
Градско веће града Београда на седници одржаној 26. 
априла 2012. године, на основу члана 26. став 1. тачка 5. 
Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број 
129/07), члана 25. тачка 25. и члана 54. тачка 7. Статута гра-
да Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 
6/10), члана 13. Одлуке о буџету града Београда за 2012. го-
дину („Службени лист града Београда”, број 54/11), члана 
14. Закона о пољопривреди и руралном развоју („Служ-
бени гласник РС”, број 41/09) и Решење о давању претхо-
дне сагласности на Програм мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике града Београда за 2012. годину, 
Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и во-
допривреде број: 021-01-00006/2012-09 од 19.марта 2012. 
године, донело је

ПР ОГРАМ МЕРА
ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПО-

ЛИТИКЕ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2012. ГОДИНУ

I. УВОД
Програмoм мера подршке за спровођење пољопри-

вредне политике Београда за 2012. годину (у даљем текс-
ту: Програм за 2012. годину), утврђује се планирани 
распоред средстава, као и врсте и облици подстицаја, тј. 
мере и активности које ће предузети град Београд у циљу 
развоја и унапређења пољопривредне производње, про-
моције пољопривредних производа, на територији града 
Београда.

Програм за 2012. годину представља наставак започетих 
активности на плану развоја пољопривреде на територији 
града Београда у 2008, 2009 и 2010. години, као и мера које 
су утврђене Програмoм подршке за спровођење пољопри-
вредне политике града Београда за 2011. годину („Службе-
ни лист града Београда”, број 14/11). 

Програмом за 2012. годину се за сваку врсту и облик 
подстицаја утврђује циљ, намена и висина подстицајних 
средстава, корисници, услови, потребна документација, на-
чин и поступак остваривања права на доделу подстицајних 
средстава и обавезе корисника подстицајних средстава.

II. ПЛАНИРАНИ РАСПОРЕД СРЕДСТАВА 
И КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА

Средства за реализацију Програма за 2012. годину обез-
беђена су Одлуком о буџету града Београда за 2012. годи-
ну, раздео 10 – Секретаријат за привреду, функција 410 
– Општи економски и комерцијални послови и послови 
по питању рада, економска класификација 481 – Дотације 
невладиним организацијама у износу од 750.000,00 ди-
нара, где је одређено да ће се средства у оквиру ове апро-
пријације користити за суфинансирање изложби из области 

пољопривреде, економска класификација 451 – Субвенције 
јавним нефинансијским предузећима и организацијама у 
износу од 97.316.500,00 динара, а сва ова средства су прихо-
ди из буџета (01). Расподела буџетских средстава врши се у 
складу са Финансијским планом прихода и расхода Секре-
таријата за привреду за 2012. годину.

Програм за 2012. годину спроводи Секретаријат за при-
вреду Градске управе града Београда. Подстицајна сред-
ства утврђена Програмом за 2012. годину се додељују као 
бесповратна, а одобравају се пољопривредним газдинстви-
ма – физичким и правним лицима уписаним у Регистар 
пољопривредних газдинстава, која се користе у складу са 
наменом за коју су додељена.

III. ВРСТЕ И ОБЛИЦИ ПОДСТИЦАЈА
Програмом за 2012. годину су утврђене две врсте под-

стицаја и то: непосредни (у облику премија) и структурни 
подстицаји (у облику мера руралног развоја и мера инсти-
туционалне подршке). 

Врсте и облици подстицаја, као и планирани износи 
подстицајних средстава приказани су у следећој табели:

Ред.
Бр. Врсте и облици подстицаја Планирани

износ
1. Непосредни – Премије за млеко 26.000.000,00
2. Непосредни – Премије за првотелке 26.000.000,00
3. Структурни – Мера руралног развоја

Подстицајна средства у области воћарства и повртарства 20.000.000,00
Структурни – Мера руралног развоја
Подстицајна средства у области сточарства 17.541.607,50

4. Структурни – Мера институционалне подршке 
Подстицајна средства за суфинансирање репрезентативних из-
ложби из области пољопривреде на територији града Београда 750.000,00

5. Пренете - Неизмирене обавезе из 2011. године
Подстицајна средства у области воћарства и повртарства 
„Зелени прстен” 7.774.892,50

Укупно 98.066.500,00

1. ПРЕМИЈЕ ЗА МЛЕКО
Циљ Млеко и производи од млека имају велику хранљиву вредност и 

представљају незаменљиву храну за човека. Град Београд већ дужи низ 
година обезбеђује средства за исплату премије за млеко, као подстицај 
у циљу повећања производње и стварања стабилних услова за снабде-
вање града Београда млеком. 

Намена и 
обим 

Висина премије за млеко за 2012. годину одређује се у износу који ће 
својим решењем утврдити градоначелник града Београда

Корисници Физичка лица – носиоци пољопривредног газдинства
Услови Корисник премије остварује право на премију ако:

– поднесе захтев преко правних лица и предузетника (млекаре), која 
се баве прерадом млека и која имају седиште на територији града 
Београда;
– има пребивалиште на територији града Београда;
– је уписан у регистар пољопривредних газдинстава; 
– је предао најмање 1.000 литара млека по кварталу.
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Потребна 
документа-
ција

Уз захтев за остваривање права на премију подноси се:
– потврда/е о упису у регистар пољопривредних газдинстава;
– списак корисника премије по откупним местима који су предали 
млеко за квартал за који се захтев подноси (списак садржи следеће по-
датке: име и презиме, матични број, откупно место, број музних крава, 
проценат млечне масти, количина испорученог млека); 
– записник ветеринарског инспектора, односно пољопривредног 
инспектора о количини и квалитету испорученог млека;
– обрачун премије за млеко за квартал за који се захтев подноси.

Поступак Захтев за остваривање права на премију за млеко за 2012. годину под-
носи се Секретаријату за привреду квартално и то:
– за први квартал (1. јануар – 31. март 2012) – од 1. априла до 20. априла 
2012. године;
– за други квартал (1. април – 30. јун 2012) – од 1. јула до 20. јула 2012. 
године;
– за трећи квартал (1. јул – 30. септембар 2012) – од 1. октобра до 20. 
октобра 2012. године;
– за четврти квартал (1. октобар – 31. децембар 2012) – од 1. јануара до 
20. јануара 2013. године.
Исплата премије вршиће се редоследу поднетих захтева за исплату 
премије, а до утрошка средстава.
Након пријема и обраде захтева, утврђивања испуњености услова 
за исплату и потпуности документације, секретар Секретаријата за 
привреду доноси решење о исплати средстава за премије.

Обавезе 
подносио-
ца захтева

Правна лица и предузетници, преко којих физичка лица – носиоци 
пољопривредног газдинства подносе захтев за исплату премије, дужни 
су да:
– исплате средстава корисницима премије на наменски рачун у року од 
седам дана од дана уплате средстава од града Београда,
– приликом подношења захтева, Секретаријату за приврду, доставе 
доказ о уплати средстава корисницима премије на наменски рачун за 
претходни квартал. Уколико се за наредни квартал не подноси захтев, 
доказ о уплати средстава корисницима премије, доставља се Секре-
таријату за привреду у року од 10 дана од уплате средстава правним 
лицима и предузетницима од стране града Београда.

2. ПРЕМИЈЕ ЗА ПРВОТЕЛКЕ
Циљ Унапређење сточарске (говедарске) производње и генетског потенција-

ла у говедарству, подстицањем производње квалитетног приплодног 
подмлатка стварају се услови за повећање обима и квалитета произ-
водње млека и меса, а смањује се негативни тренд опадања броја говеда. 

Намена и 
обим 

Висину премије за набавку и одгој првотелки у 2012. години по грлу ( 
комаду квалитетне краве првотелке) утврдиће својим решењем градо-
начелник града Београда, а на предлог Секретаријата за привреду.

Корисници Физичка лица – носиоци пољопривредног газдинства 
Правна лица која располажу сопственим запатом квалитетних крава

Услови Корисник премије остварује право на премију ако:
– има пребивалиште/седиште на територији града Београда;
– је уписан у регистар пољопривредних газдинстава; 
– остварује сталну сарадњу са надлежним службама за послове селекције;
– је првотелка за коју подноси захтев за исплату премије отељена у 
2012. години.

Потребна 
документа-
ција

Уз захтев за остваривање права на премију подноси се:
– потврда/е о упису у регистар пољопривредних газдинстава
– обрачун премије за првотелке;
– извод из матичне евиденције оверене од надлежне одгајивачке 
организације;
– списак корисника премије за период за који се захтев подноси.

Поступак Захтев за остваривање права на премију за првотелке за 2012. годину 
подноси се Секретаријату за привреду по истеку месец дана од дана 
тељења првотелке. За првотелке отељене у децембру, захтев се подноси 
најкасније до 31. јануара наредне године.
Исплата премије вршиће се редоследу поднетих захтева за исплату 
премије, а до утрошка средстава.
Уколико је подносилац захтева за остваривање права на премију 
физичко лице, захтев подноси лично или преко правног лица са којим 
је пословно повезан.
Након пријема и обраде захтева, утврђивања испуњености услова за 
исплату и потпуности документације, секретар Секретаријата за при-
вреду доноси решење о исплати средстава за премије.

Обавезе 
корисника

Правна лица и предузетници, преко којих физичка лица – носиоци 
пољопривредног газдинства подносе захтев за исплату премије, дужни 
су да:
– исплате средстава корисницима премије на наменски рачун у року од 
7 дана од дана уплате средстава од стране града Београда.
– доставе доказ Секретаријату за привреду, о уплати средстава ко-
рисницима премије, на наменски рачун у року од 15 дана од дана уплате 
средстава од стране града Београда.

3. ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА У ОБЛАСТИ ВОЋАРСТВА И ПОВРТАРСТВА
Циљ Циљ доделе ових подстицајних средстава је унапређење воћарства и 

повртарства, увођењем интензивне и технолошки напредне произ-
водње, која утиче на висину и квалитет приноса, изградњу одрживог и 
ефикасног сектора производње воћа и поврћа, који је конкурентан на 
тржишту и који својим квалитетом задовољава потребе потрошача и 
доприноси адекватном расту дохотка.

Намена
и обим 

Подстицајна средства користе се за следеће намене:
– набавку и постављање опреме за заштиту засада воћака - ПЕ над-
стрешница или противградна мрежа на површини од 0,25 ha до 1 ha , у 
износу од 70% цене коштања ове опреме;
 – систем за наводњавање, на површини од 0,25 ha до 1 ha , у износу од 
50% цене коштања ове опреме;
– набавку и постављање опреме за заштиту засада јагода-веронезе тунел, на 
површини од 0,25 ha до 0,5 ha , у износу од 70% цене коштања ове опреме и 
– набавку и постављање пластеника на површини од 500 m2 до 2000 
m2 у износу 70% цене коштања подигнутог пластеника и системa за 
наводњавање на површини од 500 m2 до 2000 m2 у износу 50% цене 
коштања система за наводњавање.
Максимални износ подстицајних средстава, по једном кориснику сред-
става у зависности од врсте опреме, биће утврђен конкурсом.

Корисници физичко лице – носилац регистрованог пољопривредног газдинства
Услови Право на доделу подстицајних средстава могу остварити физичка лица 

ако:
– имају регистровано пољопривредно газдинство на територији града 
Београда;
– имају пребивалиште на територији града Београда;
– се катастарске парцеле на којима се подижу производни засади воћа-
ка налазе у катастарским општинама на територији града Београда;
– су катастарске парцеле на којима се поставља опрема за заштиту 
засада воћака у власништву подносиоца захтева или су у закупу од 
стране подносиоца захтева за производне засаде јабучастог и кошти-
чавог воћа, најмање до 2030. године, за засаде јагодастог воћа ( малина, 
купина, боровница, брусница, рибизла, огрозд) најмање до 2018. године 
и за засаде јагода најмање до 2014. године;
– поседује сагласност Министарства пољопривреде, трговине, шумар-
ства и водопривреде о инвестиционом улагању за подизање вишего-
дишњих засада за закупљено земљиште у државној својини на коме се 
подижу нови засади воћака и
– по неком основу не користе бесповратна подстицајна средства за 
подизање истих производних засада.

Додела
средстава

Подстицајна средства се додељују на основу редоследа поднетих прија-
ва, а до утрошка расположивих средстава. 

Потребна 
документа-
ција

Уз захтев за доделу подстицајних средстава прилажу се оригинали или 
оверене фотокопије следећих докумената:
– потврда о упису у регистар пољопривредних газдинстава;
– лична карта;
– копија плана парцеле и извод из катастра непокретности са подацима 
о власништву, теретима и ограничењима (препис листа непокретности, 
ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа, ако 
није успостављен нови операт), односно извод из земљишних књига 
(где није успостављен катастар непокретности), за све катастарске 
парцеле које су предмет захтева;
– изјава подносиоца захтева да по неком другом основу не користи 
бесповратна подстицајна средства за подизање истог производног засада;
– инвестициона сагласност Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде, за подизање вишегодишњих засада на закупљеном 
државном земљишту и
– оригинални предрачун са спецификацијом опреме исказан у динар-
ском износу.

