запослене преко
њихових представника у управном одбору о раду и пословању јавног предузећа, а нарочито о развојним плановима
и њиховом утицају на економски и социјални положај запослених, кретању и променама зарада, заштити и безбедности на раду и мерама за побољшање услова рада, расподели добити, статусним променама, промени облика јавног
предузећа и оснивању јавног предузећа.
Запослени имају право да преко својих представника у
управном одбору од управе јавног предузећа захтевају информације о питањима која се односе на права запослених
по основу рада и да о свом ставу о тим питањима обавесте
управу јавног предузећа.
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Члан 36.
Запослени у јавном предузећу остварују право на штрајк
у складу са законом којим се уређују услови за организовање штрајка, колективним уговором и актом Скупштине
општине, односно јавног предузећа о минимуму процеса
рада и начину његовог обављања.
У случају да се у јавном предузећу не обезбеде услови
за остваривање минимума процеса рада, министарство надлежно за област у оквиру које је делатност изнајмљивања
некретнина, предузима конкретне мере, ако оцени да могу
наступити штетне последице за живот и здравље људи и
њихову безбедност и безбедност имовине или друге штетне
неотклоњиве последице и то:
– увођење радне обавезе,
– ангажовање других радника,
– покретање поступка за утврђивање одговорности директора и представника и чланова управног одбора јавног
предузећа.
IX. ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ
Члан 37.
Јавно предузеће информише јавност на погодан начин о
питањима из рада и пословања јавног предузећа.
О начину и поступку информисања јавности доноси одлуку управни одбор.
X. ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 38.
Актом који доноси директор утврђују се исправе и подаци који представљају пословну тајну и начин њиховог саопштавања другим лицима.
Пословну тајну, у складу са актом из става 1. овог члана,
дужни су да чувају сви запослени који на било који начин сазнају за исправу и податке који представљају пословну тајну.
XI. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 39.
Јавно предузеће у обављању своје делатности и послова предузима мере заштите и унапређења радне и животне
средине у складу са законом.
Питања и послове безбедности и здравља на раду јавно
предузеће регулише правним актима, сагласно позитивним
прописима.
XII. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА ИЗМЕЂУ ДЕЛОВА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
Члан 40.
Сви спорови који настану између делова јавног предузећа решаваће се споразумно између делова јавног предузећа који су у спору.
Споразум о решењу спора не може бити на штету дела
јавног предузећа као целине.
Ако се не постигне споразум из става 2. овог члана, директор је дужан да о томе обавести управни одбор.
Одлука управног одбора о томе је коначна.
Члан 41.
Ако делови јавног предузећа о спорном питању не постигну споразум у року од 30 дана од настанка спора,
коначну одлуку о спору доноси Управни одбор.
Ако би због одуговлачења решења спорног питања настала неотклоњива штета делу Јавног предузећа који није у
спору или јавном предузећу као целини, а ситуација захтева
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да се одмах интервенише, спорно питање решава директор
јавног предузећа и о томе обавештава управни одбор.
XIII. ОСТВАРИВАЊЕ САРАДЊЕ СА СИНДИКАТОМ
Члан 42.
Органи јавног предузећа су дужни да у складу са законом,
овим статутом и другим општим актима, обавештавају синдикалну организацију Јавног предузећа о свим питањима рада и
пословања јавног предузећа и остваривања друштвено – економских и других права и дужности радника и да остварују
сарадњу са синдикалном организацијом јавног предузећа.
Члан 43.
У вршењу права и дужности синдикалне организације
у јавном предузећу сви радници и органи јавног предузећа
дужни су да у оквиру својих овлашћења синдикалној организацији пруже помоћ ради обраде одређених питања.
XIV. ОПШТА АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 44.
Општи акти јавног предузећа су: статут, правилник и
одлука којом се на општи начин уређују одређена питања,
ако законом није друкчије прописано.
Статут је основни општи акт јавног предузећа.
Други општи акти јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом.
Појединачни акти које доносе органи и овлашћени појединци у јавном предузећу морају бити у складу са општим
актима јавног предузећа.
XV. ПРОМЕНА СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 45.
Измене и допуне статута јавног предузећа врше са на начин његовог доношења.
О промени статута јавног предузећа одлучује управни
одбор, уз сагласност Скупштине градске општине Звездара.
Члан 46.
Предлог о промени статута могу да дају:
– председник градске општине Звездара,
– Управни одбор јавног предузећа,
– Надзорни одбор јавног предузећа,
– синдикална организација јавног предузећа и
– директор јавног предузећа.
Члан 47.
Предлог одлуке о промени статута утвђује управни одбор.
Одлука о промени статута сматра се усвојеном ако се за
исту изјасни већина чланова управног одбора.
XVI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 48.
Статут ступа на снагу даном добијања сагласности оснивача.
Члан 49.
Статут објавити у „Службеном листу града Београда”.
Управни одбор ЈП за управљање пословним простором
„Пословни простор Звездара”
Председник
Зоран Шевић, с. р.

23. јун 2010.

ПАЛИЛУЛА
Скупштина градске општине Палилула на 14. седници,
одржаној 11. јуна 2010. године, на основу чл. 76–79. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/2009),
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007) и члана 25. Статута градске општине Палилула („Службени лист града Београда”, бр. 43/08 и
16/10), донела је

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ПАЛИЛУЛА ЗА 2009. ГОДИНУ
1. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Укупно остварени текући приходи и примања, извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета
градске општине Палилула за 2009. годину износе:
(у хиљадама динара)
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)

670.284
545.507
124.777

Члан 2.
У билансу стања на дан 31. децембра 2009. године (образац 1) утврђена је укупна актива и пасива у укупном износу
од по 1.694.053 хиљада динара.
Члан 3.
У билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до
31. децембра 2009. године (образац 2) утврђени су:
(у хиљадама динара)
Опис

Износ

1. Укупно остварени текући приходи и примања остварена
по основу продаје нефинансијске имовине
591.029
2. Укупно извршени текући расходи и издаци
за набавку нефинансијске имовине
559.384
3. Вишак прихода – буџетски суфицит
(редни број 1 – редни број 2) – некориговани
31.645
4. Кориговани вишак прихода и примања
– буџетски суфицит
136.404
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;
104.774
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 нефинансијске имовине за набавку финансијске
имовине;
15
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Члан 4.
Буџетски суфицит, примарни суфицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су:
(у хиљадама динара)
Опис

Економска
класификација

Буџетска
средства

Додатна
средства

1

2

3

4

I Укупна средства (II + III)
II Укупна примања (1+2+3)
1. Текући приходи
од којих су 1.1. камате
2. Примања од продаје нефинансијске имовине
3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине
3.1. Примања од продаје финансијске имовине
III Пренета средства
IV Укупно издаци (4+5+6)
4. Текући расходи
од којих су 4.1 отплате камата
5.Издаци за нефинансијску имовину
6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине
6.1. Набавка финансијске имовине
V Укупна средства минус укупни издаци (I-IV)
VI Буџетски суфицит Некориговани
VII Примарни суфицит (Укупни приходи умањени за наплаћене камате минус укупни расходи умањени за плаћене камате)
/VI– (1.1 – 4.1)/
VIII Укупни фискални резултат /VI+(3.1-6.1)/

3+7+8+9
7+8+9
7
7411
8
9
92
3
4+5+6
4
44
5
6
62
(3+7+8+9)-(4+5+6)
(7+8)-(4+5)
(7-7411+8)-(4-44+5)

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

Укупна
средства
(3 +4)
5

670.284
570.036
570.036
24.744
100.248
545.507
488.563
1
56.929
15
15
124.777
24.544

8.424.564
8.420.038
14.240
208
6.753
8.399.045
8.399.045
4.526
8.395.062
12.347
292
1.545
8.381.170
8.381.170
29.502
7.101

9.094.848
8.990.074
584.276
24.952
6.753
8.399.045
8.399.045
104.774
8.940.569
500.910
293
58.474
8.381.185
8.381.185
154.279
31.645

-199
24.529

7.185
24.976

6.986
49.505

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 31.645 хиљада динара (некориговани).
Примарни суфицит, односно буџетских суфицит коригован за износ нето камате (разлика између укупног износа
наплаћених камата и укупног износа плаћених камата), утврђен је у износу од 6.986 хиљада динара.
Укупан фискални резултат је буџетски суфицит 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 49.505 хиљада динара.
Члан 5.
Кориговани вишак прихода – буџетски суфицит из члана 3. ове одлуке у износу од 136.404.351 динара, преноси се у наредну годину и састоји се из:
(у динарима)
1.
2.

дела вишка прихода – буџетског суфицита
дела коригованог вишка прихода из сопствених извора

124.776.747
11.627.604

Буџетски суфицит у износу од 124.776.747 динара распоређује се и то за следеће намене:
Средства неутрошена из буџета града:
(у динарима)
Редни
Намена
број
1. Рушење и уклањање бесправно подигнутих објеката
2. Санација колектора отпадних вода у Падинској скели
3. Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда
4. Отпремнине приликом одласка у пензију
5. Израда „Локалног плана акције за младе”
УКУПНО

Износ
2.877.543
7.000.000
8.479.571
330.290
289.920
18.977.324
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Средства неутрошена из буџета републике:
(у динарима)
Редни
Намена
број
1. Пројекат „Рециклажа није бламажа” – пренето од Фонда за заштиту животне средине
2. Израда „Локалног акционог плана за младе ГО Палилула” – пренето од Министарства за омладину и
спорт
3. Овера пуномоћја за регулисање држављанства Републике Србије – пренето од Комесаријата за избеглице
УКУПНО

Износ
1.840
136.730
10.000
148.570

Неутрошена средства од донација:
(у динарима)
Редни
Намена
број
1. КК „Олимпик”, бесплатна школа клизања – пренето од ЈП Аеродром „Никола Тесла”, Београд
2. Средства за унапређење рада инспекцијских служби Управе Општине – пренето од ЈП „Паркинг сервис”,
Београд
УКУПНО

Износ
350
540.000
540.350

Неутрошена наменска средства за капитална улагања:
(у динарима)
Редни
број
1. Капитално одржавање обданишта у Борчи
УКУПНО

Намена

Износ
29.853.000
29.853.000

Неутрошена наменска средства за „Проширене надлежности”, (члан 77. Статута града Београда):
(у динарима)
Редни
Намена
број
1. Текуће одржавање основних школа на територији ГО Палилула
2. Накнада за одводњавање Јавном водопривредном предузећу „Београдводе”
3. Новчане казне и пенали по решењу судова
УКУПНО

Износ
499.110
1.166.674
2.194.424
3.860.208

Неутрошени, наменски нето приход од закупа, остварен у 2009. години, у износу од 42.180.259 динара распоређује се за
следеће намене:
(у динарима)
Редни
Намена
број
1. Изградњу Спортске хале у Падинској Скели
2. Адаптацију МЗ „Велико Село”
3. Планирање и праћење пројекта обданишта у Борчи
4. Пројектну документацију административног центра у Борчи
5. Клима уређаји за школе, вртиће и остале институције на територији општине Палилула
УКУПНО

Износ
26.580.000
14.000.000
500.000
500.000
600.259
42.180.259

Остварени вишак прихода из извора финансирања прихода буџета градске општине Палилула у износу од 29.217.036
динара дели се на два дела:
– износ од 6.917.036 динара, који се као нераспоређени вишак прихода преноси у наредну годину и биће распоређен
Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету за 2010. годину,
– износ од 22.300.000 динара који се распоређује на следећи начин:
(у динарима)
Редни
Намена
број
1. Додатни трошкови за Спортску халу у Падинској Скели у складу са Главним пројектом (ставке које
нису обухваћене Уговором о ЈН због недостатка средстава – саобраћајне површине, водоводна и канализациона мрежа до прикључка, „слабе” и „јаке” струје)
2. Накнаде за привремене и повремене послове
УКУПНО

Износ
21.000.000

1.300.000
22.300.000
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Део коригованог вишка прихода из сопствених извора у износу од 11.627.604 динара распоређује се за следеће намене:
(у динарима)
Редни
Намена
број
1. Суфицит индиректног корисника ЈП „Пословни центар” oпштине Палилула за покриће законских
обавеза из текуће и ранијих година (од тога 50% чини обавеза уплате оснивачу у складу са чланом
17.Одлуке о буџету ГО Палилула за 2010. годину)
2. Суфицит индиректног корисника Месне заједнице из ранијих година – за покриће законских обавеза
из текуће и ранијих година
3. Суфицит на подрачуну стамбеног фонда преноси се у 2010. годину за намене предвиђене Законом о
становању
УКУПНО

Износ
2.084.061

263.003
9.280.540
11.627.604

Члан 6.
Неангажована средства пренетог вишка прихода из ранијих година у укупном износу од 300.355.913 динара, преносе се
у наредну годину и састоје се из:
(у динарима)
1. дела неангажованог вишка прихода – буџетског суфицита
248.146.500
2. дела неангажованог вишка прихода из осталих извора
52.209.413
Буџетски неангажовани суфицит у износу од 248.146.500 динара распоређује се за следеће намене:
Део вишка прихода чине средства дестинирана из Буџета града из ранијих година:
Редни
Намена
број
1. Уређење улаза у стамбене зграде на територији општине
2. Уређење пјацете код Палилулске пијаце
3. Мониторинг система видео надзора у школама
4. Трошкови спровођења локалних избора
5. Новчане казне и пенали по решењу судова
6. Пројекат интерактивног говорног система „Хало општина”
7. Опрема за предшколску установу „Бошко Буха”
8. Уређење паркова на територији општине
9. Уређење парка Дубодолина у Вишњичкој бањи

(у динарима)
Износ
6.164.100
313.404
436
369.439
6.688.830
1.231.401
456.231
5.028.739
51.699
(у динарима)

Редни
Намена
број
10. Средства за рад Комисије за комасацију
11. Остале медицинске услуге
12. Услуге очувања животне средине
13. Пумпе за одводњавање
14. Изградња МЗ „Борча II” и Библиотеке
15. Санација подрумског простора и ПП заштита у згради општине
16. Адаптација дома културе и МЗ „Овча”
17. Намештај за УЈП Београд – Одељење Палилула
18. Набавка фотокопир апарата за УЈП Београд – Одељење Палилула
19. Отпремнине приликом одласка у пензију
20. Изградња МЗ „Вишњица”
21. Изградња здравствене станице у Овчи
22. Противпожарна заштита у згради општине
23. Трошкови регулисања имовинско-правних односа са ПКБ
корпорацијом за преузимање власништава над земљиштем где су смештени објекти Дома здравља
„Др Милутин Ивковић” у насељима Бесни Фок, Дунавац, Врбовско, Ковилово, Јабучки и Глогоњски рит
24. Трошкови регулисања имовинско-правних односа са ПКБ корпорацијом за преузимање власништва
над земљиштем у МЗ „Рева” и МЗ „Падинска Скела”
УКУПНО

Износ
30.188
110.000
2.551.196
97.106
91.616
577.140
442.250
57.867
80.476
44.734
1.734.469
263.399
3.201
3.775.492

1.939.975
32.103.388
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Средства неутрошена из буџета републике, из ранијих година:
(у динарима)
Редни
број
1.

Намена
Репрезентација – Канцеларија за младе – пренето од Министарства за омладину и спорт
УКУПНО

Износ
68.657
68.657

Део вишка прихода од донација из ранијих година распоређује се за:
(у динарима)
Редни
број
1.
2.
3.
4.

Намена
Бесплатну правну помоћ – промоција
Олимпијаду културе – награде професорима и ђацима – пренето од „EFG” банке
Штампаче за потребе рада Управе општине – пренето од ЈП „Паркинг сервис”, Београд
Повраћај неутрошених уплата донатора за тениски турнир
УКУПНО

Износ
2.116
619
120.043
21.000
143.778

Неутрошени, наменски нето приход од закупа, из ранијих година, у износу од 130.806.053 динара распоређује се за следеће намене:
(у динарима)
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Намена
Изградња Спортске хале у Падинској Скели
Увођење електронског система рада архиве
Капитално одржавање Установе културе „Палилула”
Клима-уређаји за школе, вртиће и остале институције на територији општине Палилула
Уређење трга на Старој Карабурми
Планирање и праћење пројекта Спортске хале у Падинској Скели
Капитално одржавање обданишта у Борчи
Набавку намештаја за обданиште у Борчи
Планирање и праћење пројекта обданишта у Борчи
Уређење фонтане на Карабурми
УКУПНО

Износ
74.100.000
20.000.000
6.854.776
80.010
352.794
2.950.000
21.514.473
3.000.000
100.000
1.854.000
130.806.053

Остатак вишка прихода из ранијих година из извора финансирања прихода буџета градске општине Палилула у износу
од 85.024.624 динара распоређује се за следеће намене:
(у динарима)
Редни
број
1.

Намена

Износ

2.

Накнада за одузету земљу, поправке и одржавање гробаља у Сланцима, Великом Селу,
Овчи, Вишњици и Падинској Скели
Уређење трга на Старој Карабурми

3.

Уређење улаза у стамбене зграде на територији општине

1.500.000

4.

Инсталирање вентилационог система унутар архивског простора у згради општине

1.290.390

5.

Локални еколошки акциони план

1.800.000

6.

Санацију подрумског простора и ПП заштита у згради општине

7.

Капитално одржавање обданишта у Борчи

7.320.447

8.

Набавку намештаја за обданиште у Борчи

2.000.000

9.

Уређење кухиње за обданиште у Борчи

1.500.000

10.

Набавку спортских реквизита и парковских мобилијара за обданиште у Борчи

1.421.525

11.

Уређење паркова, међублоковског зеленила и стаза на територији општине

12.

Студију изводљивости (реконструкција зграде Установе културе
„Палилула”)
Уређење стазе од канала до цркве у Борчи

13.

23.000.000
6.165.052

650.000

30.000.000
2.950.000
1.812.236
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број
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Намена

Износ

14.

Поклони школама – књиге

150.000

15.

Накнаде члановима скупштинских комисија и функционални додатак

2.464.974

16.

Резервисана средства за покриће из ранијих година

1.000.000

УКУПНО

85.024.624

Део вишка прихода из ранијих година из осталих извора у укупном износу од 52.209.413 динара, распоређују се у 2010.
години за исте намене:
(у динарима)
Редни
број
1.

Намена

Износ

3.

Неутрошена сопствена средства индиректног корисника ЈП„Пословни центар” из ранијих година
Неутрошена сопствена средства индиректног корисника Месне заједнице из ранијих година
– за покриће законских обавеза према Агенцији за пословни простор за трошкове закупа
две месне заједнице и остале законске обавезе
Суфицит на подрачуну „Стамбени фонд” из ранијих година

4.

Суфицит на подрачуну „Средства за елементарне непогоде”

2.

3.456.348

5.522.689
43.226.964
3.412

УКУПНО

52.209.413
Члан 7.

У извештају о капиталним издацима и финансирању у
периоду од 1. јануара до 31. децембра 2009. године (образац 3) утврђени су укупни извори финансирања у износу
од 8.405.798 хиљада динара и укупни издаци у износу од
8.439.659 хиљада динара.
Члан 8.
У извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2009. године (образац 4) утврђени су
укупни новчани приливи у износу од 8.990.074 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 8.940.569 хиљада динара, и салдо готовине на крају године у износу од
453.324 хиљада динара.

6. објашњење великих одступања између одобрених
средстава и извршења;
7. извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова;
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 и сопствених прихода.
Завршни рачун буџета градске општине Палилула за
2009. годину не садржи извештај екстерне ревизије.

Члан 9.
У извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2009. године (образац 5.), утврђена је
укупна разлика у износу од 49.505 хиљада динара, између
укупних прихода и примања у износу од 8.990.074 хиљаде
динара и укупних расхода и издатака од 8.940.569 хиљада
динара по нивоима финансирања из града – општине, и
осталих извора.

Члан 11.
Планирани и остварени текући приходи и примања по
изворима, као и планирани и извршени текући расходи и
издаци буџета у 2009. години по наменама и корисницима, исказани су у табеларним прегледима и извештајима
о извршењу буџета за 2009. годину, који су саставни део
ове одлуке.

Члан 10.
Завршни рачун буџета градске општине Палилула
садржи:
1. биланс стања;
2. биланс прихода и расхода;
3. извештај о издацима за набавку нефинансијске имовине и примањима од продаје нефинансијске имовине;
4. биланс финансирања;
5. извештај о извршењу буџета, сачињен тако да приказује разлику између одобрених средстава и извршења;

Члан 12.
Одлуку о завршном рачуну буџета градске општине Палилула за 2009. годину, доставити граду Београду, Управи
града, Секретаријату за финансије, најкасније до 15. јуна
2010. године.
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењује
се даном доношења.
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Извештај о извршењу буџета градске општине Палилула за период јануар – децембар 2009. године
ПРИМАЊА
Економска
класификација

Буџетска средства
Планирано Остварено

1
321

Други извори

Укупна средства

Врста прихода
2

3

%

4

Планирано Остварено Планирано Остварено

5

6

7

8

9

Пренета средства
– по Завршном рачуну за 2008. годину

341.318.462 100.248.429 29,4

7.190.278

1.939.009 348.508.740 102.187.438

Свега 321

341.318.462 100.248.429 29,4

7.190.278

1.939.009 348.508.740 102.187.438

7

Текући приходи

71

Порези

711
711

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

711

Самодоприноси

713

Порез на имовину (од непокретности)

713

Порез на имовину (на наслеђе и поклон)

52.306.000

48.219.576 92,2

714

Порези на добра и услуге (комуналне таксе)

60.696.000

60.867.254 100,3

-

-

60.696.000

60.867.254

716

Комуналне таксе на фирму

59.198.000

41.736.419 70,5

-

-

59.198.000

41.736.419

293.314.000 270.519.464 92,2

-

- 293.314.000 270.519.464

-

-

-

116.210.000 116.210.081 100,0

-

- 116.210.000 116.210.081

-

-

4.749.030

4.749.030

-

-

-

-

-

6.072.440

6.072.440 100,0

-

-

6.072.440

6.072.440

15.479.571

15.479.571 100,0

-

-

15.479.571

15.479.571

142.511.041 142.511.122 100,0

-

- 142.511.041 142.511.122

-

-

16.193.000

28.612.299

Свега 71
73

Донације и трансфери

732

Донације од међународних организација

733

733

Ненаменски трансфери од републике у корист нивоа
града
Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа
општина
Текући трансфери градова у корист нивоа општина

733

Текући трансфери градова у корист нивоа општина

733

733

Капитални трансфери градова у корист нивоа општина
Свега 73

460.000

-

-

460.000

391.990

-

-

-

-

6.635.349

17.335 86,7

-

-

20.000

17.335

120.634.000 112.651.541 93,4

-

- 120.634.000 112.651.541

-

-

20.000

-

4.749.030
-

391.990 85,2
6.635.349

-

4.749.030 100,0
-

74

Други приходи

741

Приходи од имовине (комуналне таксе)

16.193.000

28.612.299 176,7

741

Приходи од камата на средства буџета општине

19.299.000

24.743.774 128,2

741
742

Приходи од имовине (за коришћење пољопривредног
земљишта и осигурања)
Приход од давања у закуп објеката општине (са ПДВ-ом)

742
742

52.306.000

-

48.219.576

-

-

207.910

19.299.000

24.951.684

-

2.206.400

-

2.206.400

-

90.898.000

87.450.543 96,2

8.500.000

11.253.348

99.398.000

98.703.891

Општинске административне таксе

1.600.000

2.070.201 129,4

-

-

1.600.000

2.070.201

2.300.000

2.205.036 95,9

1.600.000

1.477.174

3.900.000

3.682.210

743

Приходи од делатности општинских органа
и организација
Приходи од новчаних казни у корист нивоа општина

743

Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина

744
745

-

-

356.000

521.400 146,5

200.000

180.526

556.000

701.926

137.000

267.500 195,3

-

-

137.000

267.500

Текући добровољни трансфери од правних лица

1.243.000

1.243.000 100,0

-

-

1.243.000

1.243.000

Остали приходи у корист нивоа општина

2.541.000

4.330.701 170,4

150.000

244.441

2.691.000

4.575.142

134.567.000 151.444.454 112,5

12.656.400

Свега 74
77

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

771

Меморандумске ставке

-

772

Меморандумске ставке из претходне године
Свега 77
Свега 7

13.363.399 147.223.400 164.807.853

4.779.223

-

800.000

714.769

800.000

5.493.992

-

781.253

-

132.000

131.944

132.000

913.197

-

5.560.476

-

932.000

846.713

932.000

6.407.189

570.392.041 570.035.516 99,9

13.588.400

14.210.112 583.980.441 584.245.628

812

Примања од продаје покретне имовине

-

-

-

-

-

-

-

921

Примања од продаје домаће финансијске имовине

-

-

-

1.170.000

1.170.000

1.170.000

1.170.000

911.710.503 670.283.945 73,5

21.948.678

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:

17.319.121 933.659.181 687.603.066
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ИЗДАЦИ – ОПШТИ ДЕО
Економска
класификација

Опис

1

2

Из буџета

Из других извора

Укупно

Планирано

Извршено

%

Планирано

Извршено

Планирано

Извршено

3

4

5

6

7

8

9

476.060

476.057 197.784.460 190.663.718

4

Текући расходи

41

Издаци за запослене

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

4.503.000

4.214.996 93,6

65.000

64.669

4.568.000

4.279.665

414

Социјална давања

6.836.024

5.996.701 87,7

980.000

919.807

7.816.024

6.916.508

415

Накнаде трошкова за запослене

3.250.000

3.219.610 99,1

416

Награде запосленима и остали посебни расходи
Свега 41

197.308.400 190.187.661 96,4
35.197.600

34.044.560 96,7

62.040

62.035

35.259.640

34.106.595

400.000

369.600

3.650.000

3.589.210

-

97.200

97.113

267.200

97.113

247.265.024 237.663.528 96,1

2.080.300

170.000

-

1.989.281 249.345.324 239.652.809

42

Коришћење робе и услуга

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

1.599.100

890.198 55,7

268.100

157.393

1.867.200

1.047.591

423

Услуге по уговору

47.702.591

40.949.800 85,8

3.647.000

3.365.484

51.349.591

44.315.284

424

Специјализоване услуге

41.766.936

24.866.877 59,5

117.700

117.317

41.884.636

24.984.194

425

Текуће поправке и одржавање

74.546.784

40.880.966 54,8

807.000

493.491

75.353.784

41.374.457

426

Материјал

16.818.479

13.129.040 78,1

1.134.500

1.065.309

17.952.979

14.194.349

218.089.247 152.415.621 69,9

12.294.978

Свега 42

35.655.357

31.698.740 88,9

6.320.678

672.698

41.976.035

32.371.438

5.871.692 230.384.225 158.287.313

43

Амортизација и употреба средстава за рад

431

Амортизација некретнина и опреме

-

-

-

-

1.745.929

-

1.745.929

Свега 43

-

-

-

-

1.745.929

-

1.745.929

44

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања

441

Отплата домаћих камата

-

-

-

288.000

287.685

288.000

287.685

444

Пратећи трошкови задуживања

10.000

833

8,3

-

-

10.000

833

Свега 44

10.000

833

8,3

288.000

287.685

298.000

288.518

51.400.692 98,2

-

-

52.320.924

51.400.692

46

Донације, дотације и трансфери

463

Трансфери осталим нивоима власти

465

Остале дотације и трансфери
Свега 46

52.320.924
7.113.912

6.557.911 92,2

-

-

7.113.912

6.557.911

59.434.836

57.958.603 97,5

-

-

59.434.836

57.958.603

47

Социјално осигурање и социјална заштита

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

2.226.114

1.862.083 83,6

-

-

2.226.114

1.862.083

Свега 47

2.226.114

1.862.083 83,6

-

-

2.226.114

1.862.083

48

Остали расходи

481

Дотације невладиним организацијама

16.195.168

15.695.167 96,9

500.000

390.000

16.695.168

16.085.167

482

Порези, обавезне таксе и казне

19.281.370

18.484.599 95,9

4.044.800

1.972.581

23.326.170

20.457.180

13.378.830

4.483.026 33,5

13.000

-

13.391.830

4.483.026

-

-

-

-

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

484

Накнада за штету насталу од елементарних непогода

485

Накнада за штету насталу од стране државних органа
Свега 48

40.000
48.895.368

-

-

-

-

-

-

40.000

-

38.662.792 79,1

4.557.800

2.362.581

53.453.168

41.025.373

49

Средства резерве

499

Средства резерве (стална и текућа)

1.398.603

-

-

-

-

1.398.603

-

Свега 49

1.398.603

-

-

-

-

1.398.603

-

577.319.192 488.563.460 84,6

19.221.078

Свега 4
5

Издаци за нефинансијску имовину

51

Основна средства

511

Зграде и грађевински објекти

227.394.118

33.500.410 14,7

1.449.100

12.257.168 596.540.270 500.820.628

1.436.487 228.843.218

34.936.897

Број 21 – 44

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

1

2

512

Машине и опрема

513

Остале некретнине и опрема

515

Нематеријална имовина

3

4

5

6

7

8

9

33.824.274

15.062.855 44,5

108.500

108.402

33.932.774

15.171.257

1.456.231

796.500 54,7

-

-

1.456.231

796.500

-

20.560.000

559.940

1.544.889 284.792.223

51.464.594

20.560.000

Свега 51

23. јун 2010.

