ISSN 0350-4727

SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LXII Број 115
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Цена 265 динара

ПОК А ЗАТЕ Љ
ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У НОВЕМБРУ 2018. ГОДИНЕ
Секретаријат за управу – Сектор статистике обавештава кориснике да смањење потрошачких цена, у Граду Београду, у
новембру 2018. године износи 0,4% у односу на претходни месец.
Град Београд – Градска управа Града Београда
Секретаријат за управу
Број XI-06-053-91/18, 13. децембра 2018. године
Руководилац Сектора
Јово Самарџић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
СТАРИ ГРАД
Скупштинa Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду нa
сeдници oд 6. децембра 2018. гoдинe, нa oснoву члана 35.
тачка 12а. Статута Градске општине Стари град („Службени
лист Града Београда”, бр. 4/2014 – пречишћен текст, 25/15,
94/16, 75/17 и 105/18), а у вези са одредбама члана 69. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број
15/16) и члана 26. Одлуке о променама одлуке о оснивању
Јавног предузећа Спортско рекреативно пословни центар
„Милан Гале Мушкатировић” („Службени лист Града Београда”, бр. 16/13 и 91/18), доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ДОПУНАМА ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНО ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР
„МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ”
Даје се сагласност на Одлуку о допунама Ценовника
услуга ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић", коју је донео
Надзорни одбор, број 1850 од 5. децембра 2018. године, и
која је саставни део овог решења.
Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Стари град
I-01 број 020-4-73/18, 6. децембра 2018. године
Председница
Мила Поповић, ср.

Надзорни одбор Јавног предузећа Спортско рекреативно пословног центра „Милан Гале Мушкатировић”на основу
одредби Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС", број 15/16) члана 17. Одлуке o изменама и допунама одлуке о промени одлуке о оснивању Јавног предузећа Спортско
рекреативно пословног центра „Милан Гале Мушкатировић”
(„Службени лист Града Београда", број 91/18), члана 33. Статута Јавног предузећа бр. 1789/2 од 27. маја 2013. године, члана 24.
Пословника о раду (бр. 2057 од 25. јула 2013. године), донео је

ОДЛУКУ
О ДОПУНАМА ЦЕНОВНИКA ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНО ПОСЛОВНOГ ЦЕНТРА
„МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ”
Члан 1.
Овом одлуком о допунама ценовника јавног предузећа
спортско рекреативно пословног центра „Милан Гале Мушкатировић" (у даљем тексту: одлука), допуњују се одредбе
Одлуке о ценовнику Јавног предузећа спортско рекреативно пословног центра „Милан Гале Мушкатировић" („Службени лист Града Београда”, бр. 64/13, 25/14, 35/14, 60/14,
74/14, 19/15, 33/17 и 61/17) и то тако што се после ценовника спортских програма додаје ценовник рекламног простора давањa у закуп који гласи:
Назив и позиција рекламног простора

Укупна поврПочетна шина огласног
цена РСД простора по
по m2
локацији изражена у m2*

Паркинг зид поред улаза на отворени базен

600,00

38,25

Десни излог поред улаза на рецепцију отвореног
базена

600,00

32,56
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Назив и позиција рекламног простора

Укупна поврПочетна шина огласног
цена РСД простора по
по m2
локацији изражена у m2*
600,00
32,56

Леви излог поред улаза на рецепцију отвореног базена
Стаклени фронт поред службеног улаза на отворени
600,00
базен
Пулт код гардеробе отвореног базена
300,00
Стаклени фронт код гардеробе отвореног базена
300,00
Кабине за пресвлачење – отворени базен унутра300,00
шњост
Кабине за пресвлачење – отворени базен спољашњост
300,00
Зид иза рецепције отвореног базена
300,00
Простор изнад степеништа код улаза на отворени
300,00
базен
ДЏ кућица
300,00
Стаклена ограда терасе код беле трибине отвореног
300,00
базена– унутрашња страна
Стаклена троугласта ограда на тераси беле трибине
300,00
Ограда терасе велике трибине отвореног базена –
300,00
унутрашња страна
Ограда терасе изнад тенде
300,00
Спољна ограда на отвореном базену – унутрашња
300,00
страна
Стаклена фасада затвореног базена ка отвореном
1.200,00
базену*
Стаклена фасада затвореног базена ка шеталишту*
1.200,00
Тенда на отвореном базену – 2 целине
300,00
Улаз на затворени базен зид – лево од рецепције
600,00
Улаз на затворени базен зид – десно од рецепције
600,00
Део Дунавске фасаде изнад улаза на затворени базен
1.200,00
Кабине за пресвлачење затвореног базена – унутра300,00
шњост
Кабине за пресвлачење затвореног базена – споља300,00
шњост
Излог кафеа/затворени базен
600,00
Зид трибина и стаклена ограда
600,00
Зид код кафића
600,00
Стаклена фасада код кавеза за одлагање опреме
600,00
Кавез за одлагање опреме
600,00
Стакла на малом базену
300,00
Спортска сала под
300,00
Спортска сала зид иза коша – 2 комада
300,00
Спортска сала прозори ходника
300,00
Димњак - дунавски цвет – 3 стране
1.200,00
Заставе код окретнице
1.200,00
Ограда отвореног базена окренута према шеталишту
600,00
Стаклена ограда на улазу у отворене базене
600,00
*могуће одступање у квадратури због неправилног облика

5,63
6,27
11,96
84,37
35,92
34,78
4,8
8,83
15
3,92
29,34
13,4
500
470
400
230
7,5
12,4
33,7
33,7
35,2
38
23,2
11,52
23,44
548
128,75
46,5
108
20,68
15

Члан 2.
У цене закупа рекламног простора из табеларног приказа није урачунат припадајући порез.
Члан 3.
За авансне уплате у трајању од 12 месеци одобрава се
попуст од 20%.
Члан 4.
У осталом делу Одлука остаје не промењена.
Члан 5.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”
по добијеној сагласности оснивача. Одлука ступа на снагу
наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
Града Београда”.
Надзорни одбор
ЈП Спортско рекреативно-пословни центар
„Милан Гале Мушкатировић”
Број 1850, 5. децембра 2018. године
Председница
Aлександра Димитријевић, ср.

13. децембар 2018.