Поступак Подстицајна средства се додељују на основу конкурса који припрема 
и објављује Секретаријат за привреду. Конкурс се објављује у једном 
дневном листу и на интернет страници града Београда. Конкурсом се 
утврђују услови, начин коришћења подстицајних средстава и рокови за 
подношење захтева.
Испуњеност услова за доделу подстицајних средстава утврђује коми-
сија, на основу приложене документације и нултог прегледа који врше 
пољопривредни инжењери запослени у управи за пољопривреду, а 
којим се проверавају подаци из захтева.
Комисија утврђује листу подносиоца пријава за које утврди да испуња-
вају услове прописане конкурсом, а у складу са критеријумима који су 
утврђени у конкурсу. 
На основу утврђене листе, секретар Секретаријата за привреду доноси 
одлуку о додели средстава, која садржи поуку о правном леку (право на 
приговор). У складу са Одлуком о додели средстава, секретар Секрета-
ријата за привреду са корисницима средстава закључује уговор којим 
се регулишу међусобна права и обавезе.
Подстицајна средства исплаћују се након извршене набавке и поста-
вљања опреме за заштиту и наводњавање засада воћака или набавке и 
постављања пластеника са системом за наводњавање, извршене уплате 
изабраном добављачу од стране корисника средстава и извршене кон-
троле од стране Секретаријата за привреду. Секретаријат за привреду 
ће у посебном поступку изабрати добављаче опреме и сачинити Листу 
добављача од којих ће корисници подстицајних средстава моћи да набаве 
опрему за заштиту и наводњавање засада воћака и поврћа. У случају да 
корисник средстава одустане од додељених подстицајних средстава или 
му је из других разлога онемогућено да их реализује, право на коришћење 
подстицајних средстава може се утврдити следећем лицу на листи.

Обавезе 
корисника

Корисник средстава је дужан да:
– засад воћака са опремом за заштиту и наводњавање или пластеник 
са системом за наводњавање за који је остварио подстицајна средства 
не отуђи у року од пет година од дана исплате подстицајних средстава 
и
– сву документацију која се односи на исплату подстицајних средстава 
чува најмање пет година од дана исплате подстицајних средстава.
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4. ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА У ОБЛАСТИ СТОЧАРСТВА
Циљ Подстицајна средства у области сточарства имају за циљ већу произ-

водњу крављег млека и бољу снабдевеност тржишта града Београда 
млеком и млечним производима, унапређење генетског потенцијала, 
укрупњавање стада као и повећање броја грла специјализованих млеч-
них раса говеда. 

Намена и 
обим 

Подстицајна средства утврђују се у процентуалном износу од укупне 
вредности квалитетне стеоне јунице, холштајн-фризијске расе.
Максимални износ подстицајних средстава, по једном кориснику сред-
става, не може бити већи од 75% цене коштања.

Корисници физичко лице - носилац регистрованог пољопривредног газдинства
Услови Право на доделу подстицајних средстава могу остварити физичка лица 

ако:
– имају регистровано пољопривредно газдинство на територији града 
Београда;
– имају пребивалиште на територији града Београда;
– да поседују најмање 3, а највише 15 уматичених грла у сопственом 
запату;
– да поседују одговарајући објекат за држање млечних крава.

Додела 
средстава

Подстицајна средства се додељују на основу редоследа поднетих прија-
ва, а до утрошка расположивих средстава.  

Потребна 
документа-
ција

Уз Захтев за доделу подстицајних средстава прилажу се оригинали или 
оверене фотокопије следећих докумената:
– потврда о упису у регистар пољопривредних газдинстава;
– лична карта;
– уверење о пореклу и производним особинама грла из сопственог 
запата (педигре) или извод из регистра телади оверен од надлежне 
одгајивачке организације и
– извод из катастра непокретности са подацима о власништву, терети-
ма и ограничењима (препис листа непокретности, ако је успостављен 
нови операт, односно препис поседовног листа, ако није успостављен 
нови операт), односно извод из земљишних књига (где није успоста-
вљен катастар непокретности), за све катастарске парцеле које су 
предмет захтева.

Поступак Подстицајна средства се додељују на основу конкурса који припрема 
и објављује Секретаријат за привреду. Конкурс се објављује у једном 
дневном листу и на интернет страници града Београда. Конкурсом се 
утврђују услови, начин коришћења подстицајних средстава и рокови за 
подношење захтева.
Испуњеност услова за доделу подстицајних средстава утврђује Коми-
сија, на основу приложене документације и нултог прегледа који врше 
пољопривредни инжењери, а којим се проверавају подаци из захтева.
Комисија утврђује листу подносиоца пријава за које утврди да испуња-
вају услове прописане конкурсом, а у складу са критеријумима који су 
утврђени у конкурсу. 
На основу утврђене листе, секретар Секретаријата за привреду доноси 
одлуку о додели средстава, која садржи поуку о правном леку (право на 
приговор). У складу са Одлуком о додели средстава, секретар Секрета-
ријата за привреду са корисницима средстава закључује уговор којим 
се регулишу међусобна права и обавезе.
Подстицајна средства исплаћују се након извршене набавке и уплате 
средстава од стране корисника подстицајних средстава добављачу 
стеоних јуница, кога ће изабрати Секретаријат за привреду у посебном 
поступку. У случају да корисник средстава одустане од додељених 
подстицајних средстава или му је из других разлога онемогућено да 
их реализује, право на коришћење подстицајних средстава може се 
утврдити следећем лицу на листи.

Обавезе 
корисника

Корисник средстава је дужан да:
– 25% средства од цене коштања стеоне јунице, у року од 15 дана од 
дана закључења уговора, уплати добављачу кога ће изабрати Секрета-
ријат за привреду у посебном поступку; 
– Достави Секретаријату за привреду доказ о уплати 25% средстава 
добављачу;
– Стеону јуницу за коју је остварио подстицајна средства не отуђи у 
року од три године од дана исплате подстицајних средстава и
– сву документацију која се односи на исплату подстицајних средстава 
чува најмање пет године од дана исплате подстицајних средстава.

5. ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ 
ИЗЛОЖБИ

Циљ Изложбе из области пољопривреде се суфинансирају у циљу афирма-
ције пољопривредне производње, афирмације руралних подручја на 
територији града Београда, јачања економске снаге села, као и у циљу 
развоја предузетничке свести и прилика су за доделу признања за рад и 
труд пољопривредника и стручњака из ове области.

Намена и 
обим 

Максимални, појединачни износ подстицајних средстава за суфинан-
сирање репрезентативних изложби по једном подносиоцу пријаве биће 
утврђен конкурсом.

Корисници Непрофитне организације и удружења чија је претежна делатност 
пољопривреда са седиштем регистрованим на територији града 
Београда.

Додела 
средстава

Подстицајна средства се додељују на основу редоследа поднетих прија-
ва, а до утрошка расположивих средстава.

Потребна 
документа-
ција

Уз пријаву се прилажу оригинали или фотокопије следећих докумената:
– попуњен образац пријаве са програмом одржавања који треба да 
садржи буџет - спецификацију трошкова, план организације изложбе и 
време одржавања;
– извод о регистрацији издат од надлажног органа, не старији од шест 
месеци од дана објављивања овог позива;
– оснивачки акт са изменама и допунама;
– доказ о досадашњим наступима и признања и дипломе са одржаних 
сличних манифестација.

Поступак Подстицајна средства се додељују на основу конкурса који расписује 
Секретаријат за привреду, а који се објављује у једном дневном листу 
и на интернет страници града Београда. Конкурсом ће се дефинисати 
рокови за подношење захтева.
Испуњеност услова за доделу подстицајних средстава утврђује комиси-
ја, на основу приложене документације.
Комисија утврђује листу подносиоца пријава за које утврди да испуња-
вају услове прописане конкурсом, а у складу са критеријумима који су 
утврђени у конкурсу. 
На основу листе, секретар Секретаријата за привреду доноси одлуку 
о додели средстава, која садржи поуку о правном леку (право на 
приговор).
Подстицајна средства исплаћују се након одржавања изложбе/мани-
фестације за коју су додељена подстицајна средства.
У случају да корисник средстава одустане од одржавања изложбе/
манифестације или му је из других разлога онемогућено да реализује 
исту, право на коришћење подстицајних средстава може се утврдити 
следећем лицу на листи.

Обавезе 
корисника

Корисник средсатва је обавезан да:
– Изложбу/манифестацију за коју су му додељена подстицајна средста-
ва одржи на територији града Београда
– Изложбу/манифестацију за коју су му додељена подстицајна средста-
ва одржи најкасније до 15. новембра 2012. године
– Секретаријату за привреду достави доказ о одржаној изложби/ма-
нифестацији у року од седам дана од дана одржавања са потребним 
рачунима;
– Да приликом одржавања изложбе/манифестације видљиво означи да 
је суфинансирана од стране града Београда.

6. НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ
1. Подстицајна средства у области воћарства и повртарства за 2011. годину– Зелени 
прстен
На основу закључених Уговора са корисницима подстицајних средстава предвиђе-
но је да све активности у вези поступка набавке и постављања опреме за заштиту 
и наводњавање засада воћака и пластеника са системом за наводњавање за повр-
тарску производњу буду завршене до 15. децембра 2011. године. Од 15 носилаца 
регистрованих породичних пољопривредних газдинстава којима су Одлуком о 
додели подстицајних средстава, подстицајна средства опредељена, њих седам је 
реализовало своје уговорне обавезе у предвиђеном року. Осталих осам корисника 
подстицајних средстава, из оправданих разлога није успело да реализује уговорне 
обавезе, те су Секретаријату за привреду Градске управе града Београда, поднели 
захтев за продужење рока за набавку и постављање опреме за заштиту и наводња-
вање засада воћака и поврћа. 
2. Укупна вредност средстава у складу са закљученим Уговорима са корисни-
цима подстицајних средстава где уговорне обавезе нису реализоване у 2011. 
години износи 7.774.892,50 динара. Са корисницима подстицајних средстава 
закључиће се анекси уговора, а средства у износу од 7.774.892,50 динара биће 
обезбеђена Финансијским планом прихода и расхода Секретаријата за привреду 
за 2012. годину. 

IV. ИЗВЕШТАЈ О ОДОБРАВАЊУ И КОРИШЋЕЊУ
СРЕДСТАВА

Секретаријат за привреду ће Градском већу града Бе-
ограда поднети годишњи извештај о одобравању и ко-
ришћењу средстава по Програму за 2011. годину.

V. ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРОГРАМА

Програм за 2012. годину објавити у „Службеном листу 
града Београда”.

Градско веће града Београда
Број 3-2151/12 – ГВ, 26. априла 2012. године

Председник 
Драган Ђилас, с. р.



Број 22 – 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. април 2012.

ЗВЕЗДАРА

Скупштина градске општине Звездара на седници одр-
жаној 27. априла 2012. године, на основу чл. 77, 78. и 79. 
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 
54/09, 73/10, 101/10 и 101/11), члана 32. тачка 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07) 
и члана 19. тачка 2. Статута градске општине Звездара 
(„Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 43/09 и 15/10) 
доноси

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ЗВЕЗДАРА ЗА 2011. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
У завршном рачуну буџета градске општине Звездара, у 

билансу стања на дан 31. децембра 2011. године утврђена је 
укупна актива у износу од 205.413 хиљада динара и укупна 
пасива у износу од 205.413 хиљада динара.