2,7

-

283.234.623

49.919.705 17,6

559.940

1.557.600

54

Природна имовина

541

Земљиште

51.126.688

7.009.033 13,7

-

-

51.126.688

7.009.033

Свега 54

51.126.688

7.009.033 13,7

-

-

51.126.688

7.009.033

Свега 5

334.361.311

56.928.738 17,0

1.557.600

1.544.889 335.918.911

58.473.627

6

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске
имовине
Набавка финансијске имовине

62
621

Набавка домаће финансијске имовине

30.000

15.000 50,0

1.170.000

1.170.000

1.200.000

1.185.000

Свега 62

30.000

15.000 50,0

1.170.000

1.170.000

1.200.000

1.185.000

30.000

15.000 50,0

1.170.000

1.170.000

1.200.000

1.185.000

911.710.503 545.507.198 59,8

21.948.678

Свега 6
УКУПНИ РАСХОДИ

14.972.057 933.659.181 560.479.255

Раздео

Глава

Функција

Позиција

Економска
класификација

ИЗДАЦИ – ПОСЕБАН ДЕО

1

2

3

4

5

Из буџета

Из других извора

Укупно

Опис
Планирано Извршено
6

7

8

%

Планирано

Извршено

Планирано

Извршено

9

10

11

12

13

СКУПШТИНА, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ

I
110

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
1

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

2

412

Социјални доприноси на терет послодавца

3

413

Накнаде у натури

4

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

5

421

6
7

28.844.000

28.843.302

100,0

5.163.000

5.162.772

100,0

-

-

-

-

-

-

Стални трошкови

345.208

345.207

422

Трошкови путовања

817.000

423

Услуге по уговору

8

424

Специјализоване услуге

9

426

Материјал

9а

444

Пратећи трошкови задуживања

10

463

Трансфери осталим нивоима власти

11

465

Остале дотације и трансфери

12

481

Дотације невладиним организацијама
– дотације политичким странкама
– дотације осталим непрофитним институцијама

13

482

14

484

Накнада за штету насталу услед елементарних непогода

15

499

Средства резерве

Порези, обавезне таксе и казне

-

-

28.844.000

28.843.302

-

-

5.163.000

5.162.772

-

-

-

-

-

-

-

-

100,0

-

-

345.208

345.207

236.710

29,0

-

-

817.000

236.710

13.029.817

11.426.783

87,7

-

-

13.029.817

11.426.783

110.000

-

-

-

-

110.000

-

323.835

187.360

57,9

-

-

323.835

187.360

10.000

833

8,3

-

-

10.000

833

-

-

-

-

-

-

-

81.910

81.910

100,0

-

-

81.910

81.910

470.364

470.364

100,0

-

-

470.364

470.364

6.111.715

6.011.715

98,4

-

-

6.111.715

6.011.715

20.000

-

-

-

-

20.000

-

-

-

-

-

-

-

-

– стална резерва

342.721

-

-

-

-

342.721

-

– текућа резерва

1.055.882

-

-

-

-

1.055.882

-

56.057.929

52.641.737

93,9

-

-

56.057.929

52.641.737

Извори финансирања за функцију 110
01

Приходи из буџета

13

Приходи из претходних година

07

Донације од осталих нивоа власти

08

Донације од невладиних организација и појединаца

15

Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за функцију 110

810

540.188

-

-

-

-

540.188

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

127.335

125.219

98,3

-

-

127.335

125.219

56.725.452

52.766.956

93,0

-

-

56.725.452

52.766.956

2.354.000

2.354.000

100,0

-

-

2.354.000

2.354.000

Услуге рекреације и спорта
16

465

Остале дотације и трансфери

23. јун 2010.
1

2

3

4
16а

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
5
423

Услуге по уговору

6

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

16б

472

16ц

424

Специјализоване услуге

16д

425

Текуће поправке и одржавање

17

481

Дотације невладиним организацијама

7

8

Број 21 – 45
12

13

230.174

230.172

100,0

9

10
-

11
-

230.174

230.172

59.525

59.524

100,0

-

-

59.525

59.524

39.200

39.200

100,0

-

-

39.200

39.200

664.793

664.793

100,0

-

-

664.793

664.793

4.139.000

4.139.000

100,0

-

-

4.139.000

4.139.000

Извори финансирања за функцију 810
01

Приходи из буџета

5.386.692

5.386.689

100,0

-

-

5.386.692

5.386.689

13

Приходи из претходних година

2.000.000

2.000.000

100,0

-

-

2.000.000

2.000.000

07

Донације од осталих нивоа власти

08

Донације од невладиних организација и појединаца

15

Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за функцију 810

820

-

-

-

-

-

-

-

100.000

100.000

100,0

-

-

100.000

100.000

-

-

-

-

-

-

-

7.486.692

7.486.689

100,0

-

-

7.486.692

7.486.689

Услуге културе
18

421

Стални трошкови

7.283.000

7.282.650

100,0

-

-

7.283.000

7.282.650

19

423

Услуге по уговору

1.570.475

69.856

4,4

-

-

1.570.475

69.856

20

426

Материјал

25.380

25.380

100,0

-

-

25.380

25.380

21

463

Трансфери осталим нивоима власти

-

-

-

-

-

-

-

22

465

Остале дотације и трансфери

4.178.002

4.122.001

98,7

-

-

4.178.002

4.122.001

23

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

24

481

Дотације невладиним организацијама

23.810

23.810

100,0

-

-

23.810

23.810

1.161.850

1.161.850

100,0

-

-

1.161.850

1.161.850

25

511

Зграде и грађевински објекти

17.950.000

8.145.224

45,4

-

-

17.950.000

8.145.224

26

513

Остале некретнине и опрема

-

-

-

-

-

-

-

27

621

Набавка домаће финансијске имовине

-

-

-

-

-

-

-

4.692.830

3.136.829

66,8

-

-

4.692.830

3.136.829

27.166.068

17.361.292

63,9

-

-

27.166.068

17.361.292

Извори финансирања за функцију 820
01

Приходи из буџета

13

Приходи из претходних година

07

Донације од осталих нивоа власти

08

Донације од невладиних организација и појединаца

15

Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за функцију 820

830

-

-

-

-

-

-

-

333.000

332.650

99,9

-

-

333.000

332.650

619

-

-

-

-

619

-

32.192.517

20.830.771

64,7

-

-

32.192.517

20.830.771

155.000

-

-

-

-

155.000

-

2.980.000

2.728.213

91,6

-

-

2.980.000

2.728.213

3.135.000

2.728.213

87,0

-

-

3.135.000

2.728.213

-

-

-

-

-

-

-

3.135.000

2.728.213

87,0

-

-

3.135.000

2.728.213

Услуге емитовања и издаваштва
28

421

Стални трошкови

29

423

Услуге по уговору
– гласило „Палилула”
Извори финансирања за функцију 830

01

Приходи из буџета

08

Донације од невладиних организација и појединаца
Укупно за функцију 830

160

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту
30

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

-

-

-

-

-

-

-

31

421

Стални трошкови

-

-

-

-

-

-

-

32

422

Трошкови путовања

-

-

-

-

-

-

-

33

423

Услуге по уговору

34

426

Материјал

-

-

-

-

-

-

-

369.439

-

-

-

-

369.439

-

-

-

-

-

-

-

-

369.439

-

-

-

-

369.439

-

Извори финансирања за функцију 160
01

Приходи из буџета

13

Приходи из претходних година

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

-

-

-

-

-

08

Донације од невладиних организација и појединаца

-

-

-

-

-

-

-

369.439

-

-

-

-

369.439

-

-

-

1.307.155

820.955
2.000.000

Укупно за функцију 160
360

Јавни ред и мир некласификован на другом месту
35

423

Услуге по уговору

1.307.155

820.955

62,8

36

463

Трансфери осталим нивоима власти

2.000.000

2.000.000

100,0

-

-

2.000.000

37

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

-

-

-

-

-

-

-

37а

512

Машине и опрема

2.000.000

1.533.788

76,7

-

-

2.000.000

1.533.788

Број 21 – 46
1

2

3

4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
5

6

7

8

23. јун 2010.

9

10

11

12

13

Извори финансирања за функцију 360
01

Приходи из буџета

13

Приходи из претходних година

07

Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 360

760

507.155

495.955

97,8

-

-

507.155

495.955

4.800.000

3.858.788

80,4

-

-

4.800.000

3.858.788

-

-

-

-

-

-

-

5.307.155

4.354.743

82,1

-

-

5.307.155

4.354.743

2.006.000

1.798.910

89,7

-

-

2.006.000

1.798.910

Здравство некласификовано на другом месту
37б

426

Материјал
Извори финансирања за функцију 760

01

Приходи из буџета

2.006.000

1.798.910

89,7

-

-

2.006.000

1.798.910

13

Приходи из претходних година

-

-

-

-

-

-

-

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

-

-

-

-

-

2.006.000

1.798.910

89,7

-

-

2.006.000

1.798.910

1.992.868

Укупно за функцију 760
980

Образовање некласификовано на другом месту
38

421

Стални трошкови

1.992.869

1.992.868

100,0

-

-

1.992.869

39

423

Услуге по уговору

162.921

12.921

7,9

-

-

162.921

12.921

40

424

Специјализоване услуге

953.662

408.662

42,9

-

-

953.662

408.662

Текуће поправке и одржавање

2.570.000

2.552.399

99,3

-

-

2.570.000

2.552.399

41

425

41а

426

Материјал

42

463

Трансфери осталим нивоима власти

850.000

578.476

68,1

-

-

850.000

578.476

47.658.779

47.139.668

98,9

-

-

47.658.779

47.139.668
594.477

43

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

793.811

594.477

74,9

-

-

793.811

44

481

Дотације невладиним организацијама

420.000

20.000

4,8

-

-

420.000

20.000

44а

482

Порези, обавезне таксе и казне

139.370

139.370

100,0

-

-

139.370

139.370

59.687.920

400.000

0,7

-

-

59.687.920

400.000

7.650.436

-

-

-

-

7.650.436

-

456.231

-

-

-

-

456.231

-

-

-

-

-

-

-

-

45

511

Зграде и грађевински објекти

46

512

Машине и опрема

47

513

Остале некретнине и опрема

48

621

Набавка домаће финансијске имовине
Извори финансирања за функцију 980

01

Приходи из буџета

80.747.412

48.860.365

60,5

-

-

80.747.412

48.860.365

13

Приходи из претходних година

42.391.587

4.918.476

11,6

-

-

42.391.587

4.918.476

07

Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 980

070

197.000

60.000

30,5

-

-

197.000

60.000

123.335.999

53.838.841

43,7

-

- 123.335.999

53.838.841

5.728.662

5.583.504

97,5

-

-

5.728.662

96.848

86.848

89,7

-

-

96.848

86.848

267.249

267.249

100,0

-

-

267.249

267.249

Социјална помоћ угроженом становништву
49

425

Текуће поправке и одржавање

49a

423

Услуге по уговору

49б

424

Специјализоване услуге

5.583.504

50

463

Трансфери осталим нивоима власти

2.100.000

1.962.278

93,4

-

-

2.100.000

1.962.278

51

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

1.325.158

1.160.462

87,6

-

-

1.325.158

1.160.462

52

481

Дотације невладиним организацијама

2.518.739

2.518.738

100,0

-

-

2.518.739

2.518.738

52а

511

Зграде и грађевински објекти

5.962.329

5.667.011

95,0

-

-

5.962.329

5.667.011

11.984.356

11.536.779

96,3

-

-

11.984.356

11.536.779

5.962.329

5.667.011

95,0

-

-

5.962.329

5.667.011

52.300

42.300

80,9

-

-

52.300

42.300

-

-

-

-

-

-

-

17.998.985

17.246.090

95,8

-

-

17.998.985

17.246.090

Извори финансирања за функцију 070
01

Приходи из буџета

13

Приходи из претходних година

07

Донације од осталих нивоа власти

08

Донације од невладиних организација и појединаца
Укупно за функцију 070

620

Развој заједнице
53

423

Услуге по уговору

-

-

-

-

-

-

-

53а

421

Стални трошкови

156.776

156.776

100,0

-

-

156.776

156.776

54

424

Специјализоване услуге

55

425

Текуће поправке и одржавање

56

426

Материјал

57

463

Трансфери осталим нивоима власти

58

511

Зграде и грађевински објекти

6.536.001

3.658.458

56,0

-

-

6.536.001

3.658.458

54.627.829

23.551.629

43,1

-

-

54.627.829

23.551.629
81.251

82.000

81.251

99,1

-

-

82.000

362.145

98.746

27,3

-

-

362.145

98.746

110.950.917

5.418.050

4,9

-

- 110.950.917

5.418.050
1.172.997

59

512

Машине и опрема

2.030.000

1.172.997

57,8

-

-

2.030.000

60

513

Остале некретнине и опрема

1.000.000

796.500

79,7

-

-

1.000.000

796.500

61

541

Земљиште

51.126.688

7.009.033

13,7

-

-

51.126.688

7.009.033

62

621

Набавка домаће финансијске имовине

30.000

15.000

50,0

-

-

30.000

15.000

23. јун 2010.
1

2

3

4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
5

6

7

8

Број 21 – 47

9

10

11

12

13

Извори финансирања за функцију 620
01

Приходи из буџета

42.196.020

13.775.875

32,6

-

-

42.196.020

13.775.875

179.254.106

25.607.878

14,3

-

- 179.254.106

25.607.878

5.452.230

2.574.687

47,2

-

-

5.452.230

Донације од невладиних организација и појединаца

-

-

-

-

-

-

-

Неутрошена средства донација из претходних година

-

-

-

-

-

-

-

226.902.356

41.958.440

18,5

-

- 226.902.356

41.958.440

1.240.000

1.223.559

98,7

-

-

1.240.000

1.223.559

13

Приходи из претходних година

07

Донације од осталих нивоа власти

08
15

Укупно за функцију 620
450

2.574.687

Саобраћај
62а

425

Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 450

01

Приходи из буџета

1.240.000

1.223.559

98,7

-

-

1.240.000

1.223.559

13

Приходи из претходних година

-

-

-

-

-

-

-

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

-

-

-

-

-

1.240.000

1.223.559

98,7

-

-

1.240.000

1.223.559

Укупно за функцију 450
421

Пољопривреда
62б

424

Специјализоване услуге

2.569.571

-

-

-

-

2.569.571

-

62ц

512

Машине и опрема

5.910.000

-

-

-

-

5.910.000

-

Извори финансирања за функцију 421
01

Приходи из буџета

-

-

-

-

-

-

-

13

Приходи из претходних година

-

-

-

-

-

-

-

07

560

Донације од осталих нивоа власти

8.479.571

-

-

-

-

8.479.571

-

Укупно за функцију 421

8.479.571

-

-

-

-

8.479.571

-

1.469.779

169.778

11,6

-

-

1.469.779

169.778

363.100

363.100

100,0

-

-

363.100

363.100

31.041.253

20.322.460

65,5

-

-

31.041.253

20.322.460
110.625

Заштита животне средине некласификована на другом
месту
63

423

Услуге по уговору

63а

422

Трошкови путовања
Специјализоване услуге

64

424

64а

426

Материјал

110.625

110.625

100,0

-

-

110.625

65

465

Остале дотације и трансфери

500.000

-

-

-

-

500.000

-

65а

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

23.810

23.810

100,0

-

-

23.810

23.810

66

481

Дотације невладиним организацијама

1.373.500

1.373.500

100,0

-

-

1.373.500

1.373.500

67

512

Машине и опрема

3.590.000

3.491.974

97,3

-

-

3.590.000

3.491.974

Извори финансирања за функцију 560
01

Приходи из буџета

12.505.702

11.339.025

90,7

-

-

12.505.702

11.339.025

13

Приходи из претходних година

14.466.365

10.018.062

69,3

-

-

14.466.365

10.018.062

07

Донације од осталих нивоа власти

11.500.000

4.498.160

39,1

-

-

11.500.000

4.498.160

Укупно за функцију 560

38.472.067

25.855.247

67,2

-

-

38.472.067

25.855.247

200.000

200.000

100,0

-

-

200.000

200.000

180

Трансфери општег карактера између различитих нивоа
власти
68

463

Трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 180

01

Приходи из буџета

200.000

200.000

100,0

-

-

200.000

200.000

13

Приходи из претходних година

-

-

-

-

-

-

-

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

-

-

-

-

-

200.000

200.000

100,0

-

-

200.000

200.000

Укупно за функцију 180
Извори финансирања за раздео I
01

Приходи из буџета

220.659.096 153.123.936

69,4

-

- 220.659.096 153.123.936

13

Приходи из претходних година

276.950.082

69.431.507

25,1

-

- 276.950.082

07

Донације од осталих нивоа власти

25.681.101

7.175.147

27,9

-

-

25.681.101

08

Донације од невладиних организација и појединаца

433.000

432.650

99,9

-

-

433.000

432.650

15

Неутрошена средства донација из претходних година

127.954

125.219

97,9

-

-

127.954

125.219

523.851.233 230.288.459

44,0

-

- 523.851.233 230.288.459

95,4

-

- 155.328.000 148.213.389

95,8

-

-

Укупно за раздео I
II

69.431.507
7.175.147

УПРАВА ОПШТИНЕ
130

Опште услуге
69

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

70

412

Социјални доприноси на терет послодавца

155.328.000 148.213.389
27.683.000

26.530.199

27.683.000

26.530.199

Број 21 – 48
1

2

3

4
71

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
5
413

6

7

8

23. јун 2010.

9

10

Накнаде у натури

4.503.000

4.214.996

93,6

11

12

13

-

-

4.503.000

4.214.996

72

414

Социјална давања запосленима

6.836.024

5.996.701

87,7

-

-

6.836.024

5.996.701

73

415

Накнаде трошкова за запослене

3.250.000

3.219.610

99,1

-

-

3.250.000

3.219.610

74

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

170.000

-

-

-

-

170.000

-

75

421

Стални трошкови

18.390.904

15.683.691

85,3

-

-

18.390.904

15.683.691

76

422

Трошкови путовања

77

423

Услуге по уговору

78

424

Специјализоване услуге

79

425

Текуће поправке и одржавање

419.000

290.388

69,3

-

-

419.000

290.388

23.095.522

21.669.152

93,8

-

-

23.095.522

21.669.152

197.000

118.482

60,1

-

-

197.000

118.482

8.593.000

6.702.084

78,0

-

-

8.593.000

6.702.084
10.101.583

80

426

Материјал

12.716.200

10.101.583

79,4

-

-

12.716.200

81

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

-

-

-

-

-

-

-

82

481

Дотације невладиним организацијама

-

-

-

-

-

-

-

83

482

Порези, обавезне таксе и казне

84

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

85

484

Накнада за штету насталу услед елементарних непогода

86

485

Накнада за штету насталу од стране државних органа

87

511

515.000

205.972

40,0

-

-

515.000

205.972

13.338.830

4.455.576

33,4

-

-

13.338.830

4.455.576
-

-

-

-

-

-

-

40.000

-

-

-

-

40.000

-

Зграде и грађевински објекти

32.744.352

13.771.615

42,1

-

-

32.744.352

13.771.615

12.338.438

8.733.451

70,8

-

-

12.338.438

8.733.451

-

-

-

-

-

-

-

20.560.000

559.940

2,7

-

-

20.560.000

559.940

283.047.904 247.051.438

- 283.047.904 247.051.438

88

512

Машине и опрема

89

513

Остала основна средства

90

515

Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 130

01

Приходи из буџета

13

Приходи из претходних година

02

Трансфери између корисника на истом нивоу

07

87,3

-

55.166.242

22.191.250

40,2

-

-

55.166.242

22.191.250

-

-

-

-

-

-

-

Донације од осталих нивоа власти

619.940

-

-

-

-

619.940

-

08

Донације од невладиних организација и појединаца

810.000

270.000

33,3

-

-

810.000

270.000

15

Неутрошена средства донација из претходних година

1.074.184

954.141

88,8

-

-

1.074.184

954.141

340.718.270 270.466.829

79,4

-

- 340.718.270 270.466.829

Укупно за функцију 130
2.1

Јавно предузеће „Пословни центар општине Палилула”
410

Општи економски и комерцијални послови и послови по
питању рада
91

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

92

412

Социјални доприноси на терет послодавца

93

413

94

414

13.136.400

13.130.970

100,0

476.060

476.057

13.612.460

13.607.027

2.351.600

2.351.589

100,0

62.040

62.035

2.413.640

2.413.624

Накнаде у натури

-

-

-

65.000

64.669

65.000

64.669

Социјална давања запосленима

-

-

-

980.000

919.807

980.000

919.807
369.600

95

415

Накнаде трошкова за запослене

-

-

-

400.000

369.600

400.000

96

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

-

-

-

97.200

97.113

97.200

97.113

97

421

Стални трошкови

1.365.600

1.312.561

96,1

735.600

670.713

2.101.200

1.983.274

98

422

Трошкови путовања

99

423

Услуге по уговору

100

424

Специјализоване услуге

101

425

Текуће поправке и одржавање

-

-

-

268.100

157.393

268.100

157.393

3.309.900

3.309.812

100,0

3.610.000

3.328.571

6.919.900

6.638.383

-

-

-

4.700

4.627

4.700

4.627

672.500

427.163

63,5

790.000

493.491

1.462.500

920.654

102

426

Материјал

-

-

-

1.064.500

1.028.795

1.064.500

1.028.795

103

431

Амортизација некретнина и опреме

-

-

-

-

1.745.929

-

1.745.929

103а 441

Отплата домаћих камата

-

-

-

288.000

287.685

288.000

287.685

104

463

Трансфери осталим нивоима власти

-

-

-

-

-

-

-

105

481

Дотације невладиним организацијама

-

-

-

500.000

390.000

500.000

390.000

106

482

Порези, обавезне таксе и казне

18.607.000

18.139.257

97,5

4.044.800

1.972.581

22.651.800

20.111.838

107

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

-

-

-

-

-

-

-

108

484

Накнада за штету насталу услед елементарних непогода

-

-

-

-

-

-

-

109

511

Зграде и грађевински објекти

110

512

Машине и опрема

111

513

112

621

98.600

98.510

99,9

1.449.100

1.436.487

1.547.700

1.534.997

115.400

114.554

99,3

108.500

108.402

223.900

222.956

Остале некретнине и опрема

-

-

-

-

-

-

-

Набавка домаће финансијске имовине

-

-

-

1.170.000

1.170.000

1.170.000

1.170.000

31.657.000

31.338.104

99,0

-

-

31.657.000

31.338.104

8.000.000

7.546.312

94,3

1.655.200

1.939.009

9.655.200

9.485.321

Извори финансирања за функцију 410
01

Приходи из буџета

13

Приходи из претходних година

02

Трансфери између корисника на истом нивоу

-

-

-

-

-

-

-

04

Сопствени приходи буџетског корисника

-

-

-

14.458.400

12.844.946

14.458.400

12.844.946

23. јун 2010.
1

2

3

4
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5
07

6
Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 410

7

8

Број 21 – 49

9

10

11

12

13

-

-

-

-

-

-

-

39.657.000

38.884.416

98,1

16.113.600

14.783.955

55.770.600

53.668.371

31.657.000

31.338.104

99,0

-

-

31.657.000

31.338.104

8.000.000

7.546.312

94,3

1.655.200

1.939.009

9.655.200

9.485.321

Извори финансирања за главу 2.1
01

Приходи из буџета

13

Приходи из претходних година

02

Трансфери између корисника на истом нивоу

-

-

-

-

-

-

-

04

Сопствени приходи буџетског корисника

-

-

-

14.458.400

12.844.946

14.458.400

12.844.946

07

Донације од осталих нивоа власти
Укупно за главу 2.1

2.2

-

-

-

-

-

-

-

39.657.000

38.884.416

98,1

16.113.600

14.783.955

55.770.600

53.668.371

Месне заједнице
160

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту
113

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

-

-

-

-

-

-

-

114

412

Социјални доприноси на терет послодавца

-

-

-

-

-

-

-

115

413

Накнаде у натури

-

-

-

-

-

-

-

116

414

Социјална давања запосленима

-

-

-

-

-

-

-

117

415

Накнаде трошкова за запослене

-

-

-

-

-

-

-

118

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

-

-

-

-

-

-

-

119

421

Стални трошкови

5.966.000

4.924.987

82,6

5.585.078

1.985

11.551.078

4.926.972

120

422

Трошкови путовања

-

-

-

-

-

-

-

121

423

Услуге по уговору

450.000

425.310

94,5

37.000

36.913

487.000

462.223

122

424

Специјализоване услуге

53.000

52.366

98,8

113.000

112.690

166.000

165.056

123

425

Текуће поправке и одржавање

450.000

175.835

39,1

17.000

-

467.000

175.835

124

426

Материјал

335.000

245.455

73,3

70.000

36.514

405.000

281.969

125

431

Амортизација некретнина и опреме

-

-

-

-

-

-

-

126

463

Трансфери осталим нивоима власти

-

-

-

-

-

-

-

127

482

Порези, обавезне таксе и казне

128

483

Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада за штету насталу услед елементарних непогода

129

484

130

511

Зграде и грађевински објекти

131

512

Машине и опрема

132

515

Нематеријална имовина

-

-

-

-

-

-

-

40.000

27.450

68,6

13.000

-

53.000

27.450

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

190.000

16.091

8,5

-

-

190.000

16.091

-

-

-

-

-

-

5.867.494

Извори финансирања за функцију 160
01

Приходи из буџета

7.484.000

5.867.494

78,4

-

-

7.484.000

13

Приходи из претходних година

-

-

-

5.535.078

-

5.535.078

-

04

Сопствени приходи буџетског корисника

-

-

-

300.000

188.102

300.000

188.102

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

-

-

-

-

-

08

Донације од невладиних организација и појединаца

-

-

-

-

-

-

-

7.484.000

5.867.494

78,4

5.835.078

188.102

13.319.078

6.055.596
5.867.494

Укупно за функцију 160
Извори финансирања за главу 2.2
01

Приходи из буџета

7.484.000

5.867.494

78,4

-

-

7.484.000

13

Приходи из претходних година

-

-

-

5.535.078

-

5.535.078

-

04

Сопствени приходи буџетског корисника

-

-

-

300.000

188.102

300.000

188.102

07

Донације од осталих нивоа власти

-

-

-

-

-

-

-

08

Донације од невладиних организација и појединаца

-

-

-

-

-

-

-

7.484.000

5.867.494

78,4

5.835.078

188.102

13.319.078

6.055.596

322.188.904 284.257.036

Укупно за главу 2.2
Извори финансирања за раздео II
01

Приходи из буџета

13

Приходи из претходних година

02
04

88,2

-

63.166.242

29.737.562

47,1

7.190.278

1.939.009

- 322.188.904 284.257.036
70.356.520

Трансфери између корисника на истом нивоу

-

-

-

-

-

-

-

Сопствени приходи буџетског корисника

-

-

-

14.758.400

13.033.048

14.758.400

13.033.048

31.676.571

07

Донације од осталих нивоа власти

619.940

-

-

-

-

619.940

-

08

Донације од невладиних организација и појединаца

810.000

270.000

33,3

-

-

810.000

270.000

15

Неутрошена средства донација из претходних година

1.074.184

954.141

88,8

-

-

1.074.184

954.141

387.859.270 315.218.739

81,3

21.948.678

Укупно за раздео II

14.972.057 409.807.948 330.190.796

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-14/2010-I-6-1,11. јуна 2010. године
Председник
Аца Јевтић, с. р.

Број 21 – 50

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина градске општине Палилула на 14. седници,
одржаној 11. јуна 2010. године, на основу чл. 47. и 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број
54/2009), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007) и члана 25. Статута Градске општине Палилула („Службени лист града Београда”,
бр. 43/08 и 16/10), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2010. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине Палилула за 2010.
годину („Службени лист Града Београда”, бр. 62/2009
и 8/2010) – у даљем тексту: одлука, у члану 1, износ
„893.186.585” замењује се износом „920.824.351”.

23. јун 2010.