СУРЧИН
Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 13. децембра 2018. године, на основу члана 43. 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,
142/14 и 68/15 – др. закон. и 103/15, 99/16 и 113/17), сходно
одредбама члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др.
закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 18. став 1. тачка
2. Статута Градске општине Сурчин („Службени лист Града
Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и 47/15), а на предлог Већа
Градске општине Сурчин, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2018. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Мења се члан 4. Одлуке о буџету ГО Сурчин за 2018. годину, тако да сада гласи:
Оквир за потрошњу у 2018. години се увећава за:
– износ процењених прихода који ће се остварити по
основу наменских трансфера од града на име рада матичара
на терену у износу од 120.000,00 динара;
– добровољних капиталних трансфера од физичких и
правних лица за изградњу гасификационе и канализационе
мреже у износу од 4.269.000,00;
– добровољних трансфера од физичких и правних лица
које је остварила Установа културе Сурчин у износу од
165.000,00;
– планираних трансферних средстава од града на име
уређења атарских путева у износу од 4.000.000,00;
– трансферних средстава које је остварила Установа
културе Сурчин на име извршавања пројеката у износу од
3.500.837.56;
– планираних меморандумских ставки за рефундацију
расхода из прошле године у износу од 2.072.682,28;
– сопствених прихода индиректног буџетског корисника у износу од 822.000,00;
– износ процењених прихода од Комесаријата за избегла
и расељена лица у износу од 20.000.000,00;
– трансфере од града на име спровођења изборних радњи у износу од 2.072.101,14;
– трансфер од града на име решавања пренетих неизмирених обавеза ЈП 'Сурчин' из ранијих година, а за изградњу саобраћајног објекта Сурчинска петља у износу од
62.438.605,00;
– трансфер од Секретаријата за саобраћај за спровођење
програма безбедности у саобраћају у износу од 3.000.000,00;
– трансфер од града за текуће одржавање школских
објеката у износу од 20.390.300,00;
– трансфер од града за решавање дугова према грађанима за потписане уговоре за учешће у изградњи канализационе и гасификационе мреже у износу од 156.878.321,00;
– трансфер средстава за завршетак радова на објекту
јавне намене у Јакову у износу од 6.000.000,00 динара;
– трансфер недостајућих средстава за припрему подлоге на фудбалском терену у Добановцима у износу од
2.000.000,00 динара;
– трансфер средстава за санацију спортске сале у Бољевцима у износу од 5.000.000,00 динара;
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– трансфер средстава за завршетак радова на кајак клубу у Прогару у износу од 4.720.000,00 динара;
– трансфер средстава за реконструкцију позоришне сцене у Прогару у износу од 4.000.000,00 динара;
– трансфер средстава за наставак радова на адаптацији
ДК Сурчин у износу од 35.609.700,00 динара;
– трансфер средстава за наставак радова на адаптацији и опремању унутрашњости ДК Бољевци у износу од
2.280.000,00 динара;
– трансфер средстава за наставак радова на адаптацији
ДК Добановци у износу од 70.000.000,00 динара;
– износ неутрошених пренетих средстава из 2017. године у износу 301.151.427,07 динара, тако да се укупан оквир
за потрошњу повећава на 1.181.264.034,05 динара.'.
Члан 2.
Мења се члан 5. Одлуке о буџету ГО Сурчин за 2018. годину, тако да сада гласи:
„У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 500.000,00 динара и употреба ових средстава одређена
је чланом 70. Закона о буџетском систему.
Решење о употреби ових средстава доноси Председник
општине.”.
Члан 3.
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Члан 4.
Мења се члан 7. Одлуке о буџету ГО Сурчин за 2018. годину, тако да сада гласи:
„Примања и приходи, расходи и издаци буџета Градске
општине Сурчин за 2018. годину (у даљем тексту буџет) састоје се од:
Износ у динарима

Опис

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
880.112.606,98
(класа 7 и класа 8)
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:
880.112.606,98
– буџетска средства
470.774.060,00
– донације (трансфери)
408.516.546,98
– сопствени приходи буџетског корисника
822.000,00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
0,00
(класа 8)
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
1.181.264.034,05
(класа 4 и класа 5)
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:
810,690,143.91
– текући буџетски расходи
532.961.296,93
– расходи од донације (трансфера)
276,906,846.98
– расходи из сопствених прихода буџетског корисника
822.000,00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(класа 5) у чему:
370,523,890.14
– текући буџетски издаци
238.914.190,14
– издаци из донација (трансфера)
131.609.700,00
– издаци из сопствених прихода
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
-301.101.427,07
(класа 7 + класа 8) – (класа 4 + класа 5)
Издаци за набавку финансијске имовине (62)
50.000,00
Примања од продаје финансијске имовине
(категорија 92 осим 9211,9221,9219,9227,9228)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
(класа 7 + класа 8) – (класа 4 + класа 5) + (категорија 92 – кате-301.151.427,07
горија 62)
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
I Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92)
0,00
II Примања од задуживања (категорија 91)
0,00
III Неутрошена средства из претходних година
301.151.427,07
IV Издаци за отплату главнице дуга (категорија 61)
0,00
V Издаци за набавку финансијске имовине
0,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (I + II + III) – (IV + V)
301.151.427,07

Укупна вредност
пројекта

Уговорени рок
завршетка (месец-година)

2

3

4

5

6

2006

2030

1,340,000,000

1
1

Изградња гасификационе мреже на
територији ГО Сурчин

2

Изградња канализационе мреже на
територији ГО Сурчин

2007

2018

3

Набавка земљишта

2011

2018

4

Набавка опреме

2018

5

Капитално улагање у ДК Добановци

6

Капитално улагање у ДК Бољевци

7

Реализовано
закључно са
31.12.2016.
године

Назив капиталног пројекта

Година завршетка финансирања
пројекта

Р.
БР

Година почетка
финансирања
пројекта

Мења се члан 6. Одлуке о буџету ГО Сурчин за 2018. годину, тако да сада гласи:
„У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 8.294.010,00 динара. Ова средства се користе на основу
решења Председника општине за непланиране апропријације или за апропријације за које се у току године покаже да
нису планирана довољна средства, a употреба ових средстава дефинисана је чланом 69. Закона о буџетском систему.”.
Члан 5.
Мења се члан 9. Одлуке о буџету ГО Сурчин за 2018. годину, тако да сада гласи:
„Планирани капитални издаци за 2018, 2019 и 2020. годину, приказани су у следећој табели:

2017 – план

2017 –
процена
извршења

2018

2019

2020

7

8

9

10

11

12

2030

561,132,543

8,925,228

2,580,000

2,979,347

2,000,000

1,000,000

4,000,000,000

2018

7,500,000

2018

96,189,095

2,119,486

494,119

7,500,000

0

0

0

0

0

7,500,000

0

2018

11.127.000

2018

0

0

10,456,480

5,392,720

11,127,000

0

0

2016

2018

2016

2018

139.447.530

2019

62.290.764

2018

0

55,000,000

34,447,530

105,000,000

0

41,113,550

12,010,764

50.280,000

Израда планова и пројеката

2018

2018

15,200,000

2018

0

2,838,000

0

15,200,000

0

0

8

Израда Процене угрожености и Плана
одбране од ванредних ситуација

2018

2018

800,000

2018

0

800,000

0

800,000

0

0

9

Израда пројекта спортске сале у Добановцима са техничком документацијом

2017

2018

3,000,000

2018

0

3,000,000

10

Капитално улагање у објекат у Јакову

2017

2018

14,700,000

2019

0

8,400,000

0

3,000,000

0

0

14,700,000

11

Доградња спортског објекта „Интеграл”
са израдом техничке документације

2017

2018

4,000,000

2018

0

4,100,000

0

4,000,000

12

Уређење унутрашњег простора ДК
Сурчин

2017

2020

89.063.586

2020

0

16,500,000

0

13

Капитално улагање у објекат кајак клуба
у Прогару

2017

2018

5,720,000

2019

0

2,400,000

1,652,242

5,720,000

14

Некатегорисани путеви

2017

2018

50,810,563

2018

0

50,000,000

0

50,810,563

15

Припрема подлоге за спортски објекат у
Добановцима

2017

2018

21,620,000

2018

10,000,000

0

21,620,000

0
0

0
0

0

64.063.586 25.000.000
0
0

0
0
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3

4

16

Пројекат спортског комплекса у Добановцима

8

2018

2018

2,000,000

2018

17

Радови на водоводној мрежи у Бољевцима

2008

2018

723,394

2018

18

Парк и теретана на отвореном у Прогару

2018

2018

1,000,000

2018

1,000,000

0

0

19

Софтвер

2018

2018

1,000,000

2018

1,000,000

0

0

20

Санација спортске сале у Бољевцима

2018

2019

5.000.000

2018

5.000.000

0

21

Реконструкција позоришне сцене у
Прогару

2018

2019

4.000.000

2018

4.000.000

0

9

10

11

12

0

0

2,000,000

0

0

723,394

0

723,394

0

0

0

0

УКУПНО

370.523.890

Члан 6.
Мења се члан 10. Одлуке о буџету ГО Сурчин за 2018. годину, тако да сада гласи:
„Укупни приходи и примања буџета општине по врстама, односно економским класификацијама, утврђују се у следећим износима:
Конто
3
700000

