
Градоначелник града Београда, 7. маја 2014. године, на 
основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Служ-
бени гласник РС”, број 129/07), члана 52. тачка 6. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13) и члана 103. став 3. Одлуке о Градској управи 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 8/13 – 
пречишћен текст, 9/13 – испр., 61/13, 15/14, 34/14 и 37/14), 
донео је

РЕШЕЊЕ
О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА У ГРАДСКОЈ УПРА-
ВИ ГРАДА БЕОГРАДА, ГРАДСКОМ ВЕЋУ ГРАДА БЕО-
ГРАДА, ГРАДСКОМ ЈАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, 
ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА, СЛУЖБИ ЗА БУЏЕТСКУ 
ИНСПЕКЦИЈУ И СЛУЖБИ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 

ГРАДА БЕОГРАДА

1. У Градској управи града Београда, Градском већу града 
Београда, Градском јавном правобранилаштву, Заштитнику 
грађана, Служби за буџетску инспекцију и Служби за ин-
терну ревизију града Београда, радно време почиње у 7.30 
часова и завршава се у 15.30 часова.

2. Од распореда радног времена из тачке 1. овог решења, 
утврђују се следећи изузеци:

– У Секретаријату за управу Градске управе града Бео-
града – Сектору за лична стања грађана, вођење матичних 
књига и изборна права, радно време у одсецима за лична 
стања грађана, вођење матичних књига и изборна права, 
са седиштем у просторијама градских општина града Бео-
града, усклађује се са радним временом управа градских 
општина,

– У Секретаријату за финансије Градске управе града Бе-
ограда, радно време одељења Управе јавних прихода са се-
диштем у просторијама градских општина града Београда, 
усклађује се са радним временом управа градских општина,

– У Секретаријату за инспекцијске послове Градске уп-
раве града Београда, инспекцијски послови се обављају у 
две смене, с тим да радно време прве смене почиње у 7.00 
часова и завршава се у 15.00 часова, а радно време друге 
смене почиње у 14.00 часова и завршава се у 22.00 часа. У 
Сектору за дежурни инспекцијски надзор и хитне интер-
венције, инспекцијски послови се обављају и суботом, не-
дељом и у дане државних и верских празника,

– У Комуналној полицији – Подручној организационој 
јединици за град Београд, послови се обављају непрекидно 
24 часа, радним даном, суботом, недељом и у дане државних 
и верских празника, и то: за комуналне полицајце – вође 
патрола који раде у ауто патролама, комуналне полиције 
распоређене у Одсецима Београд север – запад, исток, цен-

тар, југ, реке, језера и приобаље на пословима шефа Одсека, 
руководиоца групе, оператора на радио везама и оператора 
на телефонским везама, по систему четворосменског рад-
ног времена (12 часова дневног рада – 24 часа непрекидног 
одмора, односно 12 часова континуираног дневног и ноћ-
ног рада – 48 часова непрекидног одмора), а за комуналне 
полицајце и комуналне полицајце – вође патрола који раде 
у пешачким патролама, послови се обављају у две смене, с 
тим да радно време прве смене почиње у 7.00 часова и за-
вршава се у 15.00 часова, а радно време друге смене почиње 
у 14.00 часова и завршава се у 22.00 часа. Комунални поли-
цајци распоређени у Одсеку за планирање послова и коор-
динацију, обављају послове у две смене, с тим да радно вре-
ме прве смене почиње у 7.30 часова и завршава се у 15.30 
часова, а радно време друге смене почиње у 14.00 часова и 
завршава се у 22.00 часа. Послови диспечера и магационе-
ра опреме, обављају се радним даном, суботом, недељом и 
у дане државних и верских празника, у две смене, с тим да 
радно време прве смене почиње у 7.00 часова и завршава се 
у 15.00 часова, а радно време друге смене почиње у 14.00 ча-
сова и завршава се у 22.00 часа,

– У Служби за комуникације и координацију односа са 
грађанима – Сектору Београдски позивни центар, послови се 
обављају у две смене, с тим да радно време прве смене почиње 
у 7.00 часова и завршава се у 15.00 часова, а радно време друге 
смене почиње у 14.00 часова и завршава се у 22.00 часа,

– У Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, 
Секретаријату за саобраћај и Служби за опште послове, у 
циљу реализације пројекта ефикаснијег издавања грађевин-
ских дозвола, радно време у Услужном центру за урбанис-
тичко-грађевинске послове почиње у 10.00 часова и завр-
шава се у 18.00 часова.