Члан 2.
У члану 2, после става 3, додаје се став 4. тако да гласи: „Нераспоређени вишак прихода у износу од 6.917.036
динара, утврђен чланом 5. став 3. алинеја 1. Одлуке о
завршном рачуну буџета градске општине Палилула за
2009. годину, дели се на износ од 4.917.036 динара, који
остаје нераспоређен и износ од 2.000.000 динара који се
распоређује за:
Редни
Намена
Износ
број
1. Накнаде за привремене и повремене послове 2.000.000
Укупно
2.000.000
Члан 3.
У члану 4, износ „6.462.499” замењује се износом
„7.060.000”, износ „6.062.499” замењује се износом „6.660.000”.
Члан 4.
У члану 5, „примања по врстама и издаци по основним
наменама” мењају се тако да гласе:

ПРИМАЊА
Економска
класификација

Врста прихода

321

Пренета средства из 2009. године

311

Капитал – ЈП „Пословни центар oпштине Палилула”
Свега 3

Буџетска
средства

Други
извори

360.827.871
360.827.871

Укупна
средства

9.955.078 370.782.949
2.301.000

2.301.000

12.256.078 373.083.949

7

Текући приходи

71

Порези

711
711

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

711

Самодоприноси

713

Порез на имовину (од непокретности)

713

Порез на имовину (на наслеђе и поклон)

48.220.000

-

48.220.000

714

Порези на добра и услуге (комуналне таксе)

58.434.000

-

58.434.000

716

Комуналне таксе на фирму

56.992.000

-

56.992.000

Свега 71
73

Донације и трансфери

732

Донације од међународних организација

733

Ненаменски трансфери од републике у корист нивоа града

733

Ненаменски трансфери од републике у корист нивоа општина

733

400.000

-

400.000

10.463.000

-

10.463.000

-

-

-

178.359.000

352.868.000

- 178.359.000

- 352.868.000

-

-

-

65.983.000

-

65.983.000

7.080.000

-

7.080.000

Текући трансфери градова у корист нивоа општина

-

-

-

733

Текући трансфери градова у корист нивоа општина

72.480

-

72.480

733

Капитални трансфери градова у корист нивоа општина

-

-

-

73.135.480

-

73.135.480

15.589.000

-

15.589.000

8.000.000

200.000

8.200.000

Свега 73
74

Други приходи

741

Приходи од имовине (комуналне таксе)

741

Приходи од камата на средства буџета општине

23. јун 2010.
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Економска
класификација

Врста прихода

741

Приходи од имовине (за коришћење пољопривредног земљишта)

742

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

742

Општинске административне таксе

2.000.000

-

2.000.000

742

Приходи од делатности општинских органа и организација

2.300.000

3.100.000

5.400.000

743

Приходи од новчаних казни у корист нивоа општина

430.000

230.000

660.000

743

Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина

270.000

-

270.000

744

Текући добровољни трансфери од правних лица

-

-

-

745

Остали приходи у корист нивоа општина

2.935.000

170.000

3.105.000

Свега 74

Буџетска
средства

Други
извори
-

102.469.000

133.993.000

Укупна
средства
-

-

10.500.000 112.969.000

14.200.000 148.193.000

77

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

771

Меморандумске ставке

-

200.000

200.000

772

Меморандумске ставке из претходне године

-

140.000

140.000

Свега 77

-

340.000

340.000

Свега 7

559.996.480

14.540.000 574.536.480

812

Примања од продаје покретне имовине

-

-

-

921

Примања од продаје домаће финансијске имовине

-

700.000

700.000

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

920.824.351

27.496.078 948.320.429

ИЗДАЦИ – ОПШТИ ДЕО
Економска
класификација

Опис

4

Текући расходи

41

Расходи за запослене

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Средства
из буџета

Из других
извора

183.884.155

Укупно

457.000 184.341.155

32.915.911

82.000

32.997.911

Накнаде у натури

4.500.000

71.000

4.571.000

414

Социјална давања

12.038.209

400.000

12.438.209

415

Накнаде трошкова за запослене

3.300.000

450.000

3.750.000

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

-

271.000

271.000

Свега 41
42

Коришћење услуга и робе

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

236.638.275

1.731.000 238.369.275

29.789.876

6.350.078

36.139.954

1.391.000

320.000

1.711.000

Услуге по уговору

49.801.155

3.904.000

53.705.155

424

Специјализоване услуге

34.534.966

15.000

34.549.966

425

Текуће поправке и одржавање

55.076.791

2.579.000

57.655.791

426

Материјал

11.554.000

850.000

12.404.000

Свега 42

182.147.788

14.018.078 196.165.866

43

Амортизација и употреба средстава за рад

431

Амортизација некретнина и опреме

-

1.000.000

1.000.000

Свега 43

-

1.000.000

1.000.000
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Економска
класификација

Опис

44

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања

441

Отплата домаћих камата

444

23. јун 2010.
Средства
из буџета

Из других
извора

Укупно

-

20.000

20.000

Пратећи трошкови задуживања

10.000

-

10.000

Свега 44

10.000

20.000

30.000

46

Донације, дотације и трансфери

463

Трансфери осталим нивоима власти

43.170.774

-

43.170.774

465

Остале дотације и трансфери

11.951.097

-

11.951.097

Свега 46

55.121.871

-

55.121.871

47

Социјално осигурање и социјална заштита

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

2.789.999

-

2.789.999

Свега 47

2.789.999

-

2.789.999

48

Остали расходи

481

Дотације невладиним организацијама

15.596.944

500.000

16.096.944

482

Порези, обавезне таксе и казне

17.615.000

1.790.000

19.405.000

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

13.963.254

-

13.963.254

484

Накнада за штету насталу од елементарних непогода

-

-

-

485

Накнада за штету насталу од стране државних органа

13.600.000

-

13.600.000

Свега 48

60.775.198

2.290.000

63.065.198

49

Средства резерве

499

Средства резерве (стална и текућа)

7.060.000

-

7.060.000

Свега 49

7.060.000

-

7.060.000

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
Свега 51

544.543.131

19.059.078 563.602.209

255.944.106

3.620.000 259.564.106

39.498.293

117.000

39.615.293

1.000.000

4.000.000

5.000.000

20.550.000

-

20.550.000

316.992.399

7.737.000 324.729.399

54

Природна имовина

541

Земљиште

59.258.821

-

59.258.821

Свега 54

59.258.821

-

59.258.821

Свега 5

376.251.220

7.737.000 383.988.220

6

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине

62

Набавка финансијске имовине

621

Набавка домаће финансијске имовине

30.000

700.000

730.000

Свега 62

30.000

700.000

730.000

Свега 6

30.000

700.000

730.000

УКУПНИ РАСХОДИ

920.824.351

27.496.078 948.320.429

23. јун 2010.
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II – ПОСЕБАН ДЕО
Члан 5.
У члану 6. текст и табела мењају се и гласе: „Средства буџета у износу од 920.824.351 динара и средства од изворних активности директних и индиректних корисника средстава буџета у укупном износу од 27.496.078 динара, распоређују се по
корисницима и то:

Функција

Позиција

Економска
класификација

1
I

Глава

Раздео

ИЗДАЦИ – ПОСЕБАН ДЕО

2

3

4

5

110

Опис

6
СКУПШТИНА, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ОПШТИНЕ

1

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни
послови
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

2

412 Социјални доприноси на терет послодавца

3

413 Накнаде у натури

4

416 Награде запосленима и остали посебни расходи

5
6
7

423 Услуге по уговору

8

424 Специјализоване услуге

Из буџета

Из других
извора

Укупно

7

8

9

29.964.000

-

29.964.000

5.364.000

-

5.364.000

-

-

-

-

-

-

421 Стални трошкови

950.000

-

950.000

422 Трошкови путовања

935.000

-

935.000

13.743.304

-

13.743.304

-

-

-

190.000

-

190.000

10.000

-

10.000

9

426 Материјал

10

444 Пратећи трошкови задуживања

11

463 Трансфери осталим нивоима власти

-

-

-

12

465 Остале дотације и трансфери

-

-

-

13

481 Дотације невладиним организацијама

-

-

-

403.790

-

403.790

3.812.154

-

3.812.154

10.000

-

10.000

-

-

-

– стална резерва

400.000

-

400.000

– текућа резерва

6.660.000

-

6.660.000

59.944.970

-

59.944.970

2.495.162

-

2.495.162

07 Донације од осталих нивоа власти

-

-

-

08 Донације од невладиних организација и појединаца

-

-

-

2.116

-

2.116

62.442.248

-

62.442.248

3.000.000

-

3.000.000

40.000

-

40.000

130.953

-

130.953

16.001

-

16.001

4.680.000

-

4.680.000

7.866.954

-

7.866.954

-

-

-

– дотације политичким странкама
– дотације осталим непрофитним институцијама
14

482 Порези, обавезне таксе и казне

15

484 Накнада за штету насталу услед елементарних непогода

16

499 Средства резерве

Извори финансирања за функцију 110
01 Приходи из буџета
13 Приходи из претходних година

15 Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за функцију 110
810

Услуге рекреације и спорта
17

465 Остале дотације и трансфери

18

423 Услуге по уговору

19

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета

20

424 Специјализоване услуге

21

481 Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 810
01 Приходи из буџета
13 Приходи из претходних година

Број 21 – 54
1

2

3

4

820
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

830
34
35

160
36
37
38
39
40

360
41
42
43
44

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
5
6
07 Донације од осталих нивоа власти
08 Донације од невладиних организација и појединаца
15 Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за функцију 810
Услуге културе
421 Стални трошкови
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
426 Материјал
463 Трансфери осталим нивоима власти
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
513 Остале некретнине и опрема
621 Набавка домаће финансијске имовине
Извори финансирања за функцију 820
01 Приходи из буџета
13 Приходи из претходних година
07 Донације од осталих нивоа власти
08 Донације од невладиних организација и појединаца
15 Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за функцију 820
Услуге емитовања и издаваштва
421 Стални трошкови
423 Услуге по уговору
– гласило „Палилула”
Извори финансирања за функцију 830
01 Приходи из буџета
08 Донације од невладиних организација и појединаца
Укупно за функцију 830
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту
416 Награде запосленима и остали посебни расходи
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
426 Материјал
Извори финансирања за функцију 160
01 Приходи из буџета
13 Приходи из претходних година
07 Донације од осталих нивоа власти
08 Донације од невладиних организација и појединаца
Укупно за функцију 160
Јавни ред и мир некласификован на другом месту
423 Услуге по уговору
463 Трансфери осталим нивоима власти
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
512 Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 360
01 Приходи из буџета
13 Приходи из претходних година
07 Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 360

23. јун 2010.
7

8

9

7.866.954

-

7.866.954

1.800.350
619
1.000.000
4.891.097
66.072
1.325.000
19.804.776
5.000.000
-

-

1.800.350
619
1.000.000
4.891.097
66.072
1.325.000
19.804.776
5.000.000
-

24.082.169
9.804.776
969
33.887.914

-

24.082.169
9.804.776
969
33.887.914

270.000

-

270.000

2.475.000

-

2.475.000

2.745.000
2.745.000

-

2.745.000
2.745.000

-

-

-

-

-

-

1.182.145
241.664
-

-

1.182.145
241.664
-

1.423.809
1.423.809

-

1.423.809
1.423.809

23. јун 2010.
1

2

3
760

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6
Здравство некласификовано на другом месту

45

426 Материјал

46

511 Зграде и грађевински објекти

Број 21 – 55
7

8

9

-

-

-

1.000.000

-

1.000.000

1.000.000

-

1.000.000

Извори финансирања за функцију 760
01 Приходи из буџета
13 Приходи из претходних година

-

-

-

07 Донације од осталих нивоа власти

-

-

-

1.000.000

-

1.000.000

Укупно за функцију 760
980

Образовање некласификовано на другом месту
47

421 Стални трошкови

-

-

-

48

423 Услуге по уговору

780.000

-

780.000

49

424 Специјализоване услуге

50

425 Текуће поправке и одржавање

51

426 Материјал

52

463 Трансфери осталим нивоима власти

52а 465 Остале дотације и трансфери

528.061

-

528.061

6.600.000

-

6.600.000

-

-

-

40.879.110

-

40.879.110

3.085.000

-

3.085.000

53

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета

810.072

-

810.072

54

481 Дотације невладиним организацијама

730.000

-

730.000

55

482 Порези, обавезне таксе и казне

56

511 Зграде и грађевински објекти

57

512 Машине и опрема

58

513 Остале некретнине и опрема

59

070

-

-

-

51.439.920

-

51.439.920

9.993.705

-

9.993.705

-

-

-

621 Набавка домаће финансијске имовине

-

-

-

Извори финансирања за функцију 980
01 Приходи из буџета
13 Приходи из претходних година
07 Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 980

50.691.133
64.154.735
114.845.868

- 50.691.133
- 64.154.735
- 114.845.868

Социјална помоћ угроженом становништву
60

425 Текуће поправке и одржавање

61

423 Услуге по уговору

62

424 Специјализоване услуге

63

463 Трансфери осталим нивоима власти

63а 465 Остале дотације и трансфери

-

-

-

10.000

-

10.000

-

-

-

2.000.000

-

2.000.000

50.000

-

50.000

64

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета

1.782.902

-

1.782.902

65

481 Дотације невладиним организацијама

3.745.000

-

3.745.000

66

511 Зграде и грађевински објекти

-

-

-

7.497.902

-

7.497.902

Извори финансирања за функцију 070
01 Приходи из буџета
13 Приходи из претходних година

10.000

-

10.000

07 Донације од осталих нивоа власти

80.000

-

80.000

08 Донације од невладиних организација и појединаца
Укупно за функцију 070
620

-

-

-

7.587.902

-

7.587.902

-

-

-

Развој заједнице
67

423 Услуге по уговору

68

421 Стални трошкови

69

424 Специјализоване услуге

70

425 Текуће поправке и одржавање

71

426 Материјал

72

463 Трансфери осталим нивоима власти

-

-

-

9.877.543

-

9.877.543

22.242.632

-

22.242.632

82.000

-

82.000

-

-

-

Број 21 – 56
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

4
5
6
72а 485 Накнада за штету насталу од стране државних органа
73

511 Зграде и грађевински објекти

74

512 Машине и опрема

75

513 Остале некретнине и опрема

76

541 Земљиште

77

621 Набавка домаће финансијске имовине

23. јун 2010.
7
13.560.000
140.984.000

8
-

9
13.560.000

- 140.984.000

13.875.000

-

13.875.000

-

-

-

59.258.821

-

59.258.821

30.000

-

30.000

46.975.532

-

46.975.532

Извори финансирања за функцију 620
01 Приходи из буџета
13 Приходи из претходних година
07 Донације од осталих нивоа власти
08 Донације од невладиних организација и појединаца
15 Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за функцију 620
450

205.934.464

- 205.934.464

7.000.000

-

7.000.000

-

-

-

-

-

259.909.996

- 259.909.996

Саобраћај
78

425 Текуће поправке и одржавање

6.284.960

-

6.284.960

6.284.960

-

6.284.960

-

-

-

Извори финансирања за функцију 450
01 Приходи из буџета
13 Приходи из претходних година
07 Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 450
421

-

-

-

6.284.960

-

6.284.960

5.079.571

-

5.079.571

Пољопривреда
78а 424 Специјализоване услуге
78б 512 Машине и опрема
78в 425 Текуће поправке и одржавање

-

-

-

3.400.000

-

3.400.000

8.479.571
8.479.571

-

8.479.571
8.479.571

1.300.000

-

1.300.000

-

-

-

17.798.790

-

17.798.790

Извори финансирања за функцију 421
01 Приходи из буџета
13 Приходи из претходних година
07 Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 421
560

Заштита животне средине некласификована на другом месту
79

423 Услуге по уговору

80

422 Трошкови путовања

81

424 Специјализоване услуге

82

426 Материјал

83

465 Остале дотације и трансфери

84

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета

85

481 Дотације невладиним организацијама

86

512 Машине и опрема

-

-

-

925.000

-

925.000

-

-

-

901.000

-

901.000

98.026

-

98.026

8.406.000

-

8.406.000

12.616.816

-

12.616.816

-

-

-

21.022.816

-

21.022.816

50.000

-

50.000

50.000

-

50.000

-

-

-

Извори финансирања за функцију 560
01 Приходи из буџета
13 Приходи из претходних година
07 Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 560
180

Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти
87

463 Трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 180
01 Приходи из буџета
13 Приходи из претходних година
07 Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 180

-

-

-

50.000

-

50.000

23. јун 2010.
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

Број 21 – 57
7

8

9

Извори финансирања за раздео I
01 Приходи из буџета

216.968.429

- 216.968.429

13 Приходи из претходних година

303.495.524

- 303.495.524

07 Донације од осталих нивоа власти
08 Донације од невладиних организација и појединаца
15 Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за раздео I
II

7.080.000

-

7.080.000

-

-

-

-

3.085

3.085
527.547.038

- 527.547.038

140.783.655

- 140.783.655

УПРАВА ОПШТИНЕ
130

Опште услуге
88

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

89

412 Социјални доприноси на терет послодавца

90

413 Накнаде у натури

91

414 Социјална давања запосленима

92

415 Накнаде трошкова за запослене

93

416 Награде запосленима и остали посебни расходи

94

421 Стални трошкови

95

422 Трошкови путовања

96

423 Услуге по уговору

97

424 Специјализоване услуге

98

425 Текуће поправке и одржавање

99

426 Материјал

100 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
101 481 Дотације невладиним организацијама
102 482 Порези, обавезне таксе и казне
103 483 Новчане казне и пенали по решењу судова
104 484 Накнада за штету насталу услед елементарних непогода
105 485 Накнада за штету насталу од стране државних органа

25.200.411

-

25.200.411

4.500.000

-

4.500.000

12.038.209

-

12.038.209

3.300.000

-

3.300.000

-

-

-

18.741.526

-

18.741.526

456.000

-

456.000

26.897.917

-

26.897.917

180.000

-

180.000

15.149.199

-

15.149.199

10.882.000

-

10.882.000

-

-

-

-

-

-

405.000

-

405.000

13.883.254

-

13.883.254

-

-

-

40.000

-

40.000

106 511 Зграде и грађевински објекти

42.715.410

-

42.715.410

107 512 Машине и опрема

10.071.562

-

10.071.562

-

-

-

20.550.000

-

20.550.000

108 513 Остале некретнине и опрема
109 515 Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 130
01
13
02
07
08
15
2.1

Приходи из буџета
Приходи из претходних година
Трансфери између корисника на истом нивоу
Донације од осталих нивоа власти
Донације од невладиних организација и појединаца
Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за функцију 130

289.392.401
55.549.176
72.480
780.086
345.794.143

- 289.392.401
- 55.549.176
72.480
780.086
- 345.794.143

Јавно предузеће „Пословни центар општине Палилула”
410

Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада
110 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
111 412 Социјални доприноси на терет послодавца

13.136.500

457.000

13.593.500

2.351.500

82.000

2.433.500

112 413 Накнаде у натури

-

71.000

71.000

113 414 Социјална давања запосленима

-

400.000

400.000

114 415 Накнаде трошкова за запослене

-

450.000

450.000

115 416 Награде запосленима и остали посебни расходи
116 421 Стални трошкови
117 422 Трошкови путовања
118 423 Услуге по уговору

-

271.000

271.000

1.650.000

790.000

2.440.000

-

320.000

320.000

3.285.500

3.854.000

7.139.500

Број 21 – 58
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

4
5
119 424 Специјализоване услуге

6

120 425 Текуће поправке и одржавање
121 426 Материјал

23. јун 2010.
7
-

8
15.000

9
15.000

1.000.000

2.579.000

3.579.000

-

850.000

850.000

122 431 Амортизација некретнина и опреме

-

1.000.000

1.000.000

122а 441 Отплата домаћих камата

-

20.000

20.000

123 463 Трансфери осталим нивоима власти

-

-

-

124 481 Дотације невладиним организацијама

-

500.000

500.000

125 482 Порези, обавезне таксе и казне

17.200.000

1.790.000

18.990.000

126 483 Новчане казне и пенали по решењу судова

-

-

-

127 484 Накнада за штету насталу услед елементарних непогода

-

-

-

128 511 Зграде и грађевински објекти

-

3.620.000

3.620.000

129 512 Машине и опрема

300.000

92.000

392.000

1.000.000

4.000.000

5.000.000

-

700.000

700.000

38.923.500
1.000.000
39.923.500

6.721.000
15.140.000
21.861.000

38.923.500
7.721.000
15.140.000
61.784.500

38.923.500

0

38.923.500

1.000.000

6.721.000

7.721.000

-

-

-

04 Сопствени приходи буџетског корисника

-

15.140.000

15.140.000

07 Донације од осталих нивоа власти

-

-

-

39.923.500

21.861.000

61.784.500

132 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

-

-

-

133 412 Социјални доприноси на терет послодавца

-

-

-

134 413 Накнаде у натури

-

-

-

135 414 Социјална давања запосленима

-

-

-

136 415 Накнаде трошкова за запослене

-

-

-

137 416 Награде запосленима и остали посебни расходи

-

-

-

6.378.000

5.560.078

11.938.078

-

-

-

140 423 Услуге по уговору

86.670

50.000

136.670

141 424 Специјализоване услуге

55.000

-

55.000

142 425 Текуће поправке и одржавање

400.000

-

400.000

143 426 Материјал

400.000

-

400.000

144 431 Амортизација некретнина и опреме

-

-

-

145 463 Трансфери осталим нивоима власти

-

-

-

130 513 Остале некретнине и опрема
131 621 Набавка домаће финансијске имовине
Извори финансирања за функцију 410
01
13
02
04
07

Приходи из буџета
Приходи из претходних година
Трансфери између корисника на истом нивоу
Сопствени приходи буџетског корисника
Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 410
Извори финансирања за главу 2.1

01 Приходи из буџета
13 Приходи из претходних година
02 Трансфери између корисника на истом нивоу

Укупно за главу 2.1
2.2

Месне заједнице
160

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

138 421 Стални трошкови
139 422 Трошкови путовања

146 482 Порези, обавезне таксе и казне
147 483 Новчане казне и пенали по решењу судова
148 484 Накнада за штету насталу услед елементарних непогода
149 511 Зграде и грађевински објекти
150 512 Машине и опрема
151 515 Нематеријална имовина

-

-

-

80.000

-

80.000

-

-

-

-

-

-

160.000

25.000

185.000

-

-

-

23. јун 2010.
1

2

3
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4

5

6
Извори финансирања за функцију 160

Број 21 – 59
7

01 Приходи из буџета

8

9

7.559.670

-

7.559.670

-

5.535.078

5.535.078

04 Сопствени приходи буџетског корисника

-

100.000

100.000

07 Донације од осталих нивоа власти

-

-

-

13 Приходи из претходних година

08 Донације од невладиних организација и појединаца

-

-

-

7.559.670

5.635.078

13.194.748

7.559.670

-

7.559.670

13 Приходи из претходних година

-

5.535.078

5.535.078

04 Сопствени приходи буџетског корисника

-

100.000

100.000

07 Донације од осталих нивоа власти

-

-

-

08 Донације од невладиних организација и појединаца

-

-

-

7.559.670

5.635.078

13.194.748

Укупно за функцију 160
Извори финансирања за главу 2.2
01 Приходи из буџета

Укупно за главу 2.2
Извори финансирања за раздео II
01 Приходи из буџета

335.875.571

13 Приходи из претходних година
02 Трансфери између корисника на истом нивоу
04 Сопствени приходи буџетског корисника
07 Донације од осталих нивоа власти
08 Донације од невладиних организација и појединаца
15 Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за раздео II

56.549.176

12.256.078

68.805.254

-

-

-

-

15.240.000

15.240.000

72.480

-

72.480

-

-

-

780.086

-

780.086

393.277.313

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Палилула
Број 060-14/2010-I-6-2, 11. јуна 2010. године
Председник
Аца Јевтић, с. р.

Скупштина градске општине Палилула на 14. седници,
одржаној 11. јуна 2010. године, на основу члана 34. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, бр.
62/06 и 65/08) и члана 25. Статута градске општине Палилула
(„Службени лист града Београда”, бр. 43/08 и 16/10), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ
НА ПОДРУЧЈИМА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА ЛЕПУШНИЦА, БЕСНИ ФОК И КОМАРЕВА ХУМКА И ДЕЛУ
КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА БОРЧА И ОВЧА ВАН
ГРАЂЕВИНСКОГ РЕЈОНА
Члан 1.
У Одлуци о спровођењу комасације на подручјима катастарских општина Лепушница, Бесни фок и Комарева хумка и делу катастарских општина Борча и Овча ван
грађевинског рејона („Службени лист града Београда”, број
8/84), врши се измена и то тако што се после члана 2. додаје
нови члан који гласи:

- 335.875.571

27.496.078 420.773.391

„Члан 2а
У оквиру комасационог подручја дела катастарске
општине Борча ван грађевинског реjона врши се подела на
сектор А и сектор Б, уз истовремено изузимање катастарских парцела у оквиру сектора Б из поступка комасације.
Сектор А у оквиру комасационог подручја дела катастарске
општине Борча ван грађевинског рејона чини скуп таксативно
наведених катастарских парцела које су дефинисане списком
Завода за фотограметрију Геоинжењеринг АД Београд, бр.03456 од 1. јуна 2010. године, који представља саставни део ове
Одлуке, а за које парцеле су извршени геодетско-технички
радови заједно са увођењем учесника комасације у посед, подељена привремена решења о расподели комасационе масе и
извршено катастарско класирање земљишта.
Сектор Б у оквиру комасационог подручја дела катастарске
општине Борча ван грађевинског рејона чине све остале катастарске парцеле које нису обухваћене списком из претходног става, за које из објективних разлога не постоји могућност
груписања поседа и спровођења комасације, па се ове катастарске парцеле изузимају из поступка комасације, уз обавезу
да се у поступку излагања катастра непокретности, као фактичко стање прихватају записници донети од стране Комисије
за комасацију у периоду од 1989. године до 1991. године.”
Члан 2.
У члану 5. став 5. одлуке, уместо: „Извршни савет СО
Палилула” треба да стоји: „Веће градске општине Палилула.”
Члан 3.
У осталом делу Одлука о спровођењу комасације на подручјима катастарских општина Лепушница, Бесни фок и
Комарева хумка и делу катастарских општина Борча и Овча
ван грађевинског рејона, остаје неизмењена.
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
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Скупштина градске општине Палилула
Број 060-14/2010-I-6-4, 11. јунa 2010. године
Председник
Аца Јевтић, с. р.

Број 21 – 70
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Скупштинa градске општине Палилула на 14. седници, одржаној 11. јуна 2010. године, на основу 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 и 16/10),
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
СПОРТ, РЕКРЕАЦИЈУ, РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И БИЗНИС
„ЕКО ЗОНА АДА ХУЈА”
Члан 1.

23. јун 2010.

тором „Пословни центар општине Палилула” („Службени лист града Београда”, број 38/08) врши се следећа
измена:
1. Разрешава се Војин Крушчић функције председника Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање
и коришћење пословним простором „Пословни центар
општине Палилула”, са 11. јуном 2010. године.
2. Именује се Драгутин Лукић, на предлог оснивача, за
председника Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни
центар општине Палилула”, до истека мандата Надзорног
одбора.

У Одлуци о оснивању предузећа за спорт, рекреацију,
рехабилитацију и бизнис „Еко зона Ада Хуја” („Службени
лист града Београда”, бр. 26/92,28/92 и 26/93) врши се измена тако што се у члану 4. став 1. алинеја 2. одлуке бришу катастарске парцеле број 1114/11, 1114/12 и 1114/22,
све КО Вишњица.

II. У осталом делу Решење о именовању Надзорног
одбора Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар општине Палилула” остаје непромењено.

Члан 2.

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

У осталом делу Одлука о оснивању предузећа за спорт,
рекреацију, рехабилитацију и бизнис „Еко зона Ада Хуја”
остаје непромењена.

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-14/2010-I-6-5, 11. јуна 2010. године

Члан 3.

Председник
Аца Јевтић, с. р.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објаве у
„Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Палилула
Број 060-14/2010-I-6-3, 11. јуна 2010. године
Председник
Аца Јевтић, с. р.

Скупштинa градске општине Палилула на 14. седници,
одржаној 11. јуна 2010. године, на основу члана 15. Закона
о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05,
108/05 и 123/07), члана 20. Одлуке о организовању јавног
предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар општине Палилула” која представља оснивачки акт („Службени лист града Београда”, бр.
25/06 и 32/07) и члана 25. Статута градске општине Палилула („Службени лист града Београда”, бр. 43/08 и 16/10),
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ „ПОСЛОВНИ
ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА”
I. У Решењу о именовању Надзорног одбора Јавног
предузећа за управљање и коришћење пословним прос-

СТАРИ ГРАД
Скупштина градске општине Стари град, на седници од 15.06.2010. године, на основу члана 19. и 35. Статута градске општине Стари град („Службени лист града Београда” бр. 43/08 и 16/10), члана 78. и 79. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/09)
и члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС”, број 129/07), на предлог Општинског већа,
доноси

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
СТАРИ ГРАД ЗА 2009. ГОДИНУ

1. – ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У завршном рачуну буџета градске општине Стари
град за 2009. годину (у даљем тексту: завршни рачун) у
Билансу стања на дан 31. децембра 2009. године (образац
1) утврђена је укупна актива у износу од 328.280 хиљада динара и укупна пасива у износу од 328.280 хиљада
динара.