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Извор 01

Извор 04,07 и 08

Пренета средства из претходне године

Извор 13 и 15
301,151,427.07

408,516,546.98

Структура
учешћа у
буџету у%

Укупно
301,151,427.07

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

470,774,060.00

879,290,606.98

710000

ПОРЕЗИ

457,504,060.00

457,504,060.00

711000

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

238,066,388.00

238,066,388.00

50.57%

711111

Порез на зараде

203,566,388.00

203,566,388.00

43.24%

711121

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно
оствареном приходу, по решењу Пореске управе

310,000.00

310,000.00

0.07%

711122

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално
утврђеном приходу, по решењу Пореске управе

14,000,000.00

14,000,000.00

2.97%

711123

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно
оствареном приходу самоопорезивањем

20,190,000.00

20,190,000.00

4.29%

711146

Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе

0.00

0.00

711147

Порез на земљиште

713000

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

713121

97.18%

0.00

0.00

183,187,672.00

183,187,672.00

Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица

53,500,000.00

53,500,000.00

11.36%

713122

Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица

91,887,672.00

91,887,672.00

19.52%

713125

Порез на имовину (осим на неизграђено земљиште), обвезника који не воде
пословне књиге

0.00

0.00

713126

Порез на имовину (осим на неизграђено земљиште), обвезника који воде
пословне књиге

0.00

0.00

713311

Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе

2,800,000.00

2,800,000.00

0.59%

713421

Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске
управе

26,290,000.00

26,290,000.00

5.58%

713422

Порез на пренос апсолутних права на на акцијама и другим хартијама од
вредности

10,000.00

10,000.00

0.00%

713423

Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе

8,700,000.00

8,700,000.00

1.85%

714000

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

21,750,000.00

21,750,000.00

4.62%

714431

Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и
исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који
припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине,
бандере и сл.)

450,000.00

450,000.00

0.10%

714513

Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина

21,230,000.00

21,230,000.00

4.51%

38.91%

714562

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине

0.00

0.00

714571

Комунална такса за држање кућних и егзотичних животиња

60,000.00

60,000.00

0.01%

714574

Комунална такса за држање и коришћење пловних постројења,пловних направа
и других објеката на води,осим пристана који се користе у пограничном речном
саобраћају

0.00

0.00

0.00%

714575

Комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на води, осим
чамаца које користе организације које одржавају и обележавају пловне путеве

10,000.00

10,000.00

0.00%
3.08%

716000

ДРУГИ ПОРЕЗИ

14,500,000.00

14,500,000.00

716111

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору

14,500,000.00

14,500,000.00

3.08%

73000

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

402,009,864.70

0.00%

0.00

733000

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

733151

Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина

0.00

733152

Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина

0.00

733154

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

0.00

733157

Текући трансфери градова у корист нивоа општина

733253

Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина

74000

ДРУГИ ПРИХОДИ

402,009,864.70

0.00

0.00

0.00
13,270,000.00

0.00
1,000,000.00

1,000,000.00

19,000,000.00

19,000,000.00

252,400,164.70

252,400,164.70

129,609,700.00

129,609,700.00
13,270,000.00

2.82%

13. децембар 2018.
Конто

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Извор 01

Број 115 – 5

Извор 04,07 и 08

Извор 13 и 15

Структура
учешћа у
буџету у%

Укупно

741000

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

741151

Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора
укључена у депозит банака

5,250,000.00

5,250,000.00

0.00

0.00

1.12%

741511

Накнада за коришћење минералних сировина

741531

Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред
пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности

600,000.00

600,000.00

0.13%

741532

Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и
прикључних возила на
уређеним и обележеним местима

50,000.00

50,000.00

0.01%

1,000,000.00

1,000,000.00

0.21%

600,000.00

600,000.00

0.13%

3,000,000.00

741534

Накнада за коришћење грађевинског земљишта

741535

Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом

741541

Комунална такса за коришћење обале у пословне и било које друге сврхе

742000

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

5,100,000.00

5,100,000.00

1.08%

742152

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној
својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета

2,800,000.00

2,800,000.00

0.59%

742251

Општинске административне таксе

2,300,000.00

2,300,000.00

0.49%

742351

Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине

0.00

0.00

743000

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

420,000.00

420,000.00

0.09%

743351

Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје
прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том
поступку

120,000.00

120,000.00

0.03%

743353

Приходи од мандатних казни и казни изречених у управном поступку у корист
нивоа општина

300,000.00

300,000.00

0.06%

744000

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА

0.00

0.00

744151

Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа
општина

745000

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

745151

Остали приходи у корист нивоа општина

745153

Део добити јавних предузећа у корист нивоа општина

770000

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

772114

Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне
године

7+8

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН.
ИМОВИНЕ

4,434,000.00
4,434,000.00

4,434,000.00
2,500,000.00

500,000.00

500,000.00

0.11%

2,000,000.00

2,000,000.00

0.44%

0.00

2,072,682.28

0.00

2,072,682.28
0.00

470,774,060.00

0.53%

2,072,682.28
2,072,682.28

470,774,060.00

УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА,СОПСТВЕНА СРЕДСТВА

4,434,000.00

2,500,000.00

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
3+7+8

0.00

470,774,060.00

822,000.00

822,000.00

409,338,546.98

301,151,427.07 1,181,264,034.05

Члан 7.
Мења се члан 11. Одлуке о буџету ГО Сурчин за 2018. годину, тако да сада гласи:
„Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине буџета, по основним наменама, утврђују се у следећим износима:
Конто