Структура активе и пасиве из Обрасца 1 дата је у наред-
ној табели:

Актива Пасива у 000 дин.
Синт.
конто Назив Износ 

(дин)
Синт.
конто Назив Износ 

(дин)

011 Некретнине и опрема 176.559 211 Домаће дугорочне 
обавезе

014 Природна имовина 244 Обавезе за социјално 
осигурање

015 Нефинансијска имовина 245 Обавезе за остале расходе

016 Нематеријална имовина 14.784 251 Примљени аванси, депо-
зити и кауције

111 Дугорочна домаћа фи-
нансијска имовина

252 Обавезе према добавља-
чима

121 Новчана средства 12.872 254 Остале обавезе

122 Краткорочна потражи-
вања

1.198 291 Пасивна временска раз-
граничења 1.198

123 Краткорочни пласмани 311 Капитал 191.343

131 Активна временска 
разграничења

321 Утврђивање резултата 
пословања 12.872 

Свега актива 205.413 Свега пасива 205.413

Члан 2.
Остварени текући приходи и примања, као и изврше-

ни расходи и издаци у Oдлуци о завршном рачуну буџета 
градске општине Звездара за 2011. годину износе:

I Средства из буџета 
1. Остварени текући приходи и примања 
– Текући приходи (7)  570.346.287 динара
–  Примања од продаје

нефинансијске имовине (8)  610.000 динара
–  Примања од домаћих 

задуживања (9)  61.095.002 динара
–  Пренета неутрошена средства 

из претходне године(3)  67.156.577 динара
Укупно остварени приходи, примања
и пренета средства 1(7+8+9+3)  699.207.866 динара

2. Извршени расходи и издаци
– Текући расходи (4)  596.210.280 динара
–  Издаци за набавку

нефинансијске имовине (5)  90.125.106 динара
Укупно извршени расходи 
и издаци 2(4+5)  686.335.386 динара
3.  Разлика између укупних прихода

и примања и укупних расхода
и издатака (1-2)  12.872.480 динара

Члан 3.
Стање средстава на подрачунима консолидованог рачу-

на трезора градске општине Звездара на дан 30.12.2011. го-
дине износи:

– Буџет градске општине Звездара  12.872.480,21 динара 
– ЈП „Пословни простор Звездара”  5.976,61 динара
– Месна заједница Звездара  42.011,62 динара
– Пројекат „Exchange 3”  73,21 динара 
–  ЈП „Пословни простор Звездара”

боловање  63,67 динара
–  ЈП „Пословни простор Звездара” 

сопствени приходи  15.755,55 динара
–  Средства од откупа 

друштвених станова  35.199.173,33 динара __________________
УКУПНО: 48.135.534,20 динара 

Средства на подрачунима консолидованог рачуна пре-
носе се у 2012. годину као почетно стање. 

Члан 4.
I Укупни приходи 
1.  Пренета средства 

из претходне године  67.156.577 динара
2. Приходи текуће године  539.973.132 динара
3.  Меморандумске ставке

за рефундацију расхода  13.267.701 динара
4.  Приходи из буџета града

за посебне намене  4.652.560 динара
5. Наменски трансфер од републике  1.961.000 динара
6. Капитални трансфер од града  1.500.000 динара
7.  Текуће донације од међународних

организација  975.094 динара 
8.  Текући добровољни трансфери

од физичких и правних лица  145.000 динара
9.  Сопствени приходи индиректних

корисника  7.871.000 динара 
10.  Примања од продаје покретне 

имовине  610.000 динара
11.  Примања од домаћих

 задуживања  61.095.002 динара ________________
УКУПНО:  699.207.866 динара

II Укупни расходи
1. Расходи за рад органа управе  295.671.867 динара
2.  Расходи за рад извршних 

и законодавних органа  42.976.138 динара
3. Расходи за рад месних заједница  61.265.103 динара
4.  Расходи ЈП „Пословни простор 

Звездара”  62.106.267 динара

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
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5. Расходи за социјалну заштиту  13.993.769 динара
6. Расходи развоја заједнице  133.554.513 динара
7. Расходи рекреације и спорта  4.832.032 динара
8. Расходи за културу  25.307.017 динара
9.  Расходи за образовање које 

није дефинисано нивоом  1.068.546 динара 
10. Расходи за образовање  45.560.134 динара________________
 УКУПНО: 686.335.386 динара 

Члан 5.
Разлика између укупних прихода и укупних расхода – 

суфицит из члана 1. ове одлуке, у износу од 12.872.480 дина-
ра преноси се у наредну годину и састоји се из:

– дела вишка прихода – суфицита који је наменски опре-
дељен у износу од 4.231.588 динара и

– дела нераспоређеног вишка прихода – суфицита у из-
носу од 8.640.892 динара.

Члан 6. 
Остварени вишак прихода – суфицит који је наменски 

опредељен у износу од 4.231.588 динара преноси се у 2012. 
годину и распоређује се за следеће наменe:

1.Средства од Комесаријата за избеглице Републике Ср-
бије – 86.632 динара 

2. Пројекат „Урбани џепови” - 940.000 динара
3. Пројекат стерилизације паса и мачака познатих влас-

ника на територији ГО Звездара – 
100.000 динара 
4. Израда главног пројекта „Булеварски киоск” 700.000 

динара
5. Отплата камата 200.000 динара
6. Текуће поправке и одржавање објекта ГО Звездара 

2.204.956 динара 
 УКУПНО: 4.231.588 динара

Члан 7. 
Остварени вишак прихода – суфицит у износу од 

8.640.892динара преноси се у 2012. годину и биће распо-
ређен Ребалансом буџета за 2012. годину

Члан 8.
Средства сопствених прихода буџета (средства од от-

купа друштвених станова) градске општине Звездара из-
носе:

1.Пренета средства из 2010. године 34.438.756,80 динара
– остварени приходи у 2011. години + 760.416,53 динара
2. Стање средстава на рачуну 30.12.2011. године 

35.199.173,33 динара

Члан 9.
Сопствени приходи индиректних буџетских корисни-

ка који нису утрошени у 2011. години преносе се као по-
четно стање у 2012. годину и трошиће се за намене иска-
зане у финансијским плановима индиректних корисника 
буџета.

Члан 10.
На основу члану 79. Закона о буџетском систему сас-

тавни део ове одлуке су:
1. Биланс стања
2. Биланс прихода и расхода 

3. Извештај о издацима за набавку нефинансијске имо-
вине и примањима од продаје нефинансијске имовине

4. Биланс финансирања
5. Извештај о извршењу буџета
6. Извештај о примљеним донацијама
7. Извештај о коришћењу из текуће и сталне буџетске 

резерве
8. Извештај о извршењу Одлуке о буџету за 2011. годину 
9. Одлука не садржи образац 10 – Извештај екстерне ре-

визије о финансијским извештајима за 2011. годину.

Члан 11.
Планирани и остварени текући приходи и примања по 

изворима , као и планирани и извршени текући расходи 
и издаци буџета градске општине Звездара у 2011. години 
– по наменама и корисницима, исказани су у табеларним 
прегледима. 

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА
Приходи и примања

Економ-
ска класи-

фик.
Приходи

Планирани 
приходи за 

2011. годину

Остварени 
приходи за 

2011. годину 
Индекс

321 I Пренета неутрошена средства из 
претходне године 67.156.577 67.156.577 100,00

711 Порез на доходак грађана ( 6% оства-
рених на општини ) 75.619.000 86.765.028 114,74

711 Порез на земљиште 0 4.850.488

713 Порез на наслеђе и поклон (100% 
наплаћених на општини) 7.724.000 8.709.760 112,76

713 Порез на имовину (74% наплаћених 
на општини од 12.11.2010.) 231.710.000 195.715.408 84,47

714 Локалне комуналне таксе (48% 
наплаћених на општини) 74.716.000 76.163.954 101,94

733 Трансферна средства из буџета града 
за класичну потрошњу (1,2014%) 53.519.000 53.519.062 100,00

741 Приходи од камата 5.000.000 5.631.937 112,64

742 Општинске административне таксе 
(100% наплаћених на општини) 2.959.000 2.348.332 79,36

742 Приходи органа 0 -13.672

743 Приход од мандатних казни и казни 
у управном поступку  9.639.000 7.626.240 79,12

745 Мешовити и неодређени приходи 2.004.000 1.842.146 91,92

742 Приходи од закупа пословног прос-
тора са ПДВ (81%) 91.159.000 96.783.862 106,17

711 Самодопринос  0 30.587  

II  Укупнан обим средстава : 554.049.000 539.973.132 97,46

771 Меморандумске ставке за рефунда-
цију расхода 14.000.000 13.267.701 94,77

732
Текуће донације од међународ-
них организација у корист нивоа 
општина

997.599 975.094 97,74

733 Текући трансфери од града у корист 
нивоа општине 4.652.560 4.652.560 100,00

733 Капитални трансфер од града у 
корист нивоа општине 1.500.000 1.500.000 100,00

733 Наменски трансфери од републике у 
корист нивоа општина 1.964.350 1.961.800 99,87

744 Текући добровољни трансфери од 
физичких и правних лица 145.000 145.000 100,00

745 Сопствени приходи индиректних 
корисника 9.871.990 7.871.000 79,73

812 Примања од продаје покретне 
имовине 610.000 610.000 100,00

911 Примања од домаћих задуживања 105.000.000 61.095.002 58,19

III  Свега 138.741.499 92.078.157 66,37

УКУПНО : I + II + III 759.947.076 699.207.866 92,01
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1 ОРГАНИ ОПШТИНЕ                

110 Извршни и законодавни органи                
1 411 Плате и додаци запослених 18.500.000 18.085.202 97,76         18.500.000 18.085.202 97,76

2 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 3.300.000 3.237.251 98,10         3.300.000 3.237.251 98,10

3 413 Накнаде у натури (превоз) 1.080.000 1.003.032 92,87         1.080.000 1.003.032 92,87
4 414 Социјална давања запосленима 0 0 0,00         0 0 0,00

5 416 Средства за остале посебне 
расходе 5.600.000 5.523.775 98,64         5.600.000 5.523.775 98,64

6 422 Трошкови путовања  50.000 31.607 63,21         50.000 31.607 63,21
7 423 Трошкови општинске славе 68.000 67.348 99,04         68.000 67.348 99,04

8 423 Трошкови репрезентације и 
протокола 1.600.000 1.661.960 103,87         1.600.000 1.661.960 103,87

9 423 Услуге информисања 1.020.000 922.119 90,40         1.020.000 922.119 90,40

10 423 Чланарина Сталној конферен-
цији градова и општина 315.000 314.438 99,82         315.000 314.438 99,82

11 423 Остале опште услуге 5.000.000 4.863.412 97,27         5.000.000 4.863.412 97,27
12 424 Остале специјализоване услуге 500.000 453.860 90,77         500.000 453.860 90,77
13 426 Публикације, часописи и гласила   100.000 94.557 94,56         100.000 94.557 94,56
13A 472 Академске награде 240.000 240.000 100,00         240.000 240.000 100,00

14 481
Дотације невладиним 
организацијама-друштвене 
организације 2.800.000 2.716.466 97,02         2.800.000 2.716.466 97,02

15 481 Финансирање политичких 
странака 340.000 339.998 100,00         340.000 339.998 100,00

16 483
Нанада по решењу суда за оду-
зето пољопривредно земљиште 
и друго 0 3.421.113         0 3.421.113

17 499 Стална буџетска резерва 40.000   0,00         40.000 0 0,00
18 499 Текућа буџетска резерва 92.000   0,00         92.000 0 0,00

Извори финансирања за функ-
цију 110            

1 Приходи из буџета 40.645.000 42.976.138 105,74         40.645.000 42.976.138 105,74

7 Донације од осталих нивоа 
власти     0 0     0 0 0,00

13 Пренета средства из претходне 
године     0 0     0 0 0,00
Укупно за функцију 110 40.645.000 42.976.138 105,74 0 0     40.645.000 42.976.138 105,74

90 Социјална заштита            

19 471 Трошкови смештаја деце са 
посебним потребама 2.200.000 1.315.070 59,78         2.200.000 1.315.070 59,78

20 472
Трошкови сахране социјално 
необезбеђених лица 
на Општини 400.000 419.323 104,83         400.000 419.323 104,83

21 472 Помоћи појединцима, породици 
и установама 2.600.000 2.572.904 98,96 500.000 499.903 99,98     3.100.000 3.072.807 99,12

22 472 Помоћ и унапређење животног 
стандарда ромске популације 1.400.000 1.056.085 75,43 45.000 45.000 100,00     1.445.000 1.101.085 76,20

23 423 Канцеларија за помоћ особама са 
инвалидитетом 850.000 784.344 92,28         850.000 784.344 92,28

24 472 Финансирање програма социо-
хуманитарних организација 4.107.000 2.204.502 53,68         4.107.000 2.204.502 53,68

25 472 Комисија за избегла и расељена 
лица 200.000 0 0,00 4.723.269 4.636.638 98,17     4.923.269 4.636.638 94,18

25А 484
Накнаде из буџета за штету 
насталу услед елементарних 
непогода 460.000 460.000 100,00         460.000 460.000 100,00
Извори финансирања за функ-
цију 090            

1 Приходи из буџета 12.217.000 8.812.228 72,13         12.217.000 8.812.228 72,13

7 Донације од осталих нивоа 
власти     1.815.000 1.815.000 100,00     1.815.000 1.815.000 100,00

8 Добровољни трансфери     45.000 45.000 100,00     45.000 45.000 100,00

13 Пренета средства из претходне 
године     3.408.269 3.321.541 97,46     3.408.269 3.321.541 97,46
Укупно за функцију 090 12.217.000 8.812.228 72,13 5.268.269 5.181.541 98,35     17.485.269 13.993.769 80,03
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
130 Опште услуге            

