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Цена 220 динара

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 20. септембра 2012. године, на основу 27. Статута
градске општине Вождовац – пречишћен текст („Службени
лист града Београда”, број 36/10) донела је

МЗ „ЗУЦЕ”
Разрешавају се дужности за председник Савета Саша
Нешић и члан Савета Милић Вукашиновић.
Бирају се за председника Савета Милић Вукашиновић,
за члана Савета Слободан Митровић.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

РЕШЕЊЕ

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-25/12, 20. септембра 2012. године

ВОЖДОВАЦ

Председник
Милан Рајковић, с. р.

О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „ВОЖДОВАЦ”
1. Констатује се да је Предрагу Перуничићу, директору
Спортског центра „Вождовац” престала функција директора овог центра, због поднете оставке 3. септембра 2012.
године.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-26/12, 20. септембра 2012. године
Председник
Милан Рајковић, с. р.

ЗВЕЗДАРА
Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 25. септембра 2012. године, на основу члана 63. 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. Статута градске општине Звездара („Службени лист
града Београда”, бр. 43/08, 43/09 и 15/10), донела је

ОДЛУКУ
Скупштина градске општине Вождовац на седници
одржаној 20. септембра 2012. године, на основу члана 27.
Статута градске општине Вождовац – пречишћен текст
(„Службени лист града Београда”, број 36/10) и члана 2. и
3. Одлуке о образовању и утврђивању подручја месних
заједница на територији општине Вождовац донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА „БЕЛИ ПОТОК”, „ПИНОСАВА” и „ЗУЦЕ”

О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА 2012. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине Звездара за 2012.
годину („Службени лист града Београда”, бр. 56/11 и 22/12)
члан 1. мења се и гласи:
I Укупни приходи и примања

661,524,319

Буџетска средства

578,631,000

Сопствени приходи

15,915,541

Примања од задуживања

43,904,998

Неутрошена средства из претходне године

1. У тачки 2. Решења о разрешењу и избору савета месних заједница „Бели Поток”, „Пиносава” и „Зуце” („Службени лист града Београда”, бр. 3/10, 11/10, 25/10, 36/10, 44/11
и 41/12) врши се следећа измена:

10,200,300

Донације

12,872,480

II Укупни расходи и издаци

661,524,319

Текући буџетски расходи и издаци

635,408,478

Расходи из сопствених прихода

10,200,300

Донације

15,915,541

III Буџетски суфицит/дефицит

0
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Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
Буџет за 2012. годину састоји се од:
1) примања у износу од динара
2) издатака у износу од динара
3) буџетског суфицита у износу од динара

661,524,319
661,524,319
0

Члан 3.
Члан 4. став 1. мења се и гласи:
Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету
у износу од 75.437 динара.
Члан 4.
Члан 5. мења се гласи:
Приходи буџета градске општине Звездара за 2012. годину у укупном износу од 661.524.319 динара по врстама,
односно економским класификацијама, утврђени су у следећим износима:
Економска
класифик.

Приходи

Износ

321

I Пренета неутрошена средства
из претходне године

12,872,480

711

Порез на земљиште

711

Порез на доходак грађана (8,50% остварених на
општини)

244,339,000

713

Порез на имовину
(39 % наплаћених на општини )

200,000,000

741

Приходи од камата

4,000,000

742

Општинске административне таксе
(100 % наплаћ. на општини)

2,000,000

742

Приходи органа

743

Приходи од мандатних казни и казни у управном
поступку

745

Мешовити и неодређени приходи

742

Приходи од закупа пословног простора
са ПДВ (63%)

711

Самодопринос
II УКУПАН ОБИМ СРЕДСТАВА:

0.00

Члан 5.
Члан 6. мења се и гласи:
Издаци буџета по основним наменама утврђени су у
слeдећим износима:
ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА
УТВРЂЕНИ СУ У СЛЕДЕЋИМ ИЗНОСИМА:
Екон.
класификација
41
411
412
413
414
415
416
42
421
422
423
424
425
426
44
441

107,092,000

46
463
465
51
511
512
515
47
471

0.00

472

0.00
6,000,000
2,000,000

565,431,000
13,200,000

48
481

Текуће донације од међународних организација
у корист нивоа општине

2,759,182

482

733

Трансферна средства из буџета града за наменску
потрошњу

4,391,359

733

Капитални трансфери од републике

7,425,000

744

Добровољни трансфери од физичких
и правних лица

1,340,000

4821
4822
4831
61
611

745

Сопствени приходи индиректних
корисника

10,200,300

911

Примања од домаћих задуживања

43,904,998

49
499

83,220,839

499

771

Меморандумске ставке за рефундацију
расхода

732

III Свега:
УКУПНО I+II+III

661,524,319
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Опис

Расходи за запослене
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури ( превоз )
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали
посебни расходи
Коришћење робе и услуга
Стални трошкови
Трошкови путовања и превоз деце
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавања
Материјал
Отплата камата
Отплата камата домаћим
пословним банкама
Донације, дотације и трансфери
Текући трансфер
Остале дотације и трансфери
Основна средства
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остала основна средства
Права из социјалног осигурања
Трошкови смештаја деце са
посебним потребама
Накнаде за социјалну помоћ
из буџета
Остали расходи
Дотације невладиним организацијама:
Порези, таксе, казне наметнуте
од власти
Порез на додату вредност
Остали порези из групе 482
Новчане казне по решењу суда
Отплата главнице
Отплата главнице домаћим
пословним банкама
Резерва
Стална резерва**
Текућа резерва***
УКУПНИ РАСХОДИ

Средства
из буџета

Издаци из
додатних
прихода
органа
259,796,000
4,652,628
197,343,000
2,445,681
35,294,000
459,447

Укупни
расходи у
2012.
години
264,448,628
199,788,681
35,753,447

6,580,000
9,800,000
179,000
10,600,000

0
425,000
451,000
871,500

6,580,000
10,225,000
630,000
11,471,500

135,324,253
48,785,853
9,600,000
35,749,110
6,594,290
26,890,000
7,705,000
12,388,000
12,388,000

12,216,265
5,896,455
49,000
2,396,165
2,138,800
820,000
915,845
3,840,891
3,840,891

147,540,518
54,682,308
9,649,000
38,145,275
8,733,090
27,710,000
8,620,845
16,228,891
16,228,891

75,689,400
9,085,000
66,604,400
47,797,000
37,011,160
10,335,840
450,000
13,265,000
2,115,000

9,431,905
4,063,745
5,368,160
52,039,998
52,029,998
10,000
0
86,632
0

85,121,305
13,148,745
71,972,560
99,836,998
89,041,158
10,345,840
450,000
13,351,632
2,115,000

11,150,000

86,632

11,236,632

32,844,910
4,559,910

625,000
0

33,469,910
4,559,910

28,285,000

625,000

28,910,000

27,815,000
320,000
150,000
1,160,000
1,160,000

225,000
300,000
100,000
0
0

28,040,000
620,000
250,000
1,160,000
1,160,000

366,437
291,000

0
0

366,437
291,000

75,437

0

75,437

578,631,000

82,893,319

661,524,319
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II. ПОСЕБНИ ДЕО
Члан 6.
Члан 7. мења се и гласи: Укупно планирани расходи буџета по организационој, функционалној и економској класификацији као и ближим наменама – позицијама износе:
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III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Звездара
XI број 011-1-52, 25. септембра 2012. године
Председник
Душан Игњатовић, с. р.

Скупштинa градске општине Звездара на седници одржаној 25. септембра 2012. године, на основу члана 19. Статута градске општине Звездара („Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 43/09 и 15/10), донела је

ОД Л У КУ
О КРИТЕРИЈУМИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА КОЈИМА
УПРАВЉА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЗВЕЗДАРА”
Члан 1.
Полазећи од одредаба Закона о облигационим односима, Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, број
72/2011) и Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда коју је донела Влада Републике
Србије, овом одлуком се ближе одређују критеријуми, начини и поступак издавања у закуп пословних просторија
којима управља Јавно предузеће за управљање пословним
простором „Пословни простор Звездара” (у даљем тексту:
Јавно предузеће).
Члан 2.
Пословне просторије којима управља Јавно предузеће
се, према подобности за обављање одређених делатности,
разврставају на:
I. ЛОКАЛЕ, који се зависно од делатности која се у њима
обавља, разврставају у три подгрупе:
1. Угоститељске у којима се претежно обавља угоститељска делатност
2. Занатске у којима се претежно обавља занатска делатност и
3. Прометне (трговачке) у којима се претежно обавља
промет робе на велико и мало
II. КАНЦЕЛАРИЈЕ
III. МАГАЦИНЕ
IV. АТЕЉЕЕ и
V. ПРОИЗВОДНЕ ХАЛЕ
У канцеларије се разврставају пословне просторије у
којима се обављају административни, банкарски, финансијски, пројектантски, агенцијски послови и сл.
Канцеларије се користе за обављање послова из области
здравства, образовања, социјалне заштите, науке и културе,
као и за рад политичких странака и разних удружења.
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У магацине се разврставају пословне просторије у којима се врши ускладиштење робе.
У атељее се разврставају пословне просторије које служе
за обављање одређене уметничке делатности носиоца права
закупа.
У производне хале се разврставају пословне просторије
у којима се обавља производња одређених производа.
Члан 3.
Одређивање намене новоизграђеног или прибављеног
пословног простора уколико није утврђена одговарајућим
урбанистичким условима, односно промену намене врши
Управни одбор Јавног предузећа.
Члан 4.
Управни одбор Јавног предузећа доноси одлуку о давању у закуп пословног простора када Јавно предузеће располаже пословним простором подобним за давање у закуп.
Сматра се да је пословни простор подобан за давање у
закуп у следећим случајевима:
1. када Јавно предузеће располаже упражњеним пословним простором,
2. када је судски спор за испражњење пословног простора окончан правоснажном и извршном судском одлуком,
3. када се у случају смрти ранијег закупца тражи пренос
права закупа на његове наследнике,
4. када закупац откаже даље коришћење пословног
простора и Управни одбор Јавног предузећа прихвати одлуку закупца којом отказује даље коришћење пословног
простора, те је на тај начин пословна просторија такође упражњена.
Члан 5.
Непокретне ствари се дају у закуп у поступку јавног
надметања, а изузетно непосредном погодбом у случајевимакоји су утврђеним у члану 12. ове одлуке.
Члан 6.
Након што Управни одбор Јавног предузећа донесе одлуку о давању у закуп пословног простора подобног за издавање, истовремено и овлашћује директора да формира
комисију чији ће задатак бити да припреми и води поступак око издавања пословног простора.
Задатак комисије је да објави оглас о спровођењу
поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини.
Оглас који расписује Управни одбор Јавног предузећа
треба да садржи:
– назив закуподавца, односно назив Јавног предузећа
које управља предметним пословним простором;
– ближе податке о начину давања у закуп предметне пословне просторије, односно да ли је у питању јавно надметање или прикупљање писмених понуда;
– опис пословне просторије која се даје у закуп;
– услови под којима се пословна просторија издаје у закуп;
– евентуалну обавеза будућег закупца да пословни
простор користи за одређену намену;
– време и место одржавања јавног надметања, односно
разматрања приспелих понуда;
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– начин, време и место за достављање пријава за учешће
у поступку јавног надметања, односно писмених понуда за
учешће у поступку прикупљања писмених понуда;
– почетну висину закупнине по којој се пословна просторија даје у закуп;
– висину и начин полагања депозита;
– место, начин, рок и цену за преузимање документације у вези провођења поступка јавног надметања, односно
прикупљања писмених понуда;
– рок за повраћај депозита учесницима који нису успели
на јавном надметању, односно у поступку прикупљања писмених понуда.
Члан 7.
Оглас о давању у закуп пословног простора биће објавље у два најчитанија дневна гласила на новоу Републике, с
тим да ће првог дана бити објављен у једном гласилу, а следећег дана у другом, а такође ће бити објављен и на званичном интернет сајту Јавног предузећа.
Прикупљање понуда траје пет радних дана од дана објављивања огласа за јавно надметање у првом јавном гласилу.
Члан 8.
Пријава коју доставља заинтересовани учесник у
поступку јавног надметања или поступку прикупљања писмених понуда треба да садржи:
за физичка лица: име и презиме, односно назив предузетничке радње фотокопију личне карте, адресу пребивалишта, матични број, копију решења о додељеном ПИБ-у,
копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ – уколико је исти у систему ПДВ-а, копију уговора о отварању и
вођењу рачуна код пословне банке;
за правна лица: назив и седиште истог, копију решења
о упису правног лица у регистар код надлежног органа, копију извода из регистра Републичког завода за статистику,
копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ – уколико је исти у систему
ПДВ-а, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке);
– физичка и правна лица морају доставити доказ да
нису били у блокади, као и да су измирили све порезе;
– пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве,
уколико га исти има;
– доказ о уплати износа предвиђеног за учешће на огласу;
– почетну висину закупнине која је утврђена Одлуком
Скупштине општине Звездара за одређену зону и врсту делатности;
– рок за достављање писмених понуда и начин саопштавања резултата о избору закупца пословног простора.
Члан 9.
Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају
достављања само једне исправне пријаве за учешће којом се
подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину
закупнине по којој се непокретност даје у закуп.
Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну висину закупнине, губи право на враћање депозита.
Поступак прикупљања писмених понуда спровешће се
ако се пријави најмање један учесник.
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Члан 10.
Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене закупнине.
Уколико у поступку два или више понуђача, понуде исти
износ закупнине, Комисија задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу.
Уколико и после два спроведена поступка јавног надметања за издавање пословног простора, пословни простор не
буде издат у закуп, поступак издавања ће се спровести непосредном погодбом.
Члан 11.
О току поступка јавног надметања за давање у закуп пословног простора или поступка прикупљања писмених понуда, комисија коју је формирао директор Јавног предузећа,
дужна је да води записник и да на основу прикупљене документације и спроведеног поступка, предложи Управном
одбору Јавног предузећа да се одређени учесник поступка
одреди за будућег закупца предметне пословне просторије
и да се са истим закључи уговор о закупу.
Одлука о избору новог закупца коју донесе Управни одбор Јавног предузећа је коначна.
За све што евентуално није обухваћено овом одлуком,
Комисија ће поступити у складу са својим уверењем.
Члан 12.
Изузетно од члана 5. ове одлуке пословни простор се
може дати у закуп на основу одлуке Управног одбора и ван
поступка јавног оглашавања или прикупљања писмених
понуда у случајевима:
1. када је за пословну просторију одређена намена за
обављање здравствене, социјалне, културне, научне, образовно-васпитне делатности и физичке културе, као и делатности хуманитарних организација и политичких странака;
2. када је код закупца – правног лица дошло до одређених статусних промена (спајање, припајање) или када закупац – физичко лице оснује предузеће, под условом да је то
физичко лице једини оснивач правног лица, или ако једно
правно лице је једини оснивач другог правног лица на које
се врши пренос права закупа;
3. када се пословна просторија руши, а у одговарајућем
поступку се утврди обавеза инвеститора да обезбеди други
пословни простор;
4. када давање у закуп пословног простора траже родитељ,
брачни друг или дете закупца који су запослени код закупца
или су незапослени и немају средства за издржавање, а закупцу престаје право закупа због смрти или пензионисања;
5. када давање у закуп национализованог пословног простора тражи ранији власник, односно његови наследници;
6. када правно или физичко лице прихвати обавезу да у
реконструкцију или адаптацију пословног простора уложи
знатнија средства на основу сачињеног предмера и предрачуна радова, а уз сагласност Управног одбора;
7. када се пословни простор не изда у закуп после спроведена два поступка јавног оглашавања, с тим да се пословна просторија не може издати у закуп испод важеће закупнине.
Члан 13.
Закупац не може вршити адаптацију пословног простора без претходне сагласности закуподавца.
Сви трошкови адаптације закупљене непокретности извршене уз сагласност закуподавца, падају на терет закупца.
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Члан 14.
Закуподавац може по захтеву закупца одобрити извођење радова који имају карактер инвестиционог одржавања на предметној пословној просторији, према уобичајеним стандардима и важећим прописима у области
грађевинарства.
Извештај о постојећем стању пословне просторије за
коју се тражи сагласност за инвестиционо одржавање, са
описом, предмером и предрачуном планираних радова,
треба да изради овлашћени судски вештак одговарајуће
струке, са којим закуподавац треба да закључи уговор о пословној сарадњи, с тим да трошкове израде ове документације сноси закупац.
Закупац је у обавези да се током извођења радова одобрених од стране закуподавца, придржава одобреног
предмера и предрачуна радова, а да у случају одступања од
одобрених радова у сваком појединачном случају, тражи сагласност од закуподавца за извођење истих.
Радови на инвестиционом одржавању извршени супротно горе наведеним одредбама, или они чија висина превазилази уобичајене стандарде за ту врсту радова, неће се
признати закупцу.
Након извођења радова уз сагласност закуподавца уз
претходно испуњење свих горе наведених услова, закупац
је у обавези да закуподавцу поднесе захтев за признавање
трошкова инвестиционог одржавања пословног простора,
уз који се као доказ морају доставити рачуни, а затим да
тај износ трошкова мора да верификује овлашћени вештак,
који врши процену квалитета и вредности изведених радова у односу на претходно стање и на крају предложи Управном одбору вредност радова за коју се може тражити
умањење закупнине.
Закупац има право на умањење закупнине за уложена
средства, али највише до 50% месечне закупнине све до намирења укупног износа уложених и признатих средстава,
али без истицања било каквих својинских права.
Члан 15.
Након уступања права коришћења и управљања пословним простором у новоизграђеној пословно-стамбеној
згради Јавном предузећу, Управни одбор Јавног предузећа
може да донесе одлуку да се пословни простор у новоизграђеној пословно-стамбеној згради додели закупцу који
је користио пословни простор до момента рушења истог и
да се закључи уговор о закупу пословног простора у новоизграђеној пословно-стамбеној згради са закупцем који је
користио пословни простор до момента рушења истог, под
истим условима који су важили за уговор о закупу пословног простора пре рушења.
Уколико закупац одбије да са Јавним предузећем закључи уговор о закупу пословног простора у новоизграђеној
пословно-стамбеној згради, Управни одбор Јавног предузећа ће донети одлуку да се пословни простор изда у складу
са чланом 5. ове одлуке.
Члан 16.
Одлука Управног одбора о давању пословног простора
у закупу доставља се на сагласност Агенцији за пословни
простор града Београда, а по прибављању сагласности од
исте, закључује се уговор о закупу са новим закупцем на неодређено време.
Члан 17.
Измене и допуне ове одлуке врше се на начин и по
поступку предвиђеним за њено доношење.
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Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Звездара
XI број 011-1-61, 25. септембра 2012. године
Председник
Душан Игњатовић, с. р.

Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 25. септембра 2012. године, на основу члана 19. Статута градске општине Звездара („Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 43/09 и 15/10) и члана 2. до 9. и 11. Закона о
платама у државним органима и јавним службама („Службени лист града Београда”, бр. 34/01, 62/06, 63/06, 116/08,
92/11 и 99/11), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ОПШТИНСКИХ
ОДБОРНИКА И ПЛАТАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ
ЛИЦА У ОРГАНИМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
И ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
Члан 1.
У Одлуци о накнадама и другим примањима општинских одборника и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима градске
општине Звездара и Oпштинској управи („Службени лист
града Београда”, бр. 23/05, 45/08, 19/09, 23/11 и 12/12) врше
се измене и допуне и то:
У поглављу III. Плате и друга примања изабраних, именованих и постављених лица, под 1. Плате изабраних, именованих и постављених лица, члан 13. мења се и гласи:
„Коефицијенте за обрачун и исплату плата за изабрана
лица утврђује Веће градске општине.
Коефицијенте за обрачун и исплату плата за постављена лица у органима градске општине утврђује Веће градске
општине Звездара.
Коефицијенти за обрачун и исплату плата за постављена
лица у органима градске општине увећавају се највише до 30%.
Висину стимулативног фактора из става 3. овог члана
којим се увећава коефицијент за постављена лица, по основу сложености и одговорности утврђује Веће градске
општине Звездара.”
Члан 2.
У истом поглављу, члан 14. мења се и гласи:
„Веће градске општине Звездара извештава Скупштину, по сопственој иницијативи или на њен захтев, о извршавању члана 13. Одлуке о накнадама и другим примањима општинских одборника и платама и другим примањима
изабраних, именованих и постављених лица у органима
градске општине Звездара и Општинској управи.
Поједниначна решења о утврђивању права на плату доноси:
– Административно-мандатна комисија – за лица која
бира и поставља Скупштина,
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– Веће градске општине – за лица која поставља Веће и
– Председник градске општине – за лица која поставља
председник.”
Члан 3.
У осталом делу одлука остаје неизмењена.
Члан 4.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Звездара
XI број 011-1-54, 25. септембра 2012. године
Председник
Душан Игњатовић, с. р.

Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 25. септембра 2012. године, на основу члана 19. Статута градске општине Звездара („Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 52/09, 15/10) и члана 32. Одлуке о месним
заједницама („Службени лист града Београда”, број 31/2010)
25. септембра 2012. године, донела је

ОД Л У КУ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ
НАКНАДЕ ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКА ОДБОРА МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА
Члан 1.
Престаје да важи Одлука о одређивању висине накнаде
и начина остваривања права на накнаду трошкова за вршење дужности председника одбора на подручју месних
заједница I број 06 – 19 ид 15. маја 1996. године и I број 0206-12 од 12. фебруара 1997. године.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а биће објављена у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Звездара
XI број 011-1-64, 25. септембра 2012. године
Председник
Душан Игњатовић, с. р.

Број 50 – 11

2. Члан Већа градске општине се бира на време од четири године.
3. Овo решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Звездара
XI број 011-1-53, 25. септембра 2012. године
Председник
Душан Игњатовић, с. р.

Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 25. септембра 2012. године, на основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05,
108/05 и 123/07), члана 13. Одлуке о оснивању Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” („Службени
лист града Београда”, бр. 25/04, 16/05 и 44/10) и члана 19. тачка 12. Статута градске општине Звездара („Службени лист
града Београда”, бр. 43/08, 43/09 и 15/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП –
ЗВЕЗДАРА”
1. Именују се два члана Управног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”:
– Душан Станковић, представник запослених,
– Бранкица Рашета, представник запослених.
Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Звездара
XI број 011-1-55, 25. септембра 2012. године
Председник
Душан Игњатовић, с. р.

Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 25. септембра 2012. године, на основу члана 15. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05,
108/05 и 123/07), члана 16. Одлуке о оснивању Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” („Службени
лист града Београда”, бр. 25/04,16/05 и 44/10) и члана 19. тачка 12. Статута градске општине Звездара („Службени лист
града Београда”, бр. 43/08, 43/09 и 15/10), донела је

РЕШЕЊЕ
Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 25. септембра 2012. године на основу члана 19. тачка
15. и члана 41. Статута градске општине Звездара („Службени лист града Београда”, бр, 43/08, 43/09 и 15/10) и члана
25. и 28. Пословника градске општине Звездара („Службени
лист града Београда”, бр. 47/08, 52/09 и 15/10), донела је

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП –
ЗВЕЗДАРА”

РЕШЕЊЕ

1. Именује се за члана Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” Радмила Ристић,
представник запослених.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

Скупштина градске општине Звездара
XI број 011-1-56, 25. септембра 2012. године

1. Бира се за члана Већа градске општине Звездара Диана Поповић.

Председник
Душан Игњатовић, с. р.

Број 50 – 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 25. септембра 2012. године, на основу члана 41. и 42. Закона
о култури („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 8. Одлуке о оснивању Установе културе „Вук Караџић” („Службени
лист града Београда”, бр. 32/05, 06/06, 13/06 и 26/06) и члана 19.
тачка 12. Статута градске општине Звездара („Службени лист
града Београда”, бр. 43/08, 43/09 и 15/10), донела је

26. септембар 2012.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Звездара
XI број 011-1-59, 25. септембра 2012. године
Председник
Душан Игњатовић, с. р.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ВУК КАРАЏИЋ”
1. Именују се два члана Управног одбора Установе културе ,,Вук Караџић”:
– Милица Матић, представник запослених,
– Верица Голо, представник запослених.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Звездара
XI број 011-1-57, 25. септембра 2012. године
Председник
Душан Игњатовић, с. р.
Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 25. септембра 2012. године, на основу члана 45. и 46. Закона
о култури („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 10. Одлуке о оснивању Установе културе „Вук Караџић” („Службени
лист града Београда”, бр. 32/05, 06/06, 13/06 и 26/06) и члана 19.
тачка 12. Статута градске општине Звездара („Службени лист
града Београда”, бр. 43/08, 43/09 и 15/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ВУК КАРАЏИЋ”
1. Именује се за члана Надзорног одбора Установе културе „Вук Караџић” Даница Игњатовић, представник запослених.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Звездара
XI број 011-1-58, 25. септембра 2012. године
Председник
Душан Игњатовић, с. р.

Управни одбор Јавног предузећа „Пословни простор
Звездара” на седници одржаној 14. септембра 2012. године,
на основу чл. 17. и 33. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник
РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/08 и 123/07) и члана 45.
Статута Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни простор Звездара” број 21/2010 доноси

ОДЛУК А
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЗВЕЗДАРА”
У Статуту Јавног предузећа „Пословни простор Звездара” који је усвојила Скупштина градске општине Звездара
30. децембра 2010. године, врше се следеће измене:
Члан 1.
Члан 17. став 1. Статута, мења се тако да гласи:
„Орган управљања јавног предузећа је Управни одбор
који броји седам чланова.”
Члан 2.
У осталом делу текст статута остаје неизмењен.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Члан 4.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Управни одбор ЈП „Пословни простор Звездара”
Број 462/2012, 14. септембра 2012. године
Председник
Александар Секулић, с. р.

Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 25. септембра 2012. године, на основу члана 15. Решења
о оснивању Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”
(„Службени лист града Београда”, бр. 1/01, 13/01, 12/04 и
39/12) и члана 19. Статута градске општине Звездара („Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 43/09 и 15/10), донела је

Скупштинa градске општине Звездара на седници одржаној 25. септембра 2012. године, на основу члана 15. Одлуке о оснивању Јавног предузећа Спортски центар „Олимп –
Звездара” („Службени лист града Београда”, бр. 25/04, 15/05
и 44/10) и члана 19. Статута Градске општине Звездара
(„Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 43/09 и 15/10),
донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ
И ДОПУНИ СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЗВЕЗДАРА”

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП – ЗВЕЗДАРА”

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног предузећа „Пословни простор Звездара” ОУ
број 462/2012 од 14. септембра 2012. године.

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама
Статута Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” број 208 од 12. јула 2012. године.

26. септембар 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Звездара
XI број 011-1-60, 25. септембра 2012. године
Председник
Душан Игњатовић, с. р.

На основу чл. 69. и 70. Статута Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”, („Службени лист града
Београда”, број 50/2010) Управни одбор Јавног предузећа
Спортски центар „Олимп – Звездара” на првој седници
одржаној 12. јула 2012. године донео је

ОД Л У КУ
I.
Утврђује се предлог Одлуке о изменама и допунама Статута Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” („Службени лист града Београда”, број 50/2010) у тексту
који је саставни део ове одлуке.
II.
Предлог одлуке о изменама и допунама Статута Јавног
предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” доставити
оснивачу – градској општини Звездара ради добијања сагласности.
Управни одбор ЈП Спортски центар „Олимп – Звездара”
Број 208, 12. јула 2012. године
Председник
Јагода Планојевић, с. р.

Скупштина градске општине Звездара на седници
одржаној 25. септембра 2012. године, на основу члана 15.
став.1. тачка 4, члана 33. став 1. тачка 5. и члана 42. Закона о
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, бр. 111/09
и 92/11), чл. 10, 11. и 18. Уредбе о саставу и начину рада
штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС”,
број 98/10) и члана 19. Статута градске општине Звездара
(,,Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 43/09 и 15/10)
донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
I. Образује се Општински штаб за ванредне ситуације за
територију градске општине Звездара.
У Општински штаб се именују:
командант
– Едип Шерифов, председник градске општине Звездара,
заменик команданта
– Зоран Вулетић, заменик председника градске општине
Звездара,
начелник
– Гојко Вукотић, самостални полицијски инспектор у
Управи за ванредне ситуације у Београду,
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чланови
– Душан Игњатовић, председник Скупштине градске
општине Звездара,
– Славољуб Николић, заменик председника Скупштине
градске општине Звездара,
– Александра Кузмановић, начелник Управе градске
општине Звездара,
– Срђан Добрица, заменик начелника Управе градске
општине Звездара,
– Милан Мркоњић, полицијски саветник, командир ПС
Звездара,
– Бобан Живић, мајор, начелник Центра Министарства
одбране Звездара,
– Славко Чупић, виши ватрогасни официр I класе, руководилац РЗ ДВД „Звездара”,
– Драган Бунчић, директор Сектора сигнализације, ЈКП
„Београд-пут”,
– Драгомир Марковић, руководилац Радне јединице
Ташмајдан, Сектор одржавања јавних и зелених површина,
ЈКП „Зеленило Београд”,
– Небојша Недовић, управник Погона Звездара, ЈКП
„Градска чистоћа”,
– Наташа Вуковић, секретар Општинске организације
Црвеног крста Звездара,
– доц.др сц. Александар Милошевић, директор КБЦ
„Звездара”,
– др Драгана Трифуновић Балановић, директор Дома
здравља Звездара,
– др Драган Млађан, доцент на Криминалистичко-полицијској академији,
– Небојша Панић, помоћник начелника Комуналне полиције града Београда,
– Илија Томић, шеф Службе за вршење заједничких послова Управе градске општине Звездара,
– Милан Трумбуловић, помоћник шефа Одељења за инспекцијске послове Управе градске општине Звездара,
– Небојша Перић, из Службе за вршење заједничких послова Управе градске општине Звездара,
– Зоран Јевтовић, из Одељења за комуналне послове,
заштиту животне средине и координацију инвестиционих
пројеката Управе градске општине Звездара,
– Младен Човић, из Одељења за комуналне послове,
заштиту животне средине и координацију инвестиционих
пројеката Управе градске општине Звездара.
II. Општински штаб, по потреби, посебним актом образује помоћне стручно-оперативне тимове за извршавање
специфичних задатака заштите и спасавања.
III. Општински штаб обавља следеће послове:
– руководи и координира рад субјеката система заштите
и спасавања и снага заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака,
– руководи и координира спровођење мера и задатака
цивилне заштите,
– разматра и даје мишљење на предлог процене угрожености и предлог плана заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама на територији градске општине Звездара,
– прати стање и организацију заштите и спасавања и
предлаже мере за њихово побољшање,
– наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других средстава која се користе у ванредним
ситуацијама,
– стара се о редовном информисању и обавештавању
становништва о ризицима и опасностима и предузетим мерама,
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– разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите, овлашћених, оспособљених правних
лица,
– подноси Скупштини градске општине на усвајање
предлог годишњег плана рада и годишњи извештај о раду,
– сарађује са надлежним органима заштите и спасавања
суседних јединица локалне самоуправе,
– процењује угроженост од настанка ванредне ситуације,
– доноси наредбе, закључке и препоруке,
– именује повереника и заменика повереника цивилне
заштите у насељеним местима,
– разматра и предлаже доношење одлуке о организацији
заштите и спасавања на територији градске општине Звездара,
– ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за јединицу локалне самоуправе – градску
општину Звездара,
– стара се о редовном информисању и обавештавању
становништва о ризицима, опасностима и предузетим мерама за смањење ризика од катастрофе,
– обавља и друге послове у складу са законом.
IV. Послови Општинског штаба финансирају се из
буџетских средстава у складу са законом.
V. Стручне и организационе послове за Општински
штаб обавља Служба за вршење заједничких послова Управе градске општине Звездара.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Звездара
XI број 011-1-62, 25. септембра 2012. године
Председник
Душан Игњатовић, с. р.

Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 25. септембра 2012. године, на основу чл. 41. и 42.
Закона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 8. Одлуке о оснивању Установе културе „Вук Караџић”
(„Службени лист града Београда”, бр. 32/05, 06/06, 13/06 и
26/06) и члана 19. тачка 12. Статута градске општине Звездара („Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 43/09 и
15/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ВУК КАРАЏИЋ”
1. Разрешава се дужности члана Управног одбора Установе културе „Вук Караџић” Александра Вићентијевић.
2. Именује се за члана Управног одбора Установе културе „Вук Караџић” Јасмина Матић.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Звездара
XI број 011-1-63, 25. септембра 2012. године
Председник
Душан Игњатовић, с. р.

26. септембар 2012.

СТАРИ ГРАД
Скупштина градске општине Стари град у Београду, на
седници од 21. септембра 2012. године, у складу са одредбама чл. 46. и 49. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС”, број 129/07), на основу члана 35. Статута градске општине Стари град („Службени лист града Београда”, број 3/11 – пречишћен текст), и члана 50. Пословника
Скупштине („Службени лист града Београда”, број 9/11)

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
1. Утврђује се да је одборницима у Скупштини градске
општине Стари град, Ђорђу Спасићу и Душану Раичковићу
са Изборне листе Драган Ђилас, избор за бољи Стари град
изабраним на изборима одржаним 6. маја 2012. године,
престао мандат одборника у Скупштини градске општине
Стари град са 13. јулом 2012. године, због поднете оставке.
2. Утврђује се да је одборнику у Скупштини градске
општине Стари град, Момчилу Бабићу са Изборне листе
Покренимо Стари град – Томислав Николић изабраном на
изборима одржаним 6. маја 2012. године, престао мандат
одборника у Скупштини градске општине Стари град са 21.
септембром 2012. године, због поднете оставке.
3. Против ове одлуке може се изјавити жалба Управном
суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења одлуке.
4. Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-97/12, 21. септембра 2012. године
Председник
Драган Видановић, с. р.
Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, на
сeдници одржаној 21. септембра 2012. гoдинe, нa oснoву
члана 46. став 1. тачка 5. Зaкoнa о локалним изборима
(„Службени гласник РС”, број 129/07) и члaнa 75. Статута градске oпштинe Стaри грaд („Службени лист грaдa
Бeoгрaдa”, број 3/11 – пречишћен текст), и члана 50. Пословника Скупштине градске општине Стари град („Службени
лист града Београда”, број 9/11), донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗБОГ ИЗБОРА
НА ФУНКЦИЈУ
1. Одборницима у Скупштини градске општине Стари
град, изабраним на изборима за одборнике у Скупштину
градске општине Стари град, одржаним 6. маја 2012. године,
престаје мандат, пре истека времена на које су изабрани, и то:
– Бојану Калаби, одборнику са изборне листе Демократска странка Србије – Војислав Коштуница, због избора на
функцију члана Управног одбора ЈП „Пословни простор
општине Стари град”;
– др Ани Даниловић одборнику са изборне листе Чедомир Јовановић – Преокрет, због избора на функцију члана
Управног одбора ЈП „Милан Гале Мушкатировић”, и
– Бојану Мојсоском, одборнику са изборне листе Чедомир Јовановић – Преокрет, због избора на функцију члана
Управног одбора УК „Пароброд”;
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2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-97/12, 21. септембра 2012. године
Председник
Драган Видановић, с. р.
Скупштина градске општине Стари град у Београду на
седници од 21. септембра 2012. године, на основу чл. 48, 49.
и 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”,
број 129/07), члана 35. Статута градске општине Стари град
(„Службени лист града Београда”, број 3/11 – пречишћен
текст), и члана 50. Пословника Скупштине („Службени
лист града Београда”, број 9/11), на основу извештаја Административне комисије, донела је

ОД Л У КУ
О

ПОТВРЂИВАЊУ
МАНДАТА
ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

1. Потврђује се мандат одборницима Скупштине градске општине Стари град , изабраним на изборима 6. маја
2012. године, и то:
– Милици Слијепчевић, Богдану Бањцу, Урошу Урошевићу, Светлани Сентић, Ристи Рацу и Предрагу Дугалићу,
са Изборне листе Драган Ђилас избор за бољи Стари град,
– Предрагу Шекељићу, Нади Орлић, Виљему Храсту,
Бојану Ђурићу и Љиљани Пешић, са Изборне листе Демократска странка Србије – Војислав Коштуница,
– Невенки Грабеж и Александру Тодоровићу са Изборне листе Ивица Дачић –Социјалистичка партија Србије
(СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена Србија (ЈС),
– Александру Костићу, са Изборне листе Чедомир Јовановић – Преокрет.
Мандат почиње да тече даном потврђивања мандата.
Мандат новоизабраним одборницима траје до истека
мандата одборника којима је престао мандат.
2. Против ове одлуке може се изјавити жалба Управном
суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења одлуке.
3. Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-97/12, 21. септембра 2012. године
Председник
Драган Видановић, с. р.
Скупштина градске општине Стари град у Београду на
седници од 21. септембра 2012. године, на основу чл. 48, 49.
и 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”,
број 129/07), члана 35. Статута градске општине Стари град
(„Службени лист града Београда”, број 3/11 – пречишћен
текст), и члана 50. Пословника Скупштине („Службени
лист града Београда”, број 9/11), на основу извештаја Административне комисије, донела је

ОД Л У КУ
О

ПОТВРЂИВАЊУ
МАНДАТА
ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

1. Потврђује се мандат одборницима Скупштине градске општине Стари град, изабраним на изборима 6. маја
2012. године, и то:
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– Јелени Вукић, са Изборне листе Драган Ђилас избор за
бољи Стари град и
– Звонимиру Ђинђићу, са Изборне листе Драган Ђилас
избор за бољи Стари град,
– Божидару Ненезићу, са изборне листе Покренимо Стари град – Томислав Николић.
Мандат почиње да тече даном потврђивања мандата.
Мандат новоизабраним одборницима траје до истека
мандата одборника којима је престао мандат.
2. Против ове одлуке може се изјавити жалба Управном
суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења одлуке.
3. Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-97/12, 21. септембра 2012. године
Председник
Драган Видановић, с. р.

Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду нa
сeдници oд 21. септембра 2012. гoдинe, нa oснoву чл. 47. и
63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”,
бр. 54/09, 73/10 и 101/10), члана 32. Зaкoнa о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члaнa 77.
Статута града Београда („Службени лист града Београда”,
бр. 39/08 и 6/10), чл. 15. и 35. Статута градске општине Стари град („Службени лист града Београда”, број 3/11 – пречишћен текст) и члана 50. Пословника Скупштине („Службени лист града Београда”, број 9/11) на предлог Већа
градске општине Стари град, доноси

ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ
ГРАД ЗА 2012. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине Стари град за 2012.
годину („Службени лист града Београда”, бр. 57/11 и 15/12),
„Општи део”, члан 2. мења се и гласи:
„Укупни приходи и примања буџета у 2012. години
утврђују се у износу од 1.164.676.928 динара и састоје се
од: текућих прихода (извор финансирања 01) у износу од
1.084.300.000 динара утврђених Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају Граду, односно
градским општинама у 2012. години („Службени лист града
Београда”, број 54/11); прихода од меморандумских ставки за рефундацију расхода из претходне године у износу
од 7.500.000 динара – извор финансирања 01; сопствених
прихода индиректних корисника буџетских средстава (ЈП
„Пословни простор” и Установа културе „Пароброд”) у
укупном износу од 3.500.000 динара – извор финансирања
04; трансферa од других нивоа власти у износу од 3.500.000
динара – извор финансирања 07; вишка прихода из ранијих година (извор финансирања 13) у укупном износу
од 47.876.928 динара и примања од отплате датих кредита
у износу од 18.000.000 динара – извор финансирања 12. Наведени приходи и примања представљају обим средстава за
финансирање јавних расхода.
Укупно распоређена средства из става 1. износе
1.164.676.928 динара”.
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Члан 2.
Члан 3. одлуке, мења се и гласи:
„У сталну буџетску резерву издваја се износ од 4.880.000 динара.
У текућу буџетску резерву издваја се износ од 1.152.500 динара.”
Члан 3.
Члан 4. одлуке, мења се и гласи:
„Примања и издаци буџета за 2012. годину по врстама утврђују се у следећим износима:
Опис

1

Шифра
економске
класификације

Средства
планирана
буџетом
за 2012.
годину

Укупна
средства
планирана
ребалансом
буџета
од
29.03.2012

Средства по II ребалансу буџета
за 2012. годину
Буџетски
прихди
Извор
финансирања
01

2

3

4

1.221.253.000

1.269.129.928

1.091.800.000

72.876.928

1.164.676.928

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

7

1.203.253.000

1.203.253.000

1.091.800.000

7.000.000

1.098.800.000

1. Порези

71

424.553.000

424.553.000

452.000.000

0

452.000.000

– Порез на зараде

711110

274.553.000

274.553.000

307.000.000

0

307.000.000

– Самодопринос на територији општине

711181

0

0

0

0

0

713

150.000.000

150.000.000

145.000.000

0

145.000.000

2. Донације и трансфери

73

500.000

500.000

0

3.500.000

3.500.000

– Донације од међународних организација (извор 06)

732

0

0

0

0

– Донације од међународних организација (извор 15)

732

0

0

0

– Трансфери од других нивоа власти (извор 01)

733

0

0

0

0

0

– Трансфери од других нивоа власти (извор 07)

733

500.000

500.000

0

3.500.000

3.500.000
2.100.000

3. Приходи од имовине
– Камате (извор 01)
4. Приходи од продаје добара и услуга
– Приход од закупа (бруто закуп са ПДВ) – (извор 01)

6

Укупна
средства
планирана
II ребалансом
буџета

(3+7+8+9)

– Порез на имовину (извор 01)

5

Приходи из
осталих
извора

7

0
0

741

10.000.000

10.000.000

2.100.000

0

741100

10.000.000

10.000.000

2.100.000

0

2.100.000

742

728.100.000

728.100.000

619.500.000

0

619.500.000

742152

543.200.000

669.100.000

669.100.000

543.200.000

0

Закуп пословног простора (део без ПДВ – нето)

486.049.000

486.049.000

394.580.480

0

394.580.480

Закуп пословног простора (део који се односи на ПДВ)

183.051.000

183.051.000

148.619.520

0

148.619.520

0

4.300.000

– Приходи од општинских административних такси
(извор 01)

742251

4.000.000

4.000.000

4.300.000

– Приходи општинских органа управе (извор 01)

742351

55.000.000

55.000.000

72.000.000

0

72.000.000

743

4.100.000

4.100.000

3.200.000

0

3.200.000

– Приходи од новчаних казни (извор 01)

743351

3.100.000

3.100.000

2.600.000

0

2.600.000

– Приходи од мандатних казни (извор 01)

743353

1.000.000

1.000.000

600.000

0

600.000

745

34.500.000

34.500.000

7.500.000

3.500.000

11.000.000

– Остали приходи у корист нивоа општине (извор 01)

745151

30.000.000

30.000.000

7.500.000

0

7.500.000

– Сопствени приходи пословног простора и установе културе
(извор 04)

745151

4.500.000

4.500.000

0

3.500.000

3.500.000

7. Меморандумске ставке за рефундацију расхода

770

1.500.000

1.500.000

7.500.000

0

7.500.000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(извор 9)

81

0

0

0

0

0

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(извор 12)

92

18.000.000

18.000.000

0

18.000.000

18.000.000

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА
(извор 13)

321

0

47.876.928

0

47.876.928

47.876.928

5. Новчане казне и одузета имовинаска корист

6. Мешовити и неодређени приходи

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(4+5+6)

1.221.253.000

1.269.129.928

1.164.676.928

1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ

4

1.064.624.000

1.102.500.928

1.013.447.928

1.1. Расходи за запослене

41

308.457.498

308.457.498

307.051.198

1.2. Коришћење роба и услуга

42

301.511.502

302.354.930

247.840.730

1.3. Субвенције јавном предузећу

45

82.200.000

82.200.000

45.200.000

1.4. Социјална заштита из буџета

47

16.000.000

17.043.000

18.493.000

48+49

225.805.000

231.305.000

243.372.500

1.5. Остали расходи

4631+4641

130.650.000

161.140.500

151.490.500

2. КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

1.6. Трансфери

5

138.629.000

148.629.000

133.229.000

3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

6

18.000.000

18.000.000

18.000.000

1. Примања по основу отплате кредита

92

18.000.000

18.000.000

18.000.000

2. Износ датих кредита

62

18.000.000

18.000.000

18.000.000

92-62

0

0

0

7-(4+5)

0

-47.876.928

-47.876.928

III ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ УМАЊЕНА
ЗА ИЗНОС ДАТИХ КРЕДИТА

IV РАЗЛИКА (1-2)
V БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ-СУФИЦИТ
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1

2

Примарни дефицит -сифицит

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

3
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4

5

6

7

-10.000.000

-57.876.928

-49.976.928

VI ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ V+IV

0

-47.876.928

-47.876.928

VIII НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ( IV – VI) = – V

0

47.876.928

47.876.928

Укупни фискални резултат

Исказани буџетски дефицит из текућег финансирања покрива се из пренетих неутрошених средстава из 2011. године и
ранијих година.
Укључивањем пренетих неутрошених средстава из претходне и ранијих година, исказана примања и издаци буџета за
2012. годину су уравнотежени”.
Члан 4.
Члан 5. одлуке се мења и гласи:
„Издаци буџета распоређују се по врстама у следећим износима:
Економска
класификација

Врста издатака

Износ по Одлуци
о буџету за 2012.
годину

Износ по
I ребалансу
буџетa за 2012.
годину

Износ по
II ребалансу
буџетa за 2012. годину

2

3

4

5

1
41 Издаци за запослене
411

Плате, накнаде и додаци за запослене

412

Социјални допринос послодавца

413

Накнаде у натури

414

Социјална давања запосленим

415

Накнаде за запослене

416

Посебни расходи

417

Посланички додатак
Укупно 41

226.904.097

226.904.097

226.904.097

40.712.981

40.712.981

40.712.981

5.450.000

5.450.000

4.450.000

12.996.300

12.996.300

15.500.000

9.264.000

9.264.000

9.479.000

11.030.120

11.030.120

8.205.120

2.100.000

2.100.000

1.800.000

308.457.498

308.457.498

307.051.198

36.800.100

44.800.100

51.100.100

2.410.000

2.410.000

2.210.000

51.200.100

54.500.100

54.743.100

42 Коришћење роба и услуга
421

Стални трошкови

422

Трошкови пословних путовања

423

Услуге по уговорима

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

426

38.331.202

48.931.202

44.041.202

144.420.000

121.020.000

65.670.000

Материјал

28.350.100

30.693.528

30.076.328

Укупно 42

301.511.502

302.354.930

247.840.730

Субвенције јавном предузећу

82.200.000

82.200.000

45.200.000

Укупно 45

82.200.000

82.200.000

45.200.000

100.500.000

135.440.500

130.840.500

30.150.000

25.700.000

20.650.000

130.650.000

161.140.500

151.490.500

45 Субвенције јавним предузећима
451

46 Дотације и трансфери
463

Трансфери осталим нивоима власти

464

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
Укупно 46
47 Права из социјалног осигурања

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

16.000.000

17.043.000

18.493.000

Укупно 47

16.000.000

17.043.000

18.493.000

48 Остали расходи
481

Донације невладиним организацијама

482

Остали порези

483

Новчане казне по решењу судова

484

Накнада штете за елементарне непогоде

485

Накнада штете за штету нанету од стране државних органа

25.830.000

27.330.000

30.270.000

185.520.000

185.520.000

202.820.000

4.000.000

4.000.000

1.200.000

100.000

1.720.000

1.650.000

300.000

1.300.000

1.400.000

215.750.000

219.870.000

237.340.000

Средства резерве

10.055.000

11.435.000

6.032.500

Укупно 49

10.055.000

11.435.000

6.032.500

129.000.000

139.000.000

118.300.000

3.900.000

3.900.000

4.900.000

229.000

229.000

29.000

5.500.000

5.500.000

10.000.000

138.629.000

148.629.000

133.229.000

Набавка домаће финансијске имовине

18.000.000

18.000.000

18.000.000

Укупно 62

18.000.000

18.000.000

18.000.000

1.221.253.000

1.269.129.928

1.164.676.928

Укупно 48
49 Административни трансфери
499

51 Основна средства
511

Зграде и грађевински објекти

512

Машине и опрема

513

Остала основна средства

515

Нематеријална имовина
Укупно 51
62 Набавка финансијске имовине

621

Укупни расходи:
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Члан 5.
Члан 6. одлуке, „Посебни део буџета”, мења се и гласи :
„Средства буџета распоређују се по наменама и корисницима:

26. септембар 2012.

26. септембар 2012.
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Члан 6.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Одлука ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-97/12, 21. септембра 2012. године
Председник
Драган Видановић, с. р.

Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, нa
сeдници одржаној 21. септембра 2012. гoдинe, нa oснoву
члана 41. Статута градске општине Стари град („Службени
лист града Београда”, број 3/11 – пречишћен текст), и чл. 6,
10. и 10 б) Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Стари град и платама и
другим примањима изабраних, именованих и постављених
лица у органима градске општине Стари град („Службени
лист града Београда”, број 3/11 – пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О

ПОСТАВЉЕЊУ
ЗАМЕНИКА
СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

1. Мило Ковачевић, дипломирани правник, са положеним правосудним испитом, поставља се за заменика секретара Скупштине градске општине Стари град, на четири
године.
2. Именовани је на сталном раду у Скупштини, почев од
21. септембра 2012. године.
3. Право на плату и друга права по основу рада именовани остварује у складу са Законом о радним односима у
државним органима и Одлуком о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Стари
град и платама и другим примањима изабраних, именованих
и постављених лица у органима градске општине Стари град.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-97/12, 21. септембра 2012. године
Председник
Драган Видановић, с. р.

Скупштинa градске општине Стари град у Београду,
на седници одржаној 21. септембра 2012. године, на основу члана 77. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), члана 35. Статута градске
општине Стари град („Службени лист града Београда”, број
3/11 – пречишћен текст), сходно одредбама члана 15. и чл.
33–35. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, бр. 111/09 и 92/11), на предлог председника градске општине, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
I. Образује се штаб за ванредне ситуације на територији
градске општине Стари град (у даљем тексту: Општински
штаб) у саставу:

26. септембар 2012.