23. јун 2010.
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Биланс стања рачуна буџета:
Економска
класифиОпис
кација
1
2
011
Некретнине и опрема
014
Природна имовина
015
Нефинансијска имовина у припреми и аванси
016
Нематериjална имовина
01
НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА
022
Залихе ситног инвентара и потрошног материјала
02
Нефинансијска имовина у залихама
0
НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА
111
Дугорочна домаћа финансијска имовина
11
ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА
121
Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности
122
Краткорочна потраживања
123
Краткорочни пласмани
12
НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ,
ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ
13
АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
1
ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА
УКУПНА АКТИВА
24
Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене
25
Обавезе из пословања
29
Пасивна временска разграничења
2
ОБАВЕЗЕ
311
Капитал
321121 Вишак прихода и примања – суфицит
321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година
3
КАПИТАЛ И УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА
УКУПНА ПАСИВА
Члан 2.
Утврђује се нераспоређени вишак прихода и примања
из ранијих година у износу од 29.500 хиљада динара.
Вишак прихода и примања из ранијих година преноси
се у 2010. годину и биће распоређен кроз Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Стари
град за 2010. годину.
Члан 3.
У Билансу прихода и расхода рачуна буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2009. године (образац 2)
утврђени су:
– укупно остварени текући
1.135.327 хиљада динара
приходи и примања од продаје
нефинансијске имовине
– укупно извршени текући расхо- 1.744.348 хиљада динара
ди и издаци за набавку нефинансијске имовине
609.021 хиљада динара
– мањак прихода и примања –
буџетски дефицит
Буџетски дефицит у износу од 609.021 хиљада динара
коригује се – умањује се за део нераспоређеног вишка прихода из ранијих година који је коришћен за финансирање
расхода и издатака у 2009. години у износу од 645.038 хиљада

Износ у
хиљадама
динара
3
156,052
34,942
5,572
35,227

Укупно у
хиљадама
динара
4

231,793
157
157
231,950
10,419
10,419
65,956
6,388
755
73,099
12,812
96,330
328,280
980
23
19,391
20,394
242,369
36,017
29,500
307,886
328,280

динара тако да се утврђује буџетски вишак прихода и примања – суфицит за пренос у наредну годину у износу од
36.017 хиљада динара.
Остварени суфицит у износу од 36.017 хиљада динара
преноси се у 2010.годину и биће распоређен кроз Одлуку
о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине
Стари град за 2010. годину.
Део суфицита, односно вишка прихода и примања који
се преноси у наредну годину, наменски се опредељује:
– за евентуалне повраћаје у 2010. години (за погрешно
уплаћене приходе који не припадају буџету, а остварени
су у 2008. и 2009. години – средства самодоприноса према
зарадама запослених на територији општине и из прихода
лица која се баве самосталном делатношћу и порез на приход од пољопривреде и шумарства) у износу од 1.094 хиљада динара,
– за помоћ незбринутој деци – „Центру за интеграцију
младих” (средства од текућих добровољних трансфера од
физичких и правних лица прикупљена у 2009. години) у износу од 344 хиљаде динара,
– за реализацију Уговора о финасирању пројекта „Израда локалног акционог плана за младе градске општине Стари град (средства трансферисана од Градске управе) у износу од 360 хиљада динара,
– за финансирање неизмирених, а преузетих обавеза по
основу закључених уговора до 31.12.2009. године, у износу
од 12.789 хиљада динара и
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– за финансирање преузетих обавеза на основу Закључака
и Решења о одобравању, односно опредељивању средстава донетих до 31.12.2009. године у износу од 21.430 хиљада динара.
Члан 4.
Вишак прихода и примања утврђује се у укупном износу од 65.517 хиљада динара и састоји се од: вишка прихода
и примања – суфицита у износу од 36.017 хиљада динара и
нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу
од 29.500 хиљада динара.
Члан 5.
У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2009. године (образац
3) утврђена су укупна примања у износу од 18.039 хиљада
динара и укупни издаци у износу од 121.563 динара.
Структура капиталних издатака и примања је:
I

УКУПНА ПРИМАЊА У хиљадама ДИНАРА

18,039

Примања од продаје домаће финансијске
имовине

18,039

9

Примања од задуживања и продаје
финансијске имовине

II

ИЗДАЦИ У хиљадама ДИНАРА

921

511 Зграде и грађевински објекти
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Члан 6.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2009. године (образац 4) утврђени су
укупни новчани приливи у износу од 1.153.366 хиљада динара и новчани одливи у износу од 1.762.947 хиљада динара и
мањак новчаних прилива у износу од 609.581 хиљада динара.
Када се износ салда готовине на почетку године у износу од
675.362 хиљаде динара умањи за мањак новчаних прилива и
увећа за износ коригованих новчаних прилива за наплаћена
средства у износу од 175 хиљада динара, добија се салдо готовине на крају године у износу 65.956 хиљада динара.
Структура новчаних токова у хиљадама динара је:
I

НОВЧАНИ ПРИЛИВИ СЕ САСТОЈЕ:

7

Текући приходи

9

Примања од задуживања и продаје финансијске
имовине

1,135,327
18,039

УКУПНИ НОВЧАНИ ПРИЛИВ
II

НОВЧАНИ ОДЛИВ СЕ САСТОЈИ:

4

Текући расходи

18,039

5

Издаци за нефинансијску имовину

121,563

6

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине

91,957

1,153,366

1,641,384
102,964
18,599

УКУПНИ НОВЧАНИ ОДЛИВ

1,762,947

512 Машине и опрема

2,135

III

Мањак новчаних прилива

609,581

515 Нематеријална имовина

8,872

IV

Салдо готовине на почетку године

675,362

102,964

V

Кoриговани приливи за примљена средства у
обрачуну

VI

Корекција новчаних прилива

5

Издаци за нефинансијску имовину

621 Набавка домаће финансијске имовине

18,599

Издаци за отплату главнице и набавку
финансијске имовине

18,599

Кориговани одливи за исплаћена средства у
VII
обрачуну

103,524

VIII Салдо готовине на крају године (IV+V-VII)

6

МАЊАК ПРИМАЊА II-I

1,153,541
175
1,762,947
65,956

Члан 7.
ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I Издвојена средства за текућу буџетску резерву износила су:

УКУПНО РАСПОРЕЂЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

У складу Законом о буџетском систему, током 2009. године услед смањења текућих прихода два пута се приступило изменама и допунама буџета у циљу усклађивања
прихода и расхода.
Одлуком о обиму средстава за вршење послова града и
градских општина и утврђивању прихода и примања који
припадају граду, односно градским општинама у 2009. години од 23. децембра 2008. године („Службени лист града
Београда”, број 53/2008) буџету градске општине Стари
град опредељени су укупни приходи у износу од 1.491.480
динара.
Одлуком о изменама и допунама Одлуке обиму средстава за вршење послова града и градских општина и
утврђивању прихода и примања који припадају граду, односно градским општинама у 2009. години од 22.

Одлуком о буџету
од 26.12.2008
године
износ 18,232,392
0

Изменама и
Изменама и
допунама Одлуке допунама Одлуке од
од 30.06.2009
26.12.2009 године
износ 28,361,770
износ 0
0

0

јуна 2009. године („Службени лист града Београда” број
33/2009) градској општини Стари град опредељени текући
приходи у износу од 1.431.312 динара, што је за 60.168.000
динара или 4.04% мање у односу на износ планиран првобитном градском одлуком.
Изменама и допунама градске одлуке од 12. новембра 2009. године („Службени лист града Београда” број
48/2009), градској општини Стари град опредељени су за
2009. годину текући буџетски приходи у укупном износу
од 1.170.600.000 динара и они су за за 320.880.000 динара
или 21,52 % мањи у односу на Одлуку града од 23.12.2008.
године. Услед тако смањеног обима прихода текућа буџетска резерва Изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Стари град за 2009. годину од 26. децембра
2009. године није планирана.
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Члан 8.
ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
Одлуком о буџету
Изменама и
Изменама и
од 26.12.2008
допунама Одлуке допунама Одлуке од
године
од 30.06.2009
08.12.2009 године
износ 7.457.400
износ 3,747,060
износ 7,119,060

1. Издвојена средства за сталну буџетску резерву износила су:
2. Средства сталне резерве коришћена су за :
за набавку везану за опремање контејнера за расељавање породица из
а
нехигијенских насеља, Решењем број 414/09 од 04.06.2009.
за набавку дезинфекционих средства, Решењем број 741/09 од
б
20.11.2009
в за набавку епидемиолошкких маски Решењем број 756/09 од 10.12,2009

472.000,00
2.686.860,00
1.132.800,00

г за ремонт лифтовских постројења Решењем број768/09 од 10.12.2009

2.638.343,79

3. НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

189.056,21

Члан 9.
Планирани и остварени текући приходи и примања по изворима, и планирани и извршени текући расходи и издаци
буџета градске општине Стари град у 2009. години, као и буџетски суфицит (дефицит), примарни суфицит (дефицит) и
укупни фискални резултат утврђују се у следећим износима у хиљадама динара:

Економска
класификација

Опис
1
А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ

2

УКУПНА СРЕДСТВА

(3+7+8+9)

Средства плаОстварење
Извршење
нирана буџетом
/извршење у
у%
након измена
2009. години
Одлуке
3
4
5
1.906.656

1.798.404

94

I. Укупни приходи и примања

(7+8+9)

1.233.204

1.153.366

94

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

7

1.214.604

1.135.327

93

1. Порези

71

171.208

148.809

87

– Порез на земљиште (извор финансирања 01)

711

0

764

– Порез на имовину (извор 01)

713

69.802

64.404

92

20.250

88

– Порез на приход од пољопривреде и шумарства (извор 01)

711146

– Порез на добра и услуге – локалне комуналне таксе (извор 01)

714

0

– Други порези (извор 01)

716

78.406

63.391

81

2. Донације и трансфери

73

121.322

123.145

102

– Донације од међународних организација (извор 06)

732

638

638

100

– Донације од међународних организација (извор 15)

732

1.176

399

34

– Трансфери од других нивоа власти (извор 01)

733

117.680

120.280

102

– Трансфери од других нивоа власти (извор 07)

733

1.828

1.828

100

3. Приходи од имовине

741

66.000

63.990

97

– Камате (извор 01)

741

26.000

25.466

98

23.000

– Локалне комуналне таксе (извор 01)

741

40.000

38.524

96

4. Приходи од продаје добара и услуга

742

798.889

762.490

95

– Приход од закупа (бруто закуп са ПДВ)

742152

753.889

717.160

95

Закуп нето (извор 01)

594.333

565.839

95

ПДВ закуп (извор 01)

159.556

151.321

95

– Приходи од општинских административних такси (извор 01)

742251

4.500

3.580

80

– Приходи општинских органа управе (извор 01)

742351

40.500

41.750

103

5. Новчане казне и одузета имовинаска корист

743

4.300

4.927

115

– Приходи од новчаних казни (извор 01)

743351

2.000

2.556

128

– Приходи од мандатних казни (извор 01)

743353

2.300

2.371

103

6. Добровљни трансфери од физичких и правних лица

744

0

344
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1

2
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3

4

5

7. Мешовити и неодређени приходи

745

50.385

29.656

59

– Остали приходи у корист нивоа општине (извор 01)

745151

47.523

26.993

57

– Сопствени приходи пословног простора (извор 04)

745151

2.862

2.663

93

8. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године

772

2.500

1.966

79

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 9)

81

0

0

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 12)

92

18.600

18.039

97

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (извор 13)

321

673.452

645.038

96

II. Укупни расходи и издаци

(4+5+6)

1.906.656

1.762.947

92

1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ

4

1.769.890

1.641.384

93

1.1. Расходи за запослене

41

293.345

291.765

99

1.2. Коришћење роба и услуга

42

166.044

154.142

93

1.3. Субвенције јавном предузећу

45

875.412

872.874

100

1.4. Социјална заштита из буџета

47

20.168

19.274

96

1.5. Остали расходи

48+49

206.799

200.106

97

1.6.Трансфери

4631+4641

208.122

103.223

50

2. КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

5

118.166

102.964

87

3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Б. Примања од продаје финансијске имовине и отплате кредита
умањена за износ датих кредита
1. Примања по основу отплате кредита

6

18.600

18.599

100

92

18.600

18.039

97

2. Износ датих кредита

62

18.600

18.599

100

III. Разлика (1-2)

92-62

0

-560

IV Буџетски дефицит-суфицит

(7+8)-(4+5)

-673.452

-609.021

Примарни дефицит

(7+8-7411) – (4+5-44)

-699.452

-634.487

Укупни фискални резултат IV+III

-673.452

-609.581

V. Промена стања на рачуну IV+III

-673.452

-609.581

673.452

609.021

VI. Нето финансирање (III – V) = – IV

Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа
текућих прихода и примања по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 609.021 хиљаде динара.
Примарни дефицит, односно буџетски дефицит коригован за износ нето камате (разлика између укупног износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата)
утврђен је у износу од 634.487 хиљада динара.
Укупан фискални резултат је буџетски дефицит коригован за разлику између примања по основу отплате датих
кредита и одлива по основу датих кредита, утврђен у износу од 609,581 хиљада динара.
Буџетски дефицит у износу од 609.021 хиљада динара
коригује се за део вишка прихода из ранијих година који
је коришћен за покриће расхода у 2009. години у износу
од 645.038 хиљада динара, тако да се буџетски суфицит за
пренос у наредну годину утврђује у износу од 36.017 хиљада динара.

од пољопривреде и шумарства у укупном износу од 1.094
хиљада динара,
– за помоћ незбринутој деци – „Центру за интеграцију
младих” (средства од текућих добровољних трансфера од
физичких и правних лица прикупљена у 2009. години) у
износу од 344 хиљада динара,
– за реализацију Уговора о финасирању пројекта „Израда локалног акционог плана за младе градске општине
Стари град (средства трансферисана од Градске управе) у
износу од 360 хиљада динара,
– за финансирање неизмирених, а преузетих обавеза
по основу закључених уговора до 31. децембра 2009. године, у износу од 12.789 хиљада динара и
– за финансирање преузетих обавеза на основу закључака и решења о одобравању, односно опредељивању средстава донетих до 31. децембра 2009. године у износу од
21.430 хиљада динара.

Део суфицита, односно вишка прихода и примања који
се преноси у наредну годину, наменски се опредељује:
– за евентуалне повраћаје у 2010. години, за погрешно
уплаћене приходе који не припадају буџету, а остварени
су у 2008. години (1.087 хиљада динара) и 2009. години (7
хиљада динара) – средства самодоприноса према зарадама запослених на територији општине и из прихода лица
која се баве самосталном делатношћу и порез на приход

Члан 10.
Извештај о коришћењу међународних донација:
Од Европске агенције за реконструкцију (ЕАР) добијена је донација у 2006. години у износу од 51.336 евра и у
2007. години 5.959 евра, што укупно износи 57.295 евра за
иновативне идеје у области општинског пословања кроз
програм „EXCHANGE” за увођење ИСО 9001:2000 система контроле квалитета у области пружања услуга, као и
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Позиција
3

евро.Током 2008. године пренето је са девизног рачуна
19.800 евра у динарској противвредности на рачун буџета
и утрошено за услуге по уговору.Неутрошена средства која
су пренета у 2009. годину за ове намене износе 6.419 евра.
У 2009. години за реализацију овог Уговора уплаћено је
на девизни рачун градске општине Стари град 6.835 евра.
Током 2009. године за потребе пројекта утрошено је укупно 13.396 евра. С обзиром на то да су расходи за пројекат
SWEB били већи за 141 евро од расположивих средстава,
коришћена су средства програма „EXCHANGE”.
II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 11
Укупно планирани и извршени расходи у 2009.години
по разделима, функцијама, економској класификацији, наменама и корисницима износе у динарима:

Функција
Економска
класификација

1
1

Глава

Раздео

увођење јединственог система комуникације општине ка
грађанима. Неутрошена средства за ове намене пренета у
2008. годину износила су 6.849 евра и исти износ је пренет
и у 2009. годину, с обзиром да средства за ове намене нису
коришћена током 2008 и 2009. године.
Према Уговору о пројекту 044979 SWEB – истраживачко развојни пројекат у трајању од 27 месеци (са почетком од 01.01.2007.године) који се односи на обезбеђивање
електронских/мобилних услуга, давалац донације је Европска унија. Планирана средства за цео пројекат износе
81.900 евра.
У 2007. години уплаћена су средства на девизни рачун градске општине Стари град у износу од 32.760 евра.
Током 2007. године утрошено је 13.773 евра. Неутрошена
средства у износу од 18.987 евра пренета су у 2008. годину
за исте намене.
У 2008. години уплаћено је на девизни рачун градске
општине Стари град, за реализацију овог уговора 7.231
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Укупна
средства
по одлуци
о буџету

5

6

7

4
110

Планирани
расходи након Извршење
свих измена буџета у 2009.
одлуке
години
о буџету
8

9

У
%
9/8
10

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Извршни и законодавни органи

1

417 Посланички додатак

2.200.000

2.164.000

2.163.535

99,98

2

481 Донације невладиним организацијама

1.300.000

1.086.000

1.082.716

99,70

3.500.000

3.250.000

3.246.251

99,88

Укупно за функцију 110

3.500.000

3.250.000

3.246.251

99,88

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1

3.500.000

3.250.000

3.246.251

99,88

2.000.000

2.739.000

2.570.753

93,86

30.000.000

45.328.261

43.367.837

95,68

6.500.000

11.360.000

10.326.401

90,90

Извори финансирања за функцију 110
01 Приходи из буџета

2

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
110

5

Извршни и законодавни органи
Путни трошкови
422
– За Пројекат SWEB 250.000 (извор 15)
423 Услуге по уговору
– За Канцеларију за младе 375.950 (извор 13)
– За Програм EXCHANGE 606.828 (извор 15)
– За Пројекат SWEB 318.730 (извор 15)
– за Пројекат SWEB 637.752 (извор 06)
424 Специјализоване услуге

6

425 Текуће поправке и одржавање

15.000.000

53.546.263

45.802.286

85,54

7

472 Накнаде за социјалну заштиту

21.000.000

20.000.000

19.105.841

95,53

0

168.000

3
4

7A
8
9

472 Накнаде за социјалну заштиту избеглих лица
481 Донације невладиним организацијама

168.000 100,00

30.000.000

39.970.567

39.912.555

99,85

11.000.000

7.125.000

978.408

13,73

10.440.000

700.000

636.104

90,87

50.000

6.999.504

4.900.325

70,01

2.000.000

227.500

227.427

99,97

25.692.792

189.056

0

0,00

14

482 Остали порези
Новчане казне и пенали по решењу судова и судских
483
тела
484 Накнада штете за елементарне непогоде
Накнада штете за штету нанету од стране државних
485
органа
Средства резерве
499
– стална резерва 189.056
511 Зграде и грађевински објекти

5.000.000

20.159.000

6.957.366

34,51

15

512 Машина и опрема

1.129.216

2.529.216

1.829.242

72,32

16

513 Остала основна средства

1.000.000

100.000

0

0,00

10
11
12
13
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5

6

515 Нематеријална имовина
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7

8

9

10

10.000.000

10.000.000

8.872.445

88,72

170.812.008

179.488.843

152.637.973

85,04

Извори финансирања за функцију 110
01 Приходи из буџета
06 Донације од међународних организација

0

637.753

07 Донације од осталих нивоа власти

0

1.828.361

1.467.989

80,29

38.010.852

30.512.455

80,27

1.175.558

398.820

170.812.008

221.141.367

185.654.990

33,93
83,95

5.500.000

6.021.993

6.018.578

99,94

5.500.000

3.450.000

3.446.585

99,90

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
15 Неутрошена средства донације из претходне године
Укупно за функцију 110
560
18

637.753 100,00

Заштита животне средине
424 Заштита животне средине
Извори финансирања за функцију 560
01 Приходи из буџета

2.571.993

2.571.993 100,00

5.500.000

6.021.993

6.018.578

99,94

42.500.000

106.903.049

59.846.178

55,98

42.500.000

44.750.000

1.510.099

3,37

62.153.049

58.336.079

93,86

42.500.000

106.903.049

59.846.178

55,98

24.337.000

50.442.782

35.649.147

70,67

24.337.000

18.993.000

4.199.365

22,11

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 560
900
19

Образовање
463 Трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 900
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 900

820
20

Култура и остале установе
463 Трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 820
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 820

700
21

24.337.000

50.442.782

35.649.147

70,67

26.000.000

50.775.849

7.728.034

15,22

01 Приходи из буџета

26.000.000

25.950.000

0

0,00

24.825.849

7.728.034

31,13

26.000.000

50.775.849

7.728.034

15,22

451 Субвенције јавном предузећу
Донације осталим непрофитним институцијама –
481 спортским омладинским организацијама (нове надлежности)
Извори финансирања за функцију 810

605.000.000

875.411.695

872.874.305

99,71

1.923.600

50.000

0

0,00

01 Приходи из буџета

606.923.600

365.109.578

362.522.188

99,29

510.352.117

510.352.117 100,00

Укупно за функцију 810

606.923.600

875.461.695

872.874.305

99,70

Укупно за раздео 2

876.072.608 1.310.746.735 1.167.771.232

89,09

Укупно за функцију 700
810

23

Услуге рекреације и спорта

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

3

31.449.782 100,00

Здравство
Дотације организацијама обавезног социјалног осигу464
рања
Извори финансирања за функцију 700
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

22

31.449.782

ОПШТИНСКА УПРАВА
130

Опште услуге

24

411 Плате и додаци запослених

163.098.680

156.140.597

25

412 Социјални допринос на терет послодавца

29.189.320

27.960.403

26

413 Накнаде у натури

1.500.000

1.302.300

27

414 Социјална давања запосленима

4.000.000

17.805.000

28

415 Накнаде за запослене

29

416 Посебни расходи

156.139.666 100,00
27.896.347

99,77

1.302.292 100,00
17.151.484

96,33

2.500.000

3.300.000

3.264.217

98,92

30.610.000

10.997.700

10.847.513

98,63
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5

6

30

421 Стални трошкови

31

426 Материјал

32

621 Набавка домаће финансијске имовине
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7

8

9

10

25.000.000

23.600.000

23.501.032

99,58

8.600.000

9.600.000

9.584.801

99,84

24.546.949

18.600.000

18.598.667

99,99

274.198.000

246.617.642

245.598.994

99,59

14.846.948

18.600.000

18.598.667

99,99

289.044.949

269.306.000

268.286.019

99,62

48.567.150

46.647.150

46.617.253

99,94

8.728.490

8.384.810

8.384.683 100,00

433.961

9.000.000

8.477.429

Извори финансирања за функцију 130
01 Приходи из буџета
12 Примања од продаје финансијске имовине
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 130
1

4.088.358

4.088.358 100,00

ЈП „Пословни простор општине”
410

Општи економски послови и послови по питању раду

33

411 Плате и додаци запослених

34

412 Социјални допринос на терет послодавца

35

414 Социјална давања запосленима

36

415 Накнаде за запослене

933.120

1.143.120

1.141.740

99,88

37

416 Посебни расходи

10.150.758

8.500.000

8.379.562

98,58

38

421 Стални трошкови

4.916.968

4.650.000

4.386.529

94,33

94,19

39

422 Трошкови путовања

0

0

0

0,00

40

423 Услуге по уговорима

6.201.862

6.701.711

6.139.539

91,61

41

424 Специјализоване услуге

284.646

50.000

0

0,00

42

425 Текуће поправке и одржавање

347.362

447.362

445.429

99,57

43

426 Материјал

2.129.291

2.000.000

1.997.876

99,89

44

482 Остали порези

154.000.000

150.451.000

152.368.272 101,27

45

511 Зграде и грађевински објекти

106.000.000

85.000.000

84.999.785 100,00

46

512 Административна опрема

377.784

377.784

340.209.392

320.490.937

2.862.000

2.862.000

Укупно за функцију 410

343.071.392

323.352.937

323.643.702 100,09

Укупно за раздео 3

632.116.341

592.658.937

591.929.721

99,88

1.511.688.949 1.906.655.672 1.762.947.204

92,46

305.605

80,89

Извори финансирања за функцију 410
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи

УКУПНИ ИЗДАЦИ

Члан 12.
Саставни део ове одлуке чине обрасци 1–5, као посебни прилози, по члану 79. Закона о буџетском систему, као и
Извештај о извршењу буџета градске општине Стари град
за 2009. годину.
Члан 13.
Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Стари град за 2009. годину биће предмет екстерне буџетске ревизије, у складу са Закључком Скупштине градске општине
Стари град број I-01, 06-50/10 од 13. маја 2010. године.
Члан 14.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град
I-01 бр. 06-66/10, 15. јуна 2010. године
Председник
Гордана Драгашевић, с. р.

320.980.583 100,15
2.663.119

93,05

Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду нa
сeдници oд 15. јуна 2010. гoдинe, нa oснoву члана 28. Зaкoнa
o култури(„Службени гласник РС”, број 72/09), члaнa 35.
Статута градске oпштинe Стaри грaд („Службени лист
грaдa Бeoгрaдa”, бр. 43/08 и 16/10), члана 50. Пословника
Скупштине(„Службени лист града Београда”,бр.32/04 и
4/06) и чл. 13. и 16. Одлуке о оснивању установе културе
градске општине Стари град „Пароброд”(„Службени лист
града Београда”, број 8/10), дoнeлa јe

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ УСТАНОВЕ
КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД”
1. Дaјe сe сaглaснoст нa Стaтут установе културе градске општине Стари град „Пароброд” , из Београда, Капетан Мишина број 6а, кoји јe дoнeo Упрaвни oдбoр Установе
дана 24. маја 2010. гoдинe.
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2. Oво решење oбјaвити у „Службeнoм листу грaдa
Бeoгрaдa”.
Скупштина градске општине Стари град
I-01, бр. 06-66/10, 15.јуна 2010. године
Председник
Гордана Драгашевић, с. р.