26 411 Плате и додаци запослених 159.240.450 153.799.175 96,58     229.346 229.989 100,28 159.469.796 154.029.164 96,59

27 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 28.673.000 27.532.592 96,02     41.053 41.253 100,49 28.714.053 27.573.845 96,03

28 413 Накнаде у натури ( превоз ) 6.806.000 6.375.017 93,67         6.806.000 6.375.017 93,67
29 414 Социјална давања запосленима 10.000.000 9.980.685 99,81         10.000.000 9.980.685 99,81

30 416 Средства за остале посебне 
расходе 550.000 542.261 98,59         550.000 542.261 98,59

31 421 Стални трошкови 36.000.000 36.238.564 100,66 1.700.000 1.700.000 100,00     37.700.000 37.938.564 100,63
32 422 Трошкови службених путовања 170.000 168.113 98,89         170.000 168.113 98,89
33 423 Услуге по уговору 20.000.000 19.380.477 96,90 513.000 512.217 99,85 727.200 703.852 96,79 21.240.200 20.596.546 96,97
34 424 Специјализоване услуге 3.576.550 3.378.356 94,46         3.576.550 3.378.356 94,46

35 4251 Текуће поправке и одржавање  
објекта 7.140.000 5.674.638 79,48         7.140.000 5.674.638 79,48

36 4252 Текуће поправке и одржавање 
опреме 3.031.030 2.958.144 97,60         3.031.030 2.958.144 97,60

37 426 Материјал 10.550.000 10.498.120 99,51 1.433.665 1.433.665 100,00     11.983.665 11.931.785 99,57

37A 441 Отплата камата домаћим послов-
ним банкама     800.000 760.671 95,08     800.000 760.671 95,08

37Б 463 Текући трансфер     2.746.971 2.746.971 100,00     2.746.971 2.746.971 100,00
38 482 Порези, обавезне таксе и казне 350.000 242.700 69,34         350.000 242.700 69,34
39 483 Новчане казне по решењу суда 430.000 435.520 101,28         430.000 435.520 101,28
40 511 Капитално одржавање 3.500.000 3.169.651 90,56         3.500.000 3.169.651 90,56
41 512 Набавка опреме 5.510.000 5.008.066 90,89         5.510.000 5.008.066 90,89
42 515 Остала основна средства     2.165.000 2.161.170 99,82     2.165.000 2.161.170 99,82

Извори финансирања за функ-
цију 130            

1 Приходи из буџета 295.527.030 285.382.079 96,57         295.527.030 285.382.079 96,57

6 Текуће донације од међународних 
организација         997.599 975.094 97,74 997.599 975.094 97,74

7 Донације од осталих нивоа 
власти     402.560 402.560 100,00     402.560 402.560 100,00

13 Пренета средства из претходне 
године     8.956.076 8.912.134 99,51     8.956.076 8.912.134 99,51
Укупно за функцију 130 295.527.030 285.382.079 96,57 9.358.636 9.314.694 99,53 997.599 975.094 97,74 305.883.265 295.671.867 96,66
Укупно за главу 1 348.389.030 337.170.445 96,78 14.626.905 14.496.235 99,11 997.599 975.094 97,74 364.013.534 352.641.774 96,88

1.1. Јавно предузеће „Пословни 
простор Звездара”            

133 Остале опште услуге            
43 411 Плате и додаци запослених 9.711.490 9.711.113 100,00     1.060.230 1.060.000 99,98 10.771.720 10.771.113 99,99

44 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 1.613.510 1.612.732 99,95     315.490 315.000 99,84 1.929.000 1.927.732 99,93

45 414 Социјална давања запосленим 0 0 0,00     825.000 0 0,00 825.000 0 0,00
46 415 Накнаде за запослене (превоз) 382.940 299.753 78,28     250.000 199.000 79,60 632.940 498.753 78,80

47 416 Средства за остале посебне 
расходе 3.324.730 3.324.495 99,99     646.270 647.000 100,11 3.971.000 3.971.495 100,01

48 421 Стални трошкови 1.829.000 1.624.451 88,82     630.000 451.000 71,59 2.459.000 2.075.451 84,40
49 422 Трошкови путовања 100.000 30.770 30,77     50.000 40.000 80,00 150.000 70.770 47,18
50 423 Услуге по уговору 2.200.000 1.827.482 83,07     465.000 284.000 61,08 2.665.000 2.111.482 79,23
51 424 Специјализоване услуге 900.000 832.000 92,44     150.000 57.000 38,00 1.050.000 889.000 84,67
52 425 Текуће поправке и одржавање 0 -1 0,00     250.000 213.000 85,20 250.000 212.999 85,20
53 426 Материјал 660.000 573.459 86,89     150.000 82.000 54,67 810.000 655.459 80,92
54 4821 Порез на додату вредност 29.443.330 29.791.769 101,18     360.000 171.000 47,50 29.803.330 29.962.769 100,53
55 4822 Таксе 110.000 107.704 97,91     400.000 417.000 104,25 510.000 524.704 102,88
56 483 Новчане казне по решењу суда 0 0     700.000 502.000 71,71 700.000 502.000 71,71

57 4251 Текуће поправке и одржавање 
објекта 4.000.000 3.927.460 98,19     0 0 4.000.000 3.927.460 98,19

58 511 Капитално одржавање 3.800.000 3.821.642 100,57         3.800.000 3.821.642 100,57
59 512 Набавка опреме 200.000 183.438 91,72         200.000 183.438 91,72
60 515 Остала основна средства 0 0 0,00         0 0 0,00

Извори финансирања за функ-
цију 133            

1 Приходи из буџета 58.275.000 57.668.267 98,96         58.275.000 57.668.267 98,96
4 Сопствени приходи         6.251.990 4.438.000 70,99 6.251.990 4.438.000 70,99

Укупно за функцију 133 58.275.000 57.668.267 98,96     6.251.990 4.438.000 70,99 64.526.990 62.106.267 96,25
Укупно за главу 1.1. 58.275.000 57.668.267 98,96     6.251.990 4.438.000 70,99 64.526.990 62.106.267 96,25

1.2. Месна заједница Звездара            
160 Опште јавне услуге            

61 421 Стални трошкови 8.160.000 7.677.711 94,09     2.850.000 2.994.000 105,05 11.010.000 10.671.711 96,93
62 423 Услуге по уговору 0 0     20.000 10.000 50,00 20.000 10.000 50,00

63 4251 Текуће поправке и одржавање  
објекта 4.700.000 4.686.880 99,72     100.000 98.000 98,00 4.800.000 4.784.880 99,69

64 4252 Текуће поправке и одржавање 
опреме 500.000 147.966 29,59     100.000 74.000 74,00 600.000 221.966 36,99

65 426 Материјал         400.000 206.000 51,50 400.000 206.000 51,50
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

66 482 Порези, обавезне таксе и казне         140.000 51.000 36,43 140.000 51.000 36,43
67 511 Капитално одржавање         82.000.000 44.914.262 54,77 82.000.000 44.914.262 54,77
68 512 Набавка опреме 700.000 405.284 57,90     10.000 0 0,00 710.000 405.284 57,08

Извори финансирања за функ-
цију 160            

1 Приходи из буџета 14.060.000 12.917.841 91,88         14.060.000 12.917.841 91,88
4 Сопствени приходи         3.620.000 3.433.000 94,83 3.620.000 3.433.000 94,83
10 Примања од домаћих задуживања         82.000.000 44.914.262 54,77 82.000.000 44.914.262 54,77

13 Пренета средства из претходне 
године            
Укупно за функцију 160: 14.060.000 12.917.841 91,88 0 0 85.620.000 48.347.262 56,47 99.680.000 61.265.103 61,46
Укупно за главу 1.2.: 14.060.000 12.917.841 91,88 0 0 85.620.000 48.347.262 56,47 99.680.000 61.265.103 61,46

2.1. 620 Развој заједнице            
69 423 Услуге по уговору 4.940.000 4.980.552 100,82         4.940.000 4.980.552 100,82

70 423
Средства за реализацију 
пројектних мера дефинисаних у 
стратегији развоја општине 0 0         0 0

71 423 Канцеларија за младе 300.000 293.327 97,78 499.350 496.800 99,49     799.350 790.127 98,85
72 423 Канцеларија за „Start up“ 100.000 98.927 98,93         100.000 98.927 98,93

73 424 Трошкови рушења бесправно 
подигнутих објеката   3.989.268 4.199.894 4.199.894 100,00     4.199.894 8.189.162 194,98

74 424 Трошкови уређења паркова и 
игралишта     1.500.000 560.000 37,33     1.500.000 560.000 37,33

75 424 Услуге очувања животне средине 1.000.000 516.706 51,67 1.000.000 802.200 80,22     2.000.000 1.318.906 65,95

76 425 Текуће поправке и одржавање 
осталих објеката 28.868.732 22.439.766 77,73 11.165.000 11.165.000 100,00     40.033.732 33.604.766 83,94

77 426 Материјал 0 0 0,00         0 0 0,00
78 4651 Текући трансфери 805.000 802.100 99,64         805.000 802.100 99,64
79 4652 Капитални трансфери 31.325.238 30.052.415 95,94 22.695.968 22.695.965 100,00     54.021.206 52.748.380 97,64
80 511 Капитално одржавање 9.500.000 2.426.644 25,54 5.979.964 5.947.198 99,45 23.000.000 16.180.740 70,35 38.479.964 24.554.582 63,81
81 512 Набавка опреме 5.920.000 5.907.011 99,78         5.920.000 5.907.011 99,78

Извори финансирања за функ-
цију 620            

1 Приходи из буџета 82.758.970 71.506.716 86,40         82.758.970 71.506.716 86,40
7 Донације од осталих нивоа власти     5.899.350 4.956.800 84,02     5.899.350 4.956.800 84,02
10 Примања од домаћих задуживања         23.000.000 16.180.740 70,35 23.000.000 16.180.740 70,35

13 Пренета средства из претходне 
године     41.140.826 40.910.257 99,44     41.140.826 40.910.257 99,44
Укупно за функцију 620: 82.758.970 71.506.716 86,40 47.040.176 45.867.057 97,51 23.000.000 16.180.740 70,35 152.799.146 133.554.513 87,41

810 Услуге рекреације и спорта            

82 423 Услуге по уговору                                        
(Услуге рекреације и спорта) 360.000 43.600 12,11         360.000 43.600 12,11

83 4651 Манифестације из области спор-
та СЦ Олимп 2.919.000 2.919.000 100,00 1.099.000 1.090.032 99,18     4.018.000 4.009.032 99,78

84 472 Накнаде из буџета за спорт 800.000 779.400 97,43         800.000 779.400 97,43
Извори финансирања за функ-
цију 810            

1 Приходи из буџета 4.079.000 3.742.000 91,74         4.079.000 3.742.000 91,74

13 Пренета средства из претходне 
године     1.099.000 1.090.032 99,18     1.099.000 1.090.032 99,18
Укупно за функцију 810: 4.079.000 3.742.000 91,74 1.099.000 1.090.032 99,18     5.178.000 4.832.032 93,32

820 Услуге културе            

85 4651 Текући трансфери УК Вук 
Караџић 9.000.000 9.000.000 100,00 12.300.000 12.300.000 100,00     21.300.000 21.300.000 100,00

86 423 Трошкови организовања фести-
вала „Позориште Звездариште“ 2.000.000 1.995.023 99,75 352.406 352.406 100,00     2.352.406 2.347.429 99,79

87 424 Манифестације из области културе 2.000.000 1.185.105 59,26         2.000.000 1.185.105 59,26
88 472 Накнаде из буџета за културу 500.000 474.483 94,90         500.000 474.483 94,90

Извори финансирања за функ-
цију 820            

1 Приходи из буџета 13.500.000 12.654.611 93,74         13.500.000 12.654.611 93,74
8 Добровољни трансфери     100.000 100.000 100,00     100.000 100.000 100,00

13 Пренета средства из претходне 
године     12.300.000 12.300.000 100,00     12.300.000 12.300.000 100,00

15 Неутрошена средства донације из 
претходне године     252.406 252.406 100,00     252.406 252.406 100,00
Укупно за функцију 820: 13.500.000 12.654.611 93,74 12.652.406 12.652.406 100,00     26.152.406 25.307.017 96,77

912 Основно образовање            
89 422 Превоз ученика 9.000.000 8.693.673 96,60         9.000.000 8.693.673 96,60

90 4251 Текуће поправке и одржавање 
школа 7.500.000 7.284.140 97,12         7.500.000 7.284.140 97,12

91 465 Текући трансфери 30.000.000 29.582.321 98,61         30.000.000 29.582.321 98,61
92 515 Остала основна средства             0 0 0,00