3. Изузетно, од распореда радног времена утврђеног у 
тач. 1. и 2. овог решења, начелник Градске управе града Бе-
ограда, на предлог руководиоца организационе јединице 
Градске управе града Београда, може извршити прерасподе-
лу радног времена и на други начин.

4. Почетком примене овог решења, престаје да важи Ре-
шење о распореду радног времена у Градској управи града 
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 28/07, 1/09, 
36/09, 37/09, 48/09, 61/09, 8/10, 31/10, 13/11, 51/11, 29/12, 
56/12, 62/12, 54/13, 16/14 и 22/14).

5. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”, а примењиваће се почевши од 12. маја 2014. године.

Градоначелник града Београда
Број 130-246/14-Г, 7. маја 2014. године

Градоначелник
Синиша Мали, ср.
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Градоначелник града Београда, 9. маја 2014. године, на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, број 129/07), члана 52. тачка 6. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13) и чл. 6, 7. и 9. Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику („Службени 
гласник РС”, број 63/09), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ЗА ПРУЖАЊЕМ ДОДАТНЕ ОБРА-

ЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ

1. У Решењу о образовању комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне 
подршке детету и ученику („Службени лист града Београда”, бр. 7/13, 13/13, 39/13, 46/13, 78/13, 11/14 и 22/14), у тачки 1. 
подтачка 2. мења се тако што се, уместо Оливере Ђурђев Смиљанић, доктора медицине, специјалисте педијатра у Дому 
здравља „Земун”, за члана Комисије за градску општину Земун именује Мира Радовић, доктор медицине, специјалиста пе-
дијатар у пензији.

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

Градоначелник града Београда
Број 6-276/14-Г, 9. маја 2014. године

Градоначелник
Синиша Мали, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ЗЕМУН

Комисија за административна и мандатна питања 
Скупштине градске општине Земун на седници одржаној 7. 
маја 2014. године, на основу чл. 20. и 21. Одлуке о накнада-
ма и другим примањима одборника у Скупштини градске 
општине Земун и платама, накнадама и другим примањи-
ма изабраних, именованих и постављених лица у органима 
градске општине Земун („Службени лист града Београда”, 
број 45/09), а у складу са чланом 1. Закона о платама у др-
жавним органима и јавним службама („Службени гласник 
РС”, број 34/01, 62/06 – др. закон, 63/06 – испр. др. закона, 
116/08 – др. закон, 92/11 и 99/11 – др. закон) и са Уредбом 
о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих 
и постављених лица и запослених у државним органима 
(„Службени гласник РС”, број 44/08 – пречишћен текст и 
2/12), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ВИСИНИ КОЕФИЦИЈЕ-
НАТА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПЛАТА ИЗАБРАНИХ, ИМЕ-
НОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН И ЈАВНОМ ПРАВОБРА-

НИЛАШТВУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

1. У решењу о висини коефицијената за утврђивање пла-
та изабраних, именованих и постављених лица у органима 
градске општине Земун и јавном правобранилаштву град-
ске општине Земун („Службени лист града Београда”, број 
6/12), тачка 2. мења се и гласи:

„Коефицијенти за обрачун и исплату плата именованих 
и постављених лица у органима градске општине Земун и 
јавном правобранилаштву градске општине Земун, износе:

– 24,00 + 15,50 додатни, за секретара Скупштине градске 
општине Земун и помоћнике председника градске општине 
Земун, увећава се за 4,10% , укупан коефицијент – 41,12;

– 24,00 + 14,36 додатни, за заменика секретара Скупшти-
не градске општине Земун, увећава се за 1,80% , укупан кое-
фицијент – 39,05;

– 24,00 + 17,71 додатни, за начелника Управе градске 
општине Земун и јавног правобраниоца градске општине 

Земун, увећава се за 9,20% , укупан коефицијент – 45,55; 
– 24,00 + 14,90 додатни, за заменика начелника Управе 

градске општине Земун, увећава се за 11,30% , укупан кое-
фицијент – 43,30;

– 24,00 + 12,51 додатни, за заменика јавног правобрани-
оца градске општине Земун, увећава се за 3,35% , укупан ко-
ефицијент – 37,73;

– 24,00 + 12,17 додатни, за главног уредника „Земунских 
новина”, увећава се за 4,00% , укупан коефицијент – 37,62;

– 24,00 + 12,17 додатни, за заменика главног уредника 
„Земунских новина”, укупан коефицијент – 36,17.”