На основу члана 44. Закона о култури („Службени гласник
РС”,број 72/2009) и члана 16. Одлуке о оснивању Установе
културе градске општине Стари град „Пароброд” („Службени лист града Београда”, брoj 8/10), Управни одбор Установе
културе „Пароброд”, Београд, улица Капетан Мишина брoj 6а,
на седници одржаној 24. маја 2010. године, доноси

С ТАТУ Т
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ
ГРАД „ПАРОБРОД”
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Установа културе градске општине Стари град „Пароброд” (у даљем тексту: установа), Београд, Капетан Мишина број 6а, основана је Одлуком Скупштине Градске
општине Стари град број I-01 бр. 06-28/10 од 24. марта 2010.
године.
Члан 2.
Статут је основни општи акт установе и сви остали акти
установе морају бити у складу са статутом.
II. ЦИЉЕВИ УСТАНОВЕ
Члан 3.
Циљеви установе су стварање, презентација и конзумација културе и уметности локалне заједнице Градске
општине Стари град и града Београда. Наведено подразумева подстицање едукације и примене нових технологија
у култури, популаризацију појединачних и групних културних активности и креативних потенцијала у сценскомузичким, драмско-филмским, областима ликовне и примењене уметности, као и у друшетвено-хуманистичким
наукама.
III. НАЗИВ И СЕДИШТЕ УСТАНОВЕ
Члан 4.
Установа послује под називом Установа културе градске
општине Стари град „Пароброд”.
Скраћени назив установе је УК „Пароброд”.
Седиште установе је у Београду, улица Капетан Мишина
број 6а.
Установа културе „Пароброд” је правно лице.
Члан 5.
Установа културе „Пароброд” има свој печат и штамбиљ.
Печат установе је округлог облика пречника 35 mm, са
исписаним ћириличним словима по ободу: Установа културе градске општине Стари град „Пароброд” са стилизованим знаком малог логотипа у средишту.
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Штамбиљ установе је правоугаоног облика у коме је
уписан пун назив установе са седиштем и местом за заводни број и датум.
Члан 6.
Установа има свој заштитни знак: мали и велики логотип.
Мали логотип представља стилизовано сидро-ленгер,
смештено унутар ромба, а са улазног прочеља фасаде зграде
Капетан Мишина 6а, које је и седиште установе, садржи испис УК „ПАРОБРОД” са његове десне стране.
Велики логотип представља стилизовани прамац брода
у полупрофилу испод кога са налази испис: Установа културе градске општине Стари град „Пароброд”, са пратећим
малим грбом општине Стари град.
IV. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ
Члан 7.
Претежна делатност установе је: 92310 – уметничко и
књижевно стваралаштво и сценска уметност.
Остале делатности су:
– 92120 – кинематографска и видео дистрибуција,
– 92130 – приказивање филмова,
– 92340 – остале забавне активности, на другом месту
непоменуте,
– 92511 – делатност библиотека,
– 22110 – издавање књига, брошура, музичких књига и
других публикација,
– 22130 – издавање часописа и сличних периодичних издања,
– 22150 – остала издавачка делатност,
– 22220 – штампање на другом месту непоменуто,
– 22310 – репродукција звучних записа,
– 22320 – репродукција видео записа,
– 22330 – репродукција компјутерских медија,
– 71340 – изнајмљивање осталих машина и опреме, на
другом месту непоменуто,
– 72400 – изградња база података,
– 74401 – приређивање сајмова,
– 74402 – остале услуге рекламе и пропаганде,
– 80420 – образовање одраслих и остало образовање на
другом месту непоменуто.
Члан 8.
Установа може и без уписа у судски регистар да обавља
и друге делатности као споредне и пратеће, а које су у функцији обављања основне делатности у складу са оснивачким
актом и овим статутом.
Члан 9.
Установа остварује своју делатност у складу са годишњим програмом рада, и финансијским планом, који на
предлог директора, доноси Управни одбор установе, и на
који сагласност даје надлежни орган оснивача.
Члан 10.
За обавезе преузете у правном промету, установа одговара свим средствима којима располаже.
V. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА
Члан 11.
Органи установе су: директор, Управни одбор и Надзорни одбор.
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1. Директор

Члан 12.
Директора установе именује и разрешава оснивач.
Директор установе именује се на основу претходно
спроведеног јавног конкурса, на период од четири године и
може бити поновно именован.
Јавни конкурс из става 2. овог члана расписује и спроводи Управни одбор установе.
Управни одбор установе дужан је да у року од 30 дана од
дана завршетка јавног конкурса изврши избор кандидата и
предлог достави оснивачу.
Оснивач именује директора установе на основу предлога Управног одбора установе.
Ако оснивач није прихватио предлог Управног одбора
сматра се да јавни конкурс није успео.
Јавни конкурс из става 2. овог члана расписује се 60 дана
пре истека мандата директора.
Са изабраним кандидатом за директора установе, Управни одбор закључује Уговор о раду на одређено време,
до истека рока на који је изабран, односно до његовог разрешења, а када је за директора именовано лице које је већ
запослено у установи на неодређено време, закључује анекс
уговора о раду, у складу са Законом о раду.
Члан 13.
За директора установе може да буде изабрано лице које,
поред општих услова, испуњава и посебне услове утврђене
овим статутом:
– да има високу стручну спрему друштвеног смера;
– да има најмање пет година радог искуства у струци;
– референтно присуство у културном животу.
Кандидат за директора дужан је да предложи програм
рада и развоја установе, као саставни део конкурсне документације.
1/1. Вршилац дужности директора
Члан 14.
Оснивач може именовати вршиоца дужности директора установе, без претходно спроведеног јавног конкурса, у
случају када директору престане дужност пре истека мандата, односно када јавни конкурс за директора није успео.
Вршилац дужности директора може обављати ту функцију најдуже једну годину.
1/2. Надлежност директора
Члан 15.
Директор установе:
1) представља и заступа установу,
2) организује и руководи радом установе;
3) доноси акт о организацији и систематизацији послова
и друга општа акта у складу са законом и статутом установе;
4) извршава одлуке Управног одбора установе;
5) заступа установу;
6) стара се о законитости рада установе;
7) одговоран је за спровођење програма рада установе;
8) одговоран је за материјално-финансијско пословање
установе;
9) врши друге послове утврђене законом и статутом установе;
10) одлучује о ангажовању средстава по инвестиционим и финансијским плановима и по уговорним обавезама
установе;
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11) предлаже Управном одбору доношење одговарајућих
аката, одлука, мера и стара се о њиховој примени;
12) предлаже и доставља предлог измена и допуна Статута Управном одбору;
13) одлучује о заснивању и престанку радног односа,
распоређивању запослених и остваривању свих других права, обавеза и одговорности запослених;
14) стара се о јавности рада установе;
15) доноси сва појединачна акта из области радноправних односа запослених;
17) врши и друге послове утврђене законом, овим статутом и актима оснивача.
Директор може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писмено пуномоћје за заступање установе.
Директор може, уз сагласност Управног одбора, дати
одређеном лицу прокуру у складу са законом.
1/3. Престанак дужности директора
Члан 16.
Дужност директора установе престаје истеком мандата
и разрешењем.
Оснивач Установе разрешиће директора пре истека
мандата:
1) на лични захтев;
2) ако обавља дужност супротно одредбама закона;
3) ако нестручним, неправилним и несавесним радом
проузрокује већу штету установи или тако занемарује или
несавесно извршава своје обавезе да су настале или могу
настати веће сметње у раду Установе;
4) ако је против њега покренут кривични поступак за
дело које га чини недостојним за обављање дужности директора, односно ако је правноснажном судском одлуком
осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности директора установе;
5) из других разлога утврђених законом.
У случају оставке, дужност престаје даном одржавања
седнице Скупштине оснивача на којој се оставка, по пријему обавештења, констатује.
2. Управни одбор установе
Члан 17.
Установом управља Управни одбор.
Управни одбор Установе има пет чланова, од којих су
три из реда оснивача, а два члана из реда запослених.
Чланове Управног одбора именује и разрешава оснивач
из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности.
Чланове Управног одбора из реда запослених именује
оснивач, на предлог већине запослених у установи.
Најмање половина чланова Управног одобра из реда запослених, мора да буде из реда носилаца основне, односно
програмске делатности.
Састав Управног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30% представника мање заступљеног пола.
Председника Управног одбора именује оснивач из реда
чланова Управног одбора.
Чланови Управног одбора именују се на период од четири године и могу бити именовани највише два пута.
Председнику и члановима Управног одбора може припадати накнада за рад, под условима и према мерилима
утврђеним годишњим програмом рада и финансијским
планом.
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Члан 18.
Управни одбор Установе:
1. доноси статут,
2. доноси пословник о раду,
3. доноси друге опште акте установе, предвиђене законом и статутом,
4. утврђује пословну и развојну политику,
5. одлучује о пословању установе,
6. доноси програме рада установе, на предлог директора,
7. доноси годишњи финансијски план,
8. усваја годишњи обрачун,
9. усваја годишњи извештај о раду и пословању,
10. даје предлог о статусним променама, у складу са Законом,
11. даје предлог оснивачу о кандидату за директора,
12. закључује уговор о раду са директором,
13. одлучује о другим питањима утврђеним законом, оснивачким актом и овим статутом.
Члан 19.
Управни одбор ради и одлучује на седницама.
Управни одбор може да ради и одлучује на седницама ако
им присуствује више од половине укупног броја чланова.
Управни одбор одлучује већином гласова укупног броја
чланова Управног одбора.
Управни одбор доноси одлуке јавним гласањем.
Члан 20.
Управни одбор на првој седници бира заменика председника, који замењује председника Управног одбора, у случају његове одсутности или спречености да обавља своју
дужност.
Члан 21.
Председник Управног одбора обавља следеће послове:
1. сазива седнице по сопственој иницијативи, на захтев
оснивача, директора установе, једне трећине чланова Управног одбора,
2. предлаже дневни ред и председава седницама Управног одбора,
3. стара се о примени статута,
4. потписује одлуке и друга акта, која доноси Управни
одбор,
5. врши друге послове одређене статутом и Пословником о раду Управног одбора.
Члан 22.
Управни одбор, као и сваки његов члан, може бити разрешен у складу са законом, као и на основу иницијативе
оснивача.
Поступак разрешења спроводи се на исти начин као и
поступак именовања.
Члан Управног одбора може дати оставку, коју
Скупштина оснивача констатује на првој наредној седници
по пријему обавештења.
3. Надзорни одбор
Члан 23.
У установи се образује Надзорни одбор, који обавља
надзор над пословањем установе.
Чланове Надзорног одбора именује и разрешава оснивач.
Чланови Надзорног одбора установе, именују се на период од четири године и могу бити именовани највише два
пута.
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Надзорни одбор броји три члана, од којих су два члана
из реда оснивача, а један члан из реда запослених.
Члана Надзорног одбора из реда запослених именује оснивач, на предлог већине запослених у установи.
Састав Надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30% представника мање заступљеног пола.
За члана Надзорног одбора не може бити именовано
лице које је члан Управног одбора установе.
Председника Надзорног одбора именује оснивач из реда
чланова Надзорног одбора.
Председнику и члановима Надзорног одбора може
припадати накнада за рад, под условима и према мерилима утврђеним годишњим програмом рада и финансијским
планом.
Члан 24.
Надзорни одбор Установе обавља следеће послове:
– врши надзор над пословањем установе,
– прегледа годишњи извештај и годишњи обрачун установе,
– врши надзор над другим актима од значаја за делатност установе, и
– о резултатима надзора обавештава оснивача, Управни
одбор и директора.
Надзорни одбор, најмање једанпут годишње, подноси
извештај о свом раду оснивачу.
Члан 25.
У вршењу своје функције Надзорни одбор је независан
у своме раду.
Надзорни одбор ради и одлучује на седницама.
Седнице Надзорног одбора сазива и руководи њиховим
радом председник.
Председник сазива седнице Надзорног одбора по сопственој иницијативи, на захтев директора установе и председника Управног одбора.
Одлуке и друга акта које доноси Надзорни одбор,
потписује председник Надзорног одбора.
Члан 26.
Надзорни одбор, као и сваки његов члан, може бити
разрешен у складу са законом, као и на основу иницијативе
оснивача.
Поступак разрешења спроводи се на исти начин као и
поступак именовања.
Члан Надзорног одбора може дати оставку коју
Скупштина оснивача констатује на првој наредној седници
по пријему обавештења.
Члан 27.
Стручне и административне послове за потребе Управног и Надзорног одбора обављају запослени у установи.
4. Уметнички и програмски савети
Члан 28.
У установи се може образовати уметнички, програмски,
односно стручни савет као стално или повремено радно
тело.
Уметнички, програмски односно стручни савет разматра питања из уметничке, програмске односно стручне
делатности установе и даје мишљења и предлоге везане за
уметнички, програмски и стручни рад установе.
Одлуку о образовању, структури и броју чланова уметничког, програмског односно стручног савета доноси Управни одбор.
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Чланови савета се бирају из реда запослених, као и из
реда истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности.
VI. СРЕДСТВА УСТАНОВЕ
Члан 29.
Средства за финансирање и суфинансирање културних
програма и пројеката, текућих расхода и издатака, обезбеђују се у буџету оснивача, у складу са законом.
Висину средстава за финансирање односно суфинансирање програма Установе из става 1. овог члана, утврђује надлежни орган оснивача, на основу годишњег програма рада
установе и Финансијског плана.
Члан 30.
Средства за обављање делатности Установе обезбеђују
се и непосредно од корисника, продајом производа и услуга
на тржишту, донаторством и из других извора у складу са
законом.
Члан 31.
Установа стиче приходе продајом производа, услуга и
робе.
Пословни разултат и стање средстава установе, утврђује
се сваке године завршним годишњим програмским и финансијским извештајима.
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2. Колективно организовање
Члан 37.
У установи ће се закључити законом прописан колективни уговор.
Колективним уговором, у складу са законом и другим
прописом, уређују се права, обавезе и одговорности из радног односа, поступак закључивања колективног уговора,
као и појединачних уговора о раду, међусобни односи учесника Колективног уговора и друга питања од значаја за запосленог и директора.
Колективни уговор закључује се у писaном облику.
Члан 38.
Запослени непосредно, односно преко својих представника, имају право на удруживање, учешће у преговорима за
закључивање колективних уговора, мирно решавање колективних и индивидуалних радних спорова, консултовање,
информисање и изражавање својих ставова о битним питањима у области рада.
Запослени, односно представник засполених, због активности из става 1 овог члана не може бити позван на одговорност, нити стављен у неповољнији положај у погледу
услова рада, ако поступа у складу са законом и колективним уговором.
3. Синдикално организовање

VII. ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВИ
Члан 32.
Положај запослених регулисан је Законом о раду, статутом установе, другим општим актима установе, Колективним уговором за запослене у установама културе, и прописима који регулишу рад јавних служби.
Члан 33.
О правима и обавезама запослених одлучује директор,
доношењем општих и појединачних аката.
1. Унутрашња организација и систематизација
Члан 34.
Унутрашње организовање и вршење делатности у установи, утврђује се Правилником о унутрашњој организацији
и систематизацији послова, на начин којим се обезбеђује
ефикасност управљања, одлучивања и квалитетно спровођење програмских активности од значаја за грађане.
Члан 35.
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова садржи и услове за заснивање радног односа,
и број и структуру запослених.
Правилник доноси директор, уз сагласност надлежног
органа оснивача.
Члан 36.
За обављање одређених послова могу се ангажовати
сарадници и радници преко ауторских уговора, уговора о
делу, као и организације, специјализоване агенције, омладинске задруге и слично,преко уговора о програмској или
техничкој сарадњи за реализацију одређених програмских
и других послова или пројеката.
За потребе реализације посебних програмских пројеката од значаја за локалну заједницу могу да се именују посебне стручне комисије.

Члан 39.
Запослени се могу организовати у синдикална удружења
у складу са законом.
Запослени приступа синдикату потписивањем приступнице.
Послодавац је дужан да запосленом који је члан синдиката на име синдикалне чланарине одбије износ од зараде
на основу његове писмене изјаве и да тај износ уплати на
одговарајући рачун синдиката.
Синдикат је дужан да достави послодавцу акт о упису у
регистар синдиката и одлуку о избору председника и чланова органа синдиката, у року од осам дана о дана достављања акта о упису синдиката у регистар, односно од дана
избора синдиката.
Члан 40.
Директор установе обезбеђује услове за рад и деловање
синдиката, утврђене законима и другим подзаконским актима.
Активности синдиката не смеју ићи на штету остваривања основних делатности Установе, интереса корисника,
радне дисциплине, обезбеђења сигурности људи и имовине,
као и других правних и физичких лица у складу са Законом
о штрајку.
Права радника из радног односа за време штрајка остварују се у складу са Законом о штрајку.
VIII. ПОСЛОВНА ТАЈНА
Члан 41.
Општим актом који доноси Управни одбор, на основу предлога директора, уређује се питање пословне тајне,
а нарочито исправе и подаци који се сматрају пословном
тајном, органи и поједини запослени који су овлашћени за
њено чување и евентуално саопштење, као и друга питања
од значаја за пословну тајну установе.
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IX. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ И РАДНЕ СРЕДИНЕ

XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 42.
Предузимање мера за заштиту животне и радне средине
саставни је део укупних активности запослених у Установи
културе „Пароброд”.
Мере заштите животне и радне средине обухватају
примену савремених техничко-технолошких решења
која обезбеђују спречавање, односно отклањање загађивања животне и радне средине, те унапређивање рада, уз
отклањање узрока који доводи до отежавања услова рада
и предузимање мера ради заштите, пружања помоћи
другим органима и организацијама који се баве овим
питањима.

Члан 45.
Друга општа акта установе донеће се у року од три месеца од дана ступања на снагу овог статута.
До доношења општих аката из претходног става, примењиваће се одредбе закона и колективног уговора.

X. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА И ДРУГА АКТА
УСТАНОВЕ

Члан 46.
Избор директора установе извршиће се у складу са одредбама овог статута, најкасније 60 дана пре истека времена на које је именован вршилац дужности директора.
Члан 47.
Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, након добијене
сагласности оснивача.
Управни одбор Установе културе „Пароброд”

Члан 43.
Поступак за измену и допуну статута и других општих
аката установе, покреће се на предлог оснивача, Управног
или Надзорног одбора и директора установе.
Управни одбор припремиће, у року од 15 дана од дана
давања предлога, нацрт одлуке о изменама и допунама статута, односно другог општег акта.
Одлуку о изменама и допунама статута доноси Управни
одбор.
На одлуку о изменама и допунама статута сагласност
даје оснивач.
Одлука о изменама и допунама статута ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града
Београда”, а по добијеној сагласности оснивача.
Члан 44.
Други општи акти Установе морају бити у сагласности
са статутом.
Друге опште акте доноси Управни одбор и други овлашћени органи установе.
Општа акта установе ступају на снагу осмог дана од дана
објављивања на огласној табли установе.
Појединачна акта установе, у виду одлука, наредби,
решења, упутства и обавештења, ступају на снагу даном
доношења, ако тим појединачним актом није другачије
предвиђено.

Председник
Мирјана Латић, с. р.

МЛАДЕНОВАЦ
На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), чл. 78.и 79.
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број
54/09) и члана 18. став 1. тачка 2. Статута градске општине
Младеновац („Службени лист града Београда”, бр. 42/08 и
15/10), на предлог Општинског већа градске општине Младеновац, Скупштина градске општине Младеновац, на седници одржаној 14. јуна 2010. године, донела је

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2009. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У Завршном рачуну општине Младеновац за 2009. годину у Билансу стања на дан 31. децембра 2009. године (Образац бр. 1) утврђена је укупна актива у износу од 1.084.563
хиљада динара и укупна пасива у износу од 1.084.563 хиљада динара.

СТРУКТУРА АКТИВЕ
(на нивоу категорије према економској класификацији)
(у 000 динара)
Категорија

Опис

010000

Нефинансијска имовина у сталним средствима

020000

Нефинансијска имовина у залихама

120000
130000

Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни
пласмани
Активна временска разграничења
УКУПНО

Износ
667.765
200
292.397
124.201
1.084.563
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СТРУКТУРА ПАСИВЕ
(на нивоу категорије према економској класификацији)
(у 000 динара)
Категорија
210000
230000
240000
250000
290000
310000
320000

Опис
Дугорочне обавезе
Обавезе по основу расхода за запослене
Обавезе по основу осталих расхода изузев расхода за запослене
Обавезе из пословања
Пасивна временска разграничења
Капитал
Утврђивање резултата пословања
УКУПНО

Износ
241.520
64
124.226
271.795
428.737
18.221
1.084.563

Члан 2.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2009. године (Образац бр. 2) утврђени су:
(у 000 динара)
1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
3. Мањак прихода – буџетски дефицит (ред.бр. 1 – ред.бр. 2)
Кориговање мањка прихода – буџетског дефицита:
– део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода
и издатака текуће године;
– део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине;
– део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака
текуће године;
– износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита;
– износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године
– утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза
по кредитима и
– утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку
финансијске имовине
4. Коригован дефицит-суфицит:

622.057
659.649
-37.592

18.455
103
37.210
0
0
0
0
18.176

СТРУКТУРА ТЕКУЋИХ ПРИХОДА
(у 000 динара)
Категорија
710000
730000
740000
770000

Опис
Порези
Донације и трансфери
Други приходи
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
УКУПНО

Износ
215.464
249.835
152.327
4.182
621.808

СТРУКТУРА ТЕКУЋИХ РАСХОДА
(у 000 динара)
Категорија
410000
420000
430000
440000
450000
460000
470000
480000

Опис
Расходи за запослене
Коришћење услуга и роба
Употреба основних средстава
Отплата камата
Субвенције
Донације и трансфери
Права из социјалног осигурања
Остали расходи
УКУПНО

Износ
166.122
313.135
365
10.634
25.350
22.506
8.854
28.876
575.842
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Члан 3.
Буџетски суфицит(дефицит),примарни суфицит(дефицит) и укупни фискални резултат буџета утврђени су:
(у 000 динара)
Економска класификација

Опис
1
I Укупна средства (II+III)
II Укупна примања (1+2+3)
1. Текући приходи
од којих су 1.1. камате
2. Примања од продаје нефинансијске имовине
3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине
3.1. Примања од продаје финансијске имовине
III Пренета средства
IV Укупни издаци (4+5+6)
4. Текући расходи
од којих су 4.1. отплате камата
5. Издаци за нефинансијску имовину
6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине
6.1. Набавка финансијске имовине
V Укупна средства минус укупни издаци
VI Буџетски дефицит (1+2)-(4+5)
VII Примарни суфицит (укупни приходи умањени за наплаћене
камате минус укупни расходи умањени за плаћене камате)
(VI – (1.1-4.1))
VIII Укупни фискални резултат –дефицит (VI + (3.1-6.1))

2
3+7+8+9
7+8+9
7
7411
8
9
92
3
4+5+6
4
44
5
6
62
(3+7+8+9)-(4+5+6)
(7+8)-(4+5)

Буџетска
средства

Додатна
средства

Укупна средства (3+4)

3

4

5
677.825
622.057
621.808
3.219
249
55.768
659.649
575.842
10.634
83.807
18.176
-37.592

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

-30.177

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

-37.592

Члан 4.
Исказани кориговани – буџетски суфицит из члана 2. ове одлуке, у износу од 18.176 хиљада динара преноси се у наредну годину и приказан је, по корисницима , у следећем прегледу:
(у 000 динара)
Опис
Месна заједница Влашко Поље – суфицит
Месна заједница Велика Иванча – суфицит
Месна заједница Дубона – дефицит
МесназаједницаАмерић-дефицит
Месна заједница Село Младеновац – дефицит
Месна заједница Границе – дефицит
Месна заједница Баташево – суфицит
Месна заједница Рабровац – суфицит
Месна заједница Јагњило – дефицит
Месна заједница Међулужје – дефицит
Месна заједница Рајковац – суфицит
Месна заједница Сенаја – суфицит
Месна заједница Шепшин – дефицит
Рачун средстава стамбене изградње – суфицит
ЈП „ДИП Младеновац” – суфицит
МЗ Велика Крсна – суфицит
МЗ Кораћица – суфицит
МЗ Влашка – суфицит
МЗ Ковачевац – дефицит
Рачун Савета за праћење примене етичког кодекса – дефицит
Рачун Извршења буџета – суфицит
МЗ Пружатовац – суфицит
МЗ Мала Врбица – суфицит
СВЕГА СУФИЦИТ

Износ
434
111
-29
-4
-76
-25
5
35
-3
-17
2
72
-14
1.490
920
62
1
217
-6
-49
15.016
33
1
18.176
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Члан 5.
У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2009. године (Образац бр.
3) утврђени су укупни извори финансирања у износу од 249 хиљада динара, укупни издаци у износу од 83.807 хиљада динара и мањак примања од 83.558 хиљада динара.
СТРУКТУРА ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА
(у 000 динара)
Категорија

810000
910000

Опис

Износ

Примања од продаје основних средстава
Примања од задуживања
УКУПНО

249
249

СТРУКТУРА ИЗДАТАКА
(у 000 динара)
Категорија
Опис
510000 Основна средства
540000 Природна имовина
610000 Издаци за отплату главнице и набавку фин.имовине
УКУПНО

Износ
83.807

83.807

Члан 6.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2009. године (Образац бр. 4),утврђени су:
салдо готовине на почетку године у износу од 57.678 хиљада динара, укупни новчани приливи у износу од 622.163 хиљада
динара, укупни новчани одливи у износу од 659.254 хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 20.557
хиљада динара.
СТРУКТУРА НОВЧАНИХ ПРИМАЊА
(у 000 динара)
Категорија
710000
730000
740000
770000
810000
910000

Опис
Порези
Донације и трансфери
Други приходи
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Примања од продаје основних средстава
Примања од задуживања
Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 7, 8 и 9
УКУПНО

Износ
215.464
249.835
152.327
4.182
249
106
622.163

СТРУКТУРА НОВЧАНИХ ОДЛИВА
(у 000 динара)
Категорија
410000
420000
430000
440000
450000
460000
470000
480000
510000
540000
610000

Опис
Расходи за запослене
Коришћење услуга и робе
Употреба основних средстава
Отплата камата
Субвенције
Донације и трансфери
Права из социјалног осигурања
Остали расходи
Основна средства
Природна имовина
Отплата главнице
Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода
УКУПНО

Износ
166.122
313.135
365
10.634
25.350
22.506
8.854
28.876
83.807

-365
659.284
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Члан 7.
У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2009. године (Образац бр. 5), утврђена је укупна разлика у износу од 37.592 хиљада динара (мањак новчаних прилива), између укупних прихода и примања у износу од
622.057 хиљада динара и укупних расхода и издатака у износу од 659.649 хиљада динара по нивоима финансирања из Републике, Града, донација и осталих извора.
СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА
(у 000 динара)
Категорија
710000
730000
740000
770000
810000
910000

Опис
Порези
Донације и трансфери
Други приходи
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Примања од продаје основних средстава
Примања од задуживања
УКУПНО

Износ
215.464
249.835
152.327
4.182
249
622.057

СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА
(у 000 динара)
Категорија
410000
420000
430000
440000
450000
460000
470000
480000
510000
540000
610000

Опис

Износ
166.122
313.135
365
10.634
25.350
22.506
8.854
28.876
83.807

Расходи за запослене
Коришћење услуга и робе
Употреба основних средстава
Отплата камата
Субвенције
Донације и трансфери
Права из социјалног осигурања
Остали расходи
Основна средства
Природна имовина
Отплата главнице
УКУПНО

659.649

Члан 8.
Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета општине,према економској класификацији утврђени су у следећим износима:
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ)
(у 000 динара)
Економска класификација

Опис

1
711

2
Порез на доходак, добит и капиталне добитке

Планирани
текући
приходи
и примања
из буџета

Остварени
текући
приходи
и примања
из буџета

3

4

90.399

89.328

Планирани
текући
приходи
и примања
из осталих
извора
5

Остварени
текући
приходи
и примања
из осталих
извора
6
1.976

Укупно
извршено

7
91.304

712

Порез на фонд зарада

713

Порез на имовину

100

100

100

55.283

59.354

59.354

714

Порез на добра и услуге

46.980

45.499

716

Други порези

19.510

18.777

18.777

732

Донације од међународних организација

733

Трансфери од других нивоа власти

248.706

249.835

249.835

741

Приходи од имовине

80.520

77.810

77.810

742

Приходи од продаје добара и услуга

19.385

19.364

430

478

45.929

19.842
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743

Новчане казне и одузета имовинска корист

3

4
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310

309

6

7
309

744

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

745

Мешовити и неодређени приходи

2.521

2.486

771

2.643

2.631

2.631

772

Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Меморандумске ставке за рефундацију расх. из
прет. год.
Свега текући приходи

1.551

1.551

1.551

567.908

567.044

811

Примања од продаје непокретности

911

Примања од домаћих задуживања
Нераспоређени вишак прихода из претходних
година
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

3

55.819

791

791

51.089

53.575

55.819

54.764

621.808

45

249

249

48.038

48.038

4.297

615.946

615.082

60.161

48.038
55.013

670.095

Члан 9.
Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према економској класификацији износе у динарима:
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ)
(у 000 динара)

Ек.
клас.