1) – командант Општинског штаба: Дејан Ковачевић,
председник градске општине Стари град,
– заменик команданта Општинског штаба: Дејан Стефановић, заменик председника градске општине Стари град,
– начелник Општинског штаба: Сања Миладиновић,
виши полицијски инспектор МУП-а Србије, Управа за ванредне ситуације Београд – одсек Стари град.
2) чланови Општинског штаба:
1. Тепшић Драгана, члан Већа градске општине Стари
град,
2. Перовић Славко, начелник Управе градске општине
Стари град,
3. Андрић Коста, члан Већа градске општине Стари град,
4. Бастаћ Марко, члан Већа градске општине Стари град,
5. Вујичић Ђорђе, руководилац одељења за грађевинске
послове и грађевинску инспекцију,
6. Зарић Милета, руководилац одељења за комуналне
послове и комуналну инспекцију,
7. Гобовић Миро, представник ДЗ Стари град,
8. Драговић Миленко, председник ДВД „Стари град”,
9. Демировић Ранко, секретар Црвеног крста Стари
град,
10. Радевић Синиша, представник ЈКП Градска чистоћа,
11. Шишаковић Наташа, представник ЈКП Градско зеленило,
12. Радосављевић Владан, командир полицијске станице
Стари град,
13. Павловић Владимир, ЈВП „Београдводе” ,
14. Петровић Пушић Љиљана, одсек за Скупштинске
послове.
II. Општински штаб обавља следеће послове:
– достаља Градском штабу информације и податке од
значаја за процењивање стања на територији код доношења
одлуке о проглашењу ванредне ситуације;
– извршава наредбе, препоруке и задатке Градског штаба и других надлежних органа у вези организовања и спровођења мера заштите у ванредним ситуацијама на територији градске општине Стари град и Града Београда;
– руководи и координира рад субјеката система заштите
и спасавања и снага заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака;
– руководи и координира спровођење мера и задатака
цивилне заштите на територији градске општине Стари град;
– разматра и даје мишљење надлежним органима на
предлог процене угрожености и предлог плана заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама;
– прати стање и организацију заштите и спасавања на
територији градске општине Стари град и предлаже мере за
њихово побољшање;
– наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других средстава која се користе у ванредним
ситуацијама;
– стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и предузетим мерама;
– разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите, овлашћених и оспособљених правних
лица;
– сарађује са надлежним градским и републичким органима у спровођењу и извршавању превентивних и оперативних мера заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
– редовно прати ситуацију на територији градске
општине Стари град и процењује угроженост од настанка
ванредне ситуације;
– у складу са потребама у планирању, организовању и
спровођењу мера заштите, сарађује са штабовима суседних
градских општина;
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– разматра и предлаже доношење одлука о организацији
заштите и спасавања на територији градске општине Стари град;
– ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за извршење мера заштите и спасавања на
територији градске општине Стари град;
– доноси наредбе, закључке и препоруке;
– по потреби образује помоћне стручно-оперативне тимове за специфичне задатке заштите и спасавања;
– обавља и друге послове у складу са законом и актима
града.
III. Послови Општинског штаба финансирају се из
буџетских средстава у складу са законом.
IV. Стручне и организационе послове за потребе
Општинског штаба обављаће самостални стручни сарадник за послове безбедности и здравља на раду, противпожарне заштите, заштите животне средине и послова одбране , у одсеку за Скупштинске послове Управе градске
општине Стари град.
V. Овим решењем ставља се ван снаге Решење Скупштине
градске општине Стари град I-01, бр. 06-136/10, од 9. децембра 2012. године о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Стари град.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-97/12, 21. септембра 2012. године
Председник
Драган Видановић, с. р.
Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, нa
сeдници одржаној 21. септембра 2012. гoдинe, нa oснoву
члана 35. Статута градске општине Стари град („Службени
лист града Београда”, број 3/11 – пречишћен текст) и Одлуке о оснивању Установе културе градске општине Стари
град „Пароброд” („Службени лист града Београда”, број
8/10), на предлог Већа градске општине, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ
И О ДОПУНИ РЕШЕЊА ИЗ РЕДА ОСНИВАЧА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
„ПАРОБРОД”
1.1) а) Разрешавају се дужности, у Управном одбору из
реда запослених Златко Црногорац и Марија Ивановић.
б) Разрешава се дужности, у Надзорном одбору из реда
запослених Срђан Лазовић.
2) а) Именују се у Управни одбор из реда запослених:
– Златко Црногорац, извршни продуцент,
– Марија Ивановић, дипл.правник.
б) Именује се у Надзорни одбор из реда запослених
Срђан Лазовић, грађ. техничар.
3) Именује се у Управни одбор као представник оснивача за члана Бојан Мојсоски, економиста.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-97/12, 21. септембра 2012. године
Председник
Драган Видановић, с. р.
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Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, нa
сeдници одржаној 21. септембра 2012. гoдинe, нa oснoву
члана 35. Статута градске општине Стари град („Службени
лист града Београда”, број 3/11 – пречишћен текст) и Одлуке о оснивању ЈП „Милан Гале Мушкатировић” („Службени лист града Београда”, бр. 30/05, 43/08,35/09 и 62/09), на
предлог Већа градске општине, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ
И О ДОПУНИ РЕШЕЊА ИЗ РЕДА ОСНИВАЧА ЈП „МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ”
1.1) а) Разрешавају се дужности у Управном одбору, из
реда запослених Наталија Митић и Мирослав Грубић.
б) Разрешавају се дужности, у Надзорном одбору из
реда запослених Дарко Пајковић и Младен Голић.
2 ) а) Именују се у Управни одбор из реда запослених:
– Наталија Митић, дипл.правник
– Мирослав Грубић, професор физичке културе
б) Именују се у Надзорни одбор из реда запослених:
– Младен Голић, струковни економиста
– Дарко Пајковић, економиста.
3) Именује се у Управни одбор, као представник оснивача, за члана др Ана Даниловић, доктор медицине.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-97/12, 21. септембра 2012. године
Председник
Драган Видановић, с. р.
Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, нa
сeдници одржаној 21. септембра 2012. гoдинe, нa oснoву члана 35. Статута градске општине Стари град („Службени лист
града Београда”, број 3/11 – пречишћен текст) и Одлуке о оснивању ЈП „Пословни простор општине Стари град” („Службени лист града Београда”, бр. 21/06 – пречишћен текст, 43/08
и 35/09), на предлог Већа градске општине, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ
И О ДОПУНИ РЕШЕЊА ИЗ РЕДА ОСНИВАЧА ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД”
1.
1) а) Разрешавају се дужности, у Управном одбору из
реда запослених Вера Илић, Деан Шоћ и Зоран Михаљчић.
б) Разрешавају се дужности, у Надзорном одбору из
реда запослених Јасмина Ристић и Смиља Зрнић.
2) а) Именују се у Управни одбор, из реда запослених:
– Вера Илић, дипл. правник,
– Зоран Михаљчић, дипл. машински инжењер,
– Бојан Калаба, дипл. економиста у области међународног пословања.
б) Именују се у Надзорни одбор, из реда запослених:
– Вера Станковић, економиста,
– Јасмина Ристић, дипл. инжењер архитектуре.
3) Именује се у Надзорни одбор као представник оснивача за члана Алекса Тодоровић, дипл. економиста.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Накнаде:

Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-97/12, 21. септембра 2012. године
Председник
Драган Видановић, с. р.

714

12.542.000

– годишња накнада за моторна и друга
возила

7145

9.023.000

– накнада за промену намене и закуп
пољопривредног земљишта

7145

-

– накнада за загађивање животне средине

7145

3.519.000

Ненаменски трансфер од Републике Србије

7331

-

7331,2

-

7

217.640.092

Ненаменски трансфер од града
1.2

Изворни приходи
Порез на имовину

ЛАЗАРЕВАЦ

Локалне комуналне таксе и локалне административне таксе

На основу члана 58. став 3. Статута градске општине
Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/2008 и
15/2010) и расписаног огласа за постављење заменика начелника Управе градске општине Лазаревац, Веће градске
општине Лазаревац на седници одржаној 21. септембра
2012. године донело је

Боравишна такса

О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

-

– посебна накнада за заштиту животне
средине

7145

4.700.000

– накнада за коришћење грађевинског
земљишта

7415

37.533.000

– накнада за уређивање грађевинског
земљишта

7422

-

Камате

7411

1.035.000

Закуп пословног простора

7421

20.577.000

Закуп грађевинског земљишта

7421

-

742

621.000

744

-

714,743

212.000

Средства за противпожарну заштиту

745

-

Донације

732

-

743,745,772

3.304.110

771,772

335.000

Мандатне и новчане казне

Мешовити и неодређени приходи
Меморандумске ставке за рефундацију
расхода

Председник
Драган Алимпијевић, с. р.

2.

Примања од продаје нефинансијске имовине

8

-

II

Текући расходи и издаци за нефинансијску
имовину

4+5

645.355.939

1.

Текући расходи

МЛАДЕНОВАЦ

4

579.166.798

Расходи за запослене

41

175.009.258

Коришћење роба и услуга

42

218.385.892

Отплата камата

44

33.500.000

Субвенције

45

50.500.000

Издаци за социјалну заштиту

47

15.787.818

Скупштина градске општине Младеновац, на седници
одржаној 26. септембра 2012. године, на основу члана 32.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”,
број 129/07), члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09 и 73/10) и члана 18. став 1. тачка
2. Статута градске општине Младеновац („Службени лист
града Београда”, број 40/10 – пречишћен текст), донела је

2.

Капитални расходи – издаци за нефинансијску имовину

ОД Л У КУ

III

Остали расходи

Члан 1.
Приходи и расходи буџета градске општине Младеновац за 2012. годину, примања и издаци по основу продаје,
односно набавке финансијске имовине и задуживање и отплата дуга, утврђени су у следећим износима, и то:
у динарима
А.

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

Економска
класификација

I

Текући приходи и примања од нефинансијске
имовине

7+8

1.

Текући приходи

Средства
из буџета
673.407.192

48,49

71.658.830

Текући трансфери

4631,4641

14.325.000

Капитални трансфери

4632,4642

-

Остале донације и трансфери

О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2012. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО

465

-

5

66.189.141

Буџетски суфицит-дефицит (I-II)

(7+8)-(4+5)

28.051.253

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

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

60.516.253

Укупни фискални резултат (III+VI)
Б.

ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ
ПРОДАЈЕ И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ И ДАТИХ КРЕДИТА

IV

Примања по основу продаје финансијске
имовине и отплате датих кредита

92

V

Издаци по основу датих позајмица и набавке
финансијске имовине

62

VI

Примања по основу продаје финансијске
имовине и отплате кредита минус издаци по
основу датих кредита и набавке финансијске
имовине (IV-V)

92-62

В

ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА

VII Примања од задуживања

91

1

Примања од домаћих задуживања

911

2

Примања од иностраних задуживања

912

7

673.407.192

7

455.767.100

Порез на доходак грађана

711

401.346.000

Порез на фонд зарада

712

100

Порез на наслеђе и поклон

713

5.175.000

Порез на пренос апсолутних права

713

36.704.000

X

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

1.1. Уступљени приходи

84.856.809

42.233.000

Добровољни трансфери од грађана

Веће градске општине Лазаревац
II-број 06-159.2/2012, 21. септембра 2012. године

64.466.173

714,716,741,742
7145

Приходи које својом делатношћу оствари
општинска управа

1. Поставља се Драгиша Живић, дипл. правник из Лазаревца за заменика начелника Управе градске општине Лазаревац, на период од пет година, почев од 22. септембра
2012. године.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

711147,713

714,741,742

Накнаде:

РЕШЕЊЕ

26. септембар 2012.

VIII Отплата главнице

61

28.051.253

Отплата главнице домаћим кредиторима

611

28.051.253

2

Отплата главнице ино-кредиторима

612

IX

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

1

-28.051.253

26. септембар 2012.
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Члан 2.

Буџет градске општине Младеновац за 2012. годину
састоји се од:
1. текућих прихода у износу од 670.047.192,00 динара,
2. текућих расхода и издатака у износу од 670.047.192,00
динара.
Средства од накнаде за коришћење грађевинског
земљишта у износу од 37.000.000,00 динара користиће се за
отплату дуга по кредиту који је одобрен за реконструкцију
и изградњу путне мреже на територији градске општине
Младеновац, код банке „Интеза”.
Члан 3.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 500.000,00 динара и користиће се на основу решења
о употреби средстава текуће буџетске резерве која доноси
председник градске општине Младеновац.
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Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које апропријације нису извршене или за
сврхе за које се у току године покаже да планиране апропријације нису биле довољне. Одобрена средства по овом
основу представљају повећање апропријације директних
корисника за одређене намене и исказују се на конту за чију
намену су средства усмерена.
Члан 4.
Средства сталне буџетске резерве планирају се у износу
од 300.000,00 динара и користиће се за финансирање расхода градске општине Младеновац у отклањању последица
ванредних околности, као што су: поплава, суша, земљотрес, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и
биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне
непогоде, односно других ванредних догађаја који могу да
угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих
размера. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси председник градске општине Младеновац.

II. ПОСЕБАН ДЕО

Функција

Позиција

Економска класификација

1
1

Глава

Раздео

Члан 5.
Средства буџета утврђена у износу од 670.047.192,00 динара увећавају се за пренета средства из претходне године у
износу од 17.397.588,00 динара, додатна средства индиректног корисника буџета у износу од 24.600.392,00 динара и распоређују се по корисницима и то:

2

3

4

5

1.0

Опис

Планирани
расходи и
издаци из
буџета

Планирани
расходи и
издаци из
пренетих
средстава

Планирани
расходи и
издаци из
додатних
средстава
буџетских
корисника

Укупно планирани расходи и
издаци

6

7

8

9

10(7+8+9)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
110

Извршни и законодавни органи
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

3.118.654,00

3.118.654,00

417

Посланички додатак

3.100.000,00

3.100.000,00

422

Трошкови путовања

1.000.000,00

1.000.000,00

423

Услуге по уговору

6.608.182,00

6.608.182,00

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

1.938.182,00

1.938.192,00

– накнаде члановима скупштинских комисија:

660.000,00

660.000,00

1 – комисија за враћање земље

500.000,00

500.000,00

2 – комисија за комасацију

100.000,00

100.000,00

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

426

499

17.422.650,00

17.422.650,00

60.000,00

60.000,00

Угоститељске услуге

2.200.000,00

2.200.000,00

Одбор за Европске интеграције и канцеларија за младе

1.310.000,00

1.310.000,00

Комисија за волонтерски сервис

500.000,00

500.000,00

Материјал

260.000,00

260.000,00

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

80.000,00

80.000,00

– дневна штампа

80.000,00

80.000,00

– цвеће и зеленило

100.000,00

100.000,00

Средства резерве

800.000,00

800.000,00

– стална буџетска резерва

300.000,00

300.000,00

– текућа буџетска резерва

500.000,00

500.000,00

Приходи из буџета

31.931.304,00

31.931.304,00

Укупно за функцију 110

31.931.304,00

31.931.304,00

Извори финансирања за функцију 110
01
070

Социјална помоћ угроженом становништву,некласификована на другом
месту
463

Трансфери осталим нивоима власти

7.100.000,00

40.000,00

7.140.000,00

– Општински одбор за избегла и расељена лица

1.500.000,00

40.000,00

1.540.000,00

– Центар за социјални рад

2.100.000,00

2.100.000,00

700.000,00

700.000,00

– ОО „Црвени крст”
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5

6
– ЛАП – запошљавње
– Дневни боравак за децу са посебним потребама – превоз

472

8

9

2.000.000,00

10(7+8+9)
2.000.000,00

800.000,00

800.000,00

2.866.818,00

2.866.818,00

25.000,00

25.000,00

2.741.818,00

2.741.818,00

100.000,00

100.000,00

Дотације невладиним организацијама

40.000,00

40.000,00

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

40.000,00

40.000,00

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

481

7

26. септембар 2012.

Извори финансирања за функцију 070
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 070

160

8.645.000,00

8.645.000,00

10.006.818,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

10.046.818,00

Опште јавне услуге неквалификоване на другом месту
421

Стални трошкови

2.084.561,00

2.084.561,00

– услуге мобилних телефона

1.500.000,00

1.500.000,00

– чланарина-Удружење бањских и климатских места
– чланарина-Стална конференција градова и општина
– чланарина за NALED
423

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

465

42.000,00

42.000,00

312.000,00

312.000,00

230.561,00

230.561,00

2.310.000,00

2.310.000,00

130.000,00

130.000,00

80.000,00

80.000,00

500.000,00

500.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

300.000,00

Остале текуће донације,дотације и трансфери

300.000,00
463.050,00

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

463.050,00

1.– Урбани џепови

463.050,00

2.– Трошкови избора
481

Дотације невладиним организацијама

7.586.300,00

8.049.350,00

5.778.308,00

5.778.308,00

1.807.992,00

2.271.042,00

1.807.992,00

1.807.992,00

463.050,00

1.702.780,00

1.702.780,00

– политичке странке

719.086,00

719.086,00

– трошкови изборне кампање

483.694,00

483.694,00

500.000,00

500.000,00

Организација младих
Дотације верским заједницама

0,00

Извори финансирања за функцију 160
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода

07

Донације и трансфери
Укупно за функцију 160

421

6.097.341,00

6.097.341,00
463.050,00

6.097.341,00

463.050,00

463.050,00
7.586.300,00

7.586.300,00

7.586.300,00

14.146.691,00

Пољопривреда
481

Дотације невладиним организацијама

8.500.000,00

8.500.000,00

Унапређење пољопривреде

8.500.000,00

8.500.000,00

Извори финансирања за функцију 421
01
473

Приходи из буџета

8.500.000,00

8.500.000,00

Укупно за функцију 421

8.500.000,00

8.500.000,00

Туризам
451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

11.000.000,00

11.000.000,00

Туристичка организација Младеновац

9.000.000,00

9.000.000,00

ЈКП „Пијаце Младеновац”

2.000.000,00

2.000.000,00

Приходи из буџета

11.000.000,00

11.000.000,00

Укупно за функцију 473

11.000.000,00

11.000.000,00

Извори финансирања за функцију 473
01
760

Здравство,неквалификовано на другом месту
463

Трансфери осталим нивоима власти

2.200.000,00

2.200.000,00

Унапређење здравства

2.000.000,00

2.000.000,00

200.000,00

200.000,00

Средства за борбу против болести зависности
Извори финансирања за функцију 760
01
810

Приходи из буџета

2.200.000,00

2.200.000,00

Укупно за функцију 760

2.200.000,00

2.200.000,00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

39.500.000,00

39.500.000,00

Спортско-рекреациони центар „Љубомир Ивановић Геџа”, Младеновац

39.500.000,00

39.500.000,00

Услуге рекреације и спорта
451
472
481

Накнада за социјалну заштиту из буџета

240.000,00

240.000,00

15. турнир „Стрит бол Младеновац 2012”

240.000,00

240.000,00

33.705.000,00

33.705.000,00

Дотације невладиним организацијама

26. септембар 2012.
1

2

3

4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

5

01
820
423

472

6
Спортске и омладинске организације
Спортски савез – школски спорт
Међунар.турнир у рвању „Љубомир Ивановић Геџа”
Спортске манифестације поводом Дана општине
Извори финансирања за функцију 810
Приходи из буџета
Укупно за функцију 810
Услуге културе
Услуге по уговору
Дан општине
1 – јавна признања
2 – плакати и позивнице
3 – поклони
4 – репрезентација
Накнада за социјалну заштиту из буџета
Општинске манифестације
1 – Позоришни фестивал
2 – Шумадијске метафоре

7

Број 50 – 29
8

9

10(7+8+9)

15.000.000,00
18.455.000,00
150.000,00
100.000,00

15.000.000,00
18.455.000,00
150.000,00
100.000,00

73.445.000,00
73.445.000,00

73.445.000,00
73.445.000,00

366.116,00
366.116,00
201.116.,00
15.000,00
50.000,00
100.000,00
5.151.000,00
3.100.000,00
2.000.000,00
500.000,00

366.116,00
366.116,00
201.116,00
15.000,00
50.000,00
100.000,00
5.151.000,00
3.100.000,00
2.000.000,00
500.000,00

3 – Ликовна колонија

600.000,00

600.000,00

Аматерско позориште

150.000,00

150.000,00

Центар за културу – аматерске активности

200.000,00

200.000,00

Дан општине-манифестације

101.000,00

101.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

Пројекти у области културе
Извори финансирања за функцију 820
01
830

Приходи из буџета

5.517.116,00

5.517.116,00

Укупно за функцију 820

5.517.116,00

5.517.116,00

Услуге емитовања и штампања
423

Услуге по уговору

3.000.000,00

3.000.000,00

Услуге информисања

3.000.000,00

3.000.000,00

Извори финансирања за функцију 830
01
840

Приходи из буџета

3.000.000,00

3.000.000,00

Укупно за функцију 830

3.000.000,00

3.000.000,00

Верске и остале услуге заједнице
481

Дотације невладиним организацијама

3.300.000,00

3.300.000,00

Друштвене, културне и верске организације

3.300.000,00

3.300.000,00

Приходи из буџета

3.300.000,00

3.300.000,00

Укупно за функцију 840

3.300.000,00

3.300.000,00

Извори финансирања за функцију 840
01
912

Основно образовање
422
463
472

Трошкови путовања

36.000.000,00

36.000.000,00

Специјални превоз ученика основних и специјалних школа

36.000.000,00

36.000.000,00

Трансфери осталим нивоима власти

4.525.000,00

4.525.000,00

Основно образовање

4.525.000,00

4.525.000,00

Накнада за социјалну заштиту из буџета

7.490.000,00

7.490.000,00

Образовање

7.490.000,00

7.490.000,00

1 – Стипендије

5.700.000,00

5.700.000,00

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

56.094,00

56.094,00

150.000,00

150.000,00

4 – Прваци

220.000,00

220.000,00

5 – Трошкови путовања на такмичења и остали трошкови такмичења

293.906,00

293.906,00
120.000,00

6 – Aкција у школама „Хигијена руку у школству”

120.000,00

7 – Школски часописи и информисање

500.000,00

500.000,00

8 – Ученички пројекти, акције

450.000,00

450.000,00

Приходи из буџета

48.015.000,00

48.015.000,00

Укупно за функцију 912

48.015.000,00

48.015.000,00

Трансфери осталим нивоима власти

500.000,00

500.000,00

Смештај и исхрана деце са посебним потребама

500.000,00

500.000,00

Приходи из буџета

500.000,00

500.000,00

Укупно за функцију 913

500.000,00

500.000,00

203.890.761,00

203.890.761,00

Извори финансирања за функцију 912
01
913

Основно образовање са домом ученика
463

Извори финансирања за функцију 913

Извори финансирања за раздео 1:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Донације од осталих нивоа власти

0,00
7.626.300,00

7.626.300,00

Број 50 – 30
1

2

3

4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
5
13

2

2.0
330
411
412
414
415
416
422
423
424
426
482
483
01

3

3.0
130
411
412
413
414

415
416

6
Вишак прихода
Укупно за раздео 1
ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
– боловање преко 30 дана
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Извори финансирања за функцију 330
Приходи из буџета
Укупно за функцију 330
Укупно за раздео 2:
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури / пакетићи
Социјална давања запосленима
– породиљско боловање
– боловање преко 30 дана
– отпремнине у случају отпуштања са посла
– отпремнине у сучају смрти запослених
– помоћ у медицинском лечењу (запосленима)
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
– јубиларне награде
– бонуси за државне празнике

421

Стални трошкови

423

8

203.890.761,00

9

463.050,00
463.050,00

7.626.300,00

10(7+8+9)
463.050,00
211.980.111,00

5.435.221,00
972.905,00
122.265,00
122.265,00
150.000,00
0,00
40.000,00
70.000,00
350.000,00
51.000,00
280.000,00
200.000,00

5.435.221,00
972.905,00
122.265,00
122.265,00
150.000,00
0,00
40.000,00
70.000,00
350.000,00
51.000,00
280.000,00
200.000,00

7.671.391,00
7.671.391,00
7.671.391,00

7.671.391,00
7.671.391,00
7.671.391,00

92.295.129,00
16.520.828,00
300.000,00
1.975.000,00
1.700.000,00
150.000,00
0,00
45.000,00
80.000,00
1.600.000,00
494.217,00
494.217,00

92.295.129,00
16.520.828,00
300.000,00
1.975.000,00
1.700.000,00
150.000,00
0,00
45.000,00
80.000,00
1.600.000,00
494.217,00
494.217,00

0,00

0,00

13.581.900,00

13.581.900,00

– платни промет

2.100.000,00

2.100.000,00

2.400.000,00

2.400.000,00

– грејање

2.600.000,00

2.600.000,00

– комуналне услуге

3.200.000,00

3.200.000,00

– телекомуникационе услуге

1.900.000,00

1.900.000,00

804.900,00

804.900,00

– интернет

15.000,00

15.000,00

– осигурање

270.000,00

270.000,00

– ТВ претплата

12.000,00

12.000,00

– закуп гаража

100.000,00

100.000,00

– закуп осталог простора -паркинг

180.000,00

180.000,00

Трошкови путовања

600.000,00

600.000,00

Услуге по уговору
– за израду софтвера

14.929.400,00

580.000,00

1.000.000,00

15.509.400,00
1.000.000,00

– котизација

65.000,00

65.000,00

– стручни испити

80.000,00

80.000,00
350.000,00

– услуге образовања и усавршавања запослених

350.000,00

– објављивање огласа и тендера

630.000,00

630.000,00

– комисија за категоризацију

700.000,00

700.000,00

– обезбеђење
– угоститељске услуге

7.400.000,00

,

7.400.000,00

90.000,00

90.000,00

– публикације

420.000,00

420.000,00

– остале опште услуге

900.000,00

– остале стручне услуге

700.000,00

700.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

– услуге одржавања хигијене
– трошкови ревизије
424

7

– електрична енергија

– остале ПТТ услуге

422

26. септембар 2012.