Извори финансирања за функ-
цију 912            

1 Приходи из буџета 46.500.000 45.560.134 97,98         46.500.000 45.560.134 97,98
Укупно за функцију 912: 46.500.000 45.560.134 97,98         46.500.000 45.560.134 97,98
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950 Образовање које није дефинисано 
нивоом            

93 472 Награде ученицима генерације 295.000 281.153 95,31         295.000 281.153 95,31
94 472 Књиге за ђаке прваке 252.000 251.021 99,61         252.000 251.021 99,61

95 472
Накнаде из буџета ученицима и 
студентима за одлазак на усавр-
шавање и такмичење 550.000 536.372 97,52         550.000 536.372 97,52
Извори финансирања за функ-
цију 950            

1 Приходи из буџета 1.097.000 1.068.546 97,41         1.097.000 1.068.546 97,41
Укупно за функцију 950: 1.097.000 1.068.546 97,41         1.097.000 1.068.546 97,41
Укупно за главу 2.1: 147.934.970 134.532.007 90,94 60.791.582 59.609.495 98,06 23.000.000 16.180.740 0,00 231.726.552 210.322.242 90,76
Извори финансирања за раздео 1            

1 Приходи из буџета 568.659.000 542.288.560 95,36         568.659.000 542.288.560 95,36
4 Сопствени приходи         9.871.990 7.871.000 79,73 9.871.990 7.871.000 79,73

6 Текуће донације од међународних 
организација         997.599 975.094 97,74 997.599 975.094 97,74

7 Донације од осталих нивоа власти     8.116.910 7.174.360 88,39     8.116.910 7.174.360 88,39
8 Добровољни трансфери     145.000 145.000 100,00     145.000 145.000 100,00

10 Примања од домаћих задужи-
вања         105.000.000 61.095.002 58,19 105.000.000 61.095.002 58,19

13 Пренета средства из претходне 
године     66.904.171 66.533.964 99,45     66.904.171 66.533.964 99,45

15 Неутрошена средства донације из 
претходне године     252.406 252.406 100,00     252.406 252.406 100,00

          Укупно за раздео 1: 568.659.000 542.288.560 95,36 75.418.487 74.105.730 98,26 115.869.589 69.941.096 60,36 759.947.076 686.335.386 90,31

Издаци буџета по основним наменама утврђени су у следећим износима:

Еко-
номска 
класи-
фика-
ција

Опис

Планирани 
расходи за 2011. 

годину  из буџета 
(01)

Извршени расходи 
у 2011. години из 

буџета (01)
Индекс  4/3

Планирани 
расходи  за 

2011. годину 
из осталих 

извора            
(04, 06, 07, 

08,10, 13, 15)

Извршени 
расходи у 

2011. години 
из осталих 

извора           
(04,06, 07, 08, 

10,13, 15)

Индекс 7/6

Укупно 
планирани 
расходи за 

2011. годину

Укупно 
извршени 
расходи у 

2011. години

Индекс 10/9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
41 Расходи за запослене 248.782.120 241.027.083 96,88 3.367.389 2.492.242 74,01 252.149.509 243.519.325 96,58

411 Плате и додаци запослених 187.451.940 181.595.490 96,88 1.289.576 1.289.989 100,03 188.741.516 182.885.479 96,90
412 Социјални доприноси на терет послодавца 33.586.510 32.382.575 96,42 356.543 356.253 99,92 33.943.053 32.738.828 96,45
413 Накнаде у натури 7.886.000 7.378.049 93,56 0 0 0,00 7.886.000 7.378.049 93,56
414 Социјална давања запосленима 10.000.000 9.980.685 99,81 825.000 0 0,00 10.825.000 9.980.685 92,20
415 Накнаде за  запослене 382.940 299.753 78,28 250.000 199.000 79,60 632.940 498.753 78,80
416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 9.474.730 9.390.531 99,11 646.270 647.000 100,11 10.121.000 10.037.531 99,18
42 Коришћење робе и услуга 169.088.312 160.338.322 94,83 28.255.515 26.435.034 93,56 197.343.827 186.773.356 94,64

421 Стални трошкови 45.989.000 45.540.726 99,03 5.180.000 5.145.000 99,32 51.169.000 50.685.726 99,06
422 Трошкови путовања и превоз деце 9.320.000 8.924.163 95,75 50.000 40.000 80,00 9.370.000 8.964.163 95,67
423 Услуге по уговору 38.753.000 37.233.009 96,08 2.576.956 2.359.275 91,55 41.329.956 39.592.284 95,80
424 Специјализоване услуге 7.976.550 10.355.294 129,82 6.849.894 5.619.094 82,03 14.826.444 15.974.388 107,74
425 Текуће поправке и одржавања 55.739.762 47.118.993 84,53 11.615.000 11.550.000 99,44 67.354.762 58.668.993 87,10
426 Материјал 11.310.000 11.166.137 98,73 1.983.665 1.721.665 86,79 13.293.665 12.887.802 96,95
44 Отплата камата 0 800.000 760.671 95,08 800.000 760.671 95,08

441 Отплата камата домаћим пословним банкама 0 800.000 760.671 95,08 800.000 760.671 95,08
46 Донације и трансфери 74.049.238 72.355.837 97,71 38.841.939 38.832.968 99,98 112.891.177 111.188.805 98,49

463 Текући трансфер 0 0 0,00 2.746.971 2.746.971 100,00 2.746.971 2.746.971 100,00
4651 Остале текуће донације, дотације и трансфери 42.724.000 42.303.422 99,02 13.399.000 13.390.032 99,93 56.123.000 55.693.454 99,23
4652 Остале капиталне донације, дотације и трансфери 31.325.238 30.052.415 95,94 22.695.968 22.695.965 100,00 54.021.206 52.748.380 97,64

51 Основна средства 29.130.000 20.921.736 71,82 113.154.964 69.203.370 61,16 142.284.964 90.125.106 63,34
511 Зграде и грађевински објекти 16.800.000 9.417.937 56,06 110.979.964 67.042.200 60,41 127.779.964 76.460.137 59,84
512 Машине и опрема 12.330.000 11.503.799 93,30 10.000 0 0,00 12.340.000 11.503.799 93,22
515 Остала основна средства 0 0 0,00 2.165.000 2.161.170 99,82 2.165.000 2.161.170 99,82
47 Права из социјалног осигурања 13.544.000 10.130.312 74,80 5.268.269 5.181.541 98,35 18.812.269 15.311.853 81,39

471 Трошкови смештаја деце са посебним потребама 2.200.000 1.315.070 59,78 0 0 0,00 2.200.000 1.315.070 59,78
472 Накнаде за социјалну помоћ из буџета 11.344.000 8.815.242 77,71 5.268.269 5.181.541 98,35 16.612.269 13.996.783 84,26
48 Остали расходи 33.933.330 37.515.270 110,56 1.600.000 1.141.000 71,31 35.533.330 38.656.270 108,79

481 Дотације невладиним организацијама: 3.140.000 3.056.464 97,34 3.140.000 3.056.464 97,34
482 Порези, таксе, казне наметнуте од власти 30.793.330 34.458.806 111,90 1.600.000 1.141.000 71,31 32.393.330 35.599.806 109,90

4821 Порез на додату вредност 29.443.330 29.791.769 101,18 360.000 171.000 47,50 29.803.330 29.962.769 100,53
4822 Остали порези из групе 482 460.000 350.404 76,17 540.000 468.000 86,67 1.000.000 818.404 81,84
4831 Новчане казне по решењу суда 430.000 3.856.633 896,89 700.000 502.000 71,71 1.130.000 4.358.633 385,72

484
Накнаде штете настале услед елементарних непогода 
или других природних услова 460.000 460.000 100,00 460.000 460.000 100,00

49 Резерва 132.000 0 0,00 0 0 0,00 132.000 0 0,00
499 Стална резерва** 40.000 0 0,00 0 0 0,00 40.000 0 0,00
499 Текућа резерва*** 92.000 0 0,00 0 0 0,00 92.000 0 0,00

  УКУПНИ РАСХОДИ 568.659.000 542.288.560 95,36 191.288.076 144.046.826 75,30 759.947.076 686.335.386 90,31
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Члан 12.
Буџетски суфицит, примарни суфицит и укупни фи-

скални резултат буџета:

О П И С Економска
класиф. Буџетска 

средства 
Додатна 
средства

Укупна 
средства
(3+4 )

I Укупна средства ( II+III ) 3+7+8+9 553.850.833 145.357.033 699.207.866

II Укупна примања ( 1+2+3 ) 7+8+9 553.850.833 78.200.456 632.051.289

1. Текући приходи 7 553.240.833 17.105.454 570.346.287

од којих су 1.1. камате 7411 5.631.937 5.631.937

2. Примања од продаје нефинан-
сијске имовине 8 610.000 610.000

3. Примања од задуживања и 
продаје финансијске имовине 9 61.095.002 61.095.002

3.1. Примања од продаје финан-
сијске имовине 92

III Пренета средства 3 67.156.577 67.156.577

IV Укупни издаци ( 4+5+6 ) 4+5+6 542.288.560 144.046.826 686.335.386

4. Текући расходи 4 521.366.824 74.843.456 596.210.280

од којих су 4.1. отплате камата 44 760.671 760.671

5. Издаци за нефинансијску 
имовину 5 20.921.736 69.203.370 90.125.106

6. Издаци за отплату главнице и 
набавку финансијске имовине 6

6.1. Набавка финансијске 
имовине 62

V Укупна средства минус укуп-
ни издаци 

(3+7+8+9)
-(4+5+6) 11.562.273 1.310.207 12.872.480

VI Буџетски дефицит
(1+2 )- (4+5 ) (7+8)-(4+5) 11.562.273 -65.846.370 -54.284.097

VII Примарни дефицит (укупни 
приходи умањени за наплаћене 
камате минус укупни расходи 
умањени за плаћене камате (VI- 
( 1.1.+4.1.))

(7-7411+8)
- (4-44+5) 5.930.336 -126.180.701 -120.250.365

VIII Укупни фискални резултат
(VI+(3.1.-6.1.))

(7+8)-(4+5)
+(92-62) 11.562.273 -126.941.372 -115.379.099

Буџетски дефицит као разлика између укупног износа 
текућих прихода, примања остварених по основу продаје 
нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода 
и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у 
износу од 115.379.099 динара.

Примарни дефицит, односно буџетски дефицит кориго-
ван за износ нето камате ( разлика између укупног износа 
наплаћених камата и укупног износа плаћених камата ), 
утврђен је у износу од 120.250.365 динара.

Укупан фискални резултат јe буџетски дефицит кори-
гован 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 54.284.097 динара.

Буџетски дефицит коригован јe за вишак прихода  из ра-
нијих година  у износу од 67.156.577 динара тако да сред-
ства за пренос у наредну годину износе 12.872.480 динара 
и биће распоређена Одлуком о ребалансу буџета за 2012. 
годину. 

Члан 13.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Беорада”. 

Скупштина градске општине Звездара
XI број 011 – 1- 5, 27. априла 2012. године

Председник
Стева Павловић, с. р.

Скупштина Градске општине Звездара на седници 
одржаној 27. априла 2012. године на основу члана 63. За-
кона о буџетском систему („Службени гласник РС‘‘ број 
54/09, 73/10, 101/10 и 101/11), члана 32. тачка 2. Закона 
о локалној самоуправи (‚‘Службени гласник РС‘‘ број 
129/07) и члана 19. Статута Градске општине Звезда-
ра („Службени лист града Београда“ број 43/08,43/09 и 
15/10), донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИ-
НЕ ЗВЕЗДАРА ЗА 2012. ГОДИНУ

У Одлуци  о буџету општине Звездара за 2012. годину ( 
„Службени лист града Београда” број 56/11 ) извршене су 
следеће измене :

Члан 1.
У члану 1. Неутрошена средства из предходне године, 

износ 2.026.632 динара замењује се износом 12.872.480 
динара.

Члан 2.
У члану 5. Пренета неутрошена средства из предхо-

дне године износ 2.026.632 динара замењује се износом 
12.872.480 динара.

Члан 3.
У члану 7. Расходи буџета по организационој, функци-

оналној и економској класификацији извршене су следеће 
измене:

Позиција 35, економска класификација 4251 (Текуће по-
правке и одржавање објекта) износ од 7.500.000 динара за-
мењује се износом од 9.704.956 динара.

Позиција 38, економска класификација 441 ( Отплата ка-
мата домаћим пословним банкама) износ од 12.388.000. ди-
нара замењује се износом од 16.028.892. динара.

Позиција 85, економска класификација 465 (Остале до-
тације и трансфери) износ од 31.855.400 динара замењује се 
износом 36.855.400 динара. 