411
412
413
414
415
416
417
421
422
423
424
425
426
431
441
444
451
463
465
472
481
482
483
485
499
511
512
513
515
541

Опис

Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали посебни расходи
Судијски и посланички додатак
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Употреба основних средстава
Отплата камата
Пратећи трошкови задуживања
Субвенције јавним нефинанс. предузећима
и организацијама
Донације и трансфери осталим нивоима власти
Остале дотације и трансфери
Накнаде за соц. заштиту из буџета
Дотације невладиним организац.
Порези, обавезне таксе и казне ....
Новчане казне и пенали
Остале накнаде штете
Средства резерве
Свега текући расходи и издаци
Зграде и грађ.објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина
Земљиште
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Планирани
текући
расходи
и издаци
из буџета

Извршени
текући
расходи
и издаци
из буџета

121.242
21.701
367
9.700
4.567
3.291
1.400
19.439
1.007
231.733
10.240
3.267
6.825

118.664
21.240
283
9.414
4.299
3.291
1.227
18.743
737
225.985
7.914
3.120
6.210

10.900
120

10.520
114

25.371
23.274

25.350
22.459

Планирани
текући
расходи
и издаци
из осталих
извора
7.705
1.379
79
255
367

Извршени
текући
расходи
и издаци
из осталих
извора
6.030
1.080

1.198
259
43.590
1.805
754
1.861

841
56
43.493
1.853
2.029
2.154
365

247
347

47
8.997
20.214
4.705
2.977
1
443
531.781
79.668
4.403
56
38
615.946

8.854
20.123
4.645
2.897

Укупно
извршено

124.694
22.320
283
9.661
4.646
3.291
1.227
19.584
793
269.478
9.767
5.149
8.364
365
10.520
114
25.350
22.459
47
8.854
21.110
4.842
2.903
21

422
7
80

987
197
6
21

516.089
79.667
3.286
56
38

59.761
77
323

59.753
167
593

575.842
79.834
3.879
56
38

599.136

60.161

60.513

659.649
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II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 10.
Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у Завршном рачуну према корисницима у динарима износе:
Назив буџетског
корисника

Ек.
клас

1

2
411
412
416
417
421
422
423
424
426
451
463
472
481
499

СО, председник
и Општинско веће
(Раздео 1)

Јавно
правобранилаштво
(Раздео 2)

Општинска
управа
(Раздео 3)

411
412
414
415
416
421
422
423
424
426
482
483
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
441
444
472
482
483
511
512
513
515

Опис

3
Плате и додаци за запослене
Социјални доприноси
Награде, бонуси и остали посебни расходи
Одборнички додатак
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Субвенције јавним нефинанс.предузећима и организацијама
Донације и трансфери осталим нивоима власти
Накнаде за образовање, културу, науку и спорт
Донације невлад.орган.
Средства резерве
Свега СО, .....
Плате и додаци за запослене
Социјални доприноси
Социјална давања запосленим
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне .....
Новчане казне и пенали
Свега Јавно правобранилаштво
Плате и додаци за запослене
Социјални доприноси
Накнаде у натури
Соц. давања запослен.
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Камате
Пратећи трошкови задуживања
Накнаде за образовање, културу, науку и спорт
Порези, обавезне таксе и казне .....
Новчане казне и пенали
Зграде и грађ.објекти
Mашине и опрема
Остале некретнине и опрема
Остала књижевна и уметничка дела
Свега Општинска управа

Планирани
Извршени
Проценат
текући расходи текући расходи
остварења
и издаци
и издаци
у односу
из буџета
из буџета
на план
општине
општине
4
5
6
13.000.000,00 12.603.100,56
96,95
2.327.000,00
2.256.487,56
96,97
0,00
0,00
1.400.000,00
1.227.104,00
87,65
1.518.103,64
1.518.103,64
100,00
247.139,00
159.119,00
64,38
7.806.381,89
7.528.494,05
96,44
516.031,60
516.031,60
100,00
368.772,61
341.831,84
92,69
25.370.554,58 25.349.953,36
99,92
23.273.525,00 22.458.547,09
96,50
8.982.477,83
8.840.988,40
98,42
20.213.838,00 20.122.883,85
99,55
443.336,37
0,00
0,00
105.467.160,52 102.922.644,95
97,59
3.535.954,00
3.490.689,04
98,72
632.705,00
624.790,97
98,75
1.420.000,00
1.415.832,10
99,71
102.000,00
101.457,00
99,47
100,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
5.100,00
2.242,00
43,96
130.000,00
105.220,00
80,94
30.000,00
12.246,76
40,82
310.000,00
291.946,01
94,18
135.920,00
135.920,00
100,00
6.303.779,00
6.180.343,88
98,04
85.928.179,40 83.793.467,65
97,52
15.380.162,20 14.997.170,05
97,51
175.000,00
175.000,00
100,00
7.089.439,88
6.901.902,17
97,35
3.560.000,00
3.552.599,00
99,79
115.971,00
115.871,00
99,91
13.922.485,60 13.587.967,11
97,60
500.000,00
495.402,00
99,08
10.019.723,00
8.955.011,01
89,37
6.812.467,42
4.647.641,28
68,22
2.450.000,00
2.360.906,68
96,36
4.373.499,99
3.970.566,19
90,79
10.900.000,00 10.519.793,50
96,51
120.000,00
114.666,50
95,56
15.000,00
13.207,04
88,05
3.795.026,21
3.785.596,30
99,75
850.000,00
802.171,75
94,37
1.000,00
0,00
4.186.990,80
3.079.985,55
73,56
56.000,00
56.000,00
100,00
38.248,00
38.248,00
100,00
170.289.193,50 161.963.172,78
95,11
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2
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482
483
485
511
512
515
541
421
423
424
425
426
463
472
481
482
483
511
512
513
541
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3
Плате и додаци за запослене
Социјални доприноси
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне .....
Новчане казне и пенали
Остале накнаде штете
Зграде и грађ.објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Земљиште
Свега ЈП „ДИП Младеновац”
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализовне услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал – извршење
Трансфери осталим нивоима власти
Накнада за социјалну заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне .....
Новчане казне и пенали
Зграде и грађ.објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Земљиште
Свега месне заједнице

4
5
26.482.816,00 18.777.767,05
4.740.424,00
3.361.225,00
271.601,00
107.619,00
1.444.494,76
1.052.878,00
1.272.000,00
645.365,00
3.174.517,00
3.174.514,00
4.966.188,81
3.417.828,79
518.000,00
82.772,00
257.290.242,59 209.391.525,33
4.576.457,00
2.639.337,17
1.403.688,53
614.281,71
3.682.975,00
1.521.760,46
992.200,00
554.780,97
1.915.906,00
1.909.005,95
80.994,00
0,00
79.744.698,54 75.832.204,27
338.723,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
392.895.926,23 323.082.864,70
230.000,00
218.770,13
202.000,00
106.500,00
10.000,00
6.100,00
166.930,00
145.011,19
230.000,00
363.787,62

УКУПНО

6
70,91
70,91
39,62
72,89
50,74
100,00
68,82
15,98
81,38
57,67
43,76
41,32
55,91
99,64
95,09

82,23
95,12
52,72
61,00
86,87
158,17

30.000,00
82.070,00

12.651,00
50.457,54

42,17
61,48

200.000,00

206.138,77

103,07

1.151.000,00

1.109.416,25

96,39

676.107.059,25 595.258.442,56

88,04

III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

Члан 11.
Завршни рачун буџета општине Младеновац садржи:
1) Биланс стања на дан 31. децембра 2009. године (Образац 1);
2) Биланс прихода и расхода у периоду од 1. јануара до
31. децембра 2009. године (Образац 2);
3) Извештај о капиталним расходима и финансирању
у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2009. године (Образац 3);
4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2009. године (Образац 4);
5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 1. јануара
до 31. децембра 2009. године (Образац 5);
6) Извештај о коришћењу средстава из текуће буџетске
резерве за период од 1. јануара до 31. децембра 2009. године;
7) Скупштина градске општине Младеновац донела је
Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета градске општине Младеновац
за 2009. годину.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету градске
општине Младеновац за 2009. годину је саставни део ове
одлуке.
Члан 13.
Одлуку о Завршном рачуну буџета градске општине
Младеновац за 2009. годину, која је у саставу града, заједно
са Извештајем о извршењу буџета градске општине Младеновац за период 1. јануар – 31. децембар 2009. године доставити Секретаријату за финансије.
Члан 14.
Ову oдлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-9-06-1-5/1/2010, 14. јуна 2010. године
Председник
Радета Марић, с. р.
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Скупштина градске општине Младеновац на седници одржаној 14. јуна 2010. године, на основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/09)
и члана 18. став 1. тачка 2. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града Београда”, бр. 42/08 и 15/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2010. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине Младеновац за 2010. годину („Службени лист града Београда”, број 62/09), члан 1.
мења се и гласи:
„Приходи и расходи буџета градске општине Младеновац за 2010. годину, примања и издаци по основу продаје, односно набавке нефинансијске имовине и задуживања и отплате дуга,утврђени су у следећим износима, и то:
– износ у динарима –
Текући приходи и примања од нефинансијске имовине и текући расходи и издаци
за нефинансијску имовину
Текући приходи и примања од нефинансијс. имовине
I
1. Текући приходи
1.1. Уступљени приходи
Порез на доходак грађана
Порез на фонд зарада
Порез на наслеђе и поклон
Порез на пренос апсолутних права
Накнаде:
– Годишња накнада за моторна и друга возила
– Накнада за промену намене и закуп пољопривредног земљишта
– Накнада за загађивање животне средине
Ненаменски трансфер од Републике Србије
Ненаменски трансфер од Града
1.2 Изворни приходи
Порез на имовину
Локалне комуналне и локалне административне таксе
Боравишна такса
Накнаде:
– Посебна накнада за заштиту животне средине
– Накнада за коришћење грађевинског земљишта
– Накнада за уређивање грађевинског земљишта
Камате
Закуп пословног простора
Закуп грађевинског земљишта
Приходи које својом делатношћу оствари општин.управа
Добровољни трансфери од грађана
Мандатне и новчане казне
Средства за противпожарну заштиту
Донације
Мешовити и неодређени приходи
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
2. Примања од продаје нефинансијске имовине
Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину
II
1. Текући расходи
Расходи за запослене
Коришћење робе и услуга
Отплата камата
Субвенције
Издаци за социјалну заштиту
Остали расходи
Текући трансфери
Капитални трансфери
Остале донације и трансфери

А.

Економска
класификација
7+8
7
7
711
712
713
713
714
7145
7145
7145
7331
7331,2
7
711147,713
714,716,741,742
7145
714,741,742
7145
7415
7422
7411
7421
7421
742
744
714,743
745
732
743,745,772
772
8
4+5
4
41
42
44
45
47
48,49
4631,4641
4632,4642
465

Средства
из буџета
618.389.000,00
618.389.000,00
442.848.000,00
221.675.000,00
0,00
3.243.000,00
20.000.000,00
12.714.000,00
8.390.000,00
0,00
4.324.000,00
185.216.000,00
0,00
175.541.000,00
42.343.000,00
43.432.000,00
0,00
61.000.000,00
10.000.000,00
51.000.000,00
0,00
5.479.000,00
18.327.000,00
0,00
757.000,00
0,00
324.000,00
0,00
0,00
3.879.000,00
0,00
0,00
606.689.000,00
525.767.566,00
150.073.843,00
246.058.485,20
19.620.000,00
25.437.000,00
12.269.970,00
46.868.267,00
25.440.000,00
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Број 21 – 91

Капитални расходи – издаци за нефинансијску имовину
Буџетски суфицит-дефицит (I-II)
Примарни суфицит-дефицит(буџетски суфицит-дефицит коригован за износ нето камате)
Укупни фискални резултат (III+VI)
Б. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
И ДАТИХ КРЕДИТА
IV Примања по основу продаје финансијске имовине и отплате датих кредита
Издаци по основу датих позајмица и набавке финансијске имовине
V
VI Примања по основу продаје финансијске имовине и отплате кредита минус издаци по основу
датих кредита и набавке финансијске имовине(IV-V)
ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА
В
VII Примања од задуживања
Примања од домаћих задуживања
1
Примања од иностраних задуживања
2
VIII Отплата главнице
Отплата главнице домаћим кредиторима
1
Отплата главнице ино-кредиторима
2
IX Промена стања на рачуну(III+VI+VII-VIII)
Нето финансирање(VI+VII-VIII-IX=III)
X

2.
III

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

80.921.434,00
11.700.000,00
25.841.000,00

92
62
92-62

91
911
912
61
611
612

11.700.000,00
11.700.000,00

-11.700.000,00

Пренета средства из ранијег периода, на основу Одлуке о завршном рачуну буџета градске општине Младеновац за
2009. годину, утврђена су у следећим износима, и то:
Редни
број

Средства

Економска
класификација

Средства
из буџета

1.

Нераспоређени вишак прихода из претходних година

321

10.282.043,84

2.

Пренета неутрошена средства из ранијих година

311

4.733.536,61

3

15.015.580,45

Укупно пренета средства

Члан 2.
Члан 3. мења се и гласи:
„У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 5.251.987,80 динара и користиће се на основу решења о
употреби средстава текуће буџетске резерве која доноси председник градске општине Младеновац.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које апропријације нису извршене или за сврхе за
које се у току године покаже да планиране апропријације нису биле довољне. Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације директних корисника за одређене намене и исказују се на конту за чију намену су средства
усмерена.”
II. ПОСЕБАН ДЕО

Раздео

Глава

функција

Позиција

Члан 3.
Члан 5. мења се и гласи:
„Средства буџета у износу од 618.389.000,00 динара, средства сопствених прихода из изворних активности индиректног корисника буџета у износу од 78.506.192,71 динара и средства нераспоређеног вишка прихода и пренета неутрошена
средства из 2009. године у износу од 15.015.580,45 динара распоређују се по корисницима, и то:

Економска
класификација

1

2

3

4

5

Опис

Расходи
и издаци
из буџета

6

7

Расходи и
издаци из
Расходи
пренетих
и издаци
неутрошених
из сопствених
средстава и
прихода
нераспоређеног
буџетских
вишка прихода
корисника
из претходне
године
8

9

Укупно
расходи
и издаци

10

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

1

Извршни и законодавни органи

110
1

411

Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)

2

412

Социјални доприноси на терет послодавца

3

414

Социјална давања запосленима

100.000,00

100.000,00

– боловање преко 30 дана

100.000,00

100.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

4

417

Посланички додатак

13.000.000,00

13.000.000,00

2.300.000,00

2.300.000,00

Број 21 – 92
1

2

3
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4

5

5

421

6

7
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8

9

10

Стални трошкови

1.987.300,00

1.987.300,00

– услуге мобилних телефона

1.405.300,00

1.405.300,00

– чланарина-Удружење бањских и климатских места
– чланарина-Стална конференција градова и општина

92.000,00

92.000,00

240.000,00

240.000,00
250.000,00

– чланарина за NALED

250.000,00

6

422

Трошкови путовања

267.157,00

267.157,00

7

423

Услуге по уговору

8.180.156,00

8.180.156,00

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

3.675.400,00

3.675.400,00

Накнаде члановима скупштинских комисија

1.910.000,00

1.910.000,00

– Комисија за враћање земље

1.700.000,00

1.700.000,00

– Комисија за комасацију

100.000,00

100.000,00

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

110.000,00

110.000,00

Дан општине

331.256,00

331.256,00

– јавна признања

203.391,00

203.391,00

– плакати и позивнице

40.196,00

40.196,00

– поклони

13.454,00

13.454,00

– репрезентација
Угоститељске услуге

9

10

424

426

451

Услуге коричења

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

50.000,00

50.000,00

Публикације

150.000,00

150.000,00

Репрезентација

500.000,00

500.000,00

Остале опште услуге

200.000,00

200.000,00

Полицајац месеца

270.000,00

270.000,00

Комисија за борбу против болести зависности

543.000,00

543.000,00

Специјализоване услуге

520.000,00

520.000,00

Дан општине

520.000,00

520.000,00
180.000,00

– изложбе

180.000,00

– концерти

80.000,00

80.000,00

– рок концерт

90.000,00

90.000,00

– спортске манифестације поводом Дана општине

170.000,00

170.000,00

Материјал

376.627,00

376.627,00

– канцеларијски материјал

120.000,00

120.000,00

– административни извештаји

5.000,00

5.000,00

– цвеће и зеленило за Дан општине

9.945,00

9.945,00

– храна и пиће за Дан општине

71.965,00

71.965,00

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

50.807,00

50.807,00

– дневна штампа

75.670,00

75.670,00

– цвеће и зеленило

43.240,00

43.240,00

25.437.000,00

25.437.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
– ЈПИ”Младеновац”,Младеновац
– ЈПИ”Младеновац” ,Младеновац(СББ)

325.000,00

325.000,00

– ЈПИ”Младеновац” , комуналне услуге

1.112.000,00

1.112.000,00

13.000.000,00

13.000.000,00

– Спортско-рекреациони центар „Љубомир Ивановић Геџа”,Младеновац
– Туристичка организација Младеновац
11

463

Трансфери осталим нивоима власти
– Општински одбор за избегла и расељена лица
– Центар за социјални рад
– ОО „Црвени крст”
– унапређење здравства
– основно образовање
– пројекат расељења колективног центра за избегла и расељена лица из
„Напредових барака”

12

472

74.215,00
540.500,00

Услуге превода
Поклони

8

74.215,00
540.500,00

5.000.000,00

5.000.000,00

25.440.000,00

25.440.000,00

5.000,00

5.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

300.000,00

300.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

20.000.000,00

20.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

– Пројекат „Сигурна кућа”

500.000,00

500.000,00

– Центар за културу-манифестације и изложбе

135.000,00

135.000,00

12.217.170,00

12.217.170,00

Накнада за социјалну заштиту из буџета
Образовање

7.100.000,00

7.100.000,00

– стипендије

4.800.000,00

4.800.000,00

– награде за пласмане од I-III места на републичком такмичењу

150.000,00

150.000,00

– пријем за ученике (Вуковци,коктели...)

250.000,00

250.000,00

– прваци

500.000,00

500.000,00

– трошкови путовања на такмичења и остали трошкови такмичења

250.000,00

250.000,00

23. јун 2010.
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4

5

6
– предавања , семинари и едукативна настава за ученике

10
150.000,00

600.000,00

600.000,00
400.000,00

Општинске манифестације

3.616.170,00

3.616.170,00

– Позоришни фестивал

2.500.000,00

2.500.000,00

– Шумадијске метафоре

616.170,00

616.170,00

– Ликовна колонија

500.000,00

500.000,00

– Аматерско позориште

230.000,00

230.000,00

– Координациони одбор за борбу против болести зависности

700.000,00

700.000,00

– Смотра аутомобила „буба”

350.000,00

350.000,00

Дотације невладиним организацијама
– Друштвене,културне и верске организације
– Спортске и омладинске организације

21.000,00

21.000,00

200.000,00

200.000,00

32.407.049,00

32.407.049,00

433.173,00

433.173,00

5.400.000,00

5.400.000,00

13.000.000,00

13.000.000,00

– Унапређење пољопривреде

9.500.000,00

9.500.000,00

– Спортске манифестације

3.491.630,00

3.491.630,00

– Међунар.турнир у рвању „Љубомир Ивановић-Геџа”

150.000,00

150.000,00

– Књиге за „вуковце” средњих школа

82.246,00

82.246,00

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

50.000,00

– Саобраћајна делатност
499

9

400.000,00

– Политичке странке

14

8

– школски часописи и информисање

– Дани светске музике 2010.
481

7
150.000,00

– ученички пројекти,акције

– Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине са посебним
потребама
13

Број 21 – 93

Средства резерве

50.000,00

300.000,00

300.000,00

5.551.987,80

5.551.987,80

– Стална буџетска резерва

300.000,00

300.000,00

– Текућа буџетска резерва

5.251.987,80

5.251.987,80

Извори финансирања за функцију 110
О1

Приходи из буџета

129.784.446,80

129.784.446,80

Укупно за функцију 110

129.784.446,80

129.784.446,80

Свега за раздео 1

129.784.446,80

129.784.446,80

ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

2

Судови

330
15

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

4.231.408,00

4.231.408,00

16

412

Социјални доприноси на терет послодавца

757.079,00

757.079,00

17

414

Социјална давања запосленима

200.000,00

200.000,00

18

415

Накнаде трошкова за запослене

110.262,00

110.262,00

19

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

20

421

Стални трошкови

108,00

108,00

1.000,00

1.000,00
21.620,00

21

422

Трошкови путовања

21.620,00

22

423

Услуге по уговору

29.391,00

29.391,00

– услуге усавршавања

10.000,00

10.000,00

– остале опште услуге

11.891,00

11.891,00

– стручни испит
23

424

Специјализоване услуге

7.500,00

7.500,00

200.000,00

200.000,00

24

426

Материјал

108.100,00

108.100,00

25

482

Порези,обавезне таксе и казне

335.110,00

335.110,00

26

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

324.300,00

324.300,00

Извори финансирања за функцију 330
О1

Приходи из буџета

6.318.378,00

6.318.378,00

Укупно за функцију 330

6.318.378,00

6.318.378,00

Свега за раздео 2

6.318.378,00

6.318.378,00

ОПШТИНСКА УПРАВА

3

Опште услуге

130
27

411

Плате,додаци и накнаде запослених(зараде)

76.452.565,00

76.452.565,00

28

412

Социјални доприноси на терет послодавца

13.684.948,00

13.684.948,00

29

413

Накнада у натури / пакетићи

30

414

Социјална давања запосленима

200.000,00

200.000,00

5.880.000,00

5.880.000,00

– породиљско боловање

500.000,00

500.000,00

– боловање преко 30 дана

200.000,00

200.000,00

– расходи за образовање деце запослених
– отпремнине у случају отпуштања са посла
– отпремнине у сучају смрти запослених
– помоћ у медицинском лечењу (запосленима)

30.000,00

30.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

50.000,00

50.000,00

100.000,00

100.000,00
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4

5

31

415

32

416

6
Накнаде трошкова за запослене

421

1.100,00

1.100,00

1.000,00

1.000,00

100,00

100,00

Стални трошкови

15.379.000,00

15.379.000,00

– платни промет

1.500.000,00

1.500.000,00

1.000,00

1.000,00

– електрична енергија

2.600.000,00

2.600.000,00
3.700.000,00

– грејање

3.700.000,00

– комуналне услуге

3.300.000,00

3.300.000,00

– телекомуникационе услуге

3.700.000,00

3.700.000,00

5.000,00

5.000,00

– интернет

10.000,00

10.000,00

– осигурање

400.000,00

400.000,00

– ТВ претплата

12.000,00

12.000,00

– закуп гаража

1.000,00

1.000,00

150.000,00

150.000,00

34

422

Трошкови путовања

35

423

Услуге по уговору

500.000,00

500.000,00

12.100.200,00

12.100.200,00

– за израду софтвера

520.000,00

520.000,00

– котизација

100.000,00

100.000,00

– стручни испити
– услуге образовања и усавршавања запослених
– објављивање огласа и тендера
– вештачење
– комисија за категоризацију

1.500.000,00

10.000,00

10.000,00

– угоститељске услуге

64.000,00

64.000,00

– публикације

24.000,00

24.000,00

500.000,00

500.000,00

– трошкови ревизије
– остале административне услуге
Специјализоване услуге
– геодетске услуге
– бесправна градња и услуге по решењу комуналне инспекције – град

50.000,00

50.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

300.000,00

300.000,00

100,00
624.000,00

100,00
2.076.540,06

2.700.540,06

2.076.540,06

2.076.540,06

24.000,00
0,00

24.000,00

– бесправна градња и услуге по решењу комуналне инспекције

100.000,00

100.000,00

– остале специјализоване услуге

100.000,00

100.000,00

– сахрана лица без родбине

400.000,00

400.000,00

Текуће поправке и одржавање

2.930.643,20

2.930.643,20
1.100.000,00

– текуће поправке и одржавање зграда

1.100.000,00

– текуће поправке и одржавање возила

210.000,00

210.000,00

– текуће поправке и одржавање опреме

1.620.643,20

1.620.643,20

Материјал

4.842.880,00

4.842.880,00

– канцеларијски материјал

800.000,00

800.000,00

– одећа,униформе и ципеле

200.000,00

200.000,00

– цвеће и зеленило
– стручна литература
– гориво и мазиво
– материјал за превозна средства
– производи за чишћење и хигијену
– храна и пиће
– поштанске марке
– материјал за посебне намене
441

1.500.000,00

100,00

– услуге одржавања хигијене

39

370.000,00

5.605.000,00

– остале стручне услуге

426

57.000,00

370.000,00

5.605.000,00

– остале опште услуге

38

57.000,00

100,00

– обезбеђење

425

10

Награде запосленима и остали посебни расходи

– закуп осталог простора -паркинг

37

9

– јубиларне награде

– остале ПТТ услуге

424

8

4.000.000,00

– трошкови банкарских услуга

36

7
4.000.000,00

– бонуси за државне празнике
33
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Отплата домаћих камата

50.000,00

50.000,00

600.000,00

600.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

300.000,00

300.000,00

7.000,00

7.000,00

50.000,00

50.000,00

1.235.880,00

1.235.880,00

100.000,00

100.000,00

19.500.000,00

19.500.000,00

120.000,00

120.000,00

40

444

Пратећи трошкови задуживања

41

472

Накнада за социјалну заштиту из буџета

52.800,00

52.800,00

– кадровачка помоћ (за лица у ВС), једнократна помоћ

52.800,00

52.800,00

Порези,обавезне таксе и казне

4.200.000,00

4.200.000,00

– порез на додату вредност-ПДВ

3.900.000,00

3.900.000,00

42

482

43

483

44

511

45

512

– остали порези,таксе

300.000,00

300.000,00

Новчане казне и пенали по решењу судова

850.000,00

850.000,00

Зграде и грађевински објекти

2.020.539,00

2.020.539,00

– реконструкција, доградња, адаптација

2.020.539,00

2.020.539,00

Машине и опрема

2.931.300,00

2.931.300,00

23. јун 2010.
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4

5

6
– канцеларијска опрема
– комуникациона опрема(попречна веза)

8

9

10
500.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

500.000,00

500.000,00

– електронска опрема

300.000,00

300.000,00

– опрема за домаћинство

513

7
500.000,00

– рачунарска опрема

– уграђена опрема
46
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6.700,00

6.700,00

24.500,00

24.500,00

– пољопривредна опрема

100,00

100,00

Остале некретнине и опрема

100,00

100,00

47

515

Нематеријална имовина

48

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

O1

Приходи из буџета

13

Пренета неутрошена средства из претходних година

100,00

100,00

11.700.000,00

11.700.000,00

Извори финансирања за функцију 130

4

177.970.175,20

0,00

0,00

2.076.540,06

177.970.175,20
2.076.540,06

Укупно за функцију 130

177.970.175,20

2.076.540,06

180.046.715,26

Свега за раздео 3

177.970.175,20

2.076.540,06

180.046.715,26

ЈП”Д И П МЛАДЕНОВАЦ”
620

Развој заједнице
49

411

Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)

50

412

Социјални доприноси на терет послодавца

51

413

Накнаде у натури

52

414

Социјална давања запосленима

53

415

Накнаде трошкова за запослене

54

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

2.415.530,00

55

421

Стални трошкови

3.960.000,00

1.375.000,00

5.335.000,00

56

422

Трошкови путовања

259.000,00

259.000,00

518.000,00

57

423

Услуге по уговору

58

424

Специјализоване услуге

59

425

Текуће поправке и одржавање

60

426

61

482

18.777.778,00

8.723.743,00

27.501.521,00

3.361.222,00

1.561.550,00

4.922.772,00

688.843,00

80.000,00

1.008.000,00
905.000,00

187.128.000,00

768.843,00
1.055.000,00

699.000,00

1.604.000,00
2.415.530,00

1.416.424,55

60.400.714,66 248.945.139,21

2.870.000,00

345.148,00

3.215.148,00

889.000,00

740.118,00

1.629.118,00

Материјал

2.111.000,00

2.598.549,40

4.709.549,40

Порези,обавезне таксе и казне

2.060.000,00

113.747,00

2.173.747,00
906.900,00

62

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

900.000,00

6.900,00

63

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

100.000,00

80.000,00

64

511

Зграде и грађевински објекти

75.179.000,00

11.522.615,84

86.701.615,84

– зграде и грађевински објекти – капитални буџет

70.000.000,00

10.282.043,84

80.282.043,84

5.179.000,00

1.240.572,00

– зграде и грађевински објекти
65

512

66

515

Машине и опрема
Нематеријална имовина

180.000,00

6.419.572,00

647.627,00

993.055,00

1.640.682,00

0,00

273.000,00

273.000,00

Извори финансирања за функцију 620
O1

Приходи из буџета

303.260.000,00

0,00

O4

Сопствени приходи буџетских корисника

0,00

0,00

78.506.192,71

78.506.192,71

13

Пренета неутрошена средства из претходних година

0,00

12.939.040,39

0,00

12.939.040,39

Приходи од других нивоа власти

0,00

0,00

0,00

0,00

Укупно за функцију 620

303.260.000,00

12.939.040,39

78.506.192,71 394.705.233,10

Свега за раздео 4

303.260.000,00

12.939.040,39

78.506.192,71 394.705.233,10

5

0,00 303.260.000,00

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
160

Опште јавне услуге
67

421

Стални трошкови

220.000,00

220.000,00

68

423

Услуге по уговору

200.000,00

200.000,00

69

424

Специјализоване услуге

21.620,00

21.620,00

70

425

Текуће поправке и одржавање

115.591,00

115.591,00

216.200,00

216.200,00

71

426

Материјал

72

482

Порези,обавезне таксе и казне

73

483

74

512

32.430,00

32.430,00

Новчане казне и пенали по решењу судова

107.391,00

107.391,00

Машине и опрема

142.768,00

142.768,00

Приходи из буџета

1.056.000,00

1.056.000,00

Укупно за функцију 160

1.056.000,00

1.056.000,00

Свега за раздео 5

1.056.000,00

Извори финансирања за функцију 160
O1

УКУПНО (1+2+3+4+5):

0,00

618.389.000,00

1.056.000,00
15.015.580,45

78.506.192,71 711.910.773,16

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-9-06-1-5/2/2010, 14. јуна 2010. године
Председник
Радета Марић, с.р
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина градске општине Младеновац на седници
одржаној 14. јуна 2010. године, на основу чл. 8. и 18. Статута
градске општине Младеновац („Службени лист града Београда”, бр. 42/08 и 15/10) и члана 93. Пословника Скупштине градске општине Младеновац („Службени лист града Београда”, број 48/08), донела је

ОД Л У КУ
О ЈАВНИМ ПРИЗНАЊИМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
МЛАДЕНОВАЦ
Члан 1.
Овом одлуком установљавају се јавна признања градске
општине Младеновац (у даљем тексту: јавна признања) и
уређује се поступак, надлежност и ближи услови за доделу
јавних признања.
Члан 2.
Као јавна признања установљавају се:
– Грб градске општине Младеновац,
– Мали грб градске општине Младеновац,
– Повеља градске општине Младеновац,
– Захвалница градске општине Младеновац и
– Плакета градске опшптине Младеновац.
Члан 3.
Јавно признање се може доделити појединцу или групи
за заједничко дело, као и правном лицу, а Мали грб само
појединцу или групи за заједничко дело.
Мали грб градске општине Младеновац (у даљем тексту:
општине), и повеља општине, додељују се појединцу који
има пребивалиште, односно правном лицу чије је седиште
на територији општине. Грб општине, Захвалница и Плакета, додељују се без обзира на пребивалиште појединца,
односно седиште правног лица и могу се доделити страном
држављанину, као и страном правном лицу.
Јавно признање се не може доделити изабраном, именованом и постављеном лицу у органима општине, док му
траје мандат.
Члан 4.
Грб општине додељује се за највреднија достигнућа
остварена у дужем временском периоду и укупно стваралаштво, који доприносе свеукупном развоју и афирмацији
општине.
Уз Грб општине додељује се и одговарајући акт.
У једној години Грб општине може се доделити само једанпут.
Грб општине се истом појединцу, групи или правном
лицу не може доделити више пута.
Члан 5.
Мали грб општине представља награду за стваралаштво
младих и додељује се за значајна остварења лицима старосне доби до 25 година.
Уз Мали грб општине додељује се и одговарајући акт.
У једној години Мали грб општине може се доделити
само једанпут.
Мали грб општине се истом појединцу или групи не
може доделити више пута.
Члан 6.
Повеља општине додељује се за изузетне резултате
остварене у претходној години у областима: привреда,
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пољопривреда, туризам, образовање и васпитање, наука,
култура, здравствена заштита, социјална и дечија заштита,
спорт, новинарство и публицистика, екологија, архитектура и урбанизам.
У једној години може бити додељено највише дванаест
повеља, по једна за сваку област.
Повеља општине се може доделити истом појединцу,
групи или правном лицу више пута.
Члан 7.
Захвалница се додељује страним и домаћим институцијама, општинама, градовима и другим правним лицима,
као и појединцима за заслуге постигнуте на плану успостављања успешне сарадње, пружања помоћи и остваривања
пројеката од посебног значаја за општину Младеновац.
Уз Захвалницу додељује се и уметничка слика са
општинске манифестације „Ликовна колонија«.
Захвалница се истом појединцу, групи или правном
лицу не може доделити више пута у току једне календарске
године.
Члан 8.
Плакета се додељује страним и домаћим институцијама, општинама, градовима и другим правним лицима, као и
појединцима, у знак успостављања успешне сарадње и развијања срдачних и пријатељских односа.
Плакета се истом појединцу, групи или правном лицу не
може доделити више пута.
Члан 9.
Изузетно, Скупштина градске општине Младеновац (у
даљем тексту: Скупштина), на предлог Комисије за јавна
признања може одлучити да се у једној календарској години
додели највише једно јавно признање утврђено овом одлуком, у посебно оправданом случају, када нису испуњени услови прописани овом одлуком.
Члан 10.
Уз Грб општине, Мали грб општине и Повељу општине
додељује се и одређени новчани износ.
Висину новчаног износа сваке године у оквиру средстава утврђених буџетом градске општине за јавна признања у
години у којој се она додељују утврђује Веће градске општине Младеновац (у даљем тексту: Веће).
Јавна признања, додељују се поводом Дана општине, а
Захвалница и Плакета могу се по потреби додељивати и у
току године.
Члан 11.
Изглед и садржину јавних признања, као и одговарајућих аката која се додељују уз јавна признања, утврђује
Веће.
Члан 12.
Поступак по овој одлуци спроводи Комисија за јавна
признања (у даљем тексту: комисија), осим за доделу Плакете.
Скупштина образује комисију која има председника и
четири члана, који имају своје заменике.
Председник и чланови комисије именују се из реда
одборника и других стручних лица за мандатни период
Скупштине.
Председник или члан комисије, предложен за доделу јавног признања, не учествује у раду комисије када се расправља и одлучује о јавном признању за које је исти предложен.
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Комисија ради у седницама којима присуствује већина
чланова, а одлуке доноси већином гласова од укупног броја
чланова.
Члан 13.
Иницијативу за доделу јавних признања могу дати физичка и правна лица са пребивалиштем, односно седиштем
на територији општине.
Неће се узети у обзир иницијатива којом физичко или
правно лице само себе предлаже за доделу јавног признања,
односно иницијатива којом правно лице за доделу јавног
признања предлаже члана своје управе и обрнуто.
Иницијатива се подноси комисији у писаној форми, са
образложењем.
Комисија одређује рок за подношење иницијатива и о
томе обавештава јавност преко средстава јавног информисања и на друге погодне начине.
Члан 14.
Предлог за доделу јавних признања на основу поднетих
иницијатива утврђује комисија, уз прибављено мишљење
Већа, и доставља га Скупштини.
Уколико за неко од јавних признања нема поднетих иницијатива, Комисија може и непосредно да утврди предлог за
његову доделу под условима прописаним овом одлуком.
У поступку разматрања иницијатива и утврђивања
предлога за доделу јавних признања, Комисија може ангажовати стручне организације или појединце ради консултовања или прибављања мишљења.
Одлуку о додели јавних признања, осим Плакете, доноси
Скупштина.
О додели Плакете одлучује председник градске општине
Младеновац (у даљем тексту: председник општине).
Одлука о додели јавних признања садржи имена добитника, назив јавног признања и кратко образложење за доделу јавног признања.
О додељеним јавним признањима води се посебна евиденција.
Члан 15.
Јавна признања додељују се на свечаној академији посвећеној Дану општине.
Захвалница и Плакета додељују се и ван свечане академије.
Јавна признања уручује председник општине или лице
које он овласти.
Члан 16.
Административне и стручне послове у спровођењу ове
одлуке врши кабинет председника општине.
Члан 17.
Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о јавним признањима општине Младеновац („Службени лист града Београда”, бр. 5/05 – пречишћен текст, 19/05
и 45/07).
Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењиваће
се од 1. августа 2010.године.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-9-06-1-5/3/2010, 14. јуна 2010. године
Председник
Радета Марић, с. р.