Специјализоване услуге

94.400,00
780.000,00

– геодетске услуге

0,00

– рушење бесправно изграђених објеката – од града

0,00

– бесправна градња и услуге по решењу комуналне инспекције

580.000,00

280.000,00

1.480.000,00

94.400,00
2.075.142,00

100.000,00

2.955.142,00

2.075.142,00

100.000,00

2.175.142,00

0,00
280.000,00

26. септембар 2012.
1

2

3

4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

5
425

426

441
444
482

483
485
511
512

6
– остале специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
– текуће поправке и одржавање зграда
– текуће поправке и одржавање возила
– текуће поправке и одржавање опреме
Материјал
– канцеларијски материјал
– одећа,униформе и ципеле
– цвеће и зеленило
– стручна литература
– гориво и мазиво
– материјал за превозна средства
– производи за чишћење и хигијену
– потрошни материјал
– материјал за посебне намене
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Порези,обавезне таксе и казне
– Порез на додату вредност-ПДВ
– Остали порези,таксе......
Новчане казне и пенали по решењу судова
Остале накнаде штете
Зграде и грађевински објекти
– реконструкција, доградња, адаптација
Машине и опрема
– канцеларијска опрема
– комуникациона опрема

7

8

500.000,00
4.030.000,00
1.930.000,00
450.000,00
1.650.000,00
3.819.100,00
845.000,00
100.000,00
8.000,00
700.000,00
1.560.000,00
200.000,00
6.000,00
100,00
400.000,00
14.900.000,00
18.600.000,00
3.940.000,00
3.500.000,00
440.000,00
9.800.000,00
360.000,00
100.000,00
100.000,00
5.340.000,00
600.000,00
110.000,00

– рачунарска опрема

900.000,00

– електронска опрема

200.000,00

– опрема за домаћинство
– уграђена опрема
– аутомобил
611

Број 50 – 31

Отплата главнице домаћим кредиторима

9

255.850,00
55.154,00

200.696,00

10.000.000,00

15.675,00

15.675,00

10(7+8+9)
500.000,00
4.030.000,00
1.930.000,00
450.000,00
1.650.000,00
4.074.950,00
900.154,00
100.000,00
8.000,00
700.000,00
1.760.696,00
200.000,00
6.000,00
100,00
400.000,00
14.900.000,00
18.600.000,00
3.940.000,00
3.500.000,00
440.000,00
19.800.000,00
360.000,00
100.000,00
100.000,00
5.355.675,00
600.000,00
110.000,00
915.675,00
200.000,00

30.000,00

30.000,00

400.000,00

400.000,00

3.100.000,00
28.051.253,00

3.100.000,00
12.148.747,00

40.200.000,00

Извори финансирања за функцију 130
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

0,00

07

Донације од осталих нивоа власти

0,00

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 130

090

232.016.827,00

232.016.827,00
0,00

0,00

14.223.889,00

232.016.827,00

14.223.889,00

10.951.525,00

10.951.525,00

10.951.525,00

257.192.241,00

14.223.889,00

Социјална заштита некласификована на другом месту
424
472

Специјализоване услуге

500.000,00

500.000,00

– сахрана лица без родбине

500.000,00

500.000,00

Накнада за социјалну заштиту из буџета

40.000,00

40.000,00

– накнада за социјалну заштиту из буџета

40.000,00

40.000,00

Приходи из буџета

540.000,00

540.000,00

Укупно за функцију 090

540.000,00

540.000,00

1.585.000,00

1.585.000,00

Извори финансирања за функцију 090
01
160

Опште јавне услуге
416

Трошкови изборне комисије

423

Услуге по уговору

24.213,00

24.213,00

426

Материјал

60.000,00

60.000,00

01

Приходи из буџета

1.669.213,00

1.669.213,00

Укупно за функцију 160

1.669.213,00

1.669.213,00

234.226.040,00

234.226.040,00

Извори финансирања за функцију 160

Извори финансирања за главу 3.0
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

0,00

07

Донације од осталих нивоа власти

0,00

13

Вишак прихода
Укупно за главу 3.0

3

3.1

0,00

0,00

14.223.889,00

234.226.040,00

14.223.889,00

10.951.525,00

10.951.525,00

10.951.525,00

259.401.454,00

14.223.889,00

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
130

Опште услуге – стручне службе
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

414

Социјална давања запосленима

21.882.787,00

21.882.787,00

3.917.019,00

3.917.019,00

98.000,00

11.000,00

109.000,00

519.161,00

357.000,00

876.161,00
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2

3

4
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5
415
416
421
422
423
424
425
426
482
483
485
512
515
01
03
04
13

620
423
511

6
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези,обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 130
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника
Вишак прихода
Укупно за функцију 130
Развој заједнице
Услуге по уговору
Зграде и грађевински објекти
– капитални буџет
– капитално одтжавање пословних зграда и пословног простора – из закупа
– пројектна документација
Извори финансирања за функцију 620

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских корисника

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 620

7
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8

848.873,00
2.651.549,00
2.883.950,00
169.000,00
2.186.770,00
1.056.000,00
555.000,00
1.224.000,00
823.500,00
8.150.550,00
20.000,00
439.141,00

47.425.300,00
0,00
0,00
0,00
47.425.300,00
119.081.700,00
60.200.000,00
60.000.000,00
150.000,00
50.000,00

2.710.649,00

9

1.065.000,00
2.787.865,00
3.261.203,00
309.000,00
2.498.900,00
1.081.000,00
595.000,00
1.408.000,00
913.500,00
9.824.150,00
111.000,00
1.559.500,00
10.000,00

100.000,00
4.683.785,00
0,00
4.783.785,00

47.425.300,00
100.000,00
4.683.785,00
0,00
52.209.085,00

1.238.782,00

179.281.700,00

123.031.131,00
60.200.000,00
60.000.000,00
150.000,00
50.000,00
179.281.700,00

1.238.782,00
2.710.649,00
179.281.700,00

10(7+8+9)

216.127,00
136.316,00
377.253,00
140.000,00
312.130,00
25.000,00
40.000,00
184.000,00
90.000,00
1.673.600,00
91.000,00
1.120.359,00
10.000,00

2.710.649,00

1.238.782,00
2.710.649,00

1.238.782,00

183.231.131,00

Извори финансирања за главу 3.1
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

13

Вишак прихода
Укупно за главу 3.1

3

3.2

226.707.000,00

226.707.000,00
100.000,00

100.000,00

5.922.567,00

5.922.567,00

6.022.567,00

235.440.216,00

2.710.649,00
226.707.000,00

2.710.649,00

2.710.649,00

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
160

Опште јавне услуге
421

Стални трошкови

330.000,00

330.000,00

423

Услуге по уговору

90.000,00

90.000,00

424

Специјализоване услуге

25.000,00

25.000,00

425

Текуће поправке и одржавање

130.000,00

130.000,00

426

Материјал

190.000,00

190.000,00

482

Порези, обавезне таксе и казне

35.000,00

35.000,00

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

512

Машине и опрема

01

Приходи из буџета

912.000,00

912.000,00

Укупно за функцију 160

912.000,00

912.000,00

2.000,00

2.000,00

110.000,00

110.000,00

Извори финансирања за функцију 160

Извори финансирања за главу 3.2
01

Приходи из буџета

912.000,00

912.000,00

Укупно за главу 3.2

912.000,00

912.000,00

Извори финансирања за раздео 3
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за раздео 3

461.845.040,00

461.845.040,00
100.000,00

100.000,00

5.922.567,00

5.922.567,00

10.951.525,00
16.934.538,00
461.845.040,00

16.934.538,00

10.951.525,00
16.934.538,00

16.974.092,00

495.753.670,00

Извори финансирања укупно за радео 1, 2 и 3
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1, 2 и 3

673.407.192,00

673.407.192,00
100.000,00

100.000,00

5.922.567,00

5.922.567,00

18.577.825,00
17.397.588,00
673.407.192,00

17.397.588,00

18.577.825,00
17.397.588,00

24.600.392,00

715.405.172,00
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Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-6/5/2012, 26. септембра 2012. године
Заменик председника
Момчило Савковић, с. р.

Скупштина градске општине Младеновац на седници одржаној 26. септембра 2012. године, на основу чл. 29.
и 39. Закона о туризму („Службени гласник РС”, бр. 36/09,
88/10 и 99/11 – др. закон), члана 4. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закон и 83/05 – испр. др. закон), члана
20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”,
број 129/07) и члана 18. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града Београда”, број 40/10 – пречишћен текст), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ МЛАДЕНОВЦА
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Туристичке организације Младеновца („Службени лист града Београда”, бр. 2/06 и 21/10),
члан 4. мења се и гласи:
„Туристичка организација обавља послове:
1) промоције туризма градске општине Младеновац;
2) координирања активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и
посредно делују на унапређењу и промоцији туризма;
3) доношења годишњег програма и плана промотивних
активности у складу са Стратегијским маркетинг планом,
плановима и програмима Туристичке организације Србије
и Туристичке организације Београда;
4) обезбеђивања информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности градске
општине Младеновац (штампане публикације, аудио и видео промотивни материјал, интернет презентација, сувенири итд.), а у сарадњи са надлежним органима и обезбеђивања туристичке сигнализације;
5) прикупљања и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди на својој територији, као и друге
послове од значаја за промоцију туризма;
6) организовања и учешћа у организацији туристичких,
научних, стручних, спортских, културних и других скупова
и манифестација;
7) организовања туристичко-информативних центара
(за прихват туриста, пружање бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе информисања
туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних органа са притужбама туриста и др.);
8) посредовања у пружању услуга у домаћој радиности;
9) подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора;
10) друге активности на промоцији туризма у складу
са законом, овом одлуком и Статутом Туристичке организације.”
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Члан 2.
Члан 9. мења се и гласи:
„Директор Туристичке организације:
1. представља и заступа Туристичку организацију;
2. руководи и организује њен рад;
3. стара се о законитости рада;
4. именује и разрешава запослене са посебним одговорностима;
5. доноси акт о систематизацији радних места;
6. предлаже пословну политику и акте које усваја Управни одбор;
7. извршава одлуке Управног одбора и предузима мере
за њихово спровођење;
8. самостално располаже буџетским средствима сем у
случајевима надлежности Управног одбора;
9. доноси одлуку о покретању поступка јавне набавке;
10. учествује у раду Управног одбора без права гласа;
11. подноси периодичне и годишње извештаје Управном
одбору;
12. врши и друге послове у складу са законом, овом одлуком и Статутом.
На акт из става 1. тачка 5. овог члана, сагласност даје
председник општине.”
Члан 3.
Члан 10. мења се и гласи:
„Управни одбор има председника и два члана, од којих
су председник и један члан представници оснивача, а један
члан је представник запослених.
Управни одбор може имати заменика председника,
кога на предлог преседника именује Управни одбор између
својих чланова.”
Члан 4.
Члан 11. мења се и гласи:
„Управни одбор:
1. доноси Статут Туристичке организације;
2. утврђује пословну политику организације;
3. доноси годишњи програм рада Туристичке организације;
4. доноси програме туристичко-информативне и промотивне делатности;
5. доноси одлуке о проширењу делатности;
6. усваја извештај о пословању;
7. закључује уговор о раду са директором и решава питања из радно-правног статуса директора;
8. одлучује у другом степену о правима и обавезама запослених по жалбама на одлуке директора;
9. доноси финансијски план, усваја годишњи обрачун и
одлучује о расподели допбити;
10. одлучује о ценама услуга Туристичке организације;
11. усваја и доставља оснивачу годишњи извештај о раду;
12. покреће иницијативу за разрешење директора;
13. доноси пословник о раду;
14. доноси одлуке о располагању, увећању и смањењу
имовине Туристичке организације;
15. врши и друге послове у складу са законом, овом одлуком и Статутом.
На акте из става 1. овог члана, тачке 1, 3. и 9. сагласност
даје оснивач, а на одлуку из става 1. тачка 10. сагласност
даје председник општине.”
Члан 5.
Члан 12. мења се и гласи:
„Надзорни одбор има председника и два члана, од којих
су председник и један члан представници оснивача, а један
члан је представник запослених.
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Надзорни одбор може имати заменика председника,
кога на предлог председника именује Надзорни одбор између својих чланова.”
Члан 6.
Овлашћује се Служба за скупштинске послове Управе
градске општине Младеновац да сачини пречишћен текст
Одлуке о оснивању Туристичке организације Младеновца.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-6/7/2012, 26. септембра 2012. године
Заменик председника
Момчило Савковић, с. р.

Скупштина градске општине Младеновац на седници
одржаној 26. септембра 2012. године, на основу члана 18.
Статута градске општине Младеновац („Службени лист
града Београда”, број 40/10 – пречишћен текст) и члана
93. Пословника Скупштине градске општине Младеновац
(„Службени лист града Београда”, број 48/08), донела је

ОД Л У КУ
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
МЛАДЕНОВАЦ 2012–2016.
Члан 1.
Усваја се Локални акциони план развоја социјалне политике градске општине Младеновац 2012–2016.
Члан 2.
Локални акциони план развоја социјалне политике
градске општине Младеновац 2012–2016, саставни је део
ове одлуке.
Члан 3.
Одлуку и Локални акциони план развоја социјалне политике градске општине Младеновац 2012–2016 објавити у
„Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-6/6/2012, 26. септембра 2012. године
Заменик председника
Момчило Савковић, с. р.
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН РАЗВОЈА
СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
МЛАДЕНОВАЦ 2012–2016.
Резиме
Локални акциони план развоја социјалне политике градске општине Младеновац (2012–2016. године) је документ
који изражава дугорочне планове локалне самоуправе да побољша услове живота социјално угрожених лица и њихову
интеграцију у локалну заједницу. Овај план се заснива на анализи ситуације и односи се на сва лица која се налазе у стању
социјалне потребе у градској општини Младеновац. Према

26. септембар 2012.

званичним подацима Градског центра за социјални рад Београд, на територији градске општине Младеновац тренутно
се налази регистрован 3.971 корисник социјалних услуга.
Општи циљ Локалног акционог плана развоја социјалне
политике градске општине Младеновац је: побољшани услови
живота и максимална могућа интеграција социјално искључених грађана у градској општини Младеновац одрживим социјално-економским програмима у локалној заједници.
Анализом постојећих социјалних проблема грађана,
расположивих ресурса општине Младеновац, али и ограничења, одређене су следеће области социјалне заштите као
стратешки приоритети за 2012–2016. годину, са једне стране,
и крајњи корисници, приоритетне групе, са друге стране.
Приоритетне области:

Приоритетне групе:

социјална заштита

стара лица

незапосленост

деца и млади

здравствена заштита

незапослени

образовање

особе са ивалидитетом

популациона политика

жртве насиља

стамбена политика

избеглице и интерно расељена лица

пензиони фонд

повратници по реадмисији, тражиоци
азила

цивилни сектор

Роми

Специфични циљеви овог плана по наведеним областима социјалне политике су:
Специфичан циљ 1 (2012–2016. године, континуирано)
Јачање капацитета институција и организација социјалне
заштите и унапређење доступности услуга свим грађанима,
посебно „осетљивим” групама:
– организовање јавних трибина, стручних скупова и
расправа о значају система социјалне заштите и полажају
угрожених друштвених група у општини,
– реализација програма „ургентно збрињавање”.
Специфичан циљ 2 (2012–2016. године, континуирано) – Развијање активне социјалне политике запошљавања
„рањивих”, а незапослених лица, међу којима су корисници
новчане социјалне помоћи, особе са инвалидитетом и друге
угрожене групе.
– организовање курсева за преквалификацију и доквалификацију за недостајућа занимања, и то за кориснике
новчане социјалне помоћи, лица са инвалидитетом и друге
угрожене групе
– одржавање програма „Геронто-служби”.
Специфичан циљ 3 (2012–2016. године, континуирано) –
Обезбеђивање континуиране здравствене заштите доступношћу, једнакошћу и квалитет услуга за све грађане, са фокусом
на социјално осетљиве категорије: деца, жене и стари у „изолованим породицама” и „посебно рањивим домаћинствима”:
– оснивање и реализација програма здравствене едукације социјално угрожених категорија, посебно деце, жена и
старих,
– вакцинација деце из „остљивих група” (обухват деце
свих узраста са посебним освртом на узраст до седам година),
– прикупљање важећих, неутрошених и поклоњених лекова за социјално угрожене грађане.
Специфичан циљ 4 (2012–2016. године, континуирано)
– Обезбеђивање потпуног обухвата деце у систем обавезног
предшколског и основног образовања, додатне подршке у
обрзовању деци из осетљивих друштвених група и подизање
нивоа безбедности деце и маладих у институцијама система:
– евидентирање деце 7–15 година која нису укључена у
систем предшколског и основног образовања,
– додатна подршка деци из осетљивих друштвених група: уклањање архитектонских баријера, постављање рампи
у свим институцијама система,
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– реализација пројекта „Превенција малолетног
преступништва – Умем боље”,
– увођење система видео-надзора у свим основним и
средњим школама,
– формирање тима за међусекторску подршку, праћење
и заштиту деце од занемаривања, злостављања и злоупотреба.
Специфичан циљ 5 (2012–2016. године, континуирано) –
Успоравање и заустављање неповољних демографских тенденција у општини – подстицање рађања изградњом адекватног институционалног оквира и информисања јавности
о постојећим правима:
– упознавање и промовисање постојећих права по одлуци града Београда, конституисаних са циљем повећања
рађања. Израда брошуре о овим правима: право породиља,
упознавање са програмом вантелесне оплодње, новчано давање незапосленим породиљама, накнада због спречености
за рад у трудноћи
Специфичан циљ 6 (2012–2016. године, континуирано) –
Стамбено збрињавање – „привремено” или „социјално становање” социјално угрожених категорија:
– изградња капацитета за „привремено” или „социјално
становање”,
– чишћење дивљих депонија – ангажовање радно способних корисника новчане социјалне помоћи,
– установљавање награде у вези са еколошким условима
стамбених објеката.
Специфичан циљ 7 (2012–2016. године, континуирано)
– Побољшање положаја (здравственог и социјалног статуса) старих лица, без породичног старања, који живе у свом
природном окружењу:
– развити бесплатан и досупан сервис теренских услуга
у кућним условима за стара лица којима је помоћ неопходна у дневном функционисању,
– доступност услуге топлом оброку-народној кухињи –
„храна на точковима”.
Специфичан циљ 8 (2012–2016. године, континуирано)
– Увођење нових процедура и социјалних услуга јачањем
капацитета цивилног сектора у области социјалне заштите:
– оснивање Саветовалишта за припрему младих за
брачни живот.
Захвалност учесницима/цама у процесу локалног акционог планирања
Пре почетка израде Локалног акционог плана развоја
социјалне политике градске општине Младеновац, формиранa је комисија за израду Нацрта Локалног акционог плана из области социјалних питања у следећем саставу:
1. Зорица Павловић, председник комисије,
2. Марија Милентијевић, члан,
3. Весна Филиповић, члан,
4. Данијела Чокић, члан,
5. Јовица Костић, члан,
6. Зоран Милетић, члан.
Захваљујемо им на учешћу и раду у процесу планирања.
Такође захваљујемо и осталим актерима који су били
укључени у процес израде Локалног акционог плана.
Посебно захваљујемо др Добрици Недељковићу, чији
рад у претходном мандату на питањима социјалне политике је дао несумњив допринос овом документу.
УВОД
Социјална политика је организована, усмерена делатност државе, у циљу превазилажења животних ризика,
уједначавања животних шанси и подизања благостања
грађана. Посебно је усмерена на помоћ сиромашним и социјално искљученим грађанима.
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Ниво развоја друштва свакако се може пратити и по бризи и помоћи која се пружа онима којима је најпотребнија.
Успешност социјалне политике, између осталог, условљена је економским, правним, социјалним развојем једне
земље, као и њеном традицијом.
Социјална политика се углавном посматра кроз квалитет:
1. социјалне заштите,
2. политике према незапосленима,
3. здравствене заштите,
4. образовања,
5. популационе политике,
6. стамбене политике,
7. пензионог фонда,
8. цивилног друштва.
Суштина спровођења мера социјалне политике је остваривање социјалних права грађана, као главног инструмента социјалне политике. Грађани имају право учествовати у
свим материјалним и социјалним тековинама.
За постизање задовољавајућег нивоа или ефеката мера
социјалне политике кључни су процеси децентрализације.
Социјални услуге и сервиси инструмени су социјалне
политике које треба посебно развијати на свим подручјима
деловања.
Локална самоуправа може најбоље препознати потребе својих грађана и у оквиру својих овлашћења и финансијских могућности активирати неке од инструмената
којима се, у датим околностима, те потребе могу најбоље
задовољити. Начин на који органи локалне самоуправе
врше своју функцију један је од важних фактора који могу у
дужем временском периоду утицати на ублажавање одређених проблема.
Скупштина општине односно града, као највиши орган
власти у локалној самоуправи најпозванија је да се бави
проблемима својих грађана и да на основу сагледавања
стања у свим аспектима, утврђује и спроводи мере социјалне политике у општини, односно граду.
Активно укључивање локалне самоуправе у спровођењу
социјалне политике подразумева низ предуслова. Потребно
је сагледати специфичности конкретне општине, односно
града и све потенцијале којима локална средина располаже, а чијим се активирањем и оснаживањем могу очекивати
позитивни ефекти у побољшању квалитета живота грађана
или појединих осетљивих група. Градска општина Младеновац у реализацији својих специфичних циљева у највећој
мери се ослања на Град Београд, који је носилац свеукупне
политике и који предњачи у креирању мера, активности,
права и механизама у области социјалне политике и примени тзв „проширених права”.
Мање надлежности градске општине Младеновац, као и
осталих градских општина у оквиру града, у овом случају,
представљају предност јер се средства за спровођење социјалне политике обезбеђују из буџета града, а у скаладу са
позитивним правним прописима. Међутим и у таквом контексту градска општина Младеновац има право, а и обавезу
да и сама креира и доприноси развоју услова и окружења
за остваривање и спровођење социјалних права и подизање
квалитета живота својих грађана.
1. Актуелно стање у неким аспектима социјалне политике
везано за становништво у РСрбији са посебним
освртом на град Београд
1.1. Социлошке и демографске карактеристике
Бела куга сваке године однесе један град у Србији
средње величине.
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У Београду према последњем попису живи 1.639 121 становник, што чини 21% становништва Србије.
Београд се налази у стадијуму „дубоке демографске старости” (то је просечна старост од 40–43 година), а поједине
општине као Врачар, налазе се у стадијуму „најдубље демографске старости”, просечна старост 44,5.
Критични праг старости је удео старог становништва од
12% у односу на укупну популацију, а у Београду је удео старих 22,8%. Одмалост популационог старења упућује на размишљање о значајним демографским и економским последицама тог феномена, укључујући и оне у домену социјалне
заштите и јавног здравља. Београдско домаћиснство је малобројно јер у просеку има само 2,8 чланова. Овај тренд нуклеаризације породице, тј., смањивања просечног броја чланова
и тренд ишчезавања традиционалних образаца вишегенерацијског заједничког живота, такође је значајан у сагледавању
економских и социјалних последица, а посебно у сегменту
предузимања државних и друштвених активности.
Сиромаштвом је погођено 50% становништва и то оним
које подразумева глад. Сиромаштво се са улица нехигијенских насеља преселило у комфорне станове, међу културне
и образовне људе, нарочито у старачка домаћинства и у некада домаћинске сеоске породице.
У Београду се сиромаштво може процењивати на основу
неколико показатеља. Један од тих је број корисника НСП,
односно такозване „социјалне помоћи”, који према последњим познатим подацима Градског центра за социјални
рад изгледа овако:
Кретање укупног броја корисника по општинама
Одељење

Број корисника

Индекс
2011/2010

Број
пописаних
становника
(попис
2011.)

Удео
корисника
у
становништву
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Даље, у Београду је приближно:
– 50 хиљада деце, корисника дечјих додатака,
– 72.900 породица користе право на субвенцију комуналних услуга,
– између 30 и 50 хиљада људи живи у више десетина нехигијенских насеља,
– 330 хиљада пензионера се налази на евиденцији
РФПИО – филијале Београд.
Незапосленост се мери скоро милионском цифром
(12/2012 на евиденцији НСЗ 729.520 незапослених, а процењује се да посао стварно тражи преко милион људи).
У Београду је око 100 000 незапослених формално на
евиденцији НСЗ Филијала Београд од чега је преко 60%
младих до 40 година старости, што представља стопу незапослености, од 16,8 % а „економски толерантна” стопа незапослености је 6%.
Образовну структуру становништва карактеришу како
разлике по старости и полу/роду (образованији мушкарци и млађе становништво), тако и просторна дистрибуција
становништва, посматраног по нивоу образовања, који је
знатно виши у централним градским општинама, попут
Врачара, чије становништво у 40% случајева има више/високо образовање.1 Образовна структура становништва посматрана према полу указује да 12,4% жена у Београду нема
ни потпуну основну школу, а 21% њих има само основно
образовање. То значи да је свака трећа жена фактички без
професионалне квалификације.
Степен образовања

Београд
број

Без школске спреме

Република Србија
%

број

%

37744

2,8

357552

1-3 разреда основне школе

9800

0,7

126127

5,6
2,0

4-7 разреда основне школе

77525

5,8

896847

14,2

Основно образовање

251476

18,7

1509462

23,9

Барајево

1757

1811

103.1

28,000

6.5%

Средње образовање

668927

49,6

2596348

41,1

Вождовац

6670

6928

103.9

166,575

4.2%

Више образовање

91194

6,8

285056

4,5

Врачар

3216

3085

95.9

61,085

5.1%

Високо образовање

185417

13,8

411944

6,5

Гроцка

3089

2514

81.4

87,649

2.9%

Непознато

25116

1,8

137895

2,2

Земун

8949

8475

94.7

172,530

4.9%

Укупно

1347199

100,0

6321231

100,0

Звездара

7343

8243

112.3

160,076

5.1%

Лазаревац

2831

2873

101.5

59,742

4.8%

Младеновац

4817

3971

82.4

54,749

7.3%

Нови Београд

8080

8168

101.1

226,832

3.6%

Обреновац

6058

6619

109.3

74,460

8.9%

Палилула

8993

10264

114.1

181,346

5.7%

Раковица

4418

4709

106.6

111,724

4.2%

2010

2011

Савски Венац

1748

1770

101.3

41,557

4.3%

Сопот

1501

1580

105.3

21,501

7.3%

Стари Град

2557

2783

108.8

51,967

5.4%

Чукарица

7478

8436

112.8

186,997

4.5%

Сурчин

3328

2895

87.0

44,635

6.5%

82.833

85.124

102.8

1,731,425

4.9%

УКУПНО

Повећање броја корисника у току 2011. године забележено је у 11 општинских одељења, међу којима се по значајнијем степену повећања издвајају: Палилула (14,1%); Чукарица (12,8%); Звездара (12,3%) и Обреновац (9,3%). Највеће
смањење броја корисника у односу на претходну годину
забележено је у Гроцкој (18,6%) и Младеновцу (17,6%). По
себи се разуме да велике разлике у концентрацији становништва по појединим подручјима повлаче и значајне
разлике у територијалном размештају корисника социјалне заштите, па је њихов апсолутни број највећи у Палилули (10.264), Земуну (8.475), Чукарици (8.436) и Вождовцу
(6.928). У овим општинама концентрисана је половина корисника Градског центра.