2. У осталом делу решење остаје непромењено. 
3. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”, а примењује 
се почев од обрачуна и исплате плата за јун 2014. године. 

Скупштина градске општине Земун
Комисија за административна и мандатна питања

Број 06-304/2014-II/21, 7. маја 2014. године

Председник 
Ненад Врањевац, ср.

НОВИ БЕОГРАД

На основу члана 46. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 
63/13 и 108/13) и члана 43. Статута градске општине Нови 
Београд („Службени лист града Београда”, бр. 3/11 – пре-
чишћен текст и 33/13), Веће градске општине Нови Београд 
на својој седници одржаној 7. маја 2014. године ,донело је

ОДЛУКУ
О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИВРЕМЕНОМ ФИ-
НАНСИРАЊУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД У 

ПЕРИОДУ ЈАНУАР–ЈУН 2014. ГОДИНЕ

Члан 1.
У Одлуци о привременом финансирању градске општи-

не Нови Београд у периоду јануар–јун 2014. године („Служ-
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бени лист града Београда”, број 27/14), у члану 8. врше се 
следеће измене:

Раздео 1: Председник, Општинско веће, Скупштина 
општине

Функционална класификација 110 Опште јавне услугe:
– Економска класификација 416 Награде запосленима и 

остали посебни расходи, износ „100.000” динара замењује 
се износом „1.000” динара,

– Економска класификација 423 Услуге по уговору, из-
нос „2.350.000” динара замењује се износом „2.449.000” ди-
нара,

– Економска класификација 483 Новчане казне и пенали 
по решењу судова, износ „3.300.000” динара замењује се из-
носом „2.905.000” динара.

Раздео 2: Општинска управа
Функционална класификација 130 Опште услуге:
– Економска класификација 423 Услуге по уговору, из-

нос од „1.391.946” динара замењује се износом „1.786.946” 
динара,

Функционална класификација 490 Центар за развој и 
локалну економију:

– Економска класификација 413 Накнаде у натури, из-
нос од „330.000” динара замењује се износом „326.500” ди-
нара,

– отвара се нова економска класификација 415 накнаде 
трошкова за запослене на износ од 3.500 динара. 

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном усвајања, а објавиће се 

у „Службеном листу града Београда”.

Веће градске општине Нови Београд
Број Х-020-130, 7. маја 2014. године.

Председник
Александар Шапић, ср.

ОБРЕНОВАЦ

Скупштина градске општине Обреновац на седници 
одржаној 8. маја 2014. године, на основу члана 77. став 1. 
тачка 2а Статута града Беoграда („Службени лист града Бе-
ограда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члан 24. тачка 3а и 42 Ста-
тута градске општине Обреновац („Службени лист града 
Бeограда”, бр. 19/14 – пречишћен текст), донела је

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ КУЛТУРНОГ 
РАЗВОЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА ПЕРИ-

ОД 2015–2020. ГОДИНA

Члан 1.
Приступа се изради Стратегије културног развоја град-

ске општине Обреновац за период 2015–2020. годинa.

Члан 2.
Циљ израде ове стратегије је да се дефинишу потен-

цијалне предности, развојни правци, пројектне активности 
градске општине Обреновац у области одрживог културног 
развоја и да се обезбеди одговорно финансирање и плани-
рање, унапређење традиционалних и културних вредности, 
као и креирање нових савремених вредности у области кул-
туре.

Члан 3.
Израда Стратегије културног развоја поверава се Упра-

ви градске општине Обреновац – Одељењу за развој и коор-
динационом тиму који ће именовати Веће градске општине 
Обреновац, а који су дужни да нацрт Стратегије израде до 
краја децембра 2014. године.

Члан 4.
Средства за израду Стратегије културног развоја биће 

обезбеђена у буџету градске општине Обреновац за 2014. 
годину.