Члан 4.
У складу са наведеним изменама у Члану 1. и 2. Одлу-

ке о буџету врше се одговарајуће измене у Билансу расхода 
као и у збировима појединих основних намена и расподеле 
у Посебном делу буџета.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања а 

примењиваће се даном доношења.

Члан 6. 
Одлуку објавити у Службеном листу града Београда.

Скупштина градске општине Звездара
XI број 011 – 1- 6, 27. априла 2012.  године

Председник 
Стева Павловић, с. р.
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ОБРЕНОВАЦ

Скупштина градске општине Обреновац, на седници 
одржаној 30. априла 2012. године, на основу члана 24. Ста-
тута градске општине Обреновац („Службени лист града 
Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10) и члана  78. и 79.  Зако-
на о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 
73/10, 101/10 и 101/11) , на предлог Већа градске општине 
Обреновац, донела је

ОДЛУКУ
О  ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ОБРЕНОВАЦ ЗА 2011.  ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Остварени текући приходи и примања, као и извршени 

текући расходи и издаци у  завршном рачуну буџета град-
ске општине Oбреновац у 2011. години износе у хиљадама 
динара: 

1 Остварени приходи и примања:
* текући приходи (7) 1,480,890
* примања од продаје нефинансијске имовине 

(8) 1,988
* примања од задуживања и продаје финан-

сијске имовине (9) 667
* пренета неутрошена средства из ранијих 

година (3) 499,024
Укупно остварени приходи, примања 
и пренета средства (7+8+9+3) 1,982,569

2 Извршени расходи и издаци
текући расходи (4) 1,687,612
издаци за набавку нефинансијске имовине (5) 76,505
издаци за отплату главнице домаћим креди-
торима (6) 15,717
Укупно извршени расходи и издаци (4+5+6) 1,779,834

3 Разлика укупних прихода, примања и прене-
тих
 средстава и укупних расхода и издатака  (1-2) 202,735

* суфицит 2011. године 165,563
* пренета неутрошена средства из ранијих 

година 37,172

Члан 2.
У Билансу стања на дан 31. децембра 2011 године (об-

разац 1) утврђена је укупна актива у износу од 3.702.209 
хиљада динара и укупна пасива у износу од 3.702.209 хиља-
да динара.

Члан 3.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 

31. децембра 2011. године (образац 2) утврђени су:

 у 000 динара
1. Укупно остварени текући приходи и примања 
остварени по основу продаје нефинансијске 
имовине 1.482.878
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за 
набавку нефинансијске имовине 1.764.117

3. Мањак прихода- буџетски дефицит (ред.бр. 
1 - ред. бр. 2) -281.239
4. Коригован вишак прихода и примања – буџет-
ски суфицит 165.563
а/ За део нераспоређеног вишка прихода и 
примања из ранијих година, који је коришћен за 
покриће расхода и издатака текуће године
б/ За део пренетих неутрошених средстава из 
ранијих година коришћен за покриће расхода и 
издатака текуће године 462.519
в/ За укључивање утрошених средстава текућих 
прихода и примања од продаје нефинансијске 
имовине за отплату обавеза по кредитима 15.717

Остварени вишак прихода – буџетски суфицит у износу 
од 165.563 хиљада динара  састоји се од:

– Суфицита на рачуну извршења буџета у износу од 
161.896 хиљада динара који чине:

– вишак прихода остварен од накнаде за загађивање жи-
вотне средине у износу од 1.530.652,74  динара.

– неутрошена средстава Републичког фонда за зашти-
ту животне средине опредељених за пројекат “Санације 
и рекултивације градске депоније Гребача” у износу од 
1.715.943,09 динара.

– вишак прихода од закупа у износу од 26.768.451,01 ди-
нара

– вишак прихода за финансирање пројекта “Урбани џе-
пови Београда” у износу 1.140.000,00 динара

– вишак прихода од накнаде за грађевинско земљиште и 
накнаде за путеве у износу од 42.693.548,78 динара.

– неутрошена средстава Министарства спорта пренета по 
пројекту Канцеларије за младе износу од 1.916,63 динара.

– вишак прихода оствареног за финансирање опште 
потрошње у износу од 88.045.613,63 динара.

– Суфицита на подрачунима директног и индиректних  
корисника у износу  од 3.667 хиљaда  динара.

Износ текућег буџетског суфицита и пренетих неутро-
шених  средстава из ранијих година биће распоређен Oдлу-
ком о изменама одлуке о буџету за 2012. годину.

Члан 4.
Буџетски дефицит, примарни дефицит и укупни фи-

скални резултат буџета утврђени су :

у 000 динара

A

Текући приходи и примања од 
нефинансијске  имовине и текући 

расходи и издаци за нефинансијску 
имовину

Екон.
 Клас.

План
I-XII 2011

Остваре-
но по

 заврш-
ном 

рачуну 
I-XII 
2011

% 
оства-
рења

I Текући приходи и примања од 
нефинансијске имовине 7+8 1,691,756 1,482,878 87.65

1 Текући приходи 7 1,691,656 1,480,890 87.54

1.1 Уступљени приходи 375,513 410,613 109.35

Порез на приход од самосталних 
делатности 711 43,288 35,881 82.89

Порез на зараде 711 83,493 134,394 160.96

Порез на земљиште 711 6,500 14,473 222.66

Порез на приход од непокретности 711 18,000 16,970 94.28

Самодопринос 711 3

Порез на наслеђе и поклон 713 6,000 4,992 83.20

Порез на пренос апсолутних права 713 54,090 44,049 81.44
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A

Текући приходи и примања од 
нефинансијске  имовине и текући 

расходи и издаци за нефинансијску 
имовину

Екон.
 Клас.

План
I-XII 2011

Остваре-
но по

 заврш-
ном 

рачуну 
I-XII 
2011

% 
оства-
рења

Накнада за моторна и друмска 
возила 714 15,000 14,163 94.42

Трансфери из РС 733 110,782 110,782 100.00

Наменски трансфери из РС 733 35,460 32,103 90.53

Трекући трансфери од града 733 2,900 2,803 96.66

1.2 Изворни приходи 1,316,143 1,070,277 81.32

Порез на имовину 713 220,000 158,912 72.23

Накнада за загађивање животне 
средине 714 546,216 360,911 66.07

Накнада за коришћење
грађевинског земљишта 741 382,000 377,646 98.86

Приходи од закупа пословног 
простора 742 50,000 58,418 116.84

Приходи од закупа стамбеног 
простора 742 1,000 0.00

Комуналне таксе 714-716 45,000 48,701 108.22

Камате 741 45,000 41,144 91.43

Приходи органа 742 7,000 8,031 114.73

Општинске административне таксе 742 2,000 2,898 144.90

Новчане и мандатне казне 743 257 294 114.40

Мешовити приходи 745 12,200 6,239 51.14

Текући добровољни трансфери од 
физичких и правних лица 744 3,252

Меморандумске ставке за рефунда-
цију расхода 771-772 5,470 3,831 70.04

2
Примања од продаје 
непокретности 811 100 1,988 1988.00

II Текући расходи и издаци за нефи-
нанскијску имовину 4+5 2,686,364 1,764,117 65.67

1 Текући расходи 4 2,555,370 1,687,613 66.04

Расходи за запослене 41 257,231 247,889 96.37

Коришћење роба и услуга 42 1,594,839 837,089 52.49

Отплата камата 44 7,900 6,427 81.35

Субвенције 45 386,320 380,095 98.39

Издаци за социјалну заштиту 47 206,340 143,875 69.73

Остали расходи 48,49 73,866 57,766 78.20

Текући трансфери 4631 28,874 14,472 50.12

Капитални трансфери

2 Капитални расходи-издаци 
за нефинансијску имовину 5 130,994 76,504 58.40

III Буџетски суфицит-дефицит I-II (7+8)-(4+5) -994,608 -281,239 28.28

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

(7+8-7411)-
(4+5-44) -1,047,508 -328,810 31.39

Укупан фискални резултат III+VI -994,108 -280,572 28.22

Б
Примања и издаци по основу про-
даје и набавке финансијке имовине 
и датих кредита        

IV
Примања по основу продаје фи-
нансијске имовине и отплате датих 
кредита 92 500 667 133.40

V
Издаци по основу датих позајми-
ца и 
набавке финансијске имовине 62

VI

Примања по основу продаје фи-
нансијске 
имовине и отплате кредита минус 
издаци
 по основу датих кредита и набавке 
финансијске имовине 92-62 500 667 133.40

В Задуживање и отплата дуга        

A

Текући приходи и примања од 
нефинансијске  имовине и текући 

расходи и издаци за нефинансијску 
имовину

Екон.
 Клас.

План
I-XII 2011

Остваре-
но по

 заврш-
ном 

рачуну 
I-XII 
2011

% 
оства-
рења

VII Примања од задуживања 91 0

1 Примања од домаћих задуживања 911

2
Примања од иностраних задужи-
вања 912

VIII Отплата главнице 61 18000 15717 87.32

1
Отплата главнице домаћим креди-
торима 611 18000 15717 87.32

IX
Промена стања на рачуну 
(III+VI+VII-VIII) -1,012,108 -296,289 29.27

X
Нето финансирање 
(VI+VII-VIII-IX=-III) 994,608 281,239 28.28

Буџетски дефицит као разлика измeђу укупног износа 
текућих прихода и примања остварених по основу продаје 
нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода 
и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у 
износу од 281.239 хиљада динара. 

Укупан фискални резултат је буџетски дефицит кори-
гован 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 280.572 хиљадe динара.

Члан 5.
У извештају о капиталним издацима и финансирању у 

периоду од 1. јануара до 31. децембра 2011. године утврђе-
на су примања по свим изворима финансирања у износу 
од 2.655 хиљада динара и укупни издаци у износу од 92.222 
хиљада динара.

Члан 6.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јану-

ара до 31. децембара 2011. године, утврђени су укупни нов-
чани приливи у износу од 1.483.545 хиљада динара, укуп-
ни новчани одливи у износу од 1.779.834 хиљада динара и 
салдо готовине на крају године у износу од 202.735 хиљада 
динара. 

Узимајући у обзир укупне новчане приливе и новчане 
одливе у 2011. години остварен је мањак новчаних прилива 
у износу од 296.289 хиљадa динара.

Члан 7.
У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јану-

ара до 31. децембра 2011. године утврђен је мањак при-
лива у износу од 296.289 хиљадa динара између укупних 
прихода и примања у износу од  1.483.545 хиљада динара 
и укупних расхода и издатака у износу од 1.779.834 хиља-
да динара. 

Приходи и примања из буџета остварени су у износу од 
1.473.519 хиљада динара, а расходи и издаци из буџета у из-
носу од 1.772.497 хиљада динара, утврђен је мањак новча-
них прилива  у износу од  298.978 хиљада динара.

Приходи и примања из осталих извора износе 10.026 
хиљаде динара, а расходи и издаци из осталих извора 7.337 
хиљада  динара, тако да је утврђена  разлика вишак при-
мања у износу од 2.689 динара.
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ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.
Укупно планирани и остварени текући приходи и примања свих буџетских корисника према економској класифика-

цији износе у динарима:

Екон.
клас. Приходи и примања Извор Планирано

Остварено
преко рачуна из-
вршења буџета

%

Остварено
преко сопстве-

ног рачуна 
индиректних 

корисника

Остварено 
преко подрачу-

на директног 
корисника

УКУПНО %

1 2 3 4 5 6 7   8 10

711
Порез на доходак, добит и
 капиталне добитке 01 151,281,000.00 201,720,149.92 133.34     201,720,149.92 133.34

712 Порез на фонд зарад 01   361.86       361.86  
713 Порез на имовину 01 280,090,000.00 207,952,865.71 74.25     207,952,865.71 74.25
714 Комунална такса 01 15,000,000.00 20,642,119.75 137.61     20,642,119.75 137.61
714 Накнада за друмска возила 01 15,000,000.00 14,162,826.40 94.42     14,162,826.40 94.42
714 Накнада од емисије SO2, NO2 01 546,216,000.00 358,259,383.26 65.59     358,259,383.26 65.59
714 Накнада за загађивање жив. средине 01   2,644,296.36       2,644,296.36  

714
Посебна накнада за заштиту и 
унапређење животне средине 01   7,648.00       7,648.00  

716 Комунална такса за истицање фирме 01 15,000,000.00 19,955,308.86 133.04     19,955,308.86 133.04
733 Законски трансфери из РС 01 110,782,000.00 110,781,633.96 100.00     110,781,633.96 100.00
733 Наменски трансфери из РС 01 35,460,000.00 32,103,295.58 90.53     32,103,295.58 90.53

733
Текући трансфери од градова у корист
 општина 01 2,900,000.00 2,052,997.22 70.79 750,000.00   2,802,997.22 96.66