Назив конта

1
4

2

Извор 01

Извор 04,
07,08

Извор 13

СТРУКТУРА
%

УКУПНО

3

4

Текући расходи

463,006,497.00

277,728,846.98

69,954,799.93

5

810,690,143.91

6

68.63%

7

41

Расходи за запослене

156,805,775.94

783,812.49

700,000.00

158,289,588.43

13.40%

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

117,774,003.07

0.00

0.00

117,774,003.07

9.97%

412

Социјални доприноси на терет послодавца

21,174,322.87

0.00

0.00

21,174,322.87

1.79%

413

Накнаде у натури

1,575,050.00

0.00

0.00

1,575,050.00

0.13%

783,812.49

700,000.00

14,030,612.49

1.19%

0.00

3,019,000.00

0.26%

414

Социјална давања запосленима

12,546,800.00

415

Накнаде трошкова за запослене

3,019,000.00

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

417

Посланички додатак

716,600.00

0.00

0.00

716,600.00

0.06%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

215,848,392.24

13,930,808.49

39,266,036.51

269,045,237.24

22.78%

59,238,192.24

1,367,869.79

1,038,652.87

61,644,714.90

5.22%

1,283,000.00

15,000.00

1,298,000.00

0.11%

42

Коришћење услуга и роба

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

66,318,200.00

5,412,255.18

7,547,383.64

79,277,838.82

6.71%

424

Специјализоване услуге

64,891,000.00

6,522,000.00

13,060,000.00

84,473,000.00

7.15%

425

Текуће поправке и одржавање

15,109,000.00

40,000.00

17,500,000.00

32,649,000.00

2.76%

426

Материјал

9,009,000.00

573,683.52

120,000.00

9,702,683.52

0.82%

550,000.00

7,000.00

0.00

557,000.00

0.05%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00

0.00

0.00

0.00%

550,000.00

7,000.00

0.00

557,000.00

0.05%

19,560,000.00

62,438,605.00

0.00

81,998,605.00

6.94%

44

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања

441

Отплата домаћих камата

442

Отплата страних камата

444

Пратећи трошкови задуживања

45

Субвенције

Број 115 – 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

1
451

2
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

3
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4

19,560,000.00

5

6

62,438,605.00

7

81,998,605.00

6.94%

454

Субвенције приватним предузећима

46

Донације, дотације и трансфери

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

18,374,190.06

20,390,300.00

16,169,098.80

54,933,588.86

4.65%

463

Трансфери осталим нивоима власти

464

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

3,958,245.19

20,390,300.00

16,169,098.80

40,517,643.99

3.43%

0.00

0.00

0.00

0.00

465

Остале дотације и трансфери

0.00%

14,415,944.87

0.00

14,415,944.87

1.22%

47

Социјално осигурање и социјална заштита

9,850,000.00

20,000,000.00

13,005,000.00

42,855,000.00

3.63%

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

9,850,000.00

20,000,000.00

13,005,000.00

42,855,000.00

3.63%

48

Остали расходи

33,224,128.76

160,178,321.00

814,664.62

194,217,114.38

16.44%

481

Дотације невладиним организацијама

25,981,691.76

1,000,000.00

134,280.20

27,115,971.96

2.30%

482

Порези, обавезне таксе и казне

1,553,000.00

300,000.00

6,000.00

1,859,000.00

0.16%

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

500,000.00

0.00

500,000.00

0.04%

484

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

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

5,189,437.00

158,878,321.00

674,384.42

164,742,142.42

13.95%

49

Средства резерве

8,794,010.00

0.00

0.00

8,794,010.00

0.74%

499

Средства резерве

8,794,010.00

0.00

0.00

8,794,010.00

0.74%

5

Издаци за нефинансијску имовину

7,717,563.00

131,609,700.00

231,196,627.14

370,523,890.14

31.37%

51

Основна средства

7,717,563.00

131,609,700.00

223,696,627.14

363,023,890.14

30.73%

511

Зграде и грађевински објекти

3,760,563.00

131,609,700.00

215,526,627.14

350,896,890.14

29.71%

512

Машине и опрема

3,957,000.00

0.00

7,170,000.00

11,127,000.00

0.94%

513

Остале некретнине и опрема

0.00

0.00

0.00

0.00%

515

Нематеријална имовина

0.00

0.00

1,000,000.00

1,000,000.00

0.08%

52

Залихе

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

521

Робне резерве

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

523

Залихе робе за даљу продају

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

54

Природна имовина

0.00

0.00

7,500,000.00

7,500,000.00

0.63%

541

Земљиште

0.00

7,500,000.00

7,500,000.00

0.63%
0.00%

6

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

61

Отплата главнице

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

612

Отплата главнице страним кредиторима

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

62

Набавка финансијске имовине

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00%

621

Набавка домаће финансијске имовине

0.00%

Укупно:

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

470,774,060.00

409,338,546.98

301,151,427.07

1,181,264,034.05

Члан 8.
Мења се члан 12. Одлуке о буџету ГО Сурчин за 2018. годину, тако да сада гласи:
„Издаци буџета по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:
ОПИС
0

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

010

Болест и инвалидност

020

Старост

070

Социјалне помоћи угроженом становништву некласифоковане на другом
месту

100

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

111

Извршни и законодавни органи

112

Финансијски и фискални послови

130

Опште услуге

Средства из
извора 01
5,265,000.00

Средства из
извора 04,07,08
20,000,000.00

Средства из
извора 13
16,005,000.00

400,000.00

УКУПНО
41,270,000.00

Учешће
у%
3.49%

400,000.00

0.03%

3,000,000.00

3,000,000.00

0.25%

4,865,000.00

20,000,000.00

13,005,000.00

37,870,000.00

3.21%

299,117,430.00

233,497,896.93

56,859,791.81

589,475,118.74

49.90%

52,944,636.76

200,000.00

1,504,280.20

54,648,916.96

4.63%

8,794,010.00
230,911,583.24

160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

6,467,200.00

200

ОДБРАНА

2,300,000.00

220

Цивилна одбрана

2,300,000.00

300

ЈАВНИ РЕД

3,322,067.00

330

Судови

3,322,067.00

400

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ

421

Пољопривреда

451

Друмски саобраћај

233,297,896.93
0.00

8,794,010.00

0.74%

518,841,463.27

43.92%

723,528.51

7,190,728.51

0.61%

0.00

2,300,000.00

0.19%

54,631,983.10

2,300,000.00

0.19%
0.28%

0.00

0.00

3,322,067.00
3,322,067.00

0.28%

7,304,563.00

7,000,000.00

51,500,000.00

65,804,563.00

5.57%

174,000.00

4,000,000.00

4,174,000.00

0.35%

6,810,563.00

3,000,000.00

51,500,000.00

61,310,563.00

5.19%

320,000.00

0.03%

2,159,000.00

674,384.42

79,513,384.42

6.73%

38,500,000.00

3.26%

2,159,000.00

674,384.42

2,833,384.42

0.24%

37,950,000.00

37,950,000.00

3.21%

230,000.00

230,000.00

453

Железнички саобраћај

500

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

76,680,000.00

320,000.00

510

Управљање отпадом

38,500,000.00

520

Управљање отпадним водама

540

Заштита биљног и животињског света и крајолика

560

Заштита биљног и животињског света некласификована на другом месту

600

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ

15,950,000.00

109,999,700.00

128,983,233.10

254,932,933.10

21.58%

620

Развој заједнице

11,150,000.00

109,999,700.00

128,983,233.10

250,132,933.10

21.18%

0.00
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Средства из
извора 01

ОПИС
640

Улична расвета

800

РЕКРЕАЦИЈА,СПОРТ,КУЛТУРА И ВЕРА

810
820

Средства из
извора 04,07,08

Средства из
извора 13

Учешће
у%

УКУПНО

4,800,000.00

4,800,000.00

0.41%

100,870,667.79

8.54%

52,750,000.00

16,291,650.05

31,829,017.74

Услуге рекреације и спорта

19,850,000.00

11,720,000.00

31,120,000.00

62,690,000.00

5.31%

Услуге културе

30,900,000.00

4,571,650.05

709,017.74

36,180,667.79

3.06%

2,000,000.00

0.17%

20,390,300.00

15,300,000.00

43,775,300.00

3.71%
3.71%

840

Верске и остале услуге заједнице

2,000,000.00

900

ОБРАЗОВАЊЕ

8,085,000.00

912

Број 115 – 7

Основно образовање
УКУПНО:

8,085,000.00

20,390,300.00

15,300,000.00

43,775,300.00

470,774,060.00

409,338,546.98

301,151,427.07

1,181,264,034.05

II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 9.
Мења се члан 13. Одлуке о буџету ГО Сурчин за 2018. годину, тако да сада гласи:
„Издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Шифра
Програм

Програмска
активност/
Пројекат

1

2

1101

3

Средства из
буџета

Извори 04,07
и 08

4

5

Програм 1. Становање,урбанизам и просторно планирање

1,150,000.00

1101-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Просторно и урбанистичко
планирање

1,150,000.00

1101-1002

ПРОЈЕКАТ : Уклањање објеката по решењима грађевинске
инспекције

0.00
76,300,000.00

1102

Програм 2. Комуналне делатности
1102-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Одржавање јавног осветљења

1102-0002
1102-0003

14,050,000.00

15,200,000.00

1.29%

0.00

0.00

0.00

0.00%

2,110,000.00

979,347.09

79,389,347.09

6.72%
0.41%

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Одржавање чистоће на површинама јавне намене

34,000,000.00

34,000,000.00

2.88%

0.00

0101-0001

174,000.00

0101-1005

ПРОЈЕКАТ: Уређење атарских путева

0101-1006

ПРОЈЕКАТ: Противградна одбрана
Програм 6. Заштита животне средине

4,730,000.00

0401-0005

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Управљање комуналним отпадом

4,500,000.00

0401-1007

ПРОЈЕКАТ : Изградња канализационе мреже на територији ГО
Сурчин
ПРОЈЕКАТ: Конкурси у области заштите животне средине