Члан 5.
Веће градске општине Обреновац, пре утврђивања 

предлога Стратегије културног развоја, упутиће нацрт 
Стратегије на јавну расправу и одредити време трајања јав-
не расправе.

Члан 6.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Обреновац
VII-01 број 020-32, 8. маја 2014. године

Председник 
Жељко Јоветић, ср.

Скупштина градске општине Обреновац на седници 
одржаној 8. маја 2014. године, на основу члана 24. Статута 
градске општине Обреновац („Службени лист града Београ-
да”, број 19/14 – пречишћен текст) и чл. 78. и 79. Закона о 
буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка и 108/13), на 
предлог Већа градске општине Обреновац, донела је

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ОБРЕНОВАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

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

текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета град-
ске општине Oбреновац у 2013. години износе у хиљадама 
динара: 
1 Остварени приходи и примања:
– текући приходи (7) 1.448.672
– примања од продаје нефинансијске имовине (8) 293
– примања од задуживања и продаје финансијске имовине (9) 699
– пренета неутрошена средства из ранијих година (3) 155.835
– корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не 

евидентирају преко класа 7,8,9 32
Укупно остварени приходи, примања и пренета средства (7+8+9+3) 1.605.531

2 Извршени расходи и издаци
– текући расходи (4) 1.128.366
– издаци за набавку нефинансијске имовине (5) 100.137
– издаци за отплату главнице домаћим кредиторима (6) 17.789
– корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не 

евидентирају преко класе 4,5,6 11
Укупно извршени расходи и издаци (4+5+6) 1.246.303

3 Разлика укупних прихода, примања и пренетих средстава и укупних 
расхода и издатака (1-2) 359.228

– суфицит 2012. године 300.773
– пренета неутрошена средства из ранијих година 44.846
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Члан 2.
У Билансу стања на дан 31. децембра 2013 године (обра-

зац 1) утврђена је укупна актива у износу од 6.711.458 хиља-
да динара и укупна пасива у износу од 6.711.458 хиљада ди-
нара.

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

31. децембра 2013. године (образац 2) утврђени су:

у 000 динара
1. Укупно остварени текући приходи и примања остварени по основу 
продаје нефинансијске имовине 1.448.965
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске 
имовине 1.228.503
3. Вишак прихода – буџетски суфицит (ред.бр. 1 – ред. бр. 2) 220.462
4. Коригован вишак прихода и примања – буџетски суфицит 300.773
а/ За део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година, 
који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 98.100
б/ За део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен 
за покриће расхода и издатака текуће године
в/ За укључивање утрошених средстава текућих прихода и примања од 
продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима 17.789

Укупно остварени суфицит у износу од 300.773 хиљада 
динара чине средства: 

– остварена од капиталног трансфера од Републике Ср-
бије за наставак радова на бањском комплексу у износу од 
35.399 хиљада динара;

– текућег наменског трансфера од Републике Србије – 
Комесеријат за избеглице у износу од 5.103 хиљаде динара 
за решавање стамбених потреба избеглих и интерно ра-
сељених лица;

– капиталног трансфера од Републике Србије у износу од 
2.700 хиљада динара за санацију цевовода у насељу Циглана;

– наменског трансфера од града Београда за одржавање 
атарских путева у износу од 6.601 хиљада динара;

– остварена издавањем у закуп пословног простора у 
износу од 26.187 хиљада динара;

– остварена по основу накнаде од емисије SO2, NO2 и 
прашкастих материја у износу од 216.501 хиљада динара;

– остварена делатношћу МЗ у износу од 2.130 хиљада 
динара;

– вишак прихода по основу рефундације боловања 742 
хиљаде динара;

– примања од продаје непокретности у износу од 293 
хиљаде динара и 

– вишка прихода оствареног за финансирање опште 
потрошње у износу од 5.177 хиљада динара.

Износ текућег буџетског суфицита и пренетих неутро-
шених средстава из ранијих година биће распоређен Oдлу-
ком о изменама одлуке о буџету за 2014. годину.

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

скални резултат буџета утврђени су:

у 000 динара

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

Екон.
 Клас.