Градска општина Младеновац
1.2. Општи подаци
Територија градске општине Младеновац, једне од 17
градских општина у граду Београду, налази се у северном делу
ниске Шумадије и заузима површину од 339 km². Општина је
окружена територијама општина Сопот, Гроцка, Смедерево,
Смедеревска Паланка, Топола и Аранђеловац. Кроз општину
и град пролази моравско-вардарско-нишавска железничка
пруга, Београд–Ниш–Софија, као и ауто-пут Београд–Ниш,
од кога се у Малом Пожаревцу одваја магистрални пут за
Младеновац. У Младеновцу се, такође, од магистралног пута
за Крагујевац одвајају регионални путеви за Смедерево и
Смедеревску Паланку, тако да је општина одлично повезана
како са Београдом тако и са околним градовима.
Територија општине обухвата 22 насеља:
– градско насеље – четири приградска насеља – Село
Младеновац, Рајковац, Границе и Међулужје – 17 сеоских
насеља – Амерић, Белуће, Бељевац, Велика Иванча, Велика Крсна, Влашка, Дубона, Јагњило, Ковачевац, Кораћица,
Мала Врбица, Марковац, Пружатовац, Рабровац, Сенаја,
Црквине и Шепшин.
1

Под школском спремом подразумева се највиша завршена школа. Подаци се
приказују само за становништво старо 15 и више година, тј. старије од узраста за
обавезно похађање школе.
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1.3. Статистички показатељи о општини Младеновац:2
– Број становника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.050
– Број рођених . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .571
– Број умрлих . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .809
– Прираштај . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -238
– Број запослених становника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.149
– Број запослених жена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.343
– Број незапослених становника . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.462
– Број незапослених жена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.859
– Основне школе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
– Број ученика у основним школама. . . . . . . . . . . . . . 4.080
– Средње школе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
– Број ученика у средњим школама . . . . . . . . . . . . . . 1.598
– Корисници пензија . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.555
– Број лекара у примарној заштити . . . . . . . . . . . . . . . . .66
– Број становника/1 лекар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .804
1.4.Социо-економске карактеристике становништва
Последњим пописом становништва утврђено је да
општина Младеновац има 53.050 становника. Треба нагласити да је, како у Београду, тако и у Младеновцу у периоду
90-их година уочљива тенденција демографског опадања.
Наиме, према последњим подацима из 2008. године, стопа
природног прираштаја на општини има неповољну вредност од – 4,5 (вредност за Београд је – 2,0). Стопа наталитета
имала је вредност 9,7 , а стопа морталитета 14,2. Процес старења изражен је код читавог становништва земље, што значи да се удео групације старијих од 60 година знатно повећава. Овај процес изражен је у свим београдским општинама.
Најбројнију старосну групу чине одрасли од 20 до 59 година, којих има 28.739 (54,75%), док је деце и омладине до
19 година 11.775 (22,43%). Полна структура становништва
је повољна, јер на 100 мушкараца долазе 102 жене (50,60%
жена и 49,40% мушкараца).
Неповољна старосна структура једним делом утиче и на
обележја структуре породице, односно домаћинства. Укупан број домаћинстава је 17.656 (попис 2011. године), што
значи да је просечно домаћинство веома малобројно, јер
има 3,2 члана. Београдска, па и младеновачка породица припада типу савремене ('нуклеарне') породице која подразумева мали број чланова, најчешће структуиран као породични
нуклеус родитеља и деце. Према стадијуму демографске старости општина Младеновац припада групи општина где је
изражена дубока демографска старост са просечном старошћу од 40 до 43 године (Младеновац – 40,3 године).
Према подацима Статистичког завода Београда, у 2008.
години у Младеновцу је склопљено 269 брака, а разведено
је 75 бракова.
Подаци о породици према броју деце су следећи:
Једно дете

5.093

Двоје деце

4.805

Троје деце

763

Четворо деце

104

Петоро и више деце

2

Подаци према попису 2011. године

2. Постојећи ресурси и ограничења социјалне заштите
у општини Младеновац
Приликом израде Локалног акционог плана полазна
основа у стратешком планирању, била је Стратегија развоја социјалне заштите Републике Србије и Стратегија развоја града Београда („Службени лист града Београда”, број
21/11), а планиране, стратешке активности, усклађене су са
правним прописима3 и међународним документима4 који се
примењују, односно који су на снази у областима социјалне
политике у Републици Србији.
Стратешки правац Локалног акционог подразумева усмеравање постојећих ресурса, снага и могућности општине
Младеновац, у првацу развоја услуга, које подржавају живот у
заједници и омогућавају грађанима да узму активно учешће у
стварању позитивне социјалне климе у општини Младеновац.
„Swot” анализа:
2.1. Расположиви ресури – снаге и могућности
општине Младеновац:
– географски положај и величина општине
– близина града Београда
– политичка воља локалне самоуправе
– Умреженост институција, организација и локалне самоуправе
– Едуковани стручни кадар са искуством у стручном
раду у области социјалне политике
– Сталан извор финансирања Градског центра за социјални рад Одељење Младеновац ( градски и општински буџет)
– Успостављени програми и услуге које пружају социјални актери
– Просторни капацитети институција и удружења
– Сарадња са кадровима и институцијама на градском
нивоу
3

27

У старосној структури становника са 15 и више година
према школској спреми доминирају лица са средњим школским образовањем 42,1% (18.657) и са осмогодишњом школом 26,4% (11.685). Високу школску спрему има 1.784 лица
(4,0%), а вишу 1.686 (3,8%). Према томе, 76,3% становника
општине старијих од 15 година је стручно оспособљено, а
сваки пети становник ове старосне доби је неквалификован, док је 48,2% становника неписмено или елементарно
писмено.
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4

Пензионо осигурање
Законон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр.
34/03, 64/04 – одлука УСРС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон, 63/06 –
одлука УСРС, 5/09, 107/09 и 101/10), Одлука о финансијској помоћи пензионерима Београда („Службени лист града Београда”, број 8/12).
Здравствена политика
Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 72/09 – др. закон, 88/10, 99/10 и 57/11), Закон о јавном здрављу („Службени гласник РС”, број
72/09).
Политика према незапосленима
Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10).
Правилник о критеријумима и начину спровођења мера активне политике запошљавања („Службени гласник РС”, бр. 7/10, 3/11 и 6/11).
Социјална заштита
Закон о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/11), Одлукa о правима и услугама социјалне заштите („Службени лист града Београда”, бр. 55/11,
8/12 – испр. и 42/12), Упутство о начину остваривања додатних облика заштите
трудница и породиља на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 12/09, 8/10, 1/11 и 1/12) и Интервенте мере заштите најугроженијих
грађана („Службени лист града Београда”, бр. 19/95 и 41/12).
Популациона политика
Национална стратегија одрживог развоја („Службени гласник РС”, број 57/08),
Упутство о начину остваривања додатних облика заштите трудница и породиља
на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 12/09, 8/10,
1/11 и 1/12)
Образовање
Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09 и 52/11), Закон о основној школи („Службени гласник РС”, бр. 50/92
и 72/09 – др. закон), Правилник о протоколу поступања у установи у одговору
на насиље, злостављање и занемаривање („Службени гласник РС”, број 30/10) и
Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и
ученику („Службени гласник РС”, број 63/10).
Стамбена политика
Закон о социјалном становању („Службени гласник РС”, број 72/09).
Цивилно друштво
Стратегија подршке развоју цивилног друштва на територији града Београда
(„Службени лист града Београда”, број 11/12).
Повеља о основним правима у ЕУ, Међународни пакт о економским, социјалним
и културним правима, Међународни пакт о грађанским и политичким правима,
Међународна конвенција о укидању свих облика расне дискриминације, Конвенција о правима детета.
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– Сарадња са европским институцијама, приступ фондовима ЕУ
– Позитивна искуства у досадашњем раду
2.2. Постојећа ограничења – слабости и препреке система
социјалне заштите у општини Младеновац
– Ограниченост средстава у локалном буџету за нове
облике социјалне заштите
– Недостатак институционалног смештаја за одређене
групе корисника, односно просторног капацитета за „ургентно збрињавање”
– Неинформисаност и непостојање едукација о правима
и могућностима „рањивих група”
– Велики број корисника социјалних услуга
– Оптерећеност институција
– Одлагање решавања проблема
Анализом расположивих ресурса – снага и могућности
закључили смо да је веома значајна тренутна повољна политичка клима у општини за решавање проблема социјално угрожених грађана. Такође је јако битна снага и стручан
кадар који се бави овим питањима, као и умреженост институција, организација локалне самоуправе у решавању
проблема „осетљивих” група грађана. Као битна могућност
издваја се сарадња са кадровима и институцијама на градском нивоу, сарадња са европским институцијама, приступ
фондовима ЕУ и УН.
Анализом постојећих ограничења – слабости и препрека
констатовали смо да је једна од препрека ограниченост средстава у локалном буџету за нове облике социјалне заштите,
недовољна финансијска подршка и економска нестабилност,
како на локалном тако и на глобалном нивоу. Велики број
корисника услуга социјалне заштите, оптерећеност институција на локалном нивоу, недостатак капацитета институционалног смештаја, намећу се као основне препреке у ефикасном решавању проблема посебно угрожених група грађана.
Анализом заинтересованих страна одређени су крајњи
корисници и кључни партнери у спровођењу програма:
Крајњи корисници

Кључни партнери

Стара лица (одрасла материјално
Локална самоуправа
угожена лица без породичног
старања, психички измењена лица, Градски центар за социјални рад – Одељење
Младеновац
жртве насиља)
Деца и млади (деца без родитељског старања, смештена у
институције и хранитељске
породице; деца и омладина са
поремећајима у понашању; деца
– жртве породичног насиља и
занемарена деца)

Национална служба за запошљавање – Филијала Младеновац
Дом здравља
Предшколске и школске установе

Незапослена лица (корисници нов- Црвени крст
чане социјалне помоћи)
Српска православна Црква
Особе са инвалидитетом

Институције правосуђа

Жртве насиља

Инстиуције Европске уније и Уједињених
нација

Избеглице, интерно расељена
лица, тражиоци азила, Роми

Медији

Анализом ситуације издвојила су се стратешки спорна
питања битна за даљи процес планирања.
– Како осигурати подршку локалних партнера за имплементацију Локалног акционог плана?
– Како обезбедити довољно средстава за имплементацију Локалног акционог плана?
– На који начин афирмисати значај и приоритет социјалне заштите и како подићи ниво свести друштва у односу на проблеме социјално угрожених категорија?
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3. Општи и специфични циљеви развоја
Општи циљ:
Побољшани услови живота и максимална могућа интеграција социјално искључених грађана у градској општини Младеновац кроз одрживе социјално-економске програме у локалној заједници.
Специфичне циљеве формулисали смо у оквирима следећих области социјалне политике:
1. социјална заштита (специфичан циљ 1)
2. политика према незапосленима (специфичан циљ 2)
3. здравствена политика (специфичан циљ 3)
4. образовање (специфичан циљ 4)
5. популациона политикa (специфичан циљ 5)
6. стамбена политикa (специфичан циљ 6)
7. пензионо осигурање (специфичан циљ 7)
8. цивилно друштвo (специфичан циљ 8)
3.1. Специфичан циљ 1:
Јачање капацитета институција и организација социјалне заштите и унапређење доступности услуга свим грађанима, посебно „осетљивим” групама. Табела 1.
Основни циљеви социјалне заштите су ефикаснe материјалне услуге и развијена мрежа институција и социјалних услуга, које могу да отклоне или ублаже основне ризике
којима су изложени грађани. Савремени метод социјалне
политике, који се развија у правцу европских интеграција,
подразумева развој модела интегралне социјалне заштите
на локалном нивоу, трансформацију установа за смештај у
систему социјалне заштите и развој стратегије породичног
смештаја и алтернативних облика социјалне заштите.
Обезбеђење квалитетних услуга социјалне заштите подразумева:
– подстицање развоја разноврсних социјалних услуга у
заједници и укључивање у сферу пружања услуга што више
различитих социјалних актера;
– увођење нових услуга социјалне заштите у оквиру
постојећих институција и служби социјалне заштите и у
заједници ;
– подржавање и афирмацију породице као најбољег оквира заштите рањивих група и подстицање развоја хранитељства, усвојења, услуга дневних центара, кућне неге и помоћи и других услуга социјалне заштите.
3.2. Специфичан циљ 2:
Развијање активне социјалне политике запошљавања
„рањивих”, а незапослених лица, међу којима су корисници
новчане социјалне помоћи, особе са инвалидитетом и друге
угрожене групе. Табела 2
Активности на локалном нивоу којима се обезбеђује егзистенцијални минимум корисника морају се спроводити
у правцу предузимања мера да средства за материјалну сигурност радно способних грађана буду у функцији њиховог
запошљавања, односно стварања услова за активирање њихових потенцијала тако, да својим радом, делимично или у
потпуности, обезбеде средства за егзистенцију;
Активностима организација за запошљавање неопходно је развијати програме субвенционалног запошљавања
корисника социјалне заштите као и јавне радове. На овај
начин се могу активирати потенцијали радно способних
корисника материјалне помоћи и створити услови да материјална помоћ буде привремено средство за превазилажење
кризних ситуација, изазваних недостатком новчаних средстава, а да особе са инвалидитетом активирају своје потенцијале у складу са својим могућностима.
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3.3. Специфичан циљ 3:
Обезбеђивање континуиране здравствене заштите доступношћу, једнакошћу и квалитетом услуга за све грађане, са фокусом на социјално осетљиве категорије: деца, жене и стари
у „изолованим породицама” и „посебно рањивим домаћинствима” (социјална и географска изолованост). Табела 3.
Квалитетна здравствена заштита подразумева једнак
приступ услугама за све кориснике у стању здравствене потребе, без обзира на разлике по полу, етничкој и верској припадности, инвалидитету, социјално-економским карактеристикама и месту становања. На локалном нивоу неопходно
је утицати на побољшање доступности и приступачности
здравствене заштите осетљивим популационим групама.
3.4. Специфичан циљ 4:
Обезбеђивање потпуног обухвата деце у систем обавезног предшколског и основног образовања, додатне подршке у обрзовању деци из осетљивих друштвених група и подизање нивоа безбедности деце и младих у институцијама
система, додатна помоћ и подршка деци са посебним потребама (инклузија). Табела 4.
Образовна политика кроз институције система релативно је ограничена због многих тешкоћа са којима се систем суочава: васпитно-образовне установе нису довољно
доступне свој деци, повећана је толеранција на насиље, атрактивност школовања је смањена. Образовно – васпитне
установе, као и друге установе које се баве децом и младима, имају задатак да својим професионалним деловањем
умање ефекте оваквог стања
3.5. Специфични циљ 5:
Успоравање и заустављање неповољних демографских
тенденција у Општини-подстицање рађања изградњом
адекватног институционалног оквира и информисања јавности о постојећим правима. Табела 5.
За локалну заједницу изузетно је значајно питање породице и њене репродуктивне функције, без које заједница не може опстати. Основни приступ у дефинисању популационе политике локалне самуоправе треба да буде
орјентисан, не само на мере материјалне природе, већ на
активирање нематеријалних потенцијала: мењање стања у
деловању постојећих институционалних капацитета у областима здравства, образовања, информисања, друштвене
бриге о деци, ширења знања и информација о демографској ситуацији, планирању породице, рађању. У области
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популационе политике неопходно је усмерити ресурсе на
модернизацију саветодавне и едукативне функције, као и
на потребну промену у организацији рада и у односу према
грађанима и породицама и њиховим потребама.
3.6. Специфични циљ 6:
Стамбено збрињавање – „привремено” или „социјално
становање” социјално угрожених категорија. Табела 6.
Пристојно становање један је од основних услова пристојног живота и стога представља предмет посебне друштвене бриге за оне који нису у стању да га сами својим
средствима обезбеде за себе и за своју породицу. Мали корак раздваја становање сиромашних у лошим условима од
потпуног бескућништва, поготово ако се узме у обзир да
не постоје довољна резервна средства потребна за решавање проблема насталих у ванредним ситуацијама. Поред
јачања капацитета за „социјално становање” неопходно је
обезбедити капацитете на локланом нивоу за краткотрајни
смештај лица којима је неопходна привремена брига док се
не утврди одговарајући облик трајног збрињавања.
3.7. Специфичан циљ 7:
Побољшање положаја (здравственог и социјалног статуса) старих лица, без породичног старања, који живе у свом
природном окружењу. Табела 7.
Велики број старијих грађана, одраслих особа са инвалидитетом, ментално недовољно развијених, душевно оболелих грађана није у могућности да задовољи своје потребе
услед недовољно развијених услуга подршке у природном
окружењу. У овој области неопходно је усмерити активнсоти на развијање услуга невладиног сектора и употребу ресурса волонтерског рада.
3.8. Специфичан циљ 8:
Увођење нових процедура и социјалних услуга јачањем капацитета цивилног сектора у области социјалне заштите. Табела 8.
Унапређење капацитета организација цивилног друштва у
формулисању и креирању јавних политика један је од кључних
чинилаца у подизању стандарда социјалних услуга на локалном нивоу. Европска комисија дефинисала је снажан, дубок и
трајан дијалог између друштва и држава у приступној фази и
земаља-чланица Европске уније као значајну потребу којом се
треба бавити у процесу проширивања ЕУ. Важна улога у спровођењу овог дијалога поверена је управо цивилном друштву,
које представља битан елемент демократског јавног живота.

Табела 1.
Специфичан циљ 1:
Јачање капацитета институција и организација социјалне заштите и унапређење доступности услуга свим грађанима, посебно „осетљивим” групама
Активности

Период
реализације
(од – до)

Очекивани резултат

Усвајање ЛАП-а

Новембар-децембар 2012.

Усвојен ЛАП

Организовање јавних трибина,
стручних скупова и расправа о
значају система социјалне заштите
и полажају угрожених друштвених
група у општини

Континуирано

Реализација програма „ургентно
збрињавање”

Континуирано

Индикатори

Потребни
Ресурси

Носилац
активности

Партнери у
реализацији

Људски ресурси

Општинско веће
и Скупштина
градске општине
Младеновац

Радна група

Унапређење степена информисаЕвиденција о одрности, осетљивости и разумевања жаним скуповима
јавности о проблемима угрожених
друштвених група и заначају система социјлне заштите

Људски ресурси

Локална самоуМедији
права
Центар за социјални рад
Црвени крст

Обезбеђивање просторнихуслова
за ургентно збрињавање

Људски ресурси,
Материјална средства – 7 милиона
динара

Локална самоуправа

Буџет ЛС и други
локални ресурси
Записник са
Скупштине

Број збринутих
лица

Град Београд
Медији
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Табела 2.
Специфични циљ 2:
Развијање активне социјалне политике запошљавања „рањивих”, а незапослених лица, међу којима су корисници новчане социјалне помоћи, особе са инвалидитетом и друге
угрожене групе
Активности

Период
реализације
(од – до)

Очекивани резултат

Индикатори

Организовање курсева за преквалификацију и доквалификацију
за недостајућа занимања, и то
за кориснике новчане социјалне
помоћи, лица са инвалидитетом и
друге угрожене групе

Континуирано

„Активирање”
радно способних корисника
социјалне помоћи и других угрожених група

Евиденција Националне службе
за запошљавање о
броју запослних у
недстајућим занимањима

Одржавање програма „Геронтослужби”

Континуирано

Повећање броја запослених у
недостајућим услугама

Број запослних у
геронто-службама

Потребни
ресурси

Носилац
активности

Партнери у
реализацији

Људски ресурси

Национална служба за запошљавање,
Школа за образовање одраслих

Удружење
малих привредника и
занатлија,
медији

Људски ресурси

Локална самоуправа
ГЦСР Београд
Одељење Младеновац

Национална
служба за
запошљавање,
Удружење
пензионера,
Удружења
грађана
Медији

Буџет ЛС и други
локални ресурси

Табела 3.
Специфични циљ 3:
Обезбеђивање континуиране здравствене заштите кроз доступност, једнакост, и квалитет услуга за све грађане, са фокусом на социјално осетљиве категорије: деца, жене и
стари у „изолованим породицама” и „посебно рањивим домаћинствима”.
Активности

Период
реализације
(од – до)

Очекивани резултат

Индикатори

Оснивање и реализација програма
здравствене едукације социјално
угрожених категорија, посебно
деце, жена и старих

Континуирано

Увођење у систем основне здравствене заштите социјално угрожених категорија

Ажурирана база
података

Вакцинација деце из „остљивих
група” (обухват деце свих узраста
са посебним освртом на узраст од
0 до 7 година)

Континуирано

Обухват све деце

Прикупљање важећих, неутрошених и поклоњених лекова за
социјално угрожене грађане

Од 1. до 10. у
месецу у току
целе године

Доступност лековима соцојално
угроженим грађанима

Потребни
ресурси

Носилац
активности

Партнери у
реализацији

Људски ресурси

Дом здравља
Локална самоупрва

Градски центар
за социјални
рад,
Медији

Ажурирана база
података

Људски ресурси

Здравствене
установе, Предшколска установа,
Служба за децу
и младе ГЦСР
Београд Одељења
Младеновац,
Болница

Медији
Црвени крст

Евиденција преузетих лекова

Људски ресурси
Просторни услови

Апотека
Здравствене
установе

Медији
ГЦСР Београд
Одељење Младеновац
Дом за старе

Буџет ЛС и други
локални ресурси

Табела 4.
Специфични циљ 4:
Обезбеђивање потпуног обухвата деце у систем обавезног предшколског и основног образовања, додатне подршке у обрзовању деци из осетљивих друштвених група и
подизање нивоа безбедности деце и маладих у институцијама система
Активности

Период
реализације
(од – до)

Очекивани резултат

Индикатори

Евидентирање деце од 7-15
година која нису укључена у
систем предшколског и основног
образовања

До септембра
сваке године

Обуват све деце наведног узраста
у ситем предшко-лског и основног
образовања

Евиденција о новоуписаној деци

Додатна подршка деци из осетљивих друштвених група: уклањање
архитектонских баријера, постављање рампи у свим институцијама система

Континуирано

Обезбеђен приступ особама са инвалидите-том свим институцијама

Реализација пројекта „Превенција
малолетног преступништва-Умем
боље”

Континуирано

Увођење система видео надзора
у свим основним и средњим
школама

2013-2014.
године

Потребни
ресурси

Носилац
активности

Партнери у
реализацији

Људски ресурси

Школе
ГЦСР Београд
Одељење Младеновац

Суд
Медији

Нове рампе

Људски ресурси

Локална општинска управа

ГЦСР Београд
Одељење
Младеновац,
Удружења
грађана
Медији
Руководиоци
институција

Смањено имулсивно и агресивно
понашање код деце

Евиденција Центра
за социјални рад
о малолетним
преступници-ма

Људски ресурси

„ПП службе”
школа

ГЦСР Београд
Одељење Младеновац
Локална самоуправа
Медији

Повећана безбедност ученика

Видео надзор у
школама

Материјална средства за опрему

Локална самоуправа
Основне и средње
школе

Медији

Буџет ЛС и други
локални ресурси
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Формирање тима за међусекторску 2013. године
подршку, праћење и заштиту деце
од занемаривања, злостављања и
злоупотреба

Континуирани система заштите
деце и младих од занемаривања
и обезбеђивање психо-социјалне
подршке деци-жртвама насиља

Евиденција пријављеих случајева

Додатна помоћ и подршка деце са
посебним потребама

Активна друштвена укљученост

– Праћење школ– Материјална
ских програма
средства
– Прихватање од
– Људски ресурси
колектива вршњака

Континуирано

Људски ресурси

Број 50 – 41
Основне и средње
школе,
Градски центар
за социјални
рад Одељење
Младеновац, Дом
здравља
– Основне и
средње школе,
-ПП службе,
– Дом здравља

Локална самоуправа,
Медији

– Удружење
родитеља деце
са посебним
потребама
– Локална
општинска
управа

Табела 5.
Специфични циљ 5:
Успоравање и заустављање неповољних демографских тенденција у општини – подстицање рађања изградњом адекватног институционалног оквира и информисања јавности о постојећим правима
Очекивани резултат
Индикатори
Потребни
Активности
Период
Носилац
Партнери у
реализације
ресурси
активности
реализацији
(од – до)
Буџет ЛС и други
локални ресурси
Упознавање и промовисање
постојећих права по одлуци
града Београда, конституисаних са циљем повећања рађања.
Израда брошуре о овим правима:
право породиља, упознавање са
програмом вантелесне оплодње,
новчано давање незапосленим
породиљама,на-кнада због спречености за рад у трудноћи

Континуирано

Стварање услова да се наведена
права остваре

Евиденција о
корисницима наведених права

Људски ресурси

Патронажне и гинеколошке службе
Дома здравља
Локална самоуправа

Медији,
Национална
служба за запошљавање
ГЦСР Београд
Одељење Младеновац

Табела 6.
Активности

Изградња капацитета за „привремено” или „социјално становање”

Специфични циљ 6:
Стамбено збрињавање – „привремено” или „социјално становање” социјално угрожених категорија
Очекивани резултат
Индикатори
Потребни
Период
Носилац
реализације
ресурси
активности
(од – до)
Буџет ЛС и други
локални ресурси
Континуирано Стамбено збрињавање социјално
Евиденција смеште- Људски ресурси
Локална самоуугрожених грађана
них корисника
права

Чишћење дивљих депонија– анга- Континуирано
жовање радно способних корисника новчане социјалне помоћи
Установљавање награде у вези са
Континуирано
еколошким условима стамбених
објеката

Заштита животне средине и „активирање” радно способних корисника новчане социјалне помоћи
Подизање свести грађана о заштити животне средине

Број дивљих
депонија

Људски ресурси

ЈКП Младеновац
волонтери

Број учесника у
конкурсу

Људски ресурси

Локална самоуправа
ЈКП Младеновац

Партнери у
реализацији

Градски центар
за социјални
рад Одељење
Младеновац
Медији

Медији

Табела 7.
Специфичан циљ 7:
Побољшање положаја (здравственог и социјалног статуса) старих лица, без породичног старања, који живе у свом природном окружењу
Активности
Период
Очекивани резултат
Индикатори
Потребни
Носилац
реализације
ресурси
активности
(од – до)
Буџет ЛС и други
локални ресурси
Развити бесплатан и досупан
Континуирано
Унапређење социјалног и здравЕвиденција терен- Људски ресурси
Локална самоусервис теренских услуга у кућним
ственог статуса старих лица
ских услуга
права
условима за стара лица којима
је помоћ неопходна у дневном
функционисању
Доступност услуге топлом оброку Континуирано
Обезбеђивање исхране старим,
Евиденција о преу- Људски ресурси,
Црвени крст, Срп– народној кухињи – „храна на
два пута ненемоћним и изолованим особима у зетим оброцима
Материјална
ска православна
точковима”
дељно
свим месним заједницама општине
средства
црква
(80.000 динара на
месечном нивоу)

Партнери у
реализацији

Центар за социјални рад
Црвени крст
Српска православна црква
ГЦСР Београд
Одељење Младеновац, Месне
заједнице, сеоске амбуланте,
Медији

Табела 8.
Специфичан циљ 8:
Увођење нових процедура и социјалних услуга јачањем капацитета цивилног сектора у области социјалне заштите
Активности

Оснивање Саветовалишта за припрему младих за брачни живот

Период
реализације
(од – до)

Очекивани резултат

Континуирано

Припре-мљеност парова за брачне
улоге

Индикатори

Потребни
ресурси

Носилац
активности

Партнери у
реализацији

Српска правослвана црква,
Волонтеристручњаци
Градског центра за
социјални рад

Медији,
ГЦСР Београд
Одељење Младеновац

Буџет ЛС и други
локални ресурси
Број разведених
бракова

Просторни услови
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Скупштина градске општине Младеновац на седници одржаној 26. септембра 2012. године, на основу члана
19. став 1. тачка 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10 и 101/10), члана 13. став 1.
тачка 10. и члана 18. Статута градске општине Младеновац
(„Службени лист града Београда”, број 40/10 – пречишћен
текст) и члана 39. Одлуке о пословном простору градске
општине Младеновац („Службени лист града Београда”,
број 12/12), донела је

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ
ЗАКУПНИНА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ ЈЕ
НОСИЛАЦ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ
I. Овим решењем мења се у целости садржај табеле која
чини саставни део става I Решења о утврђивању закупнина
за пословни простор на коме је носилац права коришћења
градска општина Младеновац („Службени лист града Београда”, број 38/12), тако да уместо табеле
ЦЕНА (дин/ m²)

1. ЛОКАЛИ
а) Угоститељство, трговина, банкарство и друге финансијске
делатности

562,85

б) Занатство (производња и услуге), туризам и промет непокретности

375,33

в) Стари занати

111,85

2. КАНЦЕЛАРИЈЕ
а) област науке, културе, здравства, социјалне заштите и образовања чија се делатност финансира из буџетских средстава

106,92

б) политичке странке, удружења грађана, синдикалне организације и др.