Број 21 – 97

Скупштина градске општине Младеновац на седници одржаној 14. јуна 2010. године, на основу члана 18. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града Београда”,
бр. 42/08 и 15/10) и члана 93. Пословника Скупштине градске
општине Младеновац („Службени лист града Београда”, број
48/08), донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
МЛАДЕНОВАЦ 2010–2015.
1. Усваја се Локални акциони план за унапређење положаја Рома у градској општини Младеновац 2010–2015, који
је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део.
2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-9-06-1-5/7/2010, 14. јуна 2010. године
Председник
Радета Марић, с. р.
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
ПОЛОЖАЈА РОМА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
МЛАДЕНОВАЦ 2010–2015.
Шта је локални акциони план за унапређење положаја
Рома?
У овом документу, под процесом Локалног акционог
плана за унапређење положаја Рома на територији градске
општине Младеновац, подразумевамо процес доношења одлука о томе које промене значајне за живот Рома намеравамо
да остваримо у свом локалном окружењу у току предвиђеног
временског периода. Тај процес се заснива на идентификовању најбољег начина ангажовања капацитета свих социјалних актера у заједници у планирању и примени плана.
Локални акциони план за унапређење положаја Рома у
градској општини Младеновац, настао је на основу Стратегије за унапређење положаја Рома у Републици Србији и
Акционог плана за спровођење Стратегије за унапређење
положаја Рома у Републици Србији.
Сажетак ЛАП-а
Локални акциони план за унапређење положаја Рома
у градској општини Младеновац (2010–2015) је документ
који изражава дугорочна опредељења локалне самоуправе да побољша услове живота Рома и омогући њихову интеграцију у локалну заједницу. ЛАП је заснован на анализи
ситуације и прикупљању свих релевантних чињеница које
се односе на целокупну ромску популацију која се налази у
градској општини Младеновац. Према званичним подацима са пописа становништва из 2002. године, на територији
градске општине Младеновац се налази регистровано 652
Рома. Стварни број ових лица је знатно већи, али га је немогуће тачно одредити због нерегулисаних њихових личних
докумената и неодазивања попису.
Општи циљ Локалног акционог плана за унапређење
положаја Рома је: побољшавање начина живота и услова за
интеграцију Рома у градској општини Младеновац кроз одрживе социјално-економске програме у локалној заједници.
Овим акционим планом се утврђују:
1. Мере односно активности за његово спровођење.
2. Институције надлежне за спровођење мера, односно
активности.
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3. Рокови за спровођење мера, односно активности.
4. Извори финансирања.
1. Под мерама односно активностима за спровођење
Локалног акционог плана сматрају се све врсте деловања у
различитим областима као што су:образовање, здравствена
заштита, услови становања, запошљавање, информисање,
култура, издавање личних докумената.
2. За спровођење активности у свакој од ових области,
надлежне институције морају међусобно бити повезане
ради постизања што бољих резултата.
3. Као рокове за спровођење мера и активности поставили смо период од пет година (2010–2015), с тим што за
неке од активности није потребно толико времена, већ се
оне могу реализовати и раније или се могу периодично понављати.
4. Средства за реализацију свих мера и активности биће
обезбеђена из буџета Републике Србије, буџета града Београда, буџета градске општине Младеновац, донатора, и
међународних хуманитарних организација.
Специфични циљеви овог плана су:
Специфични циљ бр. 1: Организовати накнадне уписе у матичне књиге и пружити помоћ при издавању личних докумената, те тако свести на минимаум број нерегистрованих Рома.
Специфични циљ бр. 2: Сву децу ромске националности
укључити у образовни систем а за одрасле организовати
доквалификацију и преквалификацију, чиме би се знатно
смањио број неписмених и необразованих.
Специфични циљ бр. 3: Обезбедити могућност запошљавања, односно покретања самосталног посла.
Специфични циљ бр. 4: Пружити помоћ при остваривању права из области здравствене заштите.
Специфични циљ бр. 5: Обезбедити што боље услове
становања и изградњу инфраструктурне мреже у ромским
насељима, као и пружити помоћ при легализацији бесправно подигнутих објеката, на местима где за то постоје услови.
Специфини циљ бр. 6: Организовати што већи број културних манифестација у сарадњи са удружењима Рома и
њиховим културно-уметничким друштвима, како из наше
тако и из других општина.
Захвалност учесницима/цама у процесу локалног акционог
планирања
Пре почетка израде Локалног акционог плана за
унапређење положаја Рома било је потребно:
– обезбедити потребне податке;
– разменити информације битне за процес планирања;
– применити усвојене методе планирања у току процеса
планирања;
– дефинисати циљеве и правце развоја у сарадњи са различитим релавантним локалним и републичким актерима;
Захваљујемо се свим актерима који су били укључени у
процес израде Локалног акционог плана, међу којима је било
припадника ромске популације и потенцијалних корисника.
Поглавље 1.
ОПШТИ ПОДАЦИ О ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
МЛАДЕНОВАЦ
Територија градске општине Младеновац, једне од 17
градских општина у Граду Београду, налази се у северном делу ниске Шумадије и заузима површину од 339 km².
Општина је окружена територијама општина Сопот, Гроцка, Смедерево, Смедеревска Паланка, Топола и Аранђеловац. Град Младеновац се налази у централном делу општине и има веома повољан географски положај. Кроз општину
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и град пролази моравско-вардарско-нишавска железничка
пруга, Београд–Ниш–Софија, као и аутопут Београд–Ниш,
од кога се у Малом Пожаревцу одваја магистрални пут за
Младеновац. У Младеновцу се, такође, од магистралног
пута за Крагујевац одвајају регионални путеви за Смедерево и Смедеревску Паланку, тако да је општина одлично
повезана како са Београдом тако и са околним градовима.
Територија општине обухвата 22 насеља:
– градско насеље
– четири приградска насеља – Село Младеновац, Рајковац, Границе и Међулужје и
– 17 сеоских насеља – Амерић, Белуће, Бељевац, Велика Иванча, Велика Крсна, Влашка, Дубона, Јагњило, Ковачевац, Кораћица, Мала Врбица, Марковац, Пружатовац,
Рабровац, Сенаја, Црквине и Шепшин.
Према попису становништва из 2002. године, општина
Младеновац има 52.490 становника. Задњих година, због
миграција и прилива становништва, поготово интерно расељених лица, овај број је знатно повећан. Етничку структуру општине чине првенствено Срби, затим Црногорци,
Роми и Горанци.
Табела 1: Статистички показатељи о општини Младеновац (1)
Број становника – попис 2002.
Број становника – жене
Број становника – мушкарци
Ромско становништво
Бруто зарада у децембру 2008.
Број запослених становника из 2004.
Предшколске установе
Основне школе
Средње школе

52.490
26.560
25.930
652
40.158,00
11.735
1
7
2

Подручје градске општине Младеновац са својих 15 села
представља привредно демографски рејон који располаже
одличним природним и економским условима за развој
пољопривреде. Биљна и сточарска производња првенствено се огледају у производњи сировина. У приватном власништву налази се велики број објеката (мини говедарске
фарме, фарме живине, предузећа за прераду меса, индустријске пекаре, млекаре).
Са околином богатом природним лепотама, бањама и
минералним водама, а у непосредној близини планине Космај и града Београда, Младеновац има све услове да буде
на туристичкој мапи Србије. Тренутно располаже објектом здравственог туризма од републичког значаја Селтерс
бањом, која функционише у оквиру Института за рехабилитацију Београд и у чијем је склопу и хотел „Селтерс”.
На путу од Младеновца ка Космају налази се извориште
минералне воде Кораћичка бања. На 12 km од центра Младеновца налази се планина Космај која има идеалне услове
за развој туризма. Такође, у селима Марковац и Рабровац
налазе се језера чији су чести гости риболовци.
Организациону структуру градске општине Младеновац
чине: председник градске општине, заменик председника
градске општине, два помоћника председника градске општине, председник Скупштине и заменик председника Скупштине, Општинско веће које има девет чланова. Скупштина градске општине Младеновац има 55 одборника.
Организациона структура Управе градске општине
Младеновац:
Начелник Управе,
1. Одељење за комуналне, грађевинске и послове заштите животне средине,
2. Одељење за општу управу,
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3. Одељење за имовинско-правне послове и пословни
простор,
4. Одељење за инспекцијске послове,
5. Одељење за друштвене делатности и привреду,
6. Служба за буџет и финансијске послове,
7. Служба за информатику и заједничке послове,
8. Служба за скупштинске послове,
9. Кабинет председника општине.
Поглавље 2.
ПОДАЦИ О РОМСКОЈ ПОПУЛАЦИЈИ У ГРАДСКОЈ
ОПШТИНИ МЛАДЕНОВАЦ
Према попису становништва из 2002. године на територији градске општине Младеновац живи 52.490 људи, од
тога 652 Рома (који су се тако изјаснили), али се сматра да је
стваран број знатно већи (преко 2.000).
У погледу активности становништва ромске националности највећи део су активна лица, затим издржавана лица
и лица са личним приходом.
Мушко становништво је знатно активније од женског, а
велики број женског ромског становништва чине издржавана лица. Највећи проценат ромског становништва је без
школе, затим са осмогодишњом школом, па са средњом
стручном спремом док је веома мали проценат са вишим и
високим образовањем.
Подаци о запослености и износима зарада један су од
показатеља материјалне угрожености становништва у нашој општина па самим тим и ромске популације.
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На територији општине Младеновац постоји осам регистрованих удружења Рома (од којих су само два активна)
и једно културно-уметничко друштво.
Поглавље 3.
АНАЛИЗА СИТУАЦИЈЕ И ЗАКЉУЧЦИ
Анализа контекста обухватила је четири врсте квалитативних анализа: Анализу документације о ширем радном
окружењу, Анализу стања (SWOT), Анализу заинтересованих страна и Анализу проблема.
Анализа документације о ширем радном окружењу
обухвата више кључних националних стратешких докумената.
Национали стратешки документи су:
– Стратегија за смањење сиромаштва,
– Стратегија за унапређење услова живота Рома,
– Акциони план за спровођење Стратегије за побољшање услова живота Рома.
Градска општина Младеновац је у току 2009. године
усвојила Локални акциони план за унапређење положаја
избеглих и интерно расељених лица, којим је обухваћено и ромско становништво јер је велики број њих расељен са Косова и Метохије, али има у плану да по усвајању овог документа спроведе још низ активности које
ће унапредити живот ромске популације на територији
наше општине.

Табела 2: Реализовани програми и пројекти за Роме
Година
2009.

Назив организације
Повереништво за избеглице

2009/10. Спорт.образ.центар Ром

Улога
Партнер
Партнер

2009.

Градска општина Младеновац

Партнер

2009.

Градска општина Младеновац

Партнер

2010.

Спорт.образ.центар Ром

Партнер

Активности
Накнадни упис у матичне књиге
рођених
Социјализација и едукација
ромских породица
Припремна настава за полазак
у школу
Расељење нехигијенског
насеља”Газела”
Образовање одраслих

Партнери
UNHCR
PRAXIS
Центар за социјални рад
Спорт.образ.центар Ром
Град Београд
Школа за осн. образ. одраслих

Најважнији закључци ове анализе:
– Национални стратешки документи за решавање проблема Рома дефинишу основне правце у решавању проблема док
локални документи треба да се базирају на суштинским проблемима у свакој локалној заједници у зависности од потреба исте.
Анализа стања (SWOT) коју ћете видети у табели број 3. извршена је кроз сагледавање досадашњих активности и резултата, позитивних капацитета и слабости локалне заједнице, као и могућностима и препрекама са којима се суочава.
Табела 3: SWOT анализа
Снаге:
– географски положај општине
– величина општине
– близина града Београда
– политичка воља локалне самоуправе
– стручни кадар у различитим институцијама
– повезаност свих релавантних институција

Слабости:
– број Рома (локално становништво и расељена лица)
– оптерећен општински буџет
– непостојање локалних стратешких докумената
– отежан приступ финансијским средствима
– оптерећеност институција
– непостојање јединствене базе података, односно немогућност тачног пописа броја припадника ромске популације

Могућности:
– Статут града Београда (буџет)
– градска општина
– школовања на свим нивоима
– изградња инфраструктурне мреже у ромским насељима
– донаторска подршка

Препреке:
– Статут града Београда (надлежности)
– економска нестабилност
– одлагање решавања проблема
– недовољан капацитет установа социјалне заштите
– непостојање стратегије на локалном нивоу
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Најважнији закључци ове анализе су:
– Анализом снага закључили смо да је веома битна тренутна политичка клима у општини, разумевање проблема
и жеља за решавањем, као и постојање стручних кадрова
у различитим установама на локалном нивоу које би биле
укључене у решавање истих.
– Анализом слабости видели смо да је једна од највећих
слабости непостојање базе података, а самим тим и тачног
броја људи ромске националности којима је помоћ потребна као и лоша материјална ситуација.
– Анализом могућности издвојили смо као битну донаторску подршку и могућност развоја инфраструктурне
мреже што у многоме побољшава услове живота Рома.
– Анализом препрека закључили смо да је недовољна
финансијска подршка за спровођење програма и економска
нестабилност, како на локалном тако и на глобалном нивоу,
главна препрека.
– Анализом заинтересованих страна одређене су кључне
заинтересоване стране, крајњи корисници и кључни партнери у спровођењу програма.
а) Крајњи корисници:
– вишечлане ромске породице,
– стара лица без породичне подршке,
– деца,
– особе са инвалидитетом,
– самохрани родитељи,
– особе без прихода.
б) Кључни партнери:
– Град Београд и градска општина Младеновац,
– Градски центар за социјални рад – Одељење Младеновац,
– Национална служба за запошљавање – Филијала Младеновац,
– Дом здравља,
– Општинска организација Црвени крст,
– Предшколске и школске установе,
– Ромске организације,
– Комесаријат за избеглице.

Особе без прихода
Незапосленост представља велики проблем комплетне
популације на територији градске општине Младеновац, а
поготово Рома. Основни проблем код запошљавања је низак степен образовања ових људи што са собом повлачи
лошу материјалну ситуацију у којој домаћинства нису у могућности да задовоље основне животне потребе.

а) Крајњи корисници
Вишечлане ромске породице
Ова категорија се односи на већину породица ромске
националности које се због своје специфичне културе и
обичаја као и због веома лоше материјалне ситуације одлучује да више генерација остаје да живи у истом породичном
домаћинству.
Стара лица без породичне подршке
Значајан број лица старије животне доби је врло угрожена и осетљива група са низом различитих проблема који
иначе прате ово животно доба а поготово ако ти људи живе
у нехуманим условима.
Деца
Најбитнија, најбројнија и најугроженија група којој је
потребно посветити посебну пажњу због њихове немогућности за самостално решавање егзистенцијалних проблема.
Особе са инвалидитетом
Реч је о веома осетљивој популацији којој је потребна
велика заштита и помоћ друштва, те стога постоји велика
потреба приликом планирања мера за унапређење њиховог
друштвеног положаја.
Самохрани родитељи
У овој групи доминирају мајке са децом, које су осим самосталне бриге о деци суочене и са низом других проблема
као што су: необразованост, незапосленост, нерешено стамбено питање, сиромаштво.

Општинска организација Црвеног крста
Општинска организација Црвени крст је задужена за хуманитарну помоћ коју сачињавају храна и хигијенски пакети.
Предшколске и школске установе
Својим васпитно образованим програмима укључују
ромску децу да се на најбољи могући начин социјализују и
интегришу у локалну средину.
Анализом проблема установљено је да су главни проблеми Рома у градској општини Младеновац:
– нерешено стамбено питање,односно живот у неадекватнимм стамбеним условиа,
– необразованост,
– незапосленост,
– лоша материјална ситуација,
– недовољна прихваћеност друштва.
Општи закључци анализе – спорна питања
Анализом ситуације издвојила су се стратешки спорна
питања битна за даљи процес планирања.
– Како најбоље искористити спремност локалне власти
да подржи и спроводи Локални акциони план?
– Како осигурати подршку локалних партнера за имплементацију Локалног акционог плана?
– Како обезбедити довољно средстава за имплементацију Локалног акционог плана?
– Како мотивисати Роме да активније учествују у решавању сопствених проблема?

б) Кључни партнери
Градска општина Младеновац
Формирањем радних група и усвајањем Локалног акционог плана, градска општина Младеновац креира правац ка
решавању проблема Рома на основу прикупљених података
о њихомим проблемима и потребама.
Повереништво за избеглице
Као део Управе градске општине Младеновац, задужено
за поверене послове од стране Комесаријата за избеглице,
сматра се једним од врло битних партнера при пружању
помоћи ромској популацији, обзиром да велики број Рома
који су настањени на територији наше општина има статус
расељеног лица са Косова и Метохије.
Градски центар за социјални рад – Одељење Младеновац
Како је велики број Рома социјално угрожен, Центар за
социјални рад им пружа помоћ при остваривању права из
области социјалне и породичне правне заштите, пружа саветодавне услуге и стручне помоћи појединцима и породицама, води евиденцију о корисницима и реализованим облицима и мерама њихове заштите.
Национална служба за запошљавање – Филијала Младеновац
Национална служба за запошљавање нуди програме запошљавања и самозапошљавања, као и преквалификације
и доквалификације ради лакшег проналажења посла радно
способном ромском становништву.
Дом здравља
Дом здравља Младеновац, поред пружања редовних
здравствених услуга такођеи прати хигијенске услове у
којима Роми живе у својим насељима.
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– Како подићи ниво свести друштва у односу на проблеме Рома и подстаћи солидарност са њима?

Приоритетне групе:
– стари без породичне подршке,
– вишечлане и вишегенерацијске породице,
– породице које имају болесног члана породице и
– незапослени и материјално угрожени.

Поглавље 4.
ПРИОРИТЕТНЕ ГРУПЕ
Критеријуми:
– број корисника погођених одређеним проблемом,
– ниво социјалне угрожености,
– број и структура чланова породице,
– истовремена погођеност корисника већим бројем проблема,
– заинтересованост корисника за учешће у решавању
проблема и
– могућности локалне заједнице за решавање проблема.
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Поглавље 5.
ОПШТИ ЦИЉ
Побољшани услови живота и максимална могућа интеграција ромске популације у градској општини Младеновац кроз одрживе социјално-економске програме у локалној заједници.

Поглавље 6.
Активности – задаци за реализацију ЛАП-а
ТАБЕЛА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
Специфични циљ 1:
У периоду од 2010. до краја 2015. године организовати накнадне уписе у матичне књиге рођених и тиме трајно решити добијање личних докумената и добити тачан број Рома
на територији општине Младеновац.
Потребни ресурси

Период реализације
Очекивани резултат
(од – до)

Активности

Индикатор(и)

Носилац
активности

Партнер/и
у реализацији

-

Општинско веће и
Скупштина градске
општине Младеновац

Радна група

Људски ресурси

-

Стручне службе
Председник градске
ГО Младеновац,
општине Младеновац
донатори и Ромске
Радна група
организације

Људски ресурси

-

Радна група

Донатори, месне
заједнице и Ромске
организације

Буџет ЛС и други
локални ресурси

Остали извори

Записник са
Скупштине

Људски ресурси

Потписан Уговор са
донатором

1.3. Обилазак и
Направљена база поСептембар-децембар
Записници и фото и
попис потенцијалних
датака потенцијалних
2010.
видео материјал
корисника
корисника

1.1. Усвајање ЛАП-а

Април – мај 2010.

Усвојен ЛАП

1.2. Аплицирање
Континуирано у току
код потенцијалних
Одобрена средства
читавог периода
донатора

1.4. Организовање
локалне медијске
кампање

Прва половина 2011.

Спроведена медијска
кампања

Број и врста медијских догађаја и
садржаја

-

-

Радна група и локалне медијске куће

НВО

1.5. Спровођење
уписа

Континуирано у току
читавог периода

Извршен упис

Број извршених
уписа

Људски ресурси

-

Стручне службе ГО,
НВО

Ромске организације

Људски ресурси

-

Радна група

Скупштина градске
општине Младеновац

1.6. Праћење и оцена
програма

Континуирано, а
извештаји на крају Реализовано праћење
Годишњи извештаји
сваке календарске и оцена активности
године

Специфични циљ 3:
У периоду од 2010. до 2015. године у сарадњи са НВО и Националном службом за запошљавање организовати обуке, курсеве за преквалификацију и доквалификацију и тиме
смањити број незапослених Рома.
Потребни ресурси
Активности

Период реализације
(од – до)

Очекивани резултат

2.1. Усвајање ЛАП-а

Април-мај 2010.

2.2. Аплицирање код
донатора

Јун-август 2010.

2.3. Истраживање и
Септембар-октобар
прављење базе подата2010.
ка незапослених Рома

Носилац
активности

Партнер/и
у реализацији

-

Општинско веће и
Скупштина градске општине
Младеновац

Радна група

Људски
ресурси

-

Председник градске општине
Младеновац

Донатори

Број незапослених
Рома

Људски
ресурси

-

Радна група, Национална
служба за запошљавање

Ромске организације,
Центар за социјални
рад

-

-

Национална служба за запошљавање локалне медијске
куће

НВО

-

Национална служба за запошљавање, донатори

НВО,Локална
самоуправа

Индикатор(и)

Буџет ЛС и
други локални
ресурси

Остали
извори

Усвојен ЛАП

Записник са
Скупштине

Људски
ресурси

Одобрена средства

Потписани уговори

Завршено истраживање и направљена
база података

2.4. Медијско оглашавање

Новембар 2010.

Спроведена медијска
кампања

Број и врста медијских садржаја

2.5. Самозапошљавање, на основу микро
кредита

Читав период

Одобрени микро
кредити

Број корисника
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Читав период

Запослени роми на
јавним радовима
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Број запослених

-

-

Национална служба за
запошљавање, Локална
самоуправа

Донатори, НВО-

Извештаји

-

-

Радна група

Општинско веће,
Скупштина градске
општине Младеновац

Носилац
активности

Партнер/и
у реализацији

Континуирано, читав
2.7. Праћење и оцена
Извршено праћење и
период, а извештаји на
пројекта
оцена програма
крају сваке године

Специфични циљ 4:
У периоду од 2010. до 2015. године унапредити здравствену заштиту Рома.
Потребни ресурси
Активности

Период реализације
(од – до)

Очекивани резултат

3.1. Усвајање ЛАП-а

Април – мај 2010.

3.2. Аплицирање
код невладиних
организација

Индикатор(и)

Буџет ЛС и
други локални
ресурси

Остали
извори

Усвојен ЛАП

Записник са
Скупштине

Људски
ресурси

-

Општинско веће и
Скупштина градске општине
Младеновац

Радна група

Континуирано у току
читавог периода

Добијена средства

Потписан Уговор

-

-

Локална самоуправа

Донатори

3.3. Здравствено
истраживање
и прављење
базе података о
здравственом стању
Рома

Септембар – октобар
2010.

Завршено
истраживање

Направљена база
података

-

-

Радна група, Здравствене
установе

Донатори, Ромске
организације

3.4. Медијско
оглашавање

Новембар 2010.