План
I-XII 2013

Остварено по
 завршном рачуну 

I-XII 2013

% 
остварења

I Текући приходи и примања од нефинансијске имовине 7+8 1.805.702 1.448.965 80,24
1 Текући приходи 7 1.805.602 1.448.672 80,23
1,1 Уступљени приходи 443.759 391.460 88,21

Порез на приход од самосталних делатности 711 56.000 50.360 89,93
Порез на зараде 711 224.750 207.622 92,38
Порез на приход од имовине 711 40.000 36.078 90,20
Самодопринос 711 2
Порез на фонд зарада 712 3
Порез на наслеђе и поклон 713 6.000 5.207 86,78
Порез на пренос апсолутних права 713 50.000 40.742 81,48
Накнада за моторна и друмска возила 714 2
Текући трансфери из РС 733 908 6.011 662,00
Капитални трансфери из РС 733 57.700 38.099 66,03
Трекући трансфери од града 733 1.800 733 40,72
Капитални трансфери од града 733 6.601 6.601 100,00

1,1 Изворни приходи 1.361.843 1.057.212 77,63
Порез на имовину 713 265.000 174.473 65,84
Накнада за загађивање животне средине 714 569.439 516.915 90,78
Накнада за коришћењеграђевинског земљишта 741 364.000 228.238 62,70
Приходи од закупа пословног простора 742 50.000 52.573 105,15
Комуналне таксе 714 15.000 17.235 114,90
Комуналне таксе 716 13.000 12.192 93,78
Комуналне таксе 741 7.000 3.226 46,09
Камате 741 19.100 19.062 99,80
Приходи органа 742 10.000 9.468 94,68
Општинске административне таксе 742 4.000 3.798 94,95
Новчане и мандатне казне 743 500 220 44,00
Мешовити приходи 745 35.850 9.668 26,97
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица 744 1.454 2.900 199,45
Меморандумске ставке за рефундацију расхода 771-772 7.500 7.244 96,59

2 Примања од продаје непокретности 811 100 293 293,00
II Текући расходи и издаци за нефинанскијску имовину 4+5 1.998.856 1.228.503 61,46
1 Текући расходи 4 1.689.734 1.128.366 66,78

Расходи за запослене 41 304.480 291.366 95,69
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Коришћење роба и услуга 42 771.896 502.621 65,12
Отплата камата 44 10.800 4.448 41,19
Субвенције 45 477.415 233.209 48,85
Издаци за социјалну заштиту 47 50.873 36.495 71,74
Остали расходи 48,49 62.770 50.937 81,15
Текући трансфери 463 11.500 9.290 80,78
Капитални трансфери

2 Капитални расходи-издаци за нефинансијску имовину 5 309.122 100.137 32,39
III Буџетски суфицит – дефицит I-II (7+8)-(4+5) -193.154 220.462 -114,14

Примарни суфицит – дефицит (буџетски суфицит – дефицит коригован за износ нето камате) (7+8-7411)-(4+5-44) -223.054 196.952 -88,30
Укупан фискални резултат III+VI -192.654 221.161 -114,80

Б Примања и издаци по основу продаје и набавке финансијке имовине и датих кредита        
IV Примања по основу продаје финансијске имовине и отплате датих кредита 92 500 699 139,80
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
92-62 500 699 139,80

В Задуживање и отплата дуга        
VII Примања од задуживања 91 100.000
1 Примања од домаћих задуживања 911 100.000
2 Примања од иностраних задуживања 912
VIII Отплата главнице 61 19.200 17.789 92,65
1 Отплата главнице домаћим кредиторима 611 19.200 17.789 92,65
IX Промена стања на рачуну (III+VI+VII-VIII) -111.854 203.372 -181,82
X Нето финансирање (VI+VII-VIII-IX=-III) 193.154 -220.462 -114,14

Буџетски суфицит као разлика измeђу укупног износа 
текућих прихода и примања остварених по основу продаје 
нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода 
и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у 
износу од 220.462 хиљаде динара. 

Укупан фискални резултат је буџетски суфицит кори-
гован за нето разлику између примања по основу отплате 
датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива 
по основу датих кредита и набавке финансијске имовине, 
утврђен је у износу од 196.952 хиљаде динара.