741
Накнада за коришћење
 грађев. земљишта 01 382,000,000.00 377,646,105.02 98.86     377,646,105.02 98.86

741
Комунална такса за 
коришћење простора 01 15,000,000.00 8,103,479.09 54.02     8,103,479.09 54.02

741 Приходи од камата 01 45,000,000.00 41,143,537.60 91.43     41,143,537.60 91.43
742 Приходи од закупа пословног простора 01 51,000,000.00 58,417,529.04 114.54     58,417,529.04 114.54
742 Приходи општинских органа управе 01 7,000,000.00 8,031,362.51 114.73     8,031,362.51 114.73
742 Приходи од таксе 04         0.00  
742 Општинске административне таксе 01 2,000,000.00 2,898,385.00 144.92     2,898,385.00 144.92
743 Новчане и мандатне казне 01 257,000.00 284,774.76 110.81   8,912.65 293,687.41 114.28
744 Текући добровољни трансфери 01   886,320.00       886,320.00  
744 Текући добровољни трансфери 04     2,366,256.98   2,366,256.98  
745 Мешовити приходи 01 1,000,000.00 1,234,547.40 123.45     1,234,547.40 123.45
745 Мешовити приходи 04 11,200,000.00 0.00 5,004,524.01   5,004,524.01 44.68

771-772 Меморандумске ставке 03 5,470,000.00 2,671,267.26 48.83 1,160,019.93   3,831,287.19 70.04
812 Примања од продаје покретних ствари 04 100,000.00   0.00 34,404.00 1,953,924.44 1,988,328.44 1988.33

921
Примања од продаје домаће
финансијске имовине 04 500,000.00   0.00 498,013.00 168,469.38 666,482.38 133.30

  УКУПНО   1,692,256,000.00 1,471,600,194.56 86.96 9,813,217.92 2,131,306.47 1,483,544,718.95 87.67

Члан 9.
Укупно планиране и извршене текуће расходе и издатке свих буџетских корисника према економској класификацији и 

извору финансирања приказује следећа табела:

Ек.
клас. Врста расхода План Извршење са

 извора 01
Извршење са

 извора 04
Извршење са

 извора 03 Укупно %

1 2 3 4 5 6 7 8
411 Плате и додаци запослених 182,828,937.00 181,503,486.93     181,503,486.93 99.28
412 Социјални доприноси на терет послод. 32,883,811.00 32,492,333.76     32,492,333.76 98.81
413 Накнаде у натури 810,000.00 643,748.38     643,748.38 79.48
414 Социјална давања запосленима 16,014,767.00 8,453,281.86 195,110.00 3,359,002.94 12,007,394.80 74.98
415 Накнаде за запослене 7,330,000.00 6,446,025.43     6,446,025.43 87.94
416 Награде, бонуси и остали пос. расх. 5,614,365.00 3,804,938.15 1,199,362.00   5,004,300.15 89.13
417 Одборнички додатак 10,000,000.00 9,791,588.37     9,791,588.37 97.92
421 Стални трошкови 82,288,354.00 70,909,741.28 2,377,896.49   73,287,637.77 89.06
422 Трошкови путовања 1,290,000.00 772,333.88     772,333.88 59.87
423 Услуге по уговору 64,817,000.00 48,734,030.65 1,025,492.20   49,759,522.85 76.77
424 Специјализоване услуге 482,077,028.00 434,792,714.16 396,737.31   435,189,451.47 90.27

425
Текуће поправке и одржавање
/услуге и материјал/ 290,630,252.00 263,452,196.39 946,528.42   264,398,724.81 90.97

426 Материјал 16,736,800.00 13,549,575.51 131,995.00   13,681,570.51 81.75
441 Отплата домаћих камата 7,700,000.00 6,342,365.81     6,342,365.81 82.37
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1 2 3 4 5 6 7 8
444 Пратећи трошкови задуживања 200,000.00 85,000.00     85,000.00 42.50
451 Субвенције 521,960,000.00 380,095,219.91     380,095,219.91 72.82

463
Донације и трансфери осталим 
нивоима власти 28,874,000.00 14,472,444.52     14,472,444.52 50.12

472
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 200,695,850.00 143,875,133.72     143,875,133.72 71.69

481
Дотације невладиним непрофитним орга-
низацијама 12,850,000.00 10,820,393.36 828,694.39   11,649,087.75 90.65

482 Порези, обавезне таксе и казне 17,660,000.00 13,959,620.28 8,635.98   13,968,256.26 79.10

483
Новчане казне и пенали по решењима 
судова 2,050,000.00 1,410,781.67 4,350.91   1,415,132.58 69.03

485 Накнада штете од државних органа 39,800,000.00 30,733,761.82     30,733,761.82 77.22
499 Средства  резерве 1,398,985.00       0.00 0.00
511 Зграде и грађевински објекти 111,768,155.00 61,920,202.85     61,920,202.85 55.40
512 Машине и опрема 13,975,070.00 11,460,915.59 222,765.50   11,683,681.09 83.60
513 Oстале некретнине и опрема         0.00  
515 Нематеријална имовина 5,250,000.00 2,899,795.66     2,899,795.66 55.23
530 Драгоцености         0.00  
541 Земљиште         0.00  
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 18,000,000.00 15,717,526.69     15,717,526.69 87.32

  УКУПНО 2,175,503,374.00 1,769,139,156.63 7,337,568.20 3,359,002.94 1,779,835,727.77 81.81

Члан 10.
Консолидовани завршни рачун буџета градске општине 

Обреновац за 2011. годину садржи:
1. Биланс стања на дан 31.12.2011. године;
2. Биланс прихода и расхода у периоду 1.1.2011.  до 

31.12.2011. године;
3. Извештај о капиталним издацима и примањима у пе-

риоду од 1.1.2011.  до 31.12.2011. године;
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 1.1.2011.  

до 31.12.2011. године;
5. Извештај о извршењу буџета  у периоду од 1.1.2011.  

до 31.12.2011. године
6. Објашњење великих одступања између одобрених сред-

става и извршења за период 1.1.2011. до 31.12.2011. године
7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима до-

маћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у пе-
риду од 1.1.2011. до 31.12.2011. године;

8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне 
буџетске резерве у периоду од 1.1.2011. до 31.12.2011. године;

9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године 
у периоду од 1.1.2011. до 31.12.2011. године и 

10. Одлука Скупштине градске општине Обреновац да 
се не ангажује екстерна ревизија за ревизију завршног рачу-
на буџета градске општине Обреновац за  период 1.1.2011. 
до 31.12.2011. године.

11. Детаљан извештај о реализацији средстава програма 
и пројеката који се финансирају из буџета, а односе се на:

– извештај о извршењу буџета градске општине Обрено-
вац за 2011. годину,

– субвенције јавним нефинансијским предузећима.

Члан 11.
Завршни  рачун буџета градске општине Обреновац за 

2011. годину доставити Граду Београду – Секретаријату за 
финансије, најкасније до 15. јуна 2012. године.

Члан 12.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Обреновац
VI – 01 број 400 – 2, 30. априла  2012. године

Председник
Мирослав Неговановић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници 
одржаној 30. априла 2012. године, на основу члана 43. став 
1. и члана 63. став 1. Закона о буџетском систему („Служ-
бени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10 и 101/11 ) и члана 
24. тачке 2. Статута градске општине Обреновац („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 44/08 и 4/10 и 15/10) на предлог 
Већа градске општине Обреновац, донела је 

ДР УГУ ОДЛУКУ

 О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕ-
НОВАЦ ЗА 2012. ГОДИНУ

Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине Обреновац за 2012. 

годину („Службени лист града Београда”, бр. 58/11 и 6/12) 
члан 1. мења се и гласи:

„Примања и издаци буџета градске општине Обреновац 
за 2012. годину, утврђени су у следећим износима:

 
  Опис – буџет 2012. године Економска

 класифик.  

  1 2 3
I Примања 2.324.110.000

Текући приходи 2.200.710.000
1. Уступљени приходи 749.510.000

Порез на приход од самосталне делатности 711 45.378.000
Порез на зараде 711 184.119.000
Порез на земљиште 711 21.703.000
Порез на приход од продаје непокретности 711 19.000.000
Порез на наслеђе и поклон 713 6.000.000
Порез на пренос апсолутних права 713 62.000.000
Накнада за моторна и друмска возила 714 15.000.000
Наменски трансфер од Републике 733  
Наменски трансфери oд виших нивоа власти 733 6.300.000
Tрансфери између истих нивоа власти 781 390.010.000

2. Изворни приходи 1.450.600.000
Порез на имовину 713 200.000.000
Накнада за загађивање животне средине 714 700.000.000
Посебна накнада за заштиту и унапређење животне 
средине 714 10.000
Накнада за коришћење грађев. земљишта 741 390.000.000
Приходи од закупа пословног простора 742 50.000.000
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  1 2 3
Комуналне таксе 714-716 45.000.000
Камате 741 45.000.000
Приходи органа 742 8.500.000
Административне таксе 742 3.000.000
Новчане и мандатне казне 743 500.000
Мешовити приходи 745 4.200.000
Закупнина за стан у државној својини 745 1.000.000
Меморандумске ставке за рефундацију
 расхода 771-772 3.390.000

3. Капитални приходи 600.000
Примања од продаје непокретности 811 100.000

II Издаци 4+5 2.306.110.000
ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 2.139.958.448

1. Расходи за запослене 41 267.852.112
2. Коришћење роба и услуга 42 1.307.326.336
3. Отплате камата 44 6.200.000
4. Субвенције 45 432.020.000
5. Издаци за социјалну заштиту 47 38.100.000
6. Остали расходи 48,49 64.060.000

ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ 4631-41 24.400.000
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 4632-42  

  КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 5 166.151.552
III Примања од продаје финансијске имовине и 

задуживања и отплата дуга и набавка финансијске 
имовине  

1. Примања по основу продаје финансијске имовине и 
отплате кредита 92 500.000

2. Задуживање 91  
2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911  
2.2. Задуживање код страних кредитора 912  
3. ОТПЛАТА ДУГА 61  

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 18.000.000
3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612  
3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613  
4. Набавка финансијске имовине 62  
IV Нето финансирање (1+2-3-4)    
V  Вишак прихода из ранијих година / извор финан-

сирања 13/ 3 123.400.000
VI Неутрошена средства од приватизације из ранијих 

година / извор финансирања 13/ 3  
„

Члан 2.
Члан 2. одлуке мења се и гласи:
„Буџет градске општине Обреновац за 2012.годину 

састоји се од:
– Текућих прихода и примања у износу од 1.810.700.000 

динара;
– Трансфера између буџетских корисника у износу од 

390.010.000 динара;
– Буџетског суфицита у износу од 123.400.000 динара; 
– Расхода и издатака у износу од 1.934.100.000 динара;
– Расхода и издатака из трансфера у износу од 

390.010.000 динара. „

Члан 3.
У текстуалнoм делу члан 10. одлуке мења се и гласи: 
„Укупна средства буџета градске општине Обреновац 

утврђена су у износу од 2.324.110.000 динара. Укупна сред-
ства формирана су приходима и примањима из следећих 
извора:

– прихода из буџета у износу од 1.797.210.000 динара - 
извор финансирања 01;

– трансфера између буџетских корисника у износу од 
390.010.000 динара - извор финансирања 02;

– средстава социјалних доприноса у износу од 3.390.000 
динара – извор финансирања 03;

– сопствених прихода у износу 3.800.000 динара – извор 
финансирања 04;

– донација од осталих нивоа власти у износу од 
6.300.000– извор финансирања 07;

– процењеног буџетског суфицита у износу од 
123.400.000 – извор финансирања 13.”

У табеларном делу члана 10. одлуке долази до промена у 
разделима на следећи начин:

– у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 3, 
функционална класификација 130 – Опште услуге, економ-
ска класификација 413 „Накнаде у натури”, извор финанси-
рања 01, износ од „1.000.000” динара, замењује се износом 
од „2.500.000” динара, тако да се укупан износ од „1.000.000” 
динара, замењује износом од „2.500.000” динара.