Људски
ресурси

-

Локалне медијске
куће,НВО,Здравствене
организације

Локална самоуправа

Спроведена медијска Број и врста медијских
кампања
садржаја

3.5. Осигурање
примене постојећих
Континуирано у току Остварено право на
закона за остваривање
целог пеиода
здравствену заштиту
права на здравствену
заштиту Рома

Број корисника
здравствене заштите

Људски
ресурси

-

Здравствене установе

Завод за социјалну и
здравствену заштиту

3.6. Праћење и оцена Континуирани, читав Реализовано праћење
програма
период
и оцена

Годишњи извештаји

Људски
ресурси

-

Радна група

Скупштина
градске општине
Младеновац

Специфични циљ бр. 2.
Образовање је један од најбитних сегмената у побољшању услова живота и у процесу интаграције Рома, а такође и један од највећих и најукорењенијих проблема ромске заједнице. Овај специфични циљ се односи како на децу
предшколског узраста, односно оне који се тек укључују у
образовни систем, тако и на одрасле који су из неких разлога нису ишли у школу или су је напустили. Удружења Рома
уз помоћ градске општине Младеновац и донатора могу
организовати припремну наставу за полазак ромске деце у
школу, као и посебна предавања одраслима за описмењавање или проширивање знања, као и организовање медијских кампања које ће подићи свест припадника ромске
популације о важности похађања школе како њихове деце
тако и њих.
Специфични циљ бр. 5.
Велики проценат Рома или нема решено стамбено питање или живи у нелегализованим и нехигијенским насељима, што значи да је становање такође један од кључних
проблема ромске заједнице. Потребно је да се у периоду реализације Локалног акцијоног плана а у сарадњи са локалним надлежним службама спроведе првенствено процедура
легализације објеката како би се приступило изградњи инфраструктурне мреже у тим насељима, што би као крајњи
циљ произвело знатно побољшање услова живота Рома.
Специфични циљ бр. 6.
У Младеновцу, поред осам регистрованих ромских
удружења постоји и једно ромско Културно уметничко
друштво. Веома је битно пружити им сваку врсту помоћи,
како би се сачувала ромска традиција и култура. Организо-

вањем разних манифестација и програма, првенствено ће
се млади људи правилно усмеравати и квалитетно користити своје слободно време а самим тим и радити на популаризацији ромске културе.
Поглавље 7.
РЕСУРСИ / БУЏЕТ
Средства потребна за реализацију Локалног акционог
плана обезбедиће се из више извора, као што су локална самоуправа, донаторски буџети и други доступни извори. За
реализацију активности из Локалног акционог плана, локална самоуправа ће у буџету предвидети средства у оквиру
својих могућности за сваку наредну годину.
Поглавље 8.
АРАНЖМАНИ ЗА ПРИМЕНУ
Аранжмани за примену Локалног акционог плана обухватају локалне структуре и различите мере и процедуре
које ће осигурати његово успешно спровођење. У оквиру
локалних структура постоје:
1. структуре за управљање процесом примене Локалног
акционог плана и
2. структуре које су оперативне и примењују Локални
акциони план
Након усвајања Локалног акционог плана структуру за
управљање процесом примене чиниће радна група, коју ће
именовати председник општине, тако што ће направити
план управљања применом Локалног акционог плана.
Задаци радне групе, као управљачког тела, су:
– одговара за вођење примене Локалног акционог плана,
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– прави тимове за управљање пројектима који настану
као резултат Локалног акционог плана,
– обезбеђује приступ и прикупљање свих података у
процесу спровођења акционог плана,
– одржава контакте са свим учесницима у реализацији
плана,
– управља процесом праћења и оцењивања успешности
Локалног плана и
– одржава контакте са доносиоцима одлука у локалној
самоуправи и са јавношћу.
Оперативну структуру за примену Локалног акционог
плана сачињаваће све институције и организације односно
сви актери у непосредној реализацији плана који ће имати своје улоге задужења и одговорности о којима ће водити документацију и евиденцију и припремати извештаје о
раду на основу којих ће се и оцењивати успешност спровођења Локалног акционог плана.
Задаци и одговорности оперативне структуре:
– реализација Локалног акционог плана,
– непосредна комуникација са корисницима,
– редовно достављање извештаја,
– унапређење процеса примене Локалног акционог плана на основу сугестија управљачке структуре.
Управљачка и оперативна структура ће бити у међусобној комуникацији и на тај начин вршити размену информација ради бољег спровођења Локалног акционог плана.
Годишње планове за нареди период припремаће радна
група, а усвајаће Скупштина градске општине Младеновац.
Механизми праћења и оцењивања успешности ЛАП-а и
доношење евентуалних корективних мера биће дефинисани планом праћења и оцењивања успешности.
Поглавље 9.
ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ
Циљ праћења и оценe успешности Локалног акционог
плана је да се прикупљају подаци, прати и надгледа процес
примене и процењује успешност због евентуалних измена у
активностима на основу налаза и оцена.
Временски оквир:
Процес прикупљана података спроводиће се дугорочно
у периоду 2010-2015., док ће се анализа података и оцењивање успешности вршити периодично подношењем извештаја Скупштини градске општине Младеновац, а финална оцена добиће се на крају 2015. године.
Кључни индикатори за праћење и оцењивање успешности примене Локалног акционог плана су:
1. обухваћеност Рома и број нових услуга – програма
за њих,
2. број корисника нових услуга,
3. структура корисника,
4. ниво укључености различитих актера у пружању
услуга,
5. финансијска средства издвојена за те услуге
Методе и технике праћења и оцењивања спровођења
Локалног акционог плана биће: анкете, евидентирање корисника и интервјуи са њима, извештавање.
Радна група ће бити задужена за праћење и оцењивање
успешности спровођења Локалног акционог а чиниће је
представници и стручна лица из локалних институција и
организација које се непосредно баве питањима Рома, као
и представници корисничких група из овог ЛАП-а. Радна
група ће својим планом рада дефинисати начин на који ће
се организовати и пратити и оцењивати успешност локалног акционог плана.
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Скупштина градске општине Младеновац на седници
одржаној 14. јуна 2010. године, на основу чл. 29. и 30. Закона о туризму („Службени гласник РС”, број 36/09), члана
4. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр.
42/91, 71/94 и 79/05), члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 18. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града
Београда”, бр. 42/08 и 15/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ МЛАДЕНОВЦА
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Туристичке организације Младеновца („Службени лист града Београда”, број 2/06), у тексту реч: „општина” у одређеном падежу замењује се речима:
„градска општина” у одговарајућем падежу.
Члан 2.
Члан 10. мења се и гласи:
„Члан 10.
Управни одбор има председника и два члана.
Председник и један члан су из састава запослених у туристичким привредним друштвима и другим облицима
организовања, као и стручњаци за област туризма, а један
члан је из реда запослених у Туристичкој организацији.”
Члан 3.
Члан 12. мења се и гласи:
„Члан 12.
Надзорни одбор има председника и два члана.
Председник и један члан су из састава запослених у туристичким привредним друштвима и другим облицима
организовања, као и стручњаци за област туризма, а један
члан је из реда запослених у Туристичкој организацији.”
Члан 4.
Члан 15. мења се и гласи:
„Члан 15.
Надлежни орган оснивача даје сагласност на Статут, сагласност на општи акт којим се одређује број и структура запослених, сагласност на годишњи програм рада и разматра извештаје о пословању Туристичке организације Младеновца.”
Члан 5.
Члан 16. мења се и гласи:
„Члан 16.
У погледу права, обавеза и одговорности запослених у
Туристичкој организацији Младеновца примењују се прописи који се односе на установе из области јавних служби.”
Члан 6.
Чланови 17, 18. и 19. бришу сe.
Члан 7.
Туристичка организација Младеновца ће ускладити Статут у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 8.
Управни и Надзорни одбор, именовани до дана ступања
на снагу ове одлуке, настављају са радом до именовања нових, у складу са овом одлуком.
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Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-9-06-1-5/5/2010, 14. јуна 2010. године
Председник
Радета Марић, с. р.
Скупштина градске општине Младеновац на седници
одржаној 14. јуна 2010. године, на основу члана 4. Одлуке о
одређивању назива и обележавању улица, тргова и зграда на
територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 7/94,16/98, 3/00 и 3/01), члана 5. Одлуке о поступку за
одређивање или промену назива улица и тргова на територији општине Младеновац („Службени лист града Београда”,
број 9/96) и чл. 13. и 18. Статута градске општине Младеновац
(„Службени лист града Београда”, бр. 42/08 и 15/10), донела је
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14. маја 2010. године о повећању важећих цена осталих комуналних услуга за 6 % и о измени и допуни Ценовника осталих комуналних услуга.
2. Одлука Управног одбора из тачке 1. овог решења на коју
се даје сагласност примењиваће се од 15. јуна 2010. године.
3. О промени цена комуналних услуга на основу Одлуке
из тачке 1. овог решења ЈКП „Водовод и канализација’’ Обреновац обавестиће Градски секретаријат за привреду – Управу за цене и надлежна министарства РС.
4. Ово решење са Одлуком на коју се даје сагласност (и
пречишћеним текстом Ценовника) објавити у „Службеном
листу града Београда”.
Председник градске општине Обреновац
VI-03 бр. 020-1/27, 11. јуна 2010. године
Председник
Жељко Јоветић, с. р.

РЕШЕЊЕ *
О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА ПОСТОЈЕЋОЈ ЗЕЛЕНОЈ
ПОВРШИНИ ИСПРЕД СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ
У МЛАДЕНОВЦУ
1. Одређује се назив постојећој зеленој површини
испред Српске православне цркве у Младеновцу и то: „Трг
патријарха Павла”.
Трг се налази испред Српске православне цркве у Младеновцу у улици Краља Александра Обреновића и простире
се од Гимназије, до улице Црквене, обухватајући обе стране.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-9-06-1-5/16/2010, 14. јуна 2010. године
Председник
Радета Марић, с. р.

ОБРЕНОВАЦ
Председник градске општине Обреновац, 11. јуна 2010.
године, по прибављеном мишљењу Већа градске општине са
седнице одржане 11. јуна 2010. године, на основу члана 23. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”,
бр. 16/97 и 42/98), члана 27. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05), члана 52. Статута
градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10) и члана 21. става 1. Одлуке о оснивању ЈКП „Водовод и канализација” из Обреновца („Службени лист града Београда”, бр. 26/06), поступајући по захтеву
ЈКП „Водовод и канализација’’ Обреновац бр. 2534 од 19. маја
2010. године – за давање сагласности на Одлуку Управног одбора о измени и допуни Ценовника осталих комуналних услуга УО број 28-3/2010 од 14. маја 2010. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ОБРЕНОВАЦ О ПОВЕЋАЊУ
ЦЕНА ОСТАЛИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА И О ИЗМЕНИ
И ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА ОСТАЛИХ КОМУНАЛНИХ
УСЛУГА
1. Даје се саглaсност на Одлуку Управног одбора ЈКП
„Водовод и канализација’’ Обреновац УО бр. 28-3/2010 од
*

Министарство за државну управу и локалну самоуправу дало је сагласност
на овај акт 4. маја 2010. године под бројем 015-05-00020/2010-09.

Управни одбор ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац на 28. седници, одржаној 14. маја 2010. године на основу
члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр.25/00,
25/02, 107/05 и 108/05), члана 23. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 16/97 и 42/98), члана 25. Одлуке о оснивању ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац („Службени лист града Београда” бр. 26/06) и члана
26 Статута ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац УО
бр.1-1/2006 од 14. децембра 2006. год. доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА ОСТАЛИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ОБРЕНОВАЦ
1. У Ценовнику осталих комуналних услуга ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац УО број 10-3-1/2009 од
16. јануара 2009. године (Сл.лист града Београда бр.1/09)
постојеће услуге се повећавају за 6%.
У истом Ценовнику врше се следеће измене и допуне:
У поднаслову „УСЛУГЕ ДАВАЊА ПОДАТАКА, УСЛОВА И САГЛАСНОСТИ НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ” мења се:
тачка 2. „давање података о положају комуналне инфраструктуре за објекте колективног становања, пословне
објекте и пословно стамбене објекте” тако што се дели на
две подтачке и то 2.1. и 2.2. које гласе:
„– 2.1. за парцеле до 10 ари, јединица мере је „по ару”,
основна цена је „628,81”; ПДВ је „113,19” и укупна цена са
ПДВ-ом је „742,00” дин;
– 2.2. за парцеле преко 10 ари, јединица мере је „по парцели”, основна цена је „7.420,00”; ПДВ је „1.335,60” и укупна
цена са ПДВ-ом је „8.755,60” дин.”
У истом поднаслову тачка 6 „давање података о положају комуналне инфраструктуре и услова за израду Урбанистичких услова и Урбанистичких пројеката” мења се у
делу који се односи на јединицу мере и уместо досадашње
„по ару” гласи:
„јединица мере је „по парцели”, основна цена је
„7.420,00”; ПДВ је „1.335,60” и укупна цена са ПДВ-ом је
„8.755,60” дин.”
У истом поднаслову тачкa 10. „овера пројектне документације комуналне инфраструктуре за све категорије објеката
по свакој стамбеној и пословној јединици” мења се и гласи:
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„10. давање сагласности на пројектну документацију за све
категорије објеката (стамбени, пословни, индустријски и др.)
јединица мере је „по објекту”, основна цена је „2.120,00” дин.;
ПДВ је „381,60” и укупна цена са ПДВ-ом је „2.501,60” дин.;”
2. У поднаслову „ПРИКЉУЧАК НА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ” врше се следеће измене и допуне:
– у тачки 5 „набавка и уградња „ secuo” вентила код
подтачке а), испред свих пречника водомера додаје се нови
пречник Ø ½ са ценом и гласи:
„Ø ½, јединица мере је „по комаду”, основна цена је
„2.874,57” дин.; ПДВ је „517,43” и укупна цена са ПДВ-ом је
„3.392,00” дин.;”
У истом поднаслову, тачка 9 „легализација прикључака
на водоводној и канализационој мрежи, прикључених без
водомера и са неисправним водомером” се мења тако што
се дели на две нове подтачке 9.1. и 9.2. које гласе:
„9.1. – Легализација прикључка на водоводну мрежу без
уграђеног водомера или са уграђеним неисправним водомером
јединица мере је „по комаду”, основна цена је „26.949,15” дин.;
ПДВ је „4.850,85” и укупна цена са ПДВ-ом је „31.800,00” дин.;
9.2. – Легализација прикључка на водоводну мрежу за који
постоји уграђен водомер (напомена: нови корисник по важећем ценовнику плаћа и надокнаду за утрошену воду утврђену из просечне потрошње за домаћинство у том насељу за
претходне три године.) основна цена је „17.966,10” дин.; ПДВ је
„3.233,90” и укупна цена са ПДВ-ом је „21.200,00” дин динара.”
У истом поднаслову додају се нове комуналне услуге,
под тачком 11, 12, 13, 14, 15 и 16 које гласе:
„тачка 11 – поновно прикључење на водоводну мрежу
корисника који су дуже од 9 месеци искључени са система
водоводне мреже.
– за водомер пречника Ø ½, јединица мере је „по комаду”, основна цена је „8.983,05” дин.; ПДВ је „1.616,95” и
укупна цена са ПДВ-ом је „10.600,00” динара;
– за водомер пречника Ø ¾, јединица мере је „по комаду”, основна цена је „9.881,35”, ПДВ је „1.778,65” и укупна
цена са ПДВ-ом је „11.660,00” динара;
– за водомер пречника Ø 1, јединица мере је „по комаду”, основна цена је „13.474,57”, ПДВ је „2.425,43” и укупна
цена са ПДВ-ом је „15.900,00” динара;
– за водомер пречника Ø 5/4, јединица мере је „по комаду”, основна цена је „15.271,19”, ПДВ је „2.748,81” и укупна
цена са ПДВ-ом је „18.020,00” динара;
– за водомер пречника Ø 6/4”, јединица мере је „по комаду”, основна цена је „17.067,79”, ПДВ је „3.072,21” и укупна
цена са ПДВ-ом је „20.140,00” динара;
тачка 12. Давање података и услова за пројектовање техничког решења канализационог прикључка – за
постојеће објекте:
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12.1 за индивидуалне објекте, јединица мере је „по
објекту”, основна цена је „2.245,76”; ПДВ је „404,24” и укупна цена са ПДВ-ом је „2.650,00” динара;.
12.2 за објекте колективног становања, пословне и стамбено – пословне објекте јединица мере је „по објекту”, основна цена је „3.144,07”; ПДВ је „565,93” и укупна цена са
ПДВ-ом је „3.710,00” динара;.
тачка 13. давање сагласности на пројекат техничког решења канализационог прикључка – за раније изграђене
објекте са грађевинском дозволом или у поступку легализације јединица мере је „по објекту”, основна цена је „898,30”;
ПДВ је „161,69” и укупна цена са ПДВ-ом је „1.059,99” дин;
тачка 14. подношење захтева за прикључак на канализациону мрежу (обрачун по прикључку) – за раније изграђене објекте са грађевинском дозволом или у поступку легализације
14.1. за индивидуалне објекте основна цена по објекту
је „2.694,91”; ПДВ је „485,09” и укупна цена са ПДВ-ом је
„3.180,00” дин;.
14.2. за објекте колективног становања, пословне и
стамбено – пословне објекте
а) по стамбеној јединици, основна цена је „2.694,91”;
ПДВ је „485,09” и укупна цена са ПДВ-ом је „3.180,00” дин.
б) по пословној јединици, основна цена је „4.940,68”;
ПДВ је „889,32” и укупна цена са ПДВ-ом је „5.830,00” дин..
тачка 15. – Накнада за вршење стручног надзора и потврда о техничком пријему прикључка основна цена је „3.180,00”;
ПДВ је „572,40” и укупна цена са ПДВ-ом је „3.752,40” дин;
тачка 16. – Легализација прикључка на канализациону
мрежу
јединица мере је „по објекту”, основна цена је „8.983,05”;
ПДВ је „1.616,95” и укупна цена са ПДВ-ом је „10.600,00”.”
3. Измењени ценовник осталих комуналних услуга ЈКП
„Водовод и канализација” Обреновац на основу ове Одлуке
ће се примењивати по добијању сагласности од Оснивача, ГО
Обреновац.
Стручне службе предузећа се овлашћују да припреме
пречишћен текст Ценовника осталих комуналних услуга
ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац.
4. Ову одлуку са пречишћеним текстом Ценовника осталих комуналних услуга ЈКП „Водовод и канализација”
Обреновац, по добијању сагласности из тачке 3. ове одлуке
објавити у „Службеном листу града Београда”.
Управни одбор
ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац
УО број 28– 3/2010, 14. маја 2010. године
Председник
Драган Остојић, с. р.

ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ЦЕНОВНИКА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”, ОБРЕНОВАЦ ОСТАЛИХ КОМУНАЛНИХ
УСЛУГА, ЈУН 2010. ГОДИНЕ
Редни
број
1
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.

НАЗИВ

Јединица
мере
3

2
Услуге давања података, услова и сагласности на комуналну инфраструктуру
Давање података о положају комуналне инфраструктуре за индивидуалне објекте
(легализација)
по објекту
Давање података о положају комуналне инфраструктуре за објекте колективног
становања, пословне објекте и пословно стамбене објекте
– за парцеле до 10 ари
по ару
– за парцеле преко 10 ари
по парцели
Давање података о положају комуналне инфраструктуре и услова за пројектовање
водоводних и спољних инсталација за индивидуалне објекте
по парцели
Давање услова за пројектовање водоводних и канализационих инсталација за
објекте колективног становања
по објекту

Oсновна
ПДВ 18 %
цена
4
5

Укупно
цена
6

3.144,07

565,93

3.710,00

628,81
7.420,00

113,19
1.335,60

742,00
8.755,60

4.042,37

727,63

4.770,00

8.893,22

1.600,78 10.494,00
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1
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
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2
Давање услова за пројектовање водоводних и канализационих инсталација за
пословне и пословно – стамбене објекте
Давање података о положају комуналне инфраструктуре и услова за израду Урбанистичких услова и Урбанистичких пројеката
Давање додатних података о положају комуналне инфраструктуре и услова за
пројектовање водоводних и канлаизационих инсталација за све категорије објеката
Давање података и услова за пројектовање инфраструктре и објеката на истој
(топловод, каблови, саобраћајнице, водовод и канализација и др.) у односу на
постојећу водоводну и канализациону мрежу
– до 100 м
– од 100 до 500 м
– преко 500 м
Давање сагласности на положај трасе планиране инфраструктре
Давање сагласности на пројектну документацију за све категорије објеката (стамбени, пословни, индустријски и др.)
Давање потврда о расположивим притисцима на водоводној мрежи и других података
Давање потврда о постојању легалног прикључка на водоводну и канализациону
мрежу
Прикључак на водоводну и канализациону мрежу
Подношење захтева за прикључак (обрачун по прикључку)
За индивидуалне објекте
– на водоводну и канализациону мрежу
-на водоводну или канализациону мрежу
За објекте колективног становања, пословне, стмбено – пословне објекте и економске објекте
на водоводну и канализациону мрежу
а) по стамбеној јединици
б) по пословној јединици
– на водоводну или канализациону мрежу
а) по стамбеној јединици
б) по пословној јединици
Извођење прикључка на улични цевовод
Преко огрлице за кућни прикључак (амброшелне) за пречник до и Ø 63(дн 50) са
уградњом фазонских комада и арматуре
– за индивидуални објекат
– за колективно становање
– за пословне и пословно-стамбене објекте
Са насецањем уличног цевовода и уградњом фазонских комада и арматуре ( све
категорије објеката) за улични цевовод називног пречника
– ДН 50 – ДН 100
> ДН 100 – ДН 200
>ДН 200
Монтажа цеви од прикључка на улични цевовод до водомерног склоништа и
арматуре у склоништу
Монтажа водомера и арматуре за пречнике
– мање од Ø 6/4
– Ø 6/4 – Ø 100
– > Ø 100
Набавка и уградња „Secuo” вентила са кључем (напомена: за објекте колективног
становања и пословно стамбене објекте не обрачунавати уградњу „Secuo” вентила
по стамбеним јединицама осим у случају искључења због нередовног плаћања)
а) за испред водомера пречника
Ø 1/2
Ø 3/4
Ø1
Ø 5/4
Ø 6/4
b) са холендером за водомер
Ø 3/4 – холендер Ø 3/4
Ø 3/4 – холендер Ø 1
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4

5

6

по објекту

11.228,81

по парцели

7.420,00

1.335,60

8.755,60

по објекту

2.694,91

485,09

3.180,00

по m
по m
по m

134,75
62,88
44,91
1.796,61

24,25
11,32
8,09
323,39

159,00
74,20
53,00
2.120,00

по објекту
по објекту

2.120,00
1.077,97

381,60
194,03

2.501,60
1.272,00

по објекту

314,41
7.635,59
4.940,68

56,59
1.374,41
889,32

371,00
9.010,00
5.830,00

-

-

-

7.635,59
13.474,58
4.940,68
8.533,90
-

2.021,19 13.250,00

1.374,41 9.010,00
2.425,42 15.900,00
889,32 5.830,00
1.536,10 10.070,00
-

по ком
по ком
по ком

3.144,07
4.042,37
7.635,59

по ком
по ком
по ком

26.050,85
30.452,54
37.728,81

4.689,15 30.740,00
5.481,46 35.934,00
6.791,19 44.520,00

718,64
3.144,07
8.983,05
17.966,10

129,36
848,00
565,93 3.710,00
1.616,95 10.600,00
3.233,90 21.200,00

2.874,57
3.233,90
7.006,78
8.623,73
10.959,32
2.874,58
4.132,20

517,43 3.392,00
582,10 3.816,00
1.261,22 8.268,00
1.552,27 10.176,00
1.972,68 12.932,00
517,42 3.392,00
743,80 4.876,00

по m
по ком
по ком
по ком

по ком
по ком
по ком
по ком
по ком
по ком
по ком
по ком

565,93
727,63
1.374,41

3.710,00
4.770,00
9.010,00
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5.10.
5.11.
5.12.
6.
7.
8.
9.1.
9.2.

10.

11.

12.
12.1.
12.2.
13.

14.

14.1.
14.2.

15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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2
Ø 1– холендер Ø 1
Ø 5/4 – холендер Ø 5/4
Ø 6/4 – холендер Ø 6/4
Ø 2 – холендер Ø 2
Раздвајање водомера по захтеву корисника
Искључење или укључење са система водоводне и канлизационе мреже по захтеву
корисника
Искључење и поновно укључење са система водоводне мреже због нередовног
плаћања основних комуналних производа и услуга
Легализација прикључака на водоводну мрежу без уграђеног водомера или са
уграђеним неисправним водомером
Легализација прикључака на водоводну мрежу за који постоји уграђен водомер
(напомена: нови корисник по важећем ценовнику плаћа и надокнаду за утрошену
воду утврђену из просечне потрошње за домаћинство у том насељу за претходне
три године)
Испитивање и лоцирање ломова на водоводној мрежи
а) -за индивидуална домаћинства са прев. корисника
-са коришћењем возила ЈКП
б) за остале кориснике (јавна, друштвена, државна и приватна предузећа, школе)
Поновно прикључење на водоводну мрежу корисника који су дуже од 9 месеци
искључени са система водоводне мреже
за водомер пречника:
Ø 1/2
Ø 3/4
Ø1
Ø 5/4
Ø 6/4
Давање података и услова за пројектовање техничког решења канализацијоног
прикључка – за постојеће објекте
– за индивидуалне објекте
– за објекте колективног становања, пословне и стамбено пословне објекте
Давање сагласности на пројекат техничког решења канализационог прикључка –
за раније изграђене објекте са грађевинском дозволом или у поступку
легализације
Подношење захтева за прикључак на канализациону мрежу (обрачун по прикључку) – за раније изграђене објекте са грађевинском дозволом или у поступку
легализације
– за индивидуалне објекте
– за објекте колективног становања, пословне и стамбено пословне објекте
а) по стамбеној јединици
б) по пословној јединици
Накнада за вршење стручног надзора и потврда о техничком пријему прикључка
Легализација прикључка на канализациону мрежу
Ценовник осталих услуга
Рад НК радника
Рад ПК радника
Рад КВ/ССС радника
Рад ВКВ радника
Рад ВСС/ВС радника
Рад компресора
Рад ровокопача (СКИП)
Рад ровокопача (А600)
Рад ФАП-а кипера
Рад ТАМ 1,7 t. и путара 1,5 t.
Употреба ПИК -АП-а (по интервенцији)
Ангажовање трактора
Услуга црпљења воде пумпом
Услуге рада и техничких средстава (дин/тури)
Рад цистерне VP-VOMA (и Лулаш)– за предузећа и установе (правна лица)
Рад цистерне VP-VOMA (и Лулаш)– за кућне савете и индивидуалне стамбене објекте
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4.042,37
10.869,49
13.564,41
17.876,27
8.084,75

5
6
727,63 4.770,00
1.956,51 12.826,00
2.441,59 16.006,00
3.217,73 21.094,00
1.455,25 9.540,00

по ком

1.796,61

323,39

2.120,00

по ком

4.042,37

727,63

4.770,00

по ком

26.949,15

4.850,85 31.800,00

по ком

17.966,10
628,81
808,47
1.257,63

3.233,90 21.200,00
113,19
742,00
145,53
954,00
226,37 1.484,00

-

-

-

по ком
по ком
по ком
по ком
по ком

8.983,05
9.881,35
13.474,57
15.271,19
17.067,79

1.616,95
1.778,65
2.425,43
2.748,81
3.072,21

10.600,00
11.660,00
15.900,00
18.020,00
20.140,00

по објекту
по објекту

2.245,76
3.144,07

404,24
565,93

2.650,00
3.710,00

по објекту

898,30

161,69

1.059,99

по објекту

по објекту

2.694,91
2.694,91
4.940,68
3.180,00
8.983,05
183,05
251,69
320,34
366,10
719,39
2.427,37
4.247,40
4.853,76
3.033,72
2.427,37
514,18
1.131,22
1.212,71
6.741,60
3.641,10

485,09 3.180,00
485,09 3.180,00
889,32 5.830,00
572,40 3.752,40
1.616,95 10.600,00
32,95
216,00
45,30
296,99
57,66
378,00
65,90
432,00
129,49
848,88
436,93 2.864,30
764,53 5.011,93
873,68 5.727,44
546,07 3.579,79
436,93 2.864,30
92,55
606,73
203,62 1.334,84
218,29 1.431,00
ПДВ 8%
539,33 7.280,93
291,29 3.932,39
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Изливање фекалија у спремиште
Снабдевање корисника питком водом
Предузећа– грађани (+80,00 дин/км)
За испитивање мреже

4
397,50
3.599,34
12.573,39

5
6
31,80
429,30
ПДВ18%
647,88 4.247,22
2.263,21 14.836,60

Управни одбор ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац
УО број 28-3/201, 14. маја 2010. године
Председник
Драган Остојић, с. р.

САДРЖАЈ
Страна
Акти градских општина
ВРАЧАР
Одлука о потврђивању мандата одборника у
Скупштини градске општине Врачар – – – – – – – –
Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Врачар за 2009. годину – – – – – – – – – – – –
Одлука о ребалансу буџета градске општине
Врачар за 2010. годину – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији
Општинске управе градске општине Врачар – – – –
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању закупнине
за пословни простор на коме право коришћења има
општина Врачар – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу заменика јавне правобранитељке градске општине Врачар – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу члана Управног одбора
Народног универзитета „Божидар Аџија” – – – – –
Решење о именовању члана Управног одбора
Народног универзитета „Божидар Аџија” – – – – –
ЗВЕЗДАРА
Статут Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Звездара” – пречишћен текст – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ПАЛИЛУЛА
Одлука о завршном рачуну буџета градске
општине Палилула за 2009. годину – – – – – – – – –
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету
градске општине Палилула за 2010. годину – – – –
Одлука о измени Одлуке о спровођењу комасације на подручјима катастарских општина Лепушница, Бесни фок и Комарева хумка и делу катастарских
општина Борча и Овча ван грађевинског рејона– –
Одлука о измени Одлуке о оснивању предузећа
за спорт, рекреацију, рехабилитацију и бизнис „Еко
зона Ада Хуја”– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Страна

1

Решење о измени Решења о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар
општине Палилула” – – – – – – – – – – – – – – – – –

1
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17
28

Одлука о завршном рачуну буџета градске
општине Стари град за 2009. годину – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Статут Установе културе градске општине Стари град „Пароброд”
са Статутом – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

70

70
77

31
МЛАДЕНОВАЦ
31
31
31

32

36

Одлука о завршном рачуну буџета градске
општине Младеновац за 2009. годину – – – – – – –
Одлука о изменама и допуни Одлуке о буџету
градске општине Младеновац за 2010. годину – – –
Одлука о јавним признањима градске општине
Младеновац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о усвајању Локалног акционог плана за
унапређење положаја Рома у градској општини Младеновац 2010–2015 са Локалним акционим планом –
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Туристичке организације Младеновца – – – – – – – – – – – –
Решење о одређивању назива постојећој зеленој површини испред Српске православне цркве у
Младеновцу – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

82
90
96
97
103
104

50
ОБРЕНОВАЦ
59
70

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног
одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац о повећању цена осталих комуналних услуга и о измени и допуни Ценовника осталих комуналних услуга са Одлуком и Ценовником– –

104
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– БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 3061-706, факс: 3061-688

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Служба за информисање, Београд, Трг Николе
Пашића бр. 6. Факс 3233-909. Текући рачун 840-742341843-24. Одговорни уредник
РАДМИЛА ЈОСИПОВИЋ. Телефони: 3244-325, 3229-678, лок. 6242, 6247. Штампа:
ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15