Члан 5.
У извештају о капиталним издацима и финансирању у 

периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године утврђе-
на су примања по свим изворима финансирања у износу 
од 992 хиљаде динара и укупни издаци у износу од 117.926 
хиљада динара.

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

ара до 31. децембара 2013. године, утврђени су укупни нов-

чани приливи у износу од 1.449.664 хиљаде динара, укупни 
новчани одливи у износу од 1.246.292 хиљаде динара и салдо 
готовине на крају године у износу од 359.228 хиљада динара. 

Узимајући у обзир укупне новчане приливе и новчане 
одливе у 2013. години остварен је вишак новчаних прилива 
у износу од 203.372 хиљаде динара.

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

до 31. децембра 2013. године утврђен је вишак новчаних 
прилива у износу од 203.372 хиљаде динара између укупних 
прихода и примања у износу од 1.449.664 хиљаде динара и 
укупних расхода и издатака у износу од 1.246.292 хиљаде 
динара. 

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.
Укупно планирани и остварени текући приходи и при-

мања свих буџетских корисника према економској класи-
фикацији износе у динарима:

Екон.
клас. Приходи и примања Извор Планирано

Остварено
преко рачуна 

извршења 
буџета

%

Остварено
преко 

подрачуна 
индиректних 

корисника

Остварено 
преко 

подрачуна 
директног 
корисника

Укупно %

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10
7111 Порез на зараде 01 224.750.000,00 207.621.674,84 92,38     207.621.674,84 92,38
7111 Порез на приход од самосталних делатности 01 56.000.000,00 50.359.786,61 89,93     50.359.786,61 89,93
7111 Порез на приход од имовине 01 40.000.000,00 36.077.670,26 90,19     36.077.670,26 90,19
7111 Самодопринос 01   2.353,00       2.353,00  
7121 Порез на фонд зарада 01   2.968,94       2.968,94  
7131 Порез на имовину 01 265.000.000,00 174.472.879,72 65,84     174.472.879,72 65,84
7133 Порез на наслеђе и поклон 01 6.000.000,00 5.207.448,81 86,79     5.207.448,81 86,79
7134 Порез на пренос апсолутних права на непокретност 01 50.000.000,00 40.741.784,49 81,48     40.741.784,49 81,48
7144 Комунална такса 01   388.182,95       388.182,95  
7145 Годишња накнада за моторна возила, тракторе и 

прикључна возила
01   2.000,00       2.000,00  

7145 Накнада од емисије SO2, NO2 01 569.438.810,00 516.916.251,79 90,78     516.916.251,79 90,78
7145 Накнада за загађивање жив. средине 01   -357,60       -357,60  
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1 2 3 4 5 6 7 8  9 10
7145 Комунална такса 01 15.000.000,00 16.846.472,76 112,31     16.846.472,76 112,31
7161 Комунална такса за истицање фирме 01 13.000.000,00 12.192.048,65 93,78     12.192.048,65 93,78
7331 Текући наменски трансфер од Републике у корист 

нивоа општине
07 907.698,00 907.698,00 100,00   5.103.056,22 6.010.754,22 662,20

7331 Текући трансфери од градова у корист општина 07 1.800.000,00 733.248,80 40,74     733.248,80 40,74
7332 Капитални трансфери од републике у корист 07 57.700.000,00 2.700.000,00 4,68 35.399.001,41   38.099.001,41 66,03
7332 Капитални трансфери од градова у корист 07 6.600.685,00 6.600.685,00 100,00     6.600.685,00 100,00
7415 Накнада за коришћење грађев. земљишта 01 364.000.000,00 228.238.194,95 62,70     228.238.194,95 62,70
7415 Комунална такса за коришћење простора 01 7.000.000,00 3.225.601,35 46,08     3.225.601,35 46,08
7411 Приходи од камата 01 19.100.000,00 19.062.005,40 99,80     19.062.005,40 99,80
7421 Приходи од закупа пословног простора 01 50.000.000,00 52.572.960,23 105,15     52.572.960,23 105,15
7423 Приходи општинских органа управе 01 10.000.000,00 9.468.053,15 94,68     9.468.053,15 94,68
7422 Општинске административне таксе 01 4.000.000,00 3.797.944,00 94,95     3.797.944,00 94,95
7433 Новчане и мандатне казне 01 500.000,00 220.000,00 44,00     220.000,00 44,00
7441 Текући добровољни трансфери 01 1.454.160,00 2.899.719,53 199,41     2.899.719,53 199,41
7451 Мешовити приходи 01 31.150.500,00 5.143.451,71 16,51 1.500,00   5.144.951,71 16,52
7451 Мешовити приходи 01 1.000.000,00       833.864,33 833.864,33 83,39
7451 Део добити јавних предузећа 01 3.700.000,00 3.689.686,71 99,72     3.689.686,71 99,72
771-772 Меморандумске ставке 03 7.500.000,00 1.113.345,31 14,84 3.537.163,44 2.593.993,41 7.244.502,16 96,59
8111 Примања од продаје непокретности 09 100.000,00 43.777,00 43,78   249.179,54 292.956,54 292,96
9114 Примања од задуживања од послоних банака 10 100.000.000,00           0,00
9216 Примања од отплате кредита 12  500.000,00 454.106,00 90,82   244.471,60 698.577,60 139,72
  Укупно   1.906.201.853,00 1.401.701.642,36 73,53 38.937.664,85 9.024.565,10 1.449.663.872,31 76,05