187,67

в) делатност пројектовања и инжењеринга, адвокатске и агенцијске делатности

469,16

г) остале непоменуте делатности

375,33

3. МАГАЦИНИ

328,41

4. ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ

II. У свему осталом Решење о утврђивању закупнина
за пословни простор на коме је носилац права коришћења
градска општина Младеновац („Службени лист града Београда”, број 38/12), остаје исто.
III. Овo решењe ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-6/18/2012, 26. септембра 2012. године
Заменик председника
Момчило Савковић, с. р.

РЕШЕЊЕ

ВРСТА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

26. септембар 2012.

1,00 дин. на час

Скупштина градске општине Младеновац на седници
одржаној 26. септембра 2012. године, на основу члана 56.
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 – Одлука Уставног суда и 54/11) и члана 18.
Статута градске општине Младеновац („Службени лист
града Београда”, број 40/10 – пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О
ПОТВРЂИВАЊУ
МАНДАТА
ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
1. Потврђују се мандати одборницима Скупштине градске општине Младеновац, изабраним на изборима одржаним 6. маја 2012. године, и то: Вељку Милићу и Славици
Томић Голубовић, са изборне листе „Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС) Јединствена Србија
(ЈС) – Драган Марковић Палма”.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-6/2/2012, 26. септембра 2012. године
Заменик председника
Момчило Савковић, с. р.

треба да стоји табела
ВРСТА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

ЦЕНА (дин/m²)

1. ЛОКАЛИ
а) Угоститељство, трговина, банкарски и послови осигурања,
мењачнице и друге финансијске делатности
б) делатност пројектовања и инжењеринга, информативне,
адвокатске и агенцијске делатности (промет непокретности,
туризам, маркетиншке и сл делатности)
в) јавна предузећа и установе чији су основачи РС или јединице
локлане самопураве а који нису ослобођени плаћања накнаде
за закуп

572,39

477,11
274,57

г) Занатство

381,28

д) Стари занати
ђ) Остале непоменуте делатности

113,75
381,28

а) Организације и удружења грађана у области здравства,
културе, науке, социјалне и дечије заштите, образовања, спорта,
међународне и домаће хуманитарне и омлад. организације,
удружења грађана и друге непрофитне организације чији је рад
од посебног интереса за грађане општине.

55,93

б) политичке странке и синдикалне организације

91,54

г) јавна предузећа и установе чији су основачи РС или јединице
локлане самопураве а који нису ослобођени плаћања накнаде
за закуп
д) остале непоменуте делатности
3. МАГАЦИНИ
4. ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

2. КАНЦЕЛАРИЈЕ

в) делатност пројектовања и инжењеринга, информативне,
адвокатске и агенцијске делатности (промет непокретности,
туризам, маркетиншке и сличне агенције)

Скупштина градске општине Младеновац на седници одржаној 26. септембра 2012. године, на основу члана
46. став 1. тачка 1.Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – Одлука Уставног суда и
54/11) и члана 18. Статута градске општине Младеновац
(„Службени лист града Београда”, број 40/10 – пречишћен
текст), донела је

477,11
193,22
254,24
333,97
1,00 дин. на час

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине градске општине Младеновац, и то Драгану Ивановићу,
са Изборне листе „Драган Ђилас – избор за бољи Младеновац”, због подношења оставке.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-6/3/2012, 26. септембра 2012. године
Заменик председника
Момчило Савковић, с. р.

26. септембар 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина градске општине Младеновац на седници
одржаној 26. септембра 2012. године, на основу члана 56.
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 – Одлука Уставног суда и 54/11) и члана 18.
Статута градске општине Младеновац („Службени лист
града Београда”, број 40/10 – пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О
ПОТВРЂИВАЊУ
МАНДАТА
ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине градске
општине Младеновац, изабраном на изборима одржаним 6.
маја 2012. године, и то Николи Тривуновићу, са изборне листе „Драган Ђилас – избор за бољи Младеновац”.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-6/4/2012, 26. септембра 2012. године
Заменик председника
Момчило Савковић, с. р.
Скупштина градске општине Младеновац на седници
одржаној 26. септембра 2012. године, на основу члана 46. став
1. тачка 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС”, бр. 129/07, 34/10 – Одлука Уставног суда и 54/11) и члана
18. Статута градске општине Младеновац („Службени лист
града Београда”, број 40/10 – пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине градске општине Младеновац, и то Весни Гавриловић,
са изборне листе „Ивица Дачић – Социјалистичка партија
Србије (СПС) Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић
Палма”, због подношења оставке.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-6/1/2012, 26. септембра 2012. године
Заменик председника
Момчило Савковић, с. р.

СУРЧИН
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1. Укупни новчани приливи
2. Пренета средства
3. Укупно извршени текући расходи и издаци
4. Разлика укупних прихода и примања
и укупних расхода и издатака (1+2-3)

ОД Л У КУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СУРЧИН
ЗА 2011. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Остварени текући приходи и примања и извршени расходи и издаци буџета градске општине Сурчин за 2011. годину (у даљем тексту: одлука), износе у хиљадама динара:

4.1271

Члан 2.
У билансу стања на дан 31. децембра 2011. годину (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 1.976.954
хиљада динара иукупна пасива у износу од 1.976.954 хиљада динара.
Структура активе и пасиве (на нивоу групе) дата је у
следећој табели:
(у хиљадама динара)
Конто Назив

Износ

Конто Назив

Износ

011

Некретнине и
опрема

398.617

211 Домаће дугорочне
обавезе

014

Природна имовина

650.485

291 Пасивна временска
разгр.

015

Неф.им. у припреми

886.467

311 Извори капитала

016

Нематеријална им.

37.173

121

Новчана средства

4.127

122

Краткорочна
потраживања

321121 Суфицит

113.148
85
1.859.594
4.127

85

УКУПНА АКТИВА

1.976.954

УКУПНА ПАСИВА

1.976.954

Члан 3.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до
31. децембра 2011. године (Образац 2) утврђени су:
(у хиљадама динара)
1. Укупно остварени приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине

682.473

2. Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске
имовине

799.980

3. Мањак прихода – буџетски дефицит (ред. бр. 2 – ред. бр. 1)

117.507

4. Кориговање мањка прихода :

126.634

– нераспоређени вишак прихода из ранијих година

8.486

– износ издатака за нефинансијску имовину финансиран из кредита

118.148

5. Утрошена средства од текућих прихода за отплату обавеза

5.000

6. Кориговани вишак прихода-суфицит (4-3-5)

4.127

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

Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 17. септембра 2012. године на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС”,
број 29/07) и чл. 78. и 79. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС”, број 54/09) и члана 18. став 1. тачка 2. Статута градске општине Сурчин (,,Службени лист града Београда”, бр. 44/08 и 12/10) на предлог Општинског већа, донела је

800.621
8.486
804.980

1.
I Укупна примања:
1. Текући приходи
1.1 Од тога приход од камате
2. Капитални приходи-примања од продаје нефинансијске имовине
3. Примања од задуживања

Економска
класификација
2.

Средства
из буџета
3.

7+8+9

800.621

7

682.473

7411

701

8

0

9

118.148

II Укупни издаци

4+5+6

804.980

4. Текући расходи

4

567.788

4.1 Од тога плаћене камате

44

1.688

5. Капитални расходи

5

232.192

6. Издаци за отплату главнице

6

5.000

III БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (II-I )

(7+8) – (4+5)

117.507

IV ПРИМАРНИ ДЕФИЦИТ (УКУПНИ ПРИХОДИ
УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС
УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ
КАМАТЕ)

(7-7411 + 8) –
(4 – 44 + 5)

116.520

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

– 4.359

V УКУПАН ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ
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Члан 5.
Буџетски дефицит у износу од 4.359 хиљада динара
утврђен је као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за финансијску имовину.
Члан 6.
Кориговани вишак прихода из члана 3. ове одлуке у износу од 4.127 хиљада динара, преноси се у наредну годину у
сврхе за које је и добијен.
Члан 7.
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 8.486 хиљада динара искоришћен је у 2011. години
и распоређен је кроз Одлуку о измени и допуни одлуке о
буџету општине за 2011. годину.
Члан 8.
У Извештају о капиталним издацима и финансирању у
периоду од 1. јануара до 31. децембра 2011. године утврђени
су укупни издаци у износу од 232.192 хиљада динара.
Структура капиталних издатака је следећа:
Конто

Назив

511

Зграде и грађевински објекти

512

Машине и опрема
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Конто

Назив

523

Залихе робе за даљу продају

Износ

541

Земљиште

542

Рудна богатства

3.910

543

Шуме и воде

1.369

2.835
34.176

Члан 9.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2011. године (Образац 4), утврђени су
укупни новчани приливи од 800.621 хиљада динара, и укупни новчани одливи од 804.980 хиљада динара. Салдо готовине на крају године износи 4.127 хиљада динара .
Узимајући у обзир укупне новчане приливе и новчане
одливе у 2011. години, остварен је маљак новчаних прилива
у износу од 4.359 хиљада динара.
Члан 10.
У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2011. године (Образац 5), утврђена је
укупна разлика од 4.359 хиљада динара (дефицит), између
укупних прихода и примања од 800.621 хиљада динара и
укупних расхода и издатака за ниво финансирања буџета
општине у износу од 804.980 хиљада динара.

Износ
169.852
17.791

513

Остале некретнине и опрема

1.241

515

Нематеријална имовина

1.018

Члан 11.
Одлуком о завршном рачуну буџета за 2011. годину
обухваћена су средства на рачуну извршења буџета, као и
на буџетским подрачунима.

II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 12.
Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета општине по економским класификацијама утврђена
су у следећим износима:
(у хиљадама динара)
7 Текући приходи

План из
буџета

Извршење
из буџета

%

Додатна
средства-план

Извршење из
додатних
средстава
0

%

71 Порези
711111 Порез на зараде

80.748

74.391

92

0

711120 Порез на приходе од самосталних делатности

20.000

22.220

111

0

0

711143 Порез на приходе од непокретности

11.500

14.286

124

0

0

0

0

105

0

0

0

0

711 Порез на приход од пољопривреде
711147 Порез на земљиште
712 Порез на фонд зарада
7131 Порез на имовину
7133 Порез на наслеђе и поклон
7134 Порез на пренос апсолутних права
7136 Порез на акције и уделе
714 Ком. такса за држање моторних возила
714 Комунална такса за коришћење рекламних паноа
7145 Накнада за путеве

15

-8

54.000

56.962

0

1

63.096

57.010

90

0

0

7.000

4.241

61

0

0

60.000

47.637

79

0

0

0

0

0

0

0

17.531

22.750

130

0

0

0

124

9.300

10.762

116

0

0

0

0

7145 Накнада за загађење животне средине

3.346

3.641

109

0

0

7145 Посебна накнада за заштиту животне средине

9.971

8.523

85

0

0

714 Комунална такса за држање чамаца и пловних постројења

80

119

149

0

0

20.000

15.794

79

0

0

356.587

338.453

95

0

0

733 Трансфери

182.989

182.989

100

6.002

6.002

100

Укупно 73

182.989

182.989

100

6.002

6.002

100

0

716 Ком.такса за истицање фирме
Укупно 71
73 Донације и трансфери

74 Други приходи
7411 Приходи од камата
7415 Ком.такса за коришћење јавних површ. и обале
7415 Накнада за коришћење гр.зем.

300

701

234

0

2.000

2.879

144

0

0

96.440

93.631

97

0

0
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7 Текући приходи

План из
буџета

7415 Коришћење паркинг простора

Број 50 – 45

Извршење
из буџета

%

Додатна
средства-план

Извршење из
додатних
средстава

150

173

115

0

0

7415 Заузеће јавне површине

1.000

21

2

0

0

742152 Приходи од закупа

6.024

4.287

71

0

0

742251 О. административне таксе

1.792

1.550

86

0

0

100

26

26

0

0

743351 Приходи од новчаних казни

94

80

85

0

0

743 Приходи од мандатних казни

18

8

44

0

0

28.000

48.420

742351 Приходи органа управе

744 Текући трансфери грађана
745 Остали приходи општина
Укупно 74

173

332

283

85

0

0

108.250

103.639

96

28.000

48.420

2.216

2.970

134

36.218

57.392

158

115.000

118.148

103

8.229

8.486

103

Укупно 77
Укупно приходи:

%

647.826

625.081

96

Средства од задуживања
Пренета средства из 2010.

173

Члан 13.
(у хиљадама динара)
Ек.
клас.

Опис

Средства из буџета
План

Извршење

Додатна средства
%

План

Извршење

%

41 Издаци за запослене
411

Плате,накнаде и додаци за запослене

412

Социјални допринос послодавца

175.836

168.694

96

5.702

5.702

100

31.522

28.421

90

1.021

1.021

100

413

Накнаде у натури

414

Социјална давања запосленима

8.610

7.913

92

0

0

726

643

89

2.216

2.911

415

131

Накнаде за запослене

0

0

0

0

0

0

416

Награде,бонуси и остали посебни расходи

0

0

0

0

0

0

417

Одборнички додатак

4.000

3.816

95

0

0

0

220.694

209.487

95

8.939

9.634

108

27.056

27.900

103

22

119

541

2.870

2.732

95

0

0

0

124.500

122.834

99

19.185

20.634

108

Укупно 41
42 Коришћење робе и услуга
421

Стални трошкови

422

Трошкови пословних путовања

423

Услуге по уговорима

424

Специјализоване услуге

50.600

48.189

95

6.657

7.264

109

425

Текуће поправке и одржавање

34.830

35.805

103

6.447

6.429

100

426

Материјал

13.610

13.441

99

324

174

54

Укупно 42

253.466

250.901

99

32.635

34.620

106

1.828

1.516

83

0

0

0

172

172

100

0

0

0

2.000

1.688

84

0

0

0

Субвенције неф.предузећима и орг.

0

0

0

0

0

0

Укупно 45

0

0

0

0

0

0

Донације и трансфери осталим нивоима власти

18.800

19.057

101

0

0

0

Укупно 46

18.800

19.057

101

0

0

0

441

Отплата домажих камата

444

Таксе из задуживања
Укупно 44
45 Субвенције

451

46 Донације и транс.
463

47 Социјална заштита
472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

13.700

13.056

95

8.595

4.521

53

Укупно 47

13.700

13.056

95

8.595

4.521

53

21.100

21.706

103

0

0

0

940

863

92

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

48 Остали расходи
481

Донације невладиним организацијама

482

Порези, обавезне таксе и казне

483

Новчане казне по решењу судова

484

Накнада штете

485

Накнада штете нанета од стране државних органа

100

100

100

0

0

2.500

2.255

90

0

0

0

24.640

24.924

101

0

0

0

Средства резерве

0

0

0

0

0

0

Укупно 49

0

0

0

0

0

0

Укупно 48
49 Средства резерве
499

51 Основна средства
511

Зграде и грађевински објекти

68.677

63.182

92

88.274

106.569

121

512

Машине и опрема

16.599

17.042

103

749

748

100

513

Остала имовина и опрема

1.200

0

0

0

1.241

Број 50 – 46
515
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Нематеријална имовина
Укупно 51
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1.100

1.018

93

0

0

0

87.576

81.242

93

89.023

108.558

122

52 Залихе за даљу продају
523

Залихе робе за даљу продају

2.850

2.835

99

0

0

0

Укупно 52

2.850

2.835

99

0

0

0

18.000

17.614

98

16.562

16.562

100

3.000

2.717

91

1.193

1.193

100

54 Природна имовина
541

Земљиште

542

Копови

543

Побољшања вода
Укупно 54

611

Отплата главнице
Укупни расходи:

600

1.369

228

0

0

0

21.600

21.700

100

17.755

17.755

100

2.500

2.500

100

2.500

2.500

100

647.826

627.390

97

159.447

177.590

112

Члан 14.
Укупно планирани и извршени расходи у 2011. години по разделима, функцијама,економској класификацији, наменама
и корисницима износе (у хиљадама):

РазГлава
део

1

2

1

1

Функција

3

Опис

Планирано из
буџета (01)

Остварено
из буџета

Планирано
из осталих
извора

Извршено
из осталих
извора

6

7

8

9

10

Економска
Позикласиција
фикација
4

5

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ,ПРЕДСЕДНИK, ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
110

Извршни и законодавни органи
1

411

Плате и накнаде функционера

2

412

Социјални доприноси на терет послодавца

3

413

Накнаде у натури

4

414

Социјална давања запосленима

5

415

Накнаде за запослене

0

0

6

416

Награде,бонуси и посебни расходи

0

0

7

417

Одборнички додатак

4.000.000

3.815.500

8

422

Трошкови путовања

570.000

566.444

9

423

Трошкови репрезентације и поклони

3.000.000

2.854.022

10

423

Чланарине

11

423

Услуге рекламе и штампања

12

423

Објављивање прописа и аката

13

423

Накнаде за рад комисија
– Комисија за националне мањине
– Комисија за борбу против болести зависности
– Комисија за повраћај земљишта
– адм-манд. комисија

14

423

Уговори о делу

3.200.000

3.287.216

15

441

Kамате

1.828.000

1.516.517

172.000

171.670

15А

444

Таксе из задуживања

16

451

Субвенције

17

481

18
19

37.000.000

36.468.831

7.000.000

6.527.921

600.000

617.390

30.000

26.869

320.000

229.197

6.500.000

6.264.190

530.000

523.950

11.000.000

10.998.527

0

0

Дотације невладиним и друштвеним организацијама

5.500.000

5.593.825

481

Финансирање политичких странака

1.000.000

647.756

482

Порези

20

482

Судске таксе

21

483

Казне по решењу судова

22

484

Накнаде штете

23

485

Остале накнаде штете

24

499

Средства резерве
-стална резерва
-текућа резерва

0

0

20.000

20.190

0

0

100.000

99.980

2.500.000

2.254.939

0

0

Извори финансирања за функцију 110

82.484.934

01 Приходи из буџета

84.870.000

82.484.934

Укупно за функцију 110

84.870.000

82.484.934

Развој заједнице
620

Развој заједнице-инфраструктурна изградња
25

423

Стручне услуге по уговору

26

423

Објављивање тендера

0

0

110.000

105.696
1.427.211

27

424

Услуге стручног надзора

1.550.000

28

424

Остале специјализоване услуге

4.000.000

4.102.863

29

425

Текуће поправке и одржавање грађевинских објеката

6.000.000

6.300.230

1.449.551

607.133
5.086.000

5.068.000
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1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

4

5

30

511

Зграде и грађевински објекти – Капитални буџет

6

Број 50 – 47
7

8

9

48.177.000

47.072.768
6.432.829

31

512

Опрема

6.000.000

31А

513

Остале некретнине и опрема

1.200.000

32

541

Земљиште

32А

611

Отплата главнице

10

28.259.627

45.554.628
1.240.740

18.000.000

17.614.081

16.562.292

16.562.292

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

01 Приходи из буџета
07 Трансфери
08 Донације од пој. и н.орг
10 Примања од домаћих задуживања
13 Пренета средства

87.537.000

85.555.678
1.000.000
20.827.000
30.580.919

200.000
38.864.142
33.729.355
188.847

Укупно за функцију 620

87.537.000

85.555.678

52.407.919

72.982.344

3.000.000

2.895.855

450.000

500.387

200.000

0

8.145.450

3.973.590

Извори финансирања за функцију 620

090

Социјална заштита
33

472

Хуманитарна акција „Устанак доброте”

34

472

Помоћ избеглим,расељеним и прогнаним лицима

35

472

Накнаде из буџета за једнократне помоћи,становање,сахране...

10.000.000

9.727.992

36

481

Унапређење животног стандарда ромске популације

2.100.000

2.056.059

37

423

Унапређење животног стандарда ромске популације-уговори

1.200.000

1.173.299

16.500.000

15.853.205

Извори финанс. за функцију 090
01 Приходи из буџета
07 Трансфери
08 Донације од физичких лица
13 Пренета средства из 2010
Укупно за функцију 090
2

16.500.000

15.853.205

46.860

4.651.860
450.000
3.493.590

526.860
500.387
3.493.590

8.595.450

4.520.837

2.216.466

2.911.473

21.676

118.984

10.000.000

10.000.000

323.841

174.081

748.500

748.500

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
130

Опште услуге
38

411

Плате и додаци запослених

66.774.000

63.360.093

39

412

Социјални допринос на терет послодавца

11.953.000

11.347.094

40

413

Накнаде у натури

3.800.000

3.601.825

41

414

Социјална давања запосленима

400.000

326.061

42

415

Накнаде за запослене

0

0

43

416

Награде, бонуси и посебни расходи

0

0

44

421

Стални трошкови

23.000.000

23.620.853

45

422

Путни трошкови

2.200.000

2.070.435

2.700.000

2.393.288

750.000

645.204

46

423

Услуге одржавања софтвера

47

423

Трошкови репрезентације

48

423

Котизације за семинаре и сајмове

75.000

72.226

49

423

Издаци за стручне испите

95.000

84.000

50

423

Опште услуге по уговору о делу

20.000.000

20.522.260

51

424

Специјализоване услуге

2.000.000

1.504.485

52

425

Трошкови одржавања опреме

5.000.000

5.013.299

53

425

Трошкови одржавања објекта

16.100.000

16.804.393

54

426

Kанцеларијски материјал

1.500.000

1.387.506

55

426

Бензин

2.500.000

2.592.434

56

426

Остали материјал

1.100.000

1.099.382

57

482

Порези и таксе

550.000

549.879

58

483

Новчане казне

0

0

59

484

Накнаде штете

0

0

60

512

Набавка опреме

400.000

511.882

160.897.000

157.506.599

Извори финансирања за функцију 130
01 Приходи из буџета
07 Трансфери

2.466.816

2.934.458

10 Примања од задуживања

10.661.000

10.661.000

13 Пренета средства из 2010
08 Донације од пој и н.орг.

182.667

251.446
106.134

13.310.483

13.953.038

Укупно за функцију 130

160.897.000

157.506.599

ОПШТЕ УСЛУГЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ
160

Месне заједнице
61

421

Стални трошкови

1.200.000

1.043.491

62

423

Услуге по уговорима

2.300.000

2.136.980

63

423

Накнаде председницима МЗ

1.000.000

995.964

64

424

Специјализоване услуге

65

425

Текуће поправке и одржавање

66

426

67

482

0

0

700.000

694.677

Материјал

50.000

29.718

Порези и таксе

50.000

0

Извори финансирања за функцију 160

5.300.000

01 Приходи из буџета

5.300.000

4.900.830

Укупно за функцију 160

5.300.000

4.900.830

Број 50 – 48
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

410
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
441
482
483
511
512
541
542
543
01

432

6
ЈП „СУРЧИН”
Општи економски послови и послови у питању рада
Плате и додаци запослених
Социјални допринос на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговорима
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Камате на куповину лизингом
Остали порези
Новчане казне
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Земљиште
Копови
Побољшања вода
Извори финансирања за функцију 410
01 Приходи из буџета
10 Примања од задуживања
13 Пренета средства
07 Трансфери
08 Донације од пој. и н.орг.
Укупно за функцију 410
ЈП „Сурчин гас”
Гасовод
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7

8

9

28.262.000
4.462.000
1.850.000
75.000
0
0
200.000
0
22.000.000
19.500.000
6.500.000
6.500.000
0
200.000
0
20.500.000
6.500.000
0
3.000.000
600.000

27.174.517
3.772.579
1.916.883
74.000
0
0
219.112
0
22.887.436
17.742.989
6.516.424
6.652.960
0
175.979
0
16.109.098
6.398.702
0
2.716.951
1.369.371

120.149.000

113.727.001

10

5.584.915
4.674.692
1.361.000

5.584.915
4.674.692
1.361.000

60.014.702

61.014.721

1.192.960

1.192.960

69.166.881
3.561.388
100.000
120.149.000

113.727.001

72.828.269

69.166.881
3.561.388
100.000
1.000.019
73.828.288

88

411

Плате и додаци запослених

1.560.000

1.599.706

5.702.000

5.702.000

89

412

Социјални допринос на терет послодавца

1.352.000

286.000

1.021.000

1.021.000

90

413

Награде у натури

70.000

89.160

91

414

Социјална давања запосленима

40.000

38.856

92

415

Накнаде за запослене

0

0

93

416

Награде, бонуси и остали посебни расходи

0

0

94

421

Стални трошкови

95

423

Услуге по уговорима

96

424

97

425

98

426

Материјал

6.723.000

6.723.000

6.723.000

6.723.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

300.000

291.117

3.600.000

3.591.902

Специјализоване услуге

0

0

Текуће поправке и одржавање

0

0

280.000

275.969

Извори финансирања за функцију 432
01 Приходи из буџета
08 Донације од појединаца и н.орга.