– у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 5, 
функционална класификација 130 – Опште услуге, еко-
номска класификација 415 „Накнада за запослене-пре-
воз”, извор финансирања 01, износ од „6.000.000” динара, 
замењује се износом од „950.000” динара, тако да се уку-
пан износ од „6.000.000” динара, замењује износом од 
„950.000” динара;

– у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 10, 
функционална класификација 130 – Опште услуге, економ-
ска класификација 423 „Услуге по уговору”, извор финанси-
рања 01, износ од „24.000.000” динара, замењује се износом 
од „23.500.000” динара, остали извори финансирања остају 
непромењени, тако да се укупан износ од „32.000.000” дина-
ра, замењује износом од „31.500.000” динара;

– у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 13, 
функционална класификација 130 – Опште услуге, економ-
ска класификација 425 „Текуће поправке и одржавање”, из-
вор финансирања 01, износ од „5.000.000” динара, замењује 
се износом од „5.600.000” динара, тако да се укупан износ 
од „5.000.000” динара, замењује износом од „5.600.000” ди-
нара;

– у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 17, 
функционална класификација 130 – Опште услуге, економ-
ска класификација 511 „Зграде и грађевински објекти”, из-
вор финансирања 01, износ од „3.000.000” динара, замењује 
се износом од „3.500.000” динара, тако да се укупан износ 
од „3.000.000” динара, замењује износом од „3.500.000” ди-
нара;

– у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 24, 
функционална класификација 160 – Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту, економска класифика-
ција 483 „Новчане казне и пенали”, извор финансирања 01, 
износ од „50.000” динара, замењује се износом од „500.000” 
динара, тако да се укупан износ од „50.000” динара, за-
мењује износом од „500.000” динара;

– у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 63, 
функционална класификација 160 – Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту, економска класифика-
ција 416 „Трошкови изборне комисије”, извор финансирања 
01, износ од „4.000.000” динара, замењује се износом од 
„2.000.000” динара, тако да се укупан износ од „4.000.000” 
динара, замењује износом од „2.000.000” динара;

– у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 65, 
функционална класификација 160 – Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту, економска класифика-
ција 423 „Услуге по уговору”, извор финансирања 01, износ 
од „500.000” динара, замењује се износом од „5.000.000” 
динара, додаје се нови извор финансирања 07, у износу од 
„5.000.000” динара, тако да се укупан износ од „500.000” ди-
нара, замењује износом од „10.000.000” динара.
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Извори финансирања за раздео 1 – Управа градске 
општине – 07 Донације од осталих нивоа власти, износ од 
„300.000” динара замењује се износом од „5.300.000” динара, 
остали извори финансирања остају непромењeни, тако да 
се укупан износ од „’750.621.888” динара, замењује износом 
од „755.621.888” динара.

* * *
Изменама у структури Извора финансирања за раздео 

од 1 – 6, мења се и укупна структура Извора финансирања 
за раздео од 1-6:

07 – Донације од осталих нивоа власти, износ од 
„1.300.000” динара, замењује се износом од „6.300.000” ди-
нара;

Остали извори финансирања остају непромењени, тако 
да се укупан износ од „2.319.110.000” динара замењује изно-
сом од „2.324.110.000” динара.

Члан 4.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављи-

вања у „ Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 400 – 3, 30. априла 2012. године

Председник
Мирослав Неговановић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници 
одржаној 30. aприла 2012. године, на основу члана 24 Ста-
тута градске општине Обреновац („Службени лист града 
Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10) и члана 102 Пословника 
Скупштине градске општине Обреновац („Службени лист 
града Београда”, број 6/11), донела је 

ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ДОПУНЕ ПРОГРАМА ГАСИФИКА-
ЦИЈЕ НАСЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИ-

НЕ ОБРЕНОВАЦ

1. Доноси се допуна Програма гасификације насеља на 
територији градске општине Обреновац који је донет Од-
луком Скупштине градске општине VI-01 бр. 020-101 од 
23.11.2011. године, а којом је извршена процена инвести-
ционе вредности гасоводних објеката, коју процену је из-
вршило Предузеће за пројектовање, инжињеринг и консал-
тинг „3Е Инжињеринг” д.о.о. Београд.

Допуна Програма чини саставни део ове одлуке.
2. Ова одлука је допуна Одлуке Скупштине градске 

општине VI-01 бр. 020-101 од 23. новембра 2011. године. 
3. Ова одлука се доставља: ЈП ‘’Србијагас’’, ЈП за из-

градњу Обреновца, Јавном правобранилаштву градске 
општине Обреновац, Одељењу за имовинско-правне и 
стамбене послове и Одељењу за урбанизам и комунално 
грађевинске послове Управе градске општине Обреновац.

4. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020- 35, 30. априла 2012. године

Председник 
Мирослав Неговановић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац, на седници 
одржаној 30. априла 2012. године, на основу члана 24. тачке 
28 Статута градске општине Обреновац („Службени лист 
града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10), а у вези са чланом 
15 Закона о јавним предузећима и обављању делатности од 
општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 
107/05 и 108/05 ) и члана 28. Одлуке о оснивању ЈКП „‘Во-
довод и канализација” Обреновац („Службени лист града 
Београда”, број 26/06) , донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРВОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О  ИМЕНОВАЊУ НАД-
ЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУ-

ЗЕЋА ‘’ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА’’ ОБРЕНОВАЦ

1. Мења се Решење о именовању председника и чланова 
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ‘’Водовод 
и канализација’’ Обреновац VI-13 бр. 020 - 116  од  27. јунa 
2008. године тако што се разрешава Милан Вукашиновић, 
економиста из Обреноваца дужности председника Надзор-
ног одбора Јавног комуналног предузећа ''Водовод и кана-
лизација'' Обреновац пре истека времена на које је имено-
ван, на основу поднете оставке. 

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-
ограда”.

Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020- 34, 30. aприла 2012. године

Председник 
Мирослав Неговановић, с. р.

Председник Скупштине градске општине Обреновац 27. 
априла 2012. године, на основу члана 18. става 2 Одлуке о 
месним заједницама на територији градске општине Обре-
новац („Службени лист града Београда”, бр. 25/09 и 14/12), 
донео је

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 
29 МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ 

1. Расписујем изборе за чланове савета 29 месних 
заједница на територији градске општине Обреновац за 24. 
јун 2012. године и то за: 

1. II месна заједница Обреновац
2. III месна заједница Обреновац
3. Месна заједница Дудови
4. Месна заједница Рвати
5. Месна заједница Бело Поље
6. Месна заједница Забрежје
7. Месна заједница Звечка
8. Месна заједница Барич
9. Месна заједница Мала Моштаница
10. Месна заједница Мислођин
11. Месна заједница Јасенак
12. Месна заједница Дражевац
13. Месна заједница Баљевац
14. Месна заједница Конатице
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15. Месна заједница Пољане 
16. Месна заједница Грабовац
17. Месна заједница Дрен
18. Месна заједница Орашац
19. Месна заједница Љубинић
20. Месна заједница Вукићевица
21. Месна заједница Стублине
22. Месна заједница Велико Поље
23. Месна заједница Пироман (и Бровић)
24. Месна заједница Трстеница
25. Месна заједница Ратари (и Бргулице)
26. Месна заједница Кртинска
27. Месна заједница Уровци
28. Месна заједница Скела
29. Месна заједница Ушће
2. Рокови за спровођење изборних радњи почињу да 

теку од дана ступања на снагу ове одлуке.
3. Изборе за чланове Савета 29 месних заједница на те-

риторији градске општине Обреновац из тачке 1. ове одлу-
ке спровешће Изборна комисија градске општине Обрено-
вац и бирачки одбори које образује и чији састав одреди 
ова комисија. 

4. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном листу града Београда”.

5. Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Председник Скупштине градске општине Обреновац
VI-01 бр. 013- 43, 27. априла 2012. године

Председник 
Мирослав Неговановић, с. р.

На основу члана 13. и 14. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 54/11), Изборна ко-
мисија градске општине Обреновац, за спровођење избора 
за одборнике у Скупштини градске општине Обреновац, 
на основу својих појединачних решења VI-01 бр. 013-7 од 
22.3.2012. године;VI-01 број: 013-15 од 26.3.2012. године; 
VI-01 број: 013- 16 од 27.3.2012. године; VI-01 број: 013- 26 
од 29.3.2012. године; VI-01 број: 013- 31 од 5.4.2012. године; 
VI-01 број: 013- 32 од 5.4.2012. године, VI-01 број: 013- 42 од 
25.4.2012. године и VI-01 број: 013- 45 од 28.4.2012. године, 
на 23. седници, одржаној 28. априла 2012. године, донела је 
збирно

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОШИРЕНОГ САСТАВА ИЗБОР-
НЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНУ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ 6. МАЈА 2012. ГО-

ДИНЕ

I. Утврђује се проширени састав Изборне комисије град-
ске општине Обреновац за спровођење избора одборника у 
Скупштину градске општине Обреновац 6. маја 2012. годи-
не, у следећем саставу:

1. Љиљана Алавања Караклић из Обреновца, члан коми-
сије и

2. Милан Вукашиновић из Обреновца, заменик члана 
комисије, као опуномоћени представници коалиције „Дра-
ган Ђилас Избор за бољи Обреновац”.  

1. Саша Благојевић из Обреновца, члан комисије и
2. Иван Вујић из Белог Поља, заменик члана комисије, 

као опуномоћени представници коалиције „Мирослав Чу-
чковић Чучко - Уједињени региони Србије”.

1. Петар Вељовић из Обреновца, члан комисије и
2. Бобан Минић из Обреновца, заменик члана комисије,
као опуномоћени представници коалиције „Ивица Да-

чић – Социјалистичка партија Србије (СПС) – Јединствена 
Србија (ЈС)”.

1. Милан Марошанин из Обреновца, члан комисије и
2. Бојан Јанковић из Обреновца, заменик члана комиси-

је, као опуномоћени представници коалиције Покренимо 
Обреновац (Српска напредна странка, Нова Србија, Покрет 
социјалиста, Покрет снага Србије – БК, Партија уједињених 
пензионера Србије ОО Обреновац).

1. Светислав Павловић из Обреновца, члан комисије и
2. Слободан Ћирић из Обреновца, заменик члана коми-

сије, као опуномоћени представници коалиције Преокрет.
1. Велисав Илић из Обреновца, члан комисије и
2. Зорица Лалић из Обреновца, заменик члана комисије, 

као опуномоћени представници Групе грађана „Обреновац 
- наш град”.

1. Јордан Пајовић из Обреновца, члан комисије и
2. Татјана Дрењанин из Обреновца, заменик члана коми-

сије, као опуномоћени представници Демократскe Странкe 
Србије – Војислав Коштуница.

II. Састав комисије утврђен овим актом објавити у 
„Службеном листу града Београда”. 

Изборна комисија градске општине Обреновац
VI-01 бр. 013- 47, 28. априла 2012. године

Председник 
Маја Лалић, с. р.

Изборна комисија градске општине Обреновац на сед-
ници одржаној 28. априла 2012. године, на основу члана 15. 
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 
129/07 и 54/11), донела је 

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА 
ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ 
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ, 

РАСПИСАНИМ ЗА 6. МАЈ 2012. ГОДИНЕ

1. За гласање на изборима за одборнике Скупштине 
градске општине Обреновац, расписаним за 6. мај 2012. го-
дине, штампаће се 65.379 гласачких листића.

Број гласачких листића из става 1. ове тачке обухвата 
број 65.183, што је укупан број уписаних бирача у град-
ској општини Обреновац на дан 20. априла 2012. године и 
број 196 као резерву гласачких листића од 0,3% од укупног 
броја бирача у градској општини Обреновац за гласање на 
изборима за одборнике Скупштине градске општине Об-
реновац.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-
ограда”. 

Изборна комисија градске општине Обреновац
VI - 01 број 013- 44, 28. априла 2012. године

Председник 
Маја Лалић, с. р.
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ЈП Службени гласник
Служба продаје
Јована Ристића 1, Београд
тел.: 011/30 60 576, 30 60 536
e-mail: rzivanovic@slglasnik.com

Плаћање на три и више рата 

Поклон

ГЛАСНИКОВОЈ

у претплати од 1. марта 2012.
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Страна
Програм мера подршке за спровођење пољопри-

вредне политике града Београда за 2012. годину– –  1

Aкти градских општина

ЗВЕЗДАРА
Одлука о завршном рачуну буџета градске 

општине Звездара за 2011. годину– – – – – – – – – –  4
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету 

општине Звездара за 2012. годину– – – – – – – – – –  10

OБРЕНОВАЦ
Одлука о завршном рачуну буџета градске 

општине Обреновац за 2011. годину  – – – – – – – –  11
Друга одлука о ребалансу буџета градске општи-

не Обреновац за 2012. годину  – – – – – – – – – – – –  14

Страна
Одлука о доношењу допуне Програма гасификације 

насеља на територији градске општине Обреновац– –  16
Решење о првој измени Решења о именовању 

Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
„Водовод и канализација” Обреновац  – – – – – – –  16

Одлука о расписивању избора за чланове савета 
29 месних заједница на територији градске општине 
Обреновац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  16

Решење о утврђивању проширеног састава Из-
борне комисије градске општине Обреновац за 
спровођење избора одборника у Скупштину град-
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Решење о утврђивању броја гласачких листића 
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САДРЖАЈ



Број 22 – 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. април 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине града Београда, Трг Николе Пашића 6, приземље 
– БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

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