Члан 9.
Укупно планиране и извршене текуће расходе и издатке 

свих буџетских корисника према економској класифика-
цији и извору финансирања приказује следећа табела:

Ек.
клас.

ВРСТА РАСХОДА План Извршење %

1 2 3 4 5
41 Расходи за запослене 304,479,551 291,365,906 95.69
411 Плате и додаци запослених 230,077,500 222,488,840 96.70
412 Социјални доприноси на терет послод. 41,260,690 39,827,458 96.53
413 Накнаде у натури 3,130,000 3,012,417 96.24
414 Социјална давања запосленима 11,833,675 9,695,784 81.93
415 Накнаде за запослене 2,967,686 2,322,507 78.26
416 Награде, бонуси и остали пос. расх. 4,210,000 3,143,223 74.66
417 Одборнички додатак 11,000,000 10,875,677 98.87
42 Коришћење роба и услуга 771,896,442 502,621,280 65.12
421 Стални трошкови 101,559,639 76,969,087 75.79
422 Трошкови путовања 70,712,314 34,930,558 49.40
423 Услуге по уговору 81,557,005 58,718,412 72.00
424 Специјализоване услуге 261,628,618 211,141,031 80.70
425 Текуће поправке и одржавање 

/услуге и материјал/ 229,505,305 103,334,625 45.02
426 Материјал 26,933,561 17,527,567 65.08
44 Отплата камата 10,800,000 4,447,724 41.18
441 Отплата домаћих камата 10,000,000 4,447,724 44.48
444 Пратећи трошкови задуживања 800,000   0.00
45 Субвениције 477,415,000 233,208,726 48.85
451 Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима 472,415,000 228,593,526 48.39
454 Субвенције приватним предузећима 5,000,000 4,615,200 92.30
46 Донације и трансфери осталим 

нивоима власти 11,500,000 9,289,828 80.78
463 Донације и трансфери осталим 

нивоима власти 11,500,000 9,289,828 80.78
47 Права из социјалног осигурања 50,873,308 36,494,535 71.74
471 Права из социјалног осигурања 3,000,000 2,392,690 79.76
472 Накнаде за социјалну заштиту из 

буџета 47,873,308 34,101,845 71.23
48 Остали расходи 61,752,849 50,936,955 82.49
481 Дотације невладиним непрофитним 

организацијама 36,175,849 30,054,012 83.08
482 Порези, обавезне таксе и казне 14,886,000 11,898,198 79.93

1 2 3 4 5
483 Новчане казне и пенали по решењима 

судова 300,000 100,578 33.53
485 Накнада штете од државних органа 10,391,000 8,884,167 85.50
49 Средства резерве 1,016,696   0.00
499 Средства резерве 1,016,696   0.00
51 Основна средства 303,622,044 98,692,828 32.51
511 Зграде и грађевински објекти 277,490,000 78,451,770 28.27
512 Машине и опрема 19,383,244 14,293,561 73.74
513 Oстале некретнине и опрема 700,000   0.00
515 Нематеријална имовина 6,048,800 5,947,497 98.33
54 Земљиште 5,500,000 1,445,000 26.27
541 Земљиште 5,500,000 1,445,000 26.27
61 Отплата главнице 19,200,000 17,789,418 92.65
611 Отплата главнице домаћим 