7.202.000

6.172.710

Укупно за функцију 432

7.202.000

6.172.710

21.544.000

20.274.198

ЈП „Аграр-Сурчин”
421

Пољопривреда
99

411

Плате и додаци запослених

100

412

Социјални допринос на терет послодавца

2.792.000

2.689.417

101

413

Награде у натури

1.000.000

1.005.868

102

414

Социјална давања запосленима

0

0

103

415

Накнаде за запослене

0

0

104

416

Награде, бонуси и остали посебни расходи

0

0

1.036.000

1.198.350

105

421

Стални трошкови

106

422

Трошкови путовања

0

0

107

423

Услуге по уговорима

4.720.000

4.317.981

108

424

Специјализоване услуге

0

0

109

425

Текуће поправке и одржавање

100.000

53.218

110

426

Материјал

100.000

87.493

111

482

Остали порези

0

0

112

484

Накнаде штете

0

0

113

511

Зграде и грађевински објекти

0

0

114

512

Машине и опрема

3.653.000

3.652.690

115

523

Залихе

2.850.000

2.834.600

Извори финансирања за функцију 421
01 Приходи из буџета
10 Примања од задуживања

37.795.000

36.113.815

Укупно за функцију 421

37.795.000

36.113.815

26. септембар 2012.
1

2

3

4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
5

6

Број 50 – 49
7

8

9

10

ЈП за туризам
473

Туризам
116

411

Плате и додаци запослених

7.748.000

7.424.952

117

412

Социјални допринос на терет послодавца

1.496.000

1.436.464

118

413

Награде у натури

800.000

256.000

119

414

Социјална давања запосленима

71.000

70.172

120

415

Накнаде за запослене

0

0

121

416

Награде, бонуси и остали посебни расходи

0

0
641.191

122

421

Стални трошкови

500.000

123

422

Трошкови путовања

100.000

94.643

124

423

Услуге по уговорима

16.800.000

16.932.367

1.500.000

1.500.000

125

424

Специјализоване услуге

1.100.000

1.216.394

1.982.400

1.982.400

126

425

Текуће поправке

110.000

107.884

500.000

321.351

0

0

50.000

47.199

0

0

29.275.000

28.548.617
2.491.200
991.200

2.491.200
991.200

3.482.400

3.482.400

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

127

426

Материјал

128

441

Камате на куповину лизингом

129

482

Порези

130

512

Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 473
01 Приходи из буџета
10 Примања од задуживања
13 Пренета средства
Укупно за функцију 473

560

29.275.000

28.548.617

Заштита животне средине
131

423

Услуге по уговорима

132

424

Рециклирање отпадних материјала

133

424

760

Противградна одбрана

0

0

2.000.000

1.708.771

250.000

242.023

Извори финансирања
01 Приходи из буџета

2.250.000

1.950.794

Укупно за функцију 560

2.250.000

1.950.794

Здравство некласиф. на другом месту
134

424

Специјализоване услуге

0

0

135

463

Донације ост.н.вл.

1.300.000

1.205.365

Извори финансирања
01 Приходи из буџета

1.300.000

1.205.365

Укупно за функцију 760

1.300.000

1.205.365

ЈП ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ
860

Култура, спорт и вера
136

411

Плате и додаци запослених

9.204.000

8.838.397

137

412

Социјални допринос на терет послодавца

1.800.000

1.725.270

138

413

Награде у натури

400.000

348.800

139

414

Социјална давања запосленима

110.000

107.514

140

415

Накнаде за запослене

0

0

141

416

Награде, бонуси и остали посебни расходи

0

0

120.000

117.500

142

421

Стални трошкови

143

422

Трошкови путовања

0

0

144

423

Услуге по уговорима

13.000.000

12.086.866

145

424

Специјализоване услуге

350.000

350.000

146

425

Текуће поправке

110.000

106.727

147

426

Материјал

680.000

609.766

148

512

Машине и опрема

0

0

Извори финансирања
01 Приходи из буџета
10 Примања од задуживања

25.774.000

24.290.840

Укупно за функцију 800

25.774.000

24.290.840

810

Спорт
149

472

Награде из буџета за спорт(спор.награде, пехари)

300.000

265.845

150

424

Спортске манифестације

100.000

100.000

151

481

Дотације спортским клубовима

7.500.000

7.547.640

Извори финансирања
01 Приходи из буџета

7.900.000

7.913.485

Укупно за функцију 810

7.900.000

7.913.485

17.000.000

17.023.045

2.500.000

2.529.989

820

Услуге културе
152

424

Бојчинско културно лето

153

424

Остале услуге културе

154

424

Културне манифестације

155

481

Дотације удружењима културе

250.000

241.087

2.600.000

2.449.666

Број 50 – 50
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

830
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6

7

8

Извори финансирања
01 Приходи из буџета
07 Трансфери

22.350.000

22.243.787

Укупно за функцију 820

22.350.000

22.243.787

3.744.000

3.553.545

667.000

636.085

90.000

77.572
0

9

10

970.000

970.000

970.000

970.000

970.000

970.000

JП за информисање
156

411

Плате и додаци запослених

157

412

Социјални допринос на терет послодавца

158

413

Награде у натури

159

414

Социјална давања запосленима

0

160

415

Накнаде за запослене

0

0

161

416

Награде, бонуси и остали посебни расходи

0

0

700.000

768.660

162

421

Стални трошкови

163

422

Трошкови путовања

0

0

164

423

Услуге по уговорима

11.000.000

10.117.058

165

424

Специјализоване услуге

0

0

166

425

Текуће поправке

210.000

208.045

167

426

Материјал

400.000

384.305

168

482

Порези и таксе

70.000

70.000

169

511

Зграде и грађевински објекти

170

512

Машине и опрема

170А

515

Нематеријална имовина

840

0

0

46.000

45.510

1.100.000

1.017.548

Извори финансирања
01 Приходи из буџета
10 Примања од задуживања

18.027.000

16.878.328

Укупно за функцију 830

18.027.000

16.878.328

Дотације верским заједницама

2.400.000

3.411.229

Извори финансирања
01 Приходи из буџета

2.400.000

3.411.229

Укупно за функцију 840

2.400.000

3.411.229

Верске заједнице
171

481

910

Предшколско и основно образовање
172

423

Рад одељења за описмењавање

173

463

Текући трансфери

600.000

614.448

4.500.000

4.597.845

174

463

Капитални трансфери

175

472

Награде из буџета за образовање (награде најбољим ученицима)

13.000.000

13.254.305

200.000

166.518

Извори финансирања за функцију 910
01 Приходи из буџета

18.300.000

18.633.116

Укупно за функцију 910

18.300.000

18.633.116

Укупно раздео 1

647.826.000

627.390.333

159.447.521

177.589.907

УКУПНИ РАСХОДИ

647.826.000

627.390.333

159.447.521

177.589.907

Члан 15.
Саставни део завршног рачуна буџета за 2011. годину је и:
– Биланс стања на дан 31.12.2011.
– Биланс прихода и расхода у периоду 1.1.2011 – 31.12.2011.
– Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 1.1.-31.12.2011.
– Извештај о новчаним токовима у периоду 1.1.-31.12.2011
– Извештај о извршењу буџета у периоду 1.1-31.12.2011
– Извештај о коришћењу средстава текуће буџетске резерве
– Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Сурчин .
Члан 16.
Завршни рачун општине Сурчин садржи одлуку Скупштине општине Сурчин о неангажовању екстерне ревизије.
Члан 17.
Одлуку о завршном рачуну буџета општине Сурчин за 2011. годину, заједно са Извештајем о извршењу буџета општине
Сурчин за 2011. годину доставити Секретаријату за финансије Скупштине града Београда, најкасније до 15. јуна 2012. године.
Члан 18.
Ова одлука ће се објавити у ,,Службеном листу града Београда”.
Скупштина општине Сурчин
Број I-01-06-156/2012, 17. септембра 2012. године
Председник
Стеван Шуша, с. р.

26. септембар 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина градске општине Сурчин одржана 17. септембра 2012. године на основу члана 92. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10 и 101/10)
и члана 18. Статута ГО Сурчин („Службени лист града Београда”, број 27/08) донела

Број 50 – 51

2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-198/2012, 17. септембра 2012. године
Председник
Стеван Шуша, с. р.

ОД Л У КА
О АНГАЖОВАЊУ ЕКСТЕРНОГ РЕВИЗОРА
1. Ангажовати по хитном поступку екстерног ревизора за ревизију финансијских извештаја и ревизију правилности пословања средствима из буџета ГО Сурчин за период 2008–2011. година, сходно финансијским могућностима.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-158/2012, 17. септембра 2012. године
Председник
Стеван Шуша, с. р.
Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 17. септембра 2012. године на основу члана 15. став
1. Закона о јавним предузећима и обављање делатности од
општег инетреса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07), члана 18. тачка 13. Статута градске општине Сурчин („Службени лист града Београда”, бр.
44/08 и 12/10), и члана 13. одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже
и дистрибуцију гаса („Службени лист града Београда”, бр.
27/08 и 37/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА НА
ИЗГРАДЊИ ГАСОВОДНЕ МРЕЖЕ И ДИСТРИБУЦИЈИ
ГАСА
1. Именује се Рајко Матовић за помоћника директора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне
мреже и дистрибуцију гаса.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-197/2012, 17. септембра 2012. године
Председник
Стеван Шуша, с. р.
Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 17. септембра 2012. године на основу члана 15. став
1. Закона о јавним предузећима и обављање делатности од
општег инетреса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07), члана 18. тачка 13. Статута градске општине Сурчин („Службени лист града Београда”, бр.
44/08 и 12/10), и члана 13. одлуке о оснивању Јавног предузећа „Аграр Сурчин” („Службени лист града Београда”, бр.
26/06, 27/08 и 17/11), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „АГРАР СУРЧИН”
1. Именује се Бранислав Мандраш за заменика директора Јавног предузећа „Аграр Сурчин”.

Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 17. септембра 2012. године на основу члана 15. став
1. Закона о јавним предузећима и обављање делатности од
општег инетреса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07), члана 18. тачка 13. Статута градске општине Сурчин („Службени лист града Београда”, бр.
44/08 и 12/10), и члана 13. одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова информисања („Службени лист
града Београда”, бр. 27/08 и 37/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИНФОРМИСАЊА
1. Именује се Ненад Ердељан за помоћника директора
Јавног предузећа за обављање послова информисања.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-199/2012, 17. септембра 2012. године
Председник
Стеван Шуша, с. р.

Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 17. септембра 2012. године на основу члана 15. став
1. Закона о јавним предузећима и обављање делатности од
општег инетреса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07), члана 18. тачка 13. Статута градске општине Сурчин („Службени лист града Београда”, бр.
44/08 и 12/10), и члана 13. одлуке о оснивању Јавног предузећа за спорт и културу („Службени лист града Београда”,
бр. 27/08 и 37/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА СПОРТ И КУЛТУРУ
1. Именује се Слободан Русимовић за заменика директора Јавног предузећа за спорт и културу.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-159/2012, 17. септембра 2012. године
Председник
Стеван Шуша, с. р.
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Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 17. септембра 2012. године на основу члана 15. став
1. Закона о јавним предузећима и обављање делатности од
општег инетреса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07), члана 18. тачка 13. Статута градске општине Сурчин („Службени лист града Београда”, бр.
44/08 и 12/10), и члана 13. одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од
општег интереса за грађане ГО Сурчин („Службени лист
града Београда”, бр. 34/04, 6/05 и 17/11), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА
ГРАЂАНЕ ГО СУРЧИН
1. Именује се Милош Дангубић за заменика директора
Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане ГО Сурчин.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-160/2012, 17. септембра 2012. године
Председник
Стеван Шуша, с. р.
Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 17. септембра 2012. године на основу члана 15. став
1. Закона о јавним предузећима и обављање делатности од
општег инетреса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07), члана 18. тачка 13. Статута градске општине Сурчин („Службени лист града Београда”, бр.
44/08 и 12/10), и члана 13. одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова из област туризма („Службени
лист града Београда”, бр. 27/08 и 37/08), донела је

РЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ОБЛАСТИ
ТУРИЗМА
1. Именује се Душан Ћирјак за заменика директора Јавног предузећа за обављање послова из области туризма.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-161/2012, 17. септембра 2012. године

26. септембар 2012.

гасоводне мреже и дистрибуцију гаса Весна Срдановић, са
даном доношења решења.
2. Разрешавају се дужности чланова Управног одбора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне
мреже и дистрибуцију гаса са даном доношења решења:
– Богољуб Вукеновић – заменик председнице УО,
– Ранко Томашевић, члан УО,
– Сретен Вујић, члан УО,
– Никола Медан, члан УО.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-162/2012, 17. септембра 2012. године
Председник
Стеван Шуша, с. р.
Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 17. септембра 2012. године на основу члана 15. став
1. Закона о јавним предузећима и обављање делатности од
општег инетреса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07), члана 18. тачка 13. Статута градске општине Сурчин („Службени лист града Београда”, бр.
44/08 и 12/10), и члана 13. одлуке о оснивању Јавног предузећа „Аграр Сурчин” („Службени лист града Београда”, бр.
26/06, 27/08 и 17/11), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП „АГРАР СУРЧИН”
1. Разрешава се дужности председника Управног одбора
Јавног предузећа „Аграр Сурчин” Драгољуб Милановић, са
даном доношења решења.
2. Разрешавају се дужности чланова Управног одбора Јавног предузећа „Аграр Сурчин” са даном доношења решења:
– Горан Јанковић, члан УО,
– Божидар Васић, члан УО,
– Агрон Османи, члан УО,
– Младен Суџук, члан УО.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-163/2012, 17. септембра 2012. године
Председник
Стеван Шуша, с. р.

Председник
Стеван Шуша, с. р.
Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 17. септембра 2012. године на основу члана 15. став 1. Закона о јавним предузећима и обављање делатности од општег
инетреса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05,
108/05 и 123/07), члана 18. тачка 13. Статута градске општине
Сурчин („Службени лист града Београда”, бр. 44/08 и 12/10),
и члана 13. одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање
послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса
(„Службени лист града Београда”, бр. 27/08 и 37/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИЦЕ И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈП ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА НА ИЗГРАДЊИ
ГАСОВОДНЕ МРЕЖЕ И ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА
1. Разрешава се дужности председнице Управног одбора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи

Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 17. септембра 2012. године на основу члана 15. став
1. Закона о јавним предузећима и обављање делатности од
општег инетреса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07), члана 18. тачка 13. Статута градске општине Сурчин („Службени лист града Београда”, бр.
44/08 и 12/10), и члана 13. одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова информисања („Службени лист
града Београда”, бр. 27/08 и 37/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИНФОРМИСАЊА
1. Разрешава се дужности председника Управног одбора
Јавног предузећа за обављање послова информисања Драгутин Добриловић, са даном доношења решења.

26. септембар 2012.
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2. Разрешавају се дужности чланова Управног одбора
Јавног предузећа за обављање послова информисања са даном доношења решења:
– Мирко Јојић, заменик председнице УО,
– Жељко Чапеља, члан УО,
– Саша Јовановић, члан УО,
– Мирослав Видаковић, члан УО.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-164/2012, 17. септембра 2012. године
Председник
Стеван Шуша, с. р.
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2. Разрешавају се дужности чланова Управног одбора
Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане ГО Сурчин са даном
доношења решења:
– Браниславa Јовановић, заменик председника УО,
– Марко Митровић, члан УО,
– Миодраг Китановски, члан УО,
– Драгица Праљак, члан УО.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-166/2012, 17. септембра 2012. године
Председник
Стеван Шуша, с. р.

Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 17. септембра 2012. године на основу члана 15. став
1. Закона о јавним предузећима и обављање делатности од
општег инетреса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07), члана 18. тачка 13. Статута градске општине Сурчин („Службени лист града Београда”, бр.
44/08 и 12/10), и члана 13. одлуке о оснивању Јавног предузећа за спорт и културу („Службени лист града Београда”,
бр. 27/08 и 37/08), донела је

Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 17. септембра 2012. године на основу члана 15. став
1. Закона о јавним предузећима и обављање делатности од
општег инетреса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07), члана 18. тачка 13. Статута градске општине Сурчин („Службени лист града Београда”, бр.
44/08 и 12/10), и члана 13. одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова из област туризма ( Службени
лист града Београда”, бр. 27/08 и 37/08), донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИЦЕ И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП ЗА СПОРТ И КУЛТУРУ
1. Разрешава се дужности председнице Управног одбора
Јавног предузећа за спорт и културу Ружица Митровић, са
даном доношења решења.
2. Разрешавају се дужности чланова Управног одбора Јавног предузећа за спорт и културу са даном доношења решења:
– Душко Манић, заменик председнице УО,
– Никола Будимир, члан УО,
– Борисав Симић, члан УО,
– Вања Зеленски, члан УО.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-165/2012, 17. септембра 2012. године
Председник
Стеван Шуша, с. р.
Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 17. септембра 2012. године на основу члана 15. став
1. Закона о јавним предузећима и обављање делатности од
општег инетреса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07), члана 18. тачка 13. Статута градске општине Сурчин („Службени лист града Београда”, бр.
44/08 и 12/10), и члана 13. одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од
општег интереса за грађане ГО Сурчин („Службени лист
града Београда”, бр. 34/04 и 6/05), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИKA И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ И
ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА
ГРАЂАНЕ ГО СУРЧИН
1. Разрешава се дужности председника Управног одбора
Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане ГО Сурчин Немања
Радишић, са даном доношења решења.

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИKA И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА
1. Разрешава се дужности председника Управног одбора
Јавног предузећа за обављање послова из области туризма
Драган Сузић, са даном доношења решења.
2. Разрешавају се дужности чланова Управног одбора Јавног предузећа за обављање послова из области туризма са
даном доношења решења:
– Зоран Живковић, потпредседник УО,
– Срђан Обрешки, члан УО,
– Јелена Газимировић, члан УО,
– Новица Елек, члан УО.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-167/2012, 17. септембра 2012. године
Председник
Стеван Шуша, с. р.
Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 17. септембра 2012. године на основу члана 15. став 1. Закона о јавним предузећима и обављање делатности од општег
инетреса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05,
108/05 и 123/07), члана 18. тачка 13. Статута градске општине
Сурчин („Службени лист града Београда”, бр. 44/08 и 12/10),
и члана 13. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање
послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса
(„Службени лист града Београда”, бр. 27/08 и 37/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП ЗА
ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА НА ИЗГРАДЊИ ГАСОВОДНЕ
МРЕЖЕ И ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА
1. Именују се у Управни одбор Јавног предузећа за обављање
послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса
– Миленко Ерцег, председник,
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– Ненад Симовић, заменик председника,
– Дарко Суџук, члан,
– Божидар Бјелобаба, члан.
2. С обзиром на то да од овог јавног предузећа није стигао
предлог о члану овог одбора као представника запослених, то
ће се ово решење допунити чим се добије тражени податак.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-168/2012, 17. септембра 2012. године
Председник
Стеван Шуша, с. р.
Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 17. септембра 2012. године на основу члана 15. став
1. Закона о јавним предузећима и обављање делатности од
општег инетреса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07), члана 18. тачка 13. Статута градске општине Сурчин („Службени лист града Београда”, бр.
44/08 и 12/10), и члана 13. одлуке о оснивању Јавног предузећа „Аграр Сурчин” („Службени лист града Београда”, бр.
26/06, 27/08 и 17/11), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП „АГРАР СУРЧИН”
1. Именују се у Управни одбор Јавног предузећа „Аграр
Сурчин”:
– Душан Домазет, председник,
– Владимир Јелесијевић, заменик председника,
– Јелена Спасојевић, члан,
– Снежана Срећков, члан.
2. С обзиром на то да од овог јавног предузећа није стигао
предлог о члану овог одбора као представника запослених, то
ће се ово решење допунити чим се добије тражени податак.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-169/2012, 17. септембра 2012. године
Председник
Стеван Шуша, с. р.
Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 17. септембра 2012. године на основу члана 15. став
1. Закона о јавним предузећима и обављање делатности од
општег инетреса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07), члана 18. тачка 13. Статута градске општине Сурчин („Службени лист града Београда”, бр.
44/08 и 12/10), и члана 13. одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова информисања („Службени лист
града Београда”, бр. 27/08 и 37/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП ЗА
ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИНФОРМИСАЊА
1. Именују се у Управни одбор Јавног предузећа за обављање послова информисања:
– Дејан Крстић, председник,
– Дејан Тошић, заменик председника,
– Силвана Станковић, члан,
– Тијана Јеврић, члан.

26. септембар 2012.

2. С обзиром на то да од овог јавног предузећа није стигао
предлог о члану овог одбора као представника запослених, то
ће се ово решење допунити чим се добије тражени податак.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-170/2012, 17. септембра 2012. године
Председник
Стеван Шуша, с. р.
Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 17. септембра 2012. године на основу члана 15. став
1. Закона о јавним предузећима и обављање делатности од
општег инетреса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07), члана 18. тачка 13. Статута градске општине Сурчин („Службени лист града Београда”, бр.
44/08 и 12/10), и члана 13. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за спорт и културу („Службени лист града Београда”,
бр. 27/08 и 37/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП ЗА
СПОРТ И КУЛТУРУ
1. Именују се у Управни одбор Јавног предузећа за спорт
и културу:
– Радоје Марковић, председник,
– Милан Фриш, заменик председника,
– Сава Јанковић, члан,
– Славко Љубинковић, члан.
2. С обзиром на то да од овог јавног предузећа није стигао
предлог о члану овог одбора као представника запослених, то
ће се ово решење допунити чим се добије тражени податак.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-171/2012, 17. септембра 2012. године
Председник
Стеван Шуша, с. р.
Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 17. септембра 2012. године на основу члана 15. став
1. Закона о јавним предузећима и обављање делатности од
општег инетреса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07), члана 18. тачка 13. Статута градске општине Сурчин („Службени лист града Београда”, бр.
44/08 и 12/10), и члана 13. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од
општег интереса за грађане ГО Сурчин („Службени лист
града Београда”, бр. 34/04 и 6/05), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИKA, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП ЗА
ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАЂАНЕ ГО
СУРЧИН
1. Именују се у Управни одбор Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса
за грађане ГО Сурчин:
– Владимир Шуша, председник,
– Мирјана Ивановић, заменик председника,
– Бојан Покрајац, члан.

26. септембар 2012.
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2. С обзиром на то да од овог јавног предузећа није стигао предлог о члановима овог одбора као представника запослених, то ће се ово решење допунити чим се добије тражени податак.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-172/2012, 17. септембра 2012. године
Председник
Стеван Шуша, с. р.
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2. Разрешавају се дужности чланова Надзорног одбора
Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса, са даном доношења решења:
– Наташа Поповић, заменица председнице НО,
– Владимир Ковач, члан НО.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-174/2012, 17. септембра 2012. године
Председник
Стеван Шуша, с. р.

Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 17. септембра 2012. године на основу члана 15. став
1. Закона о јавним предузећима и обављање делатности од
општег инетреса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07), члана 18. тачка 13. Статута градске општине Сурчин („Службени лист града Београда”, бр.
44/08 и 12/10), и члана 13. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова из области туризма („Службени
лист града Београда”, бр. 27/08 и 37/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИKA, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП ЗА
ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА
1. Именују се у Управни одбор Јавног предузећа за обављање послова из области туризма:
– Јован Тишма, председник,
– Боро Бабић, заменик председника,
– Надица Божанић, члан,
– Славиша Живковић, члан.
2. С обзиром на то да од овог јавног предузећа није стигао
предлог о члану овог одбора као представника запослених, то
ће се ово решење допунити чим се добије тражени податак.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-173/2012, 17. септембра 2012. године
Председник
Стеван Шуша, с. р.
Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 17. септембра 2012. године на основу члана 15. став
1. Закона о јавним предузећима и обављање делатности од
општег инетреса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07), члана 18. тачка 13. Статута градске општине Сурчин („Службени лист града Београда”, бр.
44/08 и 12/10), и члана 13. одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже
и дистрибуцију гаса („Службени лист града Београда”, бр.
27/08 и 37/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИЦЕ И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА НА
ИЗГРАДЊИ ГАСОВОДНЕ МРЕЖЕ И ДИСТРИБУЦИЈУ
ГАСА
1. Разрешава се дужности председница Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса Јадранка Стојић, са даном
доношења решења.

Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 17. септембра 2012. године на основу члана 15. став
1. Закона о јавним предузећима и обављање делатности од
општег инетреса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07), члана 18. тачка 13. Статута градске општине Сурчин („Службени лист града Београда”, бр.
44/08 и 12/10), и члана 13. одлуке о оснивању Јавног предузећа „Аграр Сурчин” („Службени лист града Београда”, бр.
26/06, 27/08 и 17/11), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „АГРАР СУРЧИН”
1. Разрешава се дужности председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Аграр Сурчин” Милорад Узелац, са даном доношења решења.
2. Разрешавају се дужности чланова Надзорног одбора
Јавног предузећа „Аграр Сурчин”, са даном доношења решења:
– Весна Шулајић, члан НО,
– Милош Којадиновић, члан НО.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-175/2012, 17. септембра 2012. године
Председник
Стеван Шуша, с. р.
Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 17. септембра 2012. године на основу члана 15. став
1. Закона о јавним предузећима и обављање делатности од
општег инетреса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07), члана 18. тачка 13. Статута градске општине Сурчин („Службени лист града Београда”, бр.
44/08 и 12/10), и члана 13. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова информисања („Службени лист
града Београда”, бр. 27/08 и 37/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИЦЕ И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИНФОРМИСАЊА
1. Разрешава се дужности председнице Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова информисања
Марија Радосављевић, са даном доношења решења.
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2. Разрешавају се дужности чланова Надзорног одбора
Јавног предузећа за обављање послова информисања, са даном доношења решења:
– Милан Орешчанин, заменик председнице НО,
– Љубиша Ћетојевић, члан НО.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-176/2012, 17. септембра 2012. године
Председник
Стеван Шуша, с. р.
Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 17. септембра 2012. године на основу члана 15. став
1. Закона о јавним предузећима и обављање делатности од
општег инетреса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07), члана 18. тачка 13. Статута градске општине Сурчин („Службени лист града Београда”, бр.
44/08 и 12/10), и члана 13. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за спорт и културу („Службени лист града Београда”,
бр. 27/08 и 37/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИЦЕ И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ЗА СПОРТ И КУЛТУРУ
1. Разрешава се дужности председница Надзорног одбора Јавног предузећа за спорт и културу Љиљана Јовичић, са
даном доношења решења.
2. Разрешавају се дужности чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за спорт и културу, са даном доношења решења:
– Милан Трифуновић, заменик председнице НО,
– Александар Филиповић, члан НО.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-177/2012, 17. септембра 2012. године
Председник
Стеван Шуша, с. р.
Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 17. септембра 2012. године на основу члана 15. став
1. Закона о јавним предузећима и обављање делатности од
општег инетреса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07), члана 18. тачка 13. Статута градске општине Сурчин („Службени лист града Београда”, бр.
44/08 и 12/10), и члана 13. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од
општег интереса за грађане ГО Сурчин („Службени лист
града Београда”, бр. 34/04 и 6/05), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИЦЕ И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ
И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА
ГРАЂАНЕ ГО СУРЧИН
1. Разрешава се дужности председница Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане ГО Сурчин Биљана
Ћеран, са даном доношења решења.

26. септембар 2012.

2. Разрешавају се дужности чланова Надзорног одбора
Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане ГО Сурчин, са даном
доношења решења:
– Вујадин Видовић, заменик председнице НО,
– Гордана Маринковић, члан НО.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-178/2012, 17. септембра 2012. године
Председник
Стеван Шуша, с. р.
Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 17. септембра 2012. године на основу члана 15. став
1. Закона о јавним предузећима и обављање делатности од
општег инетреса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07), члана 18. тачка 13. Статута градске општине Сурчин („Службени лист града Београда”, бр.
44/08 и 12/10), и члана 13. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова из област туризма („Службени
лист града Београда”, бр. 27/08 и 37/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИKA И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ
ОБЛАСТИ ТУРИЗМА
1. Разрешава се дужности председника Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова из области туризма Јовица Манчић, са даном доношења решења.
2. Разрешавају се дужности чланова Надзорног одбора
Јавног предузећа за обављање послова из области туризма,
са даном доношења решења:
– Милена Брковић, потпредседник НО,
– Маја Влаисављевић, члан НО.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-179/2012, 17. септембра 2012. године
Председник
Стеван Шуша, с. р.
Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 17. септембра 2012. године на основу члана 15. став 1. Закона о јавним предузећима и обављање делатности од општег
инетреса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05,
108/05 и 123/07), члана 18. тачка 13. Статута градске општине
Сурчин („Службени лист града Београда”, бр. 44/08 и 12/10),
и члана 13. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање
послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса
(„Службени лист града Београда”, бр. 27/08 и 37/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА НА
ИЗГРАДЊИ ГАСОВОДНЕ МРЕЖЕ И ДИСТРИБУЦИЈУ
ГАСА
1. Именују се у Надзорни одбор Јавног предузећа
за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и

26. септембар 2012.
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дистрибуцију гаса, на време од четири године, почев од наредног дана од дана доношења овог решења:
– Станоје Глигоријевић, за председникa НО,
– Милисав Тишић.
2. С обзиром на то да од овог јавног предузећа није стигао
предлог о члану овог одбора као представника запослених, то
ће се ово решење допунити чим се добије тражени податак.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-180/2012, 17. септембра 2012. године
Председник
Стеван Шуша, с. р.
Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 17. септембра 2012. године на основу члана 15. став
1. Закона о јавним предузећима и обављање делатности од
општег инетреса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07), члана 18. тачка 13. Статута градске општине Сурчин („Службени лист града Београда”, бр.
44/08 и 12/10), и члана 13. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Аграр Сурчин” („Службени лист града Београда”, бр.
26/06, 27/08 и 17/11), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „АГРАР СУРЧИН”
1. Именују се у Надзорни одбор Јавног предузећа „Аграр
Сурчин”, на време од четири године, почев од наредног дана
од дана доношења овог решења:
– Владимир Вукасовић, за председникa НО,
– Бојан Јовановић.
2. С обзиром на то да од овог јавног предузећа није стигао
предлог о члану овог одбора као представника запослених, то
ће се ово решење допунити чим се добије тражени податак.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-181/2012, 17. септембра 2012. године
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2. С обзиром на то да од овог јавног предузећа није стигао
предлог о члану овог одбора као представника запослених, то
ће се ово решење допунити чим се добије тражени податак.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-182/2012, 17. септембра 2012. године
Председник
Стеван Шуша, с. р.

Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 17. септембра 2012. године, на основу члана 15. став
1. Закона о јавним предузећима и обављање делатности од
општег инетреса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07), члана 18. тачка 13. Статута градске општине Сурчин („Службени лист града Београда”, бр.
44/08 и 12/10), и члана 13. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за спорт и културу („Службени лист града Београда”,
бр. 27/08 и 37/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ЗА СПОРТ И КУЛТУРУ
1. Именују се у Надзорни одбор Јавног предузећа за
спорт и културу, на време од четири године, почев од наредног дана од дана доношења овог решења:
– Сејдо Алиловић, за председникa НО,
– Јадранка Вакиревић.
2. С обзиром на то да од овог јавног предузећа није стигао
предлог о члану овог одбора као представника запослених, то
ће се ово решење допунити чим се добије тражени податак.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-183/2012, 17. септембра 2012. године
Председник
Стеван Шуша, с. р.

Председник
Стеван Шуша, с. р.
Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 17. септембра 2012. године на основу члана 15. став
1. Закона о јавним предузећима и обављање делатности од
општег инетреса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07), члана 18. тачка 13. Статута градске општине Сурчин („Службени лист града Београда”, бр.
44/08 и 12/10), и члана 13. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова информисања („Службени лист
града Београда”, бр. 27/08 и 37/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИНФОРМИСАЊА
1. Именују се у Надзорни одбор Јавног предузећа за обављање послова информисања, на време од четири године,
почев од наредног дана од дана доношења овог решења:
– Драган Дубовски, за председникa НО,
– Игор Симовић.

Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 17. септембра 2012. године, на основу члана 15. став
1. Закона о јавним предузећима и обављање делатности од
општег инетреса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07), члана 18. тачка 13. Статута градске општине Сурчин („Службени лист града Београда”, бр.
44/08 и 12/10), и члана 13. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од
општег интереса за грађане ГО Сурчин („Службени лист
града Београда”, бр. 34/04 и 6/05), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ
И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА
ГРАЂАНЕ ГО СУРЧИН
1. Именују се у Надзорни одбор Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса
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за грађане ГО Сурчин, на време од четири године, почев од
наредног дана од дана доношења овог решења:
– Снежана Младеновски, за председницу НО,
– Радмила Жижа.
2. С обзиром на то да од овог јавног предузећа није стигао
предлог о члану овог одбора као представника запослених, то
ће се ово решење допунити чим се добије тражени податак.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-184/2012, 17. септембра 2012. године
Председник
Стеван Шуша, с. р.
Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 17. септембра 2012. године на основу члана 15. став
1. Закона о јавним предузећима и обављање делатности од
општег инетреса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07), члана 18. тачка 13. Статута градске општине Сурчин („Службени лист града Београда”, бр.
44/08 и 12/10), и члана 13. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова из области туризма („Службени
лист града Београда”, бр. 27/08 и 37/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ
ОБЛАСТИ ТУРИЗМА
1. Именују се у Надзорни одбор Јавног предузећа за обављање послова из области туризма, на време од четири године, почев од наредног дана од дана доношења овог решења:
– Александар Секулић, за председникa НО,
– Драгослав Здравковић.
2. С обзиром на то да од овог јавног предузећа није стигао
предлог о члану овог одбора као представника запослених, то
ће се ово решење допунити чим се добије тражени податак.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-185/2012, 17. септембра 2012. године
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– Александра Јелисијевић Глигорић,
– Миленко Максимовић.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-186/2012, 17. септембра 2012. године
Председник
Стеван Шуша, с. р.

Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 17. септембра 2012. године на основу члана 16. тачка
8. Одлуке о организацији и раду органа ГО Сурчин и члана
39. Пословника Скупштине ГО Сурчин донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
1. Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту
животне средине броји седам чланова.
2. Именују се за чланове Савета зa урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине:
– Стана Ненадић,
– Раде Маљковић,
– Александра Јелисијевић Глигорић,
– Владимир Стефановић.
3. С обзиром на то да носиоци изборних листа „Драган
Ђилас, избор за бољи Сурчин”, и изборне листе Група грађана „Покрет за богату општину Сурчин Јован Сретковић
Јоле” нису доставили имена чланова комисије, то ће се извршити допуна овог решења на седници Скупштине чим се
добију тражени подаци.
4. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-187/2012, 17. септембра 2012. године
Председник
Стеван Шуша, с. р.

Председник
Стеван Шуша, с. р.

Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 17. септембра 2012. године на основу члана 16. тачка
8. Одлуке о организацији и раду органа ГО Сурчин и члана
40. Пословника Скупштине ГО Сурчин донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
1. Разрешавају се чланови Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине:
– Олга Карабува,
– Јован Миливојевић,
– Миле Томић,

Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 17. септембра 2012. године на основу члана 16. тачка
8. Одлуке о организацији и раду органа ГО Сурчин и члана
40. Пословника Скупштине ГО Сурчин донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА МЕЂУОПШТИНСКУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
1. Разрешавају се чланови Комисије за међуопштинску и
међународну сарадњу и то:
– Никола Бојић,
– Раденко Драгићевић,
– Драго Вулиновић,
– Драгана Јанковић,
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– Војислав Вујић,
– Миле Стипић,
– Владимир Стефановић.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
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– Данијела Савић.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-190/2012, 17. септембра 2012. године

Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-188/2012, 17. септембра 2012. године

Председник
Стеван Шуша, с. р.

Председник
Стеван Шуша, с. р.

Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 17. септембра 2012. године, на основу члана 16. тачка
8. Одлуке о организацији и раду органа ГО Сурчин и члана
39. Пословника Скупштине ГО Сурчин донела је

Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 17. септембра 2012. године на основу члана 16. тачка
8. Одлуке о организацији и раду органа ГО Сурчин и члана
39. Пословника Скупштине ГО Сурчин донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА МЕЂУОПШТИНСКУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
1. Савет за међуопштинску и међународну сарадњу
броји седам чланова.
2. Именују се за чланове Савета за међуопштинску и
међународну сарадњу:
– Ана Јовнаш,
– Чедомир Покрајац,
– Светлана Јовановић Јовнаш,
– Петар Миљуш.
3. С обзиром на то да носиоци изборних листа „Драган
Ђилас, избор за бољи Сурчин”, и изборне листе Група грађана „Покрет за богату општину Сурчин Јован Сретковић
Јоле” нису доставили имена чланова Комисије то ће се извршити допуна овог решења на седници Скупштине чим се
добију тражени подаци.
4. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-189/2012, 17. септембра 2012. године
Председник
Стеван Шуша, с. р.

Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 17. септембра 2012. године на основу члана 16. тачка
8. Одлуке о организацији и раду органа ГО Сурчин и члана
40. Пословника Скупштине ГО Сурчин донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
1. Разрешавају се чланови Савета за буџет и финансије
и то:
– Мироје Видаковић,
– Слађана Ракић,
– Душан Давидовић,
– Нада Латиновић,

1. Савет за буџет и финансије броји седам чланова.
2. Именују се за чланове Савета за буџет и финансије:
– Ђорђе Чауш,
– Драгољуб Суџук,
– Радојка Јанковић,
– Зорица Богдановић.
3. С обзиром на то да носиоци изборних листа „Драган
Ђилас, избор за бољи Сурчин”, и Група грађана „Покрет за
богату општину Сурчин Јован Сретковић Јоле” нису доставили имена чланова Комисије то ће се извршити допуна
овог решења на седници Скупштине, чим се добију тражени подаци.
4. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-191/2012, 17. септембра 2012. године
Председник
Стеван Шуша, с. р.

Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 17. септембра 2012.године на основу члана 7. став 2.
Одлуке о Јавном правобранилиштву ГО Сурчин број 06 –
812/2004-01 и члана 18. став 1. тачка 17. Статута ГО Сурчин
(,,Службени лист града Београда”, број 27/08) донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
1. Именује се за јавног правобраниоца градске општине
Сурчин Никола Маљковић дипл. правник, на период од четири године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-192/2012, 17. септембра 2012. године
Председник
Стеван Шуша, с. р.
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Скупштина градске општине Сурчин одржане 17. септембра 2012. године на основу члана 18. став 1. тачка 26.
Статута ГО Сурчин („Службени лист града Београда”, број
27/08) и указане потребе донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ
1. Даном доношења овог решења разрешава се Општински штаб за ванредне ситуације који су чинили:
– Војислав Јаношевић,
– Мироје Видаковић,
– Белка Лазовић,
– Драго Вулиновић,
– Ана Блануша,
– Венера Ристић,
– Тања Глушица,
– Никола Црвенков,
– Јован Миливојевић,
– Душан Панић,
– Саша Алексић,
– Др Јасмина Никетин,
– Бранислав Јевтић,
– Вељко Чигоја.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-193/2012, 17. септембра 2012. године
Председник
Стеван Шуша, с. р.
Скупштина градске општине Сурчин одржане 17. септембра 2012. године на основу чл. 33, 34. и 35. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 111/09)
и члана 18. став 1. тачка 6. Статута ГО Сурчин („Службени
лист града Београда”, број 27/08) донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
1. Именује се Општински штаб за ванредне ситуације у
саставу наредног дана од доношења решења:
– Весна Шаловић, командант штаба,

26. септембар 2012.

– Стеван Шуша, председник Скупштине,
– Никола Црвенков, командант полицијске станице
Сурчин,
– Др Јасмина Никитин, лекар, специјалиста опште праксе,
– Ана Блануша, секретар општинске организације Црвеног крста,
– Зорица Митровић, директор ОШ „Вожд Карађорђе”,
Јаково,
– Жељко Чигоја, шеф ЕДБ Сурчин,центар за обавештавање,
– Бојан Игњатић, директор ЈКП Сурчин,
– Драган Богдановић, директор ЈП за информисање,
– Саша Алексић, пред.добровољног ватрогасног
друштва Сурчин,
– Жељко Аћимовић, ветеринарска станица,
– Славиша Мићовић, референт одбране и заштите.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-194/2012, 17. септембра 2012. године
Председник
Стеван Шуша, с. р.

Скупштина градске општине Сурчин на седници одржанoj 17. септембра 2012. године на основу члана 45. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број
129/07) и члана 15. став 1. тачка 3. Статута ГО Сурчин
(„Службени лист града Београда”, бр. 44/08 и 12/10) донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГО СУРЧИН
1. Бира се за члана Већа ГО Сурчин Драгица Пајчин.
2. Изабрана ступа на дужност даном избора.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-195/2012, 17. септембра 2012. године
Председник
Стеван Шуша, с. р.

26. септембар 2012.
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САДРЖАЈ
Страна

Страна
Акти градских општина
ВОЖДОВАЦ
Решење о констатовању престанка функције директора Спортског центра „Вождовац”– – – – – – –
Решење о измени Решења о разрешењу и избору
савета месних заједница „Бели поток”, „Пиносава”
и „Зуце” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ЗВЕЗДАРА
Одлука о ребалансу буџета градске општине
Звездара за 2012. годину – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о критеријумима, начину и поступку издавања у закуп пословних просторија којима управља Јавно предузеће „Пословни простор Звездара
Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима општинских одборника
и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима градске
општине Звездара и општинској управи – – – – – –
Одлука о престанку важења Одлуке о одређивању
накнаде за рад председника одбора месних заједница
Решење о избору члана Већа градске општине
Звездара – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању два члана Управног одбора
Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању члана Надзорног одбора
Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању два члана Управног одбора
Установе културе „Вук Караџић” – – – – – – – – – –
Решење о именовању члана Надзорног одбора
Установе културе „Вук Караџић” – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”, са Одлуком – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”, са Одлуком – – – –
Решење о образовању Општинског штаба за
ванредне ситуације за територију градске општине
Звездара – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Установе културе „Вук Караџић”– – – –
СТАРИ ГРАД
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Стари град– – –
Одлука о престанку мандата одборника
Скупштине градске општине Стари град због избора на функцију – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1
1

1
8

10
11
11
11
11
12
12
12
12
13
14

14
14

Одлука о потврђивању мандата одборника
Скупштине градске општине Стари град– – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборника
Скупштине градске општине Стари град– – – – – –
Одлука о ребалансу буџета градске општине
Стари град за 2012. године – – – – – – – – – – – – – –
Решење о постављењу заменика секретара
Скупштине градске општине Стари град– – – – – –
Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Стари град –
Решење о разрешењу и именовању чланова Управног и Надзорног одбора из реда запослених и о
допуни Решења из реда оснивача Установе културе
градске општине Стари град „Пароброд” – – – – –
Решење о разрешењу и именовању чланова Управног и Надзорног одбора из реда запослених и о
допуни Решења из реда оснивача ЈП „Милан Гале
Мушкатировић” – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу и именовању чланова Управног и Надзорног одбора из реда запослених и
о допуни Решења из реда оснивача ЈП „Пословни
простор општине Стари град”– – – – – – – – – – – –

25

ЛАЗАРЕВАЦ
Решење о постављењу заменика начелника Управе градске општине Лазаревац – – – – – – – – – –

26

МЛАДЕНОВАЦ
Одлука о ребалансу буџета градске општине
Младеновац за 2012. годину – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изменама Одлуке о оснивању Туристичке организације Младеновца – – – – – – – –
Одлука о усвајању Локалног акционог плана
развоја социјалне политике градске општине Младеновац 2012–2016 – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о измени и допуни Решења о утврђивању
закупнина за пословни простор на коме је носилац
права коришћења градска општина Младеновац –
Решење о потврђивању мандата одборника
Скупштине градске општине Младеновац – – – – –
Решење о престанку мандата одборника
Скупштине градске општине Младеновац – – – – –
Решење о потврђивању мандата одборника
Скупштине граадске општине Младеновац – – – –
Решење о престанку мандата одборника
Скупштине градске општине Младеновац – – – – –
СУРЧИН
Одлука о завршном рачуну буџета општине
Сурчин за 2011. годину– – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о ангажовању екстерног ревизора – – –
Решење о именовању помоћника директора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи
гасоводне мреже и дистрибуцији гаса – – – – – – –

15
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15
24
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26
33
34
42
42
42
43
43

43
51
51
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26. септембар 2012.
Страна

Страна
Решење о именовању заменика директора Јавног
предузећа „Аграр Сурчин”– – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању помоћника директора Јавног предузећа за обављање послова информисања
Решење о именовању заменика директора Јавног
предузећа за спорт и културу – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању заменика директора Јавног
предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане ГО Сурчин –
Решење о именовању заменика директора Јавног
предузећа за обављање послова из области туризма
Решење о разрешењу председнице и чланова Управног одбора ЈП за обављање послова на изградњи
гасоводне мреже и дистрибуцију гаса – – – – – – –
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора ЈП „Аграр Сурчин” – – – – – – – – –
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора ЈП за обављање послова информисања – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу председнице и чланова Управног одбора ЈП за спорт и културу – – – – – – – –
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора ЈП за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане ГО
Сурчин – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора ЈП за обављање послова из области
туризма – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора ЈП за
обављање послова на изградњи гасоводне мреже и
дистрибуцију гаса – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању председника, заменика
председника и чланова Управног одбора ЈП „Аграр
Сурчин” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању председника, заменика
председника и чланова Управног одбора ЈП за обављање послова информисања – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора ЈП за
спорт и културу– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању председника, заменика
председника и чланова Управног одбора ЈП за обављање комуналних и других делатности од општег
интереса за грађане ГО Сурчин – – – – – – – – – – –
Решење о именовању председника, заменика
председника и чланова Управног одбора ЈП за обављање послова из области туризма – – – – – – – – –
Решење о разрешењу председнице и чланова
Надзорног одбора ЈП за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса – – –
Решење о разрешењу председника и чланова
Надзорног одбора ЈП „Аграр Сурчин” – – – – – – –
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54
54
54

54
55
55
55

Решење о разрешењу председнице и чланова
Надзорног одбора ЈП за обављање послова информисања – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу председнице и чланова
Надзорног одбора ЈП за спорт и културу – – – – – –
Решење о разрешењу председнице и чланова
Надзорног одбора ЈП за обављање комуналних и
других делатности од општег интереса за грађане
ГО Сурчин – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу председника и чланова
Надзорног одбора ЈП за обављање послова из области туризма – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању председника и чланова
Надзорног одбора ЈП за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса – – –
Решење о разрешењу председника и чланова
Надзорног одбора ЈП „Аграр Сурчин” – – – – – – –
Решење о именовању председника и чланова
Надзорног одбора ЈП за обављање послова информисања – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању председника и чланова
Надзорног одбора ЈП за спорт и културу – – – – – –
Решење о именовању председника и чланова
Надзорног одбора ЈП за обављање комуналних и
других делатности од општег интереса за грађане
ГО Сурчин – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању председника и чланова
Надзорног одбора ЈП за обављање послова из области туризма – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу чланова Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању чланова Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине градске општине Сурчин – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу чланова Комисије за међуопштинску и међународну сарадњу градске општине Сурчин – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању чланова Савета за међуопштинску и међународну сарадњу градске општине Сурчин – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу чланова Савета за буџет и
финансије градске општине Сурчин – – – – – – – –
Решење о именовању чланова Савета за буџет и
финансије градске општине Сурчин – – – – – – – –
Решење о именовању јавног правобраниоца
градске општине Сурчин – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу Општинског штаба за ванредне ситуације – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању Општинског штаба за ванредне ситуације – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о избору члана Већа ГО Сурчин – – – –
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Гласникове књиге које откривају

ТАЈНЕ БЕОГРАДА

Latif Adrovich | Belgrade – City Lights

Упознајте град који волите кроз необичне књиге о Београду
$#"#! # #

Београд | светла велеграда
Латиф Адровић
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ВЕЛЕГРАДА

БЕОГРАД ИСПОД
БЕОГРАДА

КРОЗ СТАРИ
БЕОГРАД

Латиф Адровић

Зоран Љ. Николић
и Видоје Д. Голубовић

Димитрије Ц. Ђорђевић

Луксузна и обимна фотомонографија која садржи више од 200 страна
и 320 фотографија Београда ноћу, са
уводом и биографијом Адровића на
српском и енглеском језику, дело је
фотографа и фоторепортера Политике који је из љубави према Београду неколико година предано радио
на овом пројекту. Адровићеве фотографије сликају дух Београда који
траје само ноћу, чари које привлаче
не само становнике Београда већ и
читаве Европе, али оно што се аутор
трудио да забележи објективом свог
фотоапарата нису сплавови и кафане, већ атмосфера светала велеграда,
осветљене зидине Београдске тврђаве, капије и куле, Црква Ружица, Сахат кула, Кнез Михаилова, Славија,
Храм Св. Саве. Адровић бележи знаменитости града и открива их на свој
ауторски начин.
цена: 1.700,00 РСД

осмо, допуњено
и измењено издање
Позив на путовање кроз тамни
вилајет или земљу чуда
Подземни свет испод великих
градова није само предео људске
уобразиље. Све цивилизације, а
поготово сваки град, као чвориште
сваке сложеније људске заједнице,
временом урањају у земљу. Садашњи житељи сваког града на земаљском шару тек су горња површ
једног временског стуба који извире из подземља сачињеног од многих слојева. То сви знамо. Али оно
што не знамо, или што превиђамо,
јесте да је Београд један од оних
градова где су се природа и историја здружиле да створе узбудљиву
подземну топографију.
цена: 1.458,00 РСД

Старе хронике одувек су радо читано штиво, јер нас враћају у срећно
време, које је, по општем осећају,
далеко лепше него ово данашње, и
које нас подсећа на сопствено и на
детињство наше земље.
Ова богато илустрована књига-хроника садржи приче о Београду, људима и друштвеним збивањима из
друге половине XIX и с почетка XX
века, које је Димитрије Ц. Ђорђевић
писао са сентиментом и објављивао углавном у Политици. Нема
сумње да је добро познавао живот
у Београду, јер се бавио разним пословима – био је војни и цивилни
телеграфиста, службеник у осигурању, плодан публициста наклоњен
историјским темама, дугогодишњи
сарадник Политике, певач у најбољим хоровима, спортиста, боем,
пријатељ многих уметника... И, пре
свега, посматрач оштрог ока.
цена: 1.512,00 РСД

ТАЈНА НОВОГ
БЕОГРАДА 2
Ново доба

Мирко Радоњић и
Зоран Љ. Николић
Након великог успеха књиге посвећене београдским лагумима, који
откривају историју старог дела града, аутор Зоран Љ. Николић, сада
уз помоћ Мирка Радоњића, започиње истраживање на другој обали
реке, откривајући читаоцима тајне
Новог Београда. Са изузетним истраживачким ентузијазмом аутори
прикупљају огроман број извештаја,
занимљивости и исечака прошлости
о историји простора и култивисања
друге обале Београда. На занимљив
начин испричали су своју причу која
никог не оставља равнодушним, и на
крају све то поткрепили изузетним
илустративним материјалом. Прва
књига завршава се исушивањем
мочваре на левој обали Саве пред
почетак Другог светског рата. Друга
књига, са поднасловом Ново доба,
бави се изградњом и развојем модерне метрополе од Другог светског
рата до данас.
цена: 1.296,00 РСД

Посетите књижаре Гласника или поручите књиге на телефоне: 011/36-444-52, 36-31-049, 30-60-578
факс: 011/30-60-391 или e-mail: prodaja@slglasnik.com, www.slglasnik.com
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Служба за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24.
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247.
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