кредиторима 19,200,000 17,789,418 92.65
  Укупно 2,018,055,890 1,246,292,200 61.76

Члан 10.
Консолидовани завршни рачун буџета градске општине 

Обреновац за 2013. годину садржи:
1. Биланс стања на дан 31. децембар 2013. године;
2. Биланс прихода и расхода у периоду 1. јануар 2013. до 

31. децембaр 2013. године;
3. Извештај о капиталним издацима и примањима у пе-

риоду од 1. јануара 2013. до 31. децембра 2013. године;
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 1. јану-

ара 2013. до 31. децембра 2013. године;
5. Извештај о извршењу буџета у периоду од 1. јануара 

2013. до 31. децембра 2013. године;
6. Објашњење великих одступања између одобрених 

средстава и извршења за период 1. јануар 2013. године до 
31. децембaр 2013. године;

7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима до-
маћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у пе-
риду од 1. јануара 2013. до 31. децембра 2013. године;

8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне 
буџетске резерве у периоду од 1. јануара 2013. до 31. децем-
бра 2013. године;

9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године 
у периоду од 1. јануара 2013. до 31. децембра 2013. године; 
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10. Закључак Скупштине градске општине Обреновац да се не ангажује екстерна ревизија за ревизију завршног рачуна 
буџета градске општине Обреновац за период од 1. јануара 2013. до 31. децембра 2013. године;

11. Извештај о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године са извештајем о датим субвенција-
ма јавним нефинансијским предузећима.

Члан 11.
Завршни рачун буџета градске општине Обреновац за 2013. годину доставити граду Београду – Секретаријату за фи-

нансије, најкасније до 15. јуна 2014. године.

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

Скупштина градске општине Обреновац
VII – 01 број 400 – 5, 8. маја 2014. године

Председник 
Жељко Јоветић, ср.

Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 8. маја 2014. године, на основу члана 60 Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12), члана 24. тачке 28 Статута градске општине Обреновац („Службени 
лист града Београда”, број 19/14 – пречишћен текст), члана 23. Одлуке о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа за заштиту и унапређење живoтне средине на територији градске општине Обреновац („Службени лист 
града Београда”, бр. 12/13 и 12/14) и члана 102. Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Службени лист града 
Београда”, број 6/11), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЗАШТИТУ И 

УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВOТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ 

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута Јавног предузећа за заштиту и унапређење живoтне средине на тери-
торији градске општине Обреновац бр. 667/14 од 3. априла 2014. године, који је донео Надзорни одбор овог предузећа на 
седници одржаној 3. априла 2014. године.

2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Обреновац
VII-01 број 020 – 55, 8. маја 2014. године

Председник 
Жељко Јоветић, ср.
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Страна
Решење о распореду радног времена у Градској 

управи града Београда, Градском већу града Бео-
града, Градском јавном правобранилаштву, Заш-
титнику грађана, Служби за буџетску инспекцију и 
Служби за интерну ревизију града Београда – – – –  1

Решење о измени Решења о образовању комисија 
за процену потреба за пружањем додатне образовне, 
здравствене и социјалне подршке детету и ученику   2

Акти градских општина

ЗЕМУН
Решење о изменама Решења о висини коефиције-

ната за утврђивање плата изабраних, именованих и 
постављених лица у органима градске општине Земун 
и Јавном правобранилаштву градске општине Земун   2

Страна
НОВИ БЕОГРАД

Одлука о првој измени Одлуке о привременом 
финансирању градске општине Нови Београд у пе-
риоду јануар–јун 2014. године – – – – – – – – – – – –  2

ОБРЕНОВАЦ
Одлука о приступању изради Стратегије култур-

ног развоја градске општине Обреновац за период 
2015–2020. година  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Одлука о завршном рачуну буџета градске 
општине Обреновац за 2013. годину  – – – – – – – –  3

Решење о давању сагласности на Одлуку о 
измени Статута Јавног предузећа за заштиту и 
унапређење животне средине на територији градске 
општине Обреновац  – – – – – – – – – – – – – – – – –  7

САДРЖАЈ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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

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