2,110,000.00

979,347.09

1,000,000.00
624,000.00

0.00

4,000,000.00

0.00

4,000,000.00

450,000.00

0.00

2,159,000.00
2,159,000.00

674,384.42
674,384.42

230,000.00

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

7,130,563.00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Одржавање саобраћајне инфраструктуре

320,000.00

0701-1009

ПРОЈЕКАТ: Унапређење безбедности саобраћаја

0701-1010

ПРОЈЕКАТ: Изградња и одржавање некатегорисаних путева

0701-1011

ПРОЈЕКАТ: Зимско одржавање путева

6,000,000.00

Програм 9. Основно образовање и васпитање

8,085,000.00

2002-1012

ПРОЈЕКАТ: Исхрана и смештај ученика са посебним потребама

2,600,000.00

2002-1013

ПРОЈЕКАТ :Текуће одржавање школа

1,750,000.00

2002-1014

ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика основних школа

2002-1015

ПРОЈЕКАТ : Награде успешним ученицима

2002-1016

ПРОЈЕКАТ : Превоз ученика на републичка и међународна
такмичења

2002-1017

ПРОЈЕКАТ : Превоз ученика са посебним потребама

2002-1018

ПРОЈЕКАТ : Ђаци прваци

575,000.00

2002-1019

ПРОЈЕКАТ : Остали програми

500,000.00

0901

1.29%

3.09%

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

2002

15,200,000.00

36,500,000.00

Програм 5. Пољопривреда и рурални развој

0701-0002

8

14,050,000.00

36,500,000.00

ПРОЈЕКАТ :Гасификација на територији ГО Сурчин

0701

7

Учешће
у%

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Одржавање јавних зелених
површина

ПРОЈЕКАТ : Извршавање решења комуналне испекције

0401-1008

6
0.00

Укупна средства

4,800,000.00

1102-1004

0401

Извор 13

4,800,000.00

1102-1003
0101

3,000,000.00

3,000,000.00
810,563.00

51,500,000.00

3,089,347.09

0.26%

1,000,000.00

0.08%

4,624,000.00

0.39%

174,000.00

0.01%

4,000,000.00

0.34%

450,000.00

0.04%

7,563,384.42

0.64%

4,500,000.00

0.38%

2,833,384.42

0.24%

230,000.00

0.02%

61,630,563.00

5.22%

320,000.00

0.03%

0.00

3,000,000.00

0.25%

50,000,000.00

50,810,563.00

4.30%

1,500,000.00

7,500,000.00

0.63%

20,390,300.00

15,300,000.00

43,775,300.00

3.71%

2,600,000.00

0.22%

20,390,300.00

15,000,000.00

37,140,300.00

3.14%

300,000.00

300,000.00

0.03%

400,000.00

400,000.00

0.03%

150,000.00

150,000.00

0.01%

1,810,000.00

1,810,000.00

0.15%
3.78%

800,000.00

0.07%

13,005,000.00

38,270,000.00

3.24%

5,265,000.00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Једнократне помоћи и други
облици помоћи

1,990,000.00

1,990,000.00

0.17%

0901-1031

ПРОЈЕКАТ: Подршка социо-хуманитарним организацијама

1,000,000.00

1,000,000.00

0.08%

0901-0005

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка реализацији програма
Црвеног крста

400,000.00

400,000.00

0.03%

0901-1020

ПРОЈЕКАТ: Подршка избеглим и расељеним лицима
Програм 13. Развој културе и информисања

20,000,000.00

575,000.00
300,000.00

Програм 11. Социјална и дечија заштита
0901-0001

1201

Назив

1,875,000.00

20,000,000.00

13,005,000.00

34,880,000.00

2.95%

32,900,000.00

4,571,650.05

709,017.74

38,180,667.79

3.23%

Број 115 – 8
1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

2

3

4

1201-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалних установа културе

1201-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва

1201-0003

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Унапређење система очувања и
представљања културно-иторијског наслеђа

1201-1030
1301

13. децембар 2018.
5

17,315,000.00

6

555,812.49

7

18,979.97

8

17,889,792.46

1.51%

2,000,000.00

2,000,000.00

0.17%

2,000,000.00

2,000,000.00

0.17%

ПРОЈЕКАТ: Културне манифестације

11,585,000.00

4,015,837.56

690,037.77

16,290,875.33

1.38%

Програм 14. Развој спорта и омладине

19,850,000.00

11,720,000.00

31,120,000.00

62,690,000.00

5.31%

1301-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Подршка локалним спортским
организаацијама, удружењима и савезима

2,000,000.00

2,000,000.00

0.17%

1301-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Подршка предшколском и школском спорту

1,100,000.00

1,100,000.00

0.09%

1301-1021

ПРОЈЕКАТ: Подршка спортским клубовима кроз доделу бесплатних термина у спортским објектима

16,000,000.00

16,000,000.00

1.35%

750,000.00

0.06%

1301-1022

ПРОЈЕКАТ: Награде успешним спортистима

1301-1023

ПРОЈЕКАТ: Изградња спортске инфраструктуре

0602

750,000.00
11,720,000.00

31,120,000.00

42,840,000.00

3.63%

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

261,794,860.24

341,187,596.93

172,309,397.62

775,291,854.79

65.63%

0602-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалне самоуправе и градских општина

230,161,583.24

233,297,896.93

54,631,983.10

518,091,463.27

43.86%

0602-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање месних заједница

6,467,200.00

7,190,728.51

0.61%

0602-0004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Општинско правобранилаштво

3,322,067.00

3,322,067.00

0.28%

0602-0009

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Текућа буџетска резерва

8,294,010.00

8,294,010.00

0.70%

0602-0010

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Стална буџетска резерва

500,000.00

500,000.00

0.04%

0602-0014

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Управљање у ванредним ситуацијама

2,300,000.00

2,300,000.00

0.19%

0602-1024

ПРОЈЕКАТ: Награде заслужним грађанима

750,000.00

750,000.00

0.06%

0602-1025

ПРОЈЕКАТ: Излети пензионера

0.00

0602-1026

ПРОЈЕКАТ:Капитално инвестирање у ДК Добановци

0.00

0602-1027

ПРОЈЕКАТ: Капитално инвестирање у ДК Бољевци

0602-1028

ПРОЈЕКАТ:Капитално инвестирање у ДК Сурчин

0602-1029

723,528.51

3,000,000.00

3,000,000.00

0.25%

70,000,000.00

35,000,000.00

105,000,000.00

8.89%

0.00

2,280,000.00

48,000,000.00

50,280,000.00

4.26%

0.00

35,609,700.00

28,453,886.01

64,063,586.01

5.42%

ПРОЈЕКАТ: Партиципативно буџетирање

10,000,000.00

0.00

2,500,000.00

12,500,000.00

1.06%

Програм 16: Политички систем локалне самоуправе

52,944,636.76

200,000.00

1,504,280.20

54,648,916.96

4.63%

2101-0001

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Функционисање скупштине

12,118,778.76

504,280.20

12,623,058.96

1.07%

2101-0002

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ:Функционисање извршних органа

40,325,858.00

200,000.00

1,000,000.00

41,525,858.00

3.52%

2101-1001

ПРОЈЕКАТ: Прослава општинске славе Св.Стефан Дечански

500,000.00

0.04%

2101

УКУПНИ РАСХОДИ

500,000.00
470,774,060.00

409,338,546.98

301,151,427.07 1,181,264,034.05

Раздео / глава

Програм

Програмска активност / пројекат

Функција

Позиција

Економска класификација

Члан 10.
Мења се члан 14. Одлуке о буџету ГО Сурчин за 2018. годину, тако да сада гласи:
„Укупни расходи и издаци распоређују се по корисницима:

1

2

3

4

5

6

1

ОПИС

Извор 01

Извор 04,07,08

Извор 13

УКУПНО

7

8

9

10

11

СКУПШТИНА ГО СУРЧИН
2101

ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе

2101

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2101-0001: Функционисање
скупштине

0001
111

Извршни и законодавни органи
1

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

2

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1,683,492.00

0.00

0.00

1,683,492.00

306,795.00

0.00

0.00

3

413

Накнаде у натури

306,795.00

26,500.00

0.00

0.00

4

414

26,500.00

Социјална давања запосленима

112,000.00

0.00

0.00

112,000.00

5
6

415

Накнаде трошкова за запослене

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

416

Јубиларне награде

58,300.00

0.00

0.00

58,300.00

7

422

Трошкови путовања

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

8

423

Одборнички додатак

7,150,000.00

0.00

0.00

7,150,000.00
1,700,000.00

9

423

Услуге по уговору

1,700,000.00

0.00

0.00

10

426

Материјал

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00

11

465

Остале дотације и трансфери

220,000.00

0.00

0.00

220,000.00

12

481

Дотације невладиним организацијама – финансирање редовног
рада политичких субјеката

481,691.76

0.00

134,280.20

615,971.96

13

512

Набавка опреме

200,000.00

0.00

370,000.00

570,000.00

Извор финансирања за функцију 111:
01 Приходи из буџета

12,118,778.76

12,118,778.76

13. децембар 2018.
1

2

3

4

5

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
6

7

8

Број 115 – 9
9

10

13 Пренета средства
Свега за функцију 111:

12,118,778.76

0.00

11

504,280.20

504,280.20

504,280.20

12,623,058.96

Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:
01 Приходи из буџета

12,118,778.76

12,118,778.76

13 Пренета средства
Свега за програмску активност 2101-0001:

12,118,778.76

0.00

12,118,778.76

0.00

504,280.20

504,280.20

504,280.20

12,623,058.96

0.00

12,118,778.76

Извори финансирања за програм 16:
01 Приходи из буџета
13 Пренета средства
Свега за програм 16:

12,118,778.76

0.00

504,280.20

504,280.20

504,280.20

12,623,058.96

Извори финансирања за раздео 1:
01 Приходи из буџета

12,118,778.76

12,118,778.76

13 Пренета средства
Свега за раздео 1:
2

504,280.20

504,280.20

12,118,778.76

0.00

504,280.20

12,623,058.96

26,147,475.00

0.00

0.00

26,147,475.00

4,680,083.00

0.00

0.00

4,680,083.00

210,000.00

0.00

0.00

210,000.00

200,000.00

200,000.00

1,630,000.00
400,000.00

ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГО СУРЧИН
2101

ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе

2101

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2101-0002: Функционисање
извршних органа

0002
111

Извршни и законодавни органи
14

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

15

412

Социјални доприноси на терет послодавца

16

413

Накнаде у натури

17

414

Социјална давања запосленима

1,230,000.00
400,000.00

0.00

0.00

58,300.00

0.00

0.00

58,300.00

650,000.00

0.00

0.00

650,000.00

3,200,000.00

0.00

0.00

3,200,000.00

250,000.00

0.00

0.00

250,000.00

3,500,000.00

0.00

0.00

3,500,000.00

0.00

0.00

800,000.00

800,000.00

18

415

Накнаде трошкова за запослене

19

416

Јубиларне награде

20

422

Трошкови путовања

21

423

Услуге по уговору

22

426

Материјал

23

465

Остале дотације и трансфери

231

512

Машине и опрема
Извор финансирања за функцију 111:
01 Приходи из буџета

40,325,858.00

07 Трансфери од осталих нивоа власти

40,325,858.00
200,000.00

13 Пренета средства
Свега за функцију 111:

40,325,858.00

200,000.00

200,000.00
1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

41,525,858.00

Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:
01 Приходи из буџета

40,325,858.00

07 Трансфери од осталих нивоа власти

40,325,858.00
200,000.00

13 Пренета средства
Свега за програмску активност 2101-0002:
2101

200,000.00
1,000,000.00

1,000,000.00

40,325,858.00

200,000.00

1,000,000.00

41,525,858.00

500,000.00

0.00

0.00

500,000.00

01 Приходи из буџета

500,000.00

0.00

0.00

500,000.00

Свега за функцију 111:

500,000.00

0.00

0.00

500,000.00

01 Приходи из буџета

500,000.00

0.00

0.00

500,000.00

Свега за пројекат 2101-1001:

500,000.00

0.00

0.00

500,000.00

Пројекат 2101-1001: Прослава општинске славе Св. Стефан
Дечански

1001
111

Извршни и законодавни органи
24

423

Услуге по уговорима
Извор финансирања за функцију 111:

Извори финансирања за пројекат 2101-1001:

Извори финансирања за програм 16:
01 Приходи из буџета

40,825,858.00

07 Трансфери од осталих нивоа власти

40,825,858.00
200,000.00

13 Пренета средства
Свега за програм 16:

40,825,858.00

200,000.00

200,000.00
1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

42,025,858.00

Извори финансирања за раздео 2:
01 Приходи из буџета

40,825,858.00

40,825,858.00

13 Пренета средства
Свега за раздео 2:
3

ОПШТИНСКА УПРАВА

3.0

ОПШТИНСКА УПРАВА
1101
1101

ПРОГРАМ 1: Становање,урбанизам и просторно планирање
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1101-0001 :Просторно и урбанистичко планирање

0001
620

Развој заједнице

40,825,858.00

200,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

42,025,858.00

Број 115 – 10
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

25

6

7

511

Зграде и грађевински објекти (планови) – пројекти озакоњења
објеката 1.500.000,00 – израда урбанистичког и грађевинског
пројекта зграде на КП 284.299/1.299/2.295/1 и 298 у Добановцима у Земунској улици 3.000.000,00 – пројекат санације и адаптације ДК Прогар 500.000,00 – пројекат санације и адаптације
ДК Бечмен 500.000,00 – пројекат адаптације дела зграде ДК
Сурчин 350.000,00. – пројекат санације крова гледалишта бине
у Бојчинској шуми 300.000,00 – израда пројектне документације
за позоришну салу у ДК Сурчин 6.000.000,00 – израда пројектне документације за салу на Наутичком селу у Бољевцима
500.000,00 – план постављања привремених објеката 550.000,00
– План детаљне регулације 1.400.000,00 -урбанистички пројекат
и пројекат изведеног стања за објекте Сл.дома у Добановцима и
спортског објекта Интеграл 600.000,00

8

13. децембар 2018.
9

1,150,000.00

10

11

0.00

14,050,000.00

15,200,000.00

0.00

14,050,000.00

14,050,000.00

0.00

14,050,000.00

15,200,000.00

0.00

14,050,000.00

14,050,000.00

1,150,000.00

0.00

14,050,000.00

15,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Извор финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета

1,150,000.00

13 Пренета средства
Свега за функцију 620:

1,150,000.00

1,150,000.00

Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:
01 Приходи из буџета

1,150,000.00

13 Пренета средства
Свега за програмску активност 1101-0001:
1101

1,150,000.00

Пројекат 1101-1002: Уклањање објеката по решењима грађевинске инспекције

1002
620

Развој заједнице
26

424

Специјализоване услуге
Извор финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета

0.00

0.00

13 Пренета средства
Свега за функцију 620:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Извори финансирања за пројекат 1101-1002:
01 Приходи из буџета

0.00

0.00

13 Пренета средства
Свега за пројекат 1101-1002:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14,050,000.00

14,050,000.00

Извори финансирања за програм 1:
01 Приходи из буџета

1,150,000.00

1,150,000.00

13 Пренета средства
Свега за програм 1:
1102
1102

1,150,000.00

0.00

14,050,000.00

15,200,000.00

4,800,000.00

0.00

0.00

4,800,000.00

01 Приходи из буџета

4,800,000.00

0.00

0.00

4,800,000.00

Свега за функцију 640:

4,800,000.00

0.00

0.00

4,800,000.00

01 Приходи из буџета

4,800,000.00

0.00

0.00

4,800,000.00

Свега за програмску активност 1102-0001:

4,800,000.00

0.00

0.00

4,800,000.00

36,500,000.00

0.00

0.00

36,500,000.00

01 Приходи из буџета

36,500,000.00

0.00

0.00

36,500,000.00

Свега за функцију 540:

36,500,000.00

0.00

0.00

36,500,000.00

01 Приходи из буџета

36,500,000.00

0.00

0.00

36,500,000.00

Свега за програмску активност 1102-0002:

36,500,000.00

0.00

0.00

36,500,000.00

34,000,000.00

0.00

0.00

34,000,000.00

01 Приходи из буџета

34,000,000.00

0.00

0.00

34,000,000.00

Свега за функцију 510:

34,000,000.00

0.00

0.00

34,000,000.00

01 Приходи из буџета

34,000,000.00

0.00

0.00

34,000,000.00

Свега за програмску активност 1102-0003:

34,000,000.00

0.00

0.00

34,000,000.00

ПРОГРАМ 2: Комуналне делатности
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1102-0001: Одржавање јавног
осветљења

0001
640

Улична расвета
27

424

Специјализоване услуге
Извор финансирања за функцију 640:

Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:

1102

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1102-0002 : Одржавање јавних
зелених површина

0002
540

Заштита биљног и животињског света и крајолика
28

424

Специјализоване услуге
Извор финансирања за функцију 540:

Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:

1102

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1102-0003 : Одржавање чистоће
на површинама јавне намене

0003
510

Управљање отпадом
29

421

Стални трошкови
Извор финансирања за функцију 510:

Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:

1102

1003

Пројекат 1102-1003 : Гасификација на територији ГО Сурчин

13. децембар 2018.
1

2

3

4

5

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
6

620

7

8

Број 115 – 11
9

10

11

Развој заједнице
30

421

Стални трошкови

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

31

482

Порези, обавезне таксе и казне

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

32

451

Субвенције јавним нефинансијским институцијама

0.00

0.00

0.00

0.00

33

511

Зграде и грађевински објекти

0.00

2,000,000.00

979,347.09

2,979,347.09

Извор финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета

0.00

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица

0.00
2,110,000.00

13 Пренета средства
Свега за функцију 620:

0.00

2,110,000.00

2,110,000.00
979,347.09

979,347.09

979,347.09

3,089,347.09

Извори финансирања за пројекат 1102-1003:
01 Приходи из буџета

0.00

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица

0.00
2,110,000.00

13 Пренета средства

979,347.09

979,347.09

0.00

2,110,000.00

979,347.09

3,089,347.09

1,000,000.00

0.00

0.00

1,000,000.00

01 Приходи из буџета

1,000,000.00

0.00

0.00

1,000,000.00

Свега за функцију 540:

1,000,000.00

0.00

0.00

1,000,000.00

Свега за пројекат 1102-1003:
1102

2,110,000.00

Пројекат 1102-1004: Извршавање решења комуналне инспекције

1004
540

Заштита биљног и животињског света и крајолика
34

424

Специјализоване услуге
Извор финансирања за функцију 540:

Извори финансирања за пројекат 1102-1004:
01 Приходи из буџета

1,000,000.00

1,000,000.00

Свега за пројекат 1102-1004:

1,000,000.00

1,000,000.00

Извори финансирања за програм 2:
01 Приходи из буџета

76,300,000.00

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица

0.00

13 Пренета средства
Свега за програм 2:
0101
0101

0.00

2,110,000.00

76,300,000.00
2,110,000.00

979,347.09

979,347.09

76,300,000.00

2,110,000.00

979,347.09

79,389,347.09

ПРОГРАМ 5: Пољопривреда и рурални развој
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0101-0001: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

0001
421

Пољопривреда
35

422

Трошкови превоза

110,000.00

0.00

0.00

110,000.00

36

423

Услуге по уговору

64,000.00

0.00

0.00

64,000.00

01 Приходи из буџета

174,000.00

0.00

0.00

174,000.00

Свега за функцију 421:

174,000.00

0.00

0.00

174,000.00

01 Приходи из буџета

174,000.00

0.00

0.00

174,000.00

Свега за програмску активност 0101-0001:

174,000.00

0.00

0.00

174,000.00

0.00

4,000,000.00

0.00

4,000,000.00

4,000,000.00

0.00

4,000,000.00

0.00

0.00

4,000,000.00

0.00

4,000,000.00

Извор финансирања за функцију 421:

Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:

0101

1005

Пројекат 0101-1005: Уређење атарских путева
421

Пољопривреда
37

424

Специјализоване услуге
Извор финансирања за функцију 421:
01 Приходи из буџета

0.00

07 Трансфери од осталих нивоа власти

0.00

13 Пренета средства
Свега за функцију 421:

0.00

Извори финансирања за пројекат 0101-1005:
01 Приходи из буџета

0.00

07 Трансфери од осталих нивоа власти

0.00
4,000,000.00

13 Пренета средства
Свега за пројекат 0101-1005:
0101

1006

4,000,000.00
0.00

0.00

0.00

4,000,000.00

0.00

4,000,000.00

Пројекат 0101-1006: Противградна одбрана
540

Заштита биљног и животињског света и крајолика
38

424

Специјализоване услуге

250,000.00

0.00

0.00

250,000.00

39

426

Материјал

200,000.00

0.00

0.00

200,000.00

01 Приходи из буџета

450,000.00

0.00

0.00

450,000.00

Свега за функцију 540:

450,000.00

0.00

0.00

450,000.00

01 Приходи из буџета

450,000.00

0.00

0.00

450,000.00

Свега за пројекат 0101-1006:

450,000.00

0.00

0.00

450,000.00

Извор финансирања за функцију 540:

Извори финансирања за пројекат 0101-1006:

Извори финансирања за програм 5:

Број 115 – 12
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

7
01 Приходи из буџета

8

13. децембар 2018.
9

10

07 Трансфери од осталих нивоа власти

624,000.00
4,000,000.00

13 Пренета средства
Свега за програм 5:

0.00

4,000,000.00

0.00

4,624,000.00

4,500,000.00

0.00

0.00

4,500,000.00

01 Приходи из буџета

4,500,000.00

0.00

0.00

4,500,000.00

Свега за функцију 510:

4,500,000.00

0.00

0.00

4,500,000.00

01 Приходи из буџета

4,500,000.00

0.00

0.00

4,500,000.00

Свега за програмску активност 0401-0005:

4,500,000.00

0.00

0.00

4,500,000.00

4,000.00

ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине

0401

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0401-0005: Управљање комуналним отпадом
510

4,000,000.00
0.00

624,000.00

0401
0005

11

624,000.00

Управљање отпадом
40

424

Специјализоване услуге
Извор финансирања за функцију 510:

Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:

0401

Пројекат 0401-1007:Изградња канализационе мреже на територији ГО Сурчин

1007
520

Управљање отпадним водама
41

421

Стални трошкови

0.00

4,000.00

0.00

42

444

Пратећи трошкови задуживања

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

43

482

Порези, обавезне таксе и казне

0.00

150,000.00

0.00

150,000.00

44

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од државних
органа

0.00

2,000,000.00

674,384.42

2,674,384.42

Извор финансирања за функцију 520:
01 Приходи из буџета

0.00

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица

0.00
2,159,000.00

13 Пренета средства
Свега за функцију 520:

0.00

2,159,000.00

2,159,000.00
674,384.42

674,384.42

674,384.42

2,833,384.42

Извори финансирања за пројекат 0401-1007:
01 Приходи из буџета

0.00

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица

0.00
2,159,000.00

13 Пренета средства
Свега за пројекат 0401-1007:
0401

0.00

2,159,000.00

2,159,000.00
674,384.42

674,384.42

674,384.42

2,833,384.42

Пројекат 0401-1008 : Конкурси у области заштите животне
средине

1008
560

Заштита животне средине некласификована на другом месту
45

423

Услуге по уговору

180,000.00

0.00

0.00

180,000.00

46

472

Ученичке награде

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

01 Приходи из буџета

230,000.00

0.00

0.00

230,000.00

Свега за функцију 560:

230,000.00

0.00

0.00

230,000.00

01 Приходи из буџета

230,000.00

0.00

0.00

230,000.00

Свега за пројекат 0401-1008:

230,000.00

0.00

0.00

230,000.00

Извор финансирања за функцију 560:

Извори финансирања за пројекат 0401-1008:

Извори финансирања за програм 6:
01 Приходи из буџета

4,730,000.00

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица

4,730,000.00
2,159,000.00

13 Пренета средства

674,384.42

674,384.42

4,730,000.00

2,159,000.00

674,384.42

7,563,384.42

320,000.00

0.00

0.00

320,000.00

01 Приходи из буџета

320,000.00

0.00

0.00

300,000.00

Свега за функцију 453:

320,000.00

0.00

0.00

300,000.00

01 Приходи из буџета

320,000.00

0.00

0.00

300,000.00

Свега за програмску активност 0701-0002:

320,000.00

0.00

0.00

300,000.00

Свега за програм 6:
ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701
0701

2,159,000.00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0701-0002 : Одржавање саобраћајне инфраструктуре

0002
453

Железнички саобраћај
47

425

Текуће поправке и одржавање
Извор финансирања за функцију 453:

0.00

Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:

0701

1009

Пројекат 0701-1009: Унапређење безбедности саобраћаја
451

Друмски саобраћај
48

423

Услуге по уговорима

0.00

2,000,000.00

0.00

2,000,000.00

49

481

Дотације невладиним организацијама

0.00

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

0.00

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

Извор финансирања за функцију 451 :
07 Трансфери од осталих нивоа власти

13. децембар 2018.
1

2

3

4

5

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
6

7
Свега за функцију 451:

8

Број 115 – 13
9

0.00

10

3,000,000.00

11
0.00

3,000,000.00

Извори финансирања за пројекат 0701-1009:

0701

07 Трансфери од осталих нивоа власти

0.00

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

Свега за пројекат 0701-1009:

0.00

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

810,563.00

0.00

50,000,000.00

50,810,563.00

50,000,000.00

50,000,000.00

50,000,000.00

50,810,563.00

50,000,000.00

50,000,000.00

Пројекат 0701-1010: Изградња и одржавање некатегорисаних
путева

1010
451

Друмски саобраћај
50

511

Зграде и грађевински објекти
Извор финансирања за функцију 451 :
01 Приходи из буџета

810,563.00

810,563.00

13 Пренета средства
Свега за функцију 451:

810,563.00

Извори финансирања за пројекат 0701-1010:
01 Приходи из буџета

810,563.00

810,563.00

13 Пренета средства
Свега за пројекат 0701-1010:
0701

1011

810,563.00

0.00

50,000,000.00

50,810,563.00

6,000,000.00

0.00

1,500,000.00

7,500,000.00

6,000,000.00

0.00

Пројекат 0701-1011 : Зимско одржавање путева
451

Друмски саобраћај
51

424

Специјализовaне услуге
Извор финансирања за функцију 451:
01 Приходи из буџета
13 Пренета средства
Свега за функцију 451:

6,000,000.00

0.00

6,000,000.00

0.00

6,000,000.00
1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

7,500,000.00

Извори финансирања за пројекат 0701-1011:
01 Приходи из буџета
13 Пренета средства
Свега за пројекат 0701-1011:

6,000,000.00

0.00

6,000,000.00
1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

7,500,000.00

Извори финансирања за програм 7:
01 Приходи из буџета

7,130,563.00

07 Трансфери од осталих нивоа власти

7,130,563.00
3,000,000.00

13 Пренета средства
Свега за програм 7:
2001
2001

3,000,000.00
51,500,000.00

51,500,000.00

7,130,563.00

3,000,000.00

51,500,000.00

61,630,563.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Програм 8 : ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 2001-0001: Функционисање и
остваривање предшколског васпитања и образовања

0001
911

Предшколско образовање
52

463

Специјализоване услуге
Извор финансирања за функцију 911:
01 Приходи из буџета

0.00

07 Трансфери од осталих нивоа власти
13 Пренета средства
Свега за функцију 911:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:
01 Приходи из буџета

0.00

0.00

07 Трансфери од осталих нивоа власти
13 Пренета средства
Свега за програмску активност 2001-0001:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Извори финансирања за програм 8:
01 Приходи из буџета

0.00

0.00

07 Трансфери од осталих нивоа власти
13 Пренета средства
Свега за програм 8:
2002
2002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Програм 9 : ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Пројекат2002-1012: Исхрана и смештај ученика са посебним
потребама

1012
912

Основно образовање
53

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

2,600,000.00

0.00

0.00

2,600,000.00

01 Приходи из буџета

2,600,000.00

0.00

0.00

2,600,000.00

Свега за функцију 912:

2,600,000.00

0.00

0.00

2,600,000.00

01 Приходи из буџета

2,600,000.00

0.00

0.00

2,600,000.00

Свега за пројекат 2002-1012:

2,600,000.00

0.00

0.00

2,600,000.00

1,750,000.00

20,390,300.00

15,000,000.00

37,140,300.00

Извор финансирања за функцију 912:

Извори финансирања за пројекат 2002-1012:

2002

1013

Пројекат 2002-1013: Текуће одржавање школа
912

Основно образовање
54

463

Трансфери осталим нивоима власти

Број 115 – 14
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

7

8

13. децембар 2018.
9

10

11

Извор финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета

1,750,000.00

07 Трансфери од осталих нивоа власти

1,750,000.00
20,390,300.00

0.00
15,000,000.00

15,000,000.00

20,390,300.00

15,000,000.00

37,140,300.00

20,390,300.00

0.00

20,390,300.00

15,000,000.00

15,000,000.00

1,750,000.00

20,390,300.00

15,000,000.00

37,140,300.00

300,000.00

0.00

0.00

300,000.00

01 Приходи из буџета

300,000.00

0.00

0.00

300,000.00

Свега за функцију 912:

300,000.00

0.00

0.00

300,000.00

01 Приходи из буџета

300,000.00

0.00

0.00

300,000.00

Свега за пројекат 2002-1014:

300,000.00

0.00

0.00

300,000.00

400,000.00

0.00

0.00

400,000.00

01 Приходи из буџета

400,000.00

0.00

0.00

400,000.00

Свега за функцију 912:

400,000.00

0.00

0.00

400,000.00

01 Приходи из буџета

400,000.00

0.00

0.00

400,000.00

Свега за пројекат 2002-1015:

400,000.00

0.00

0.00

400,000.00

150,000.00

0.00

0.00

150,000.00

01 Приходи из буџета

150,000.00

0.00

0.00

150,000.00

Свега за функцију 912:

150,000.00

0.00

0.00

150,000.00

01 Приходи из буџета

150,000.00

0.00

0.00

150,000.00

Свега за пројекат 2002– 1016:

150,000.00

0.00

0.00

150,000.00

1,810,000.00

0.00

0.00

1,810,000.00

01 Приходи из буџета

1,810,000.00

0.00

0.00

1,810,000.00

Свега за функцију 912:

1,810,000.00

0.00

0.00

1,810,000.00

01 Приходи из буџета

1,810,000.00

0.00

0.00

1,810,000.00

Свега за пројекат 2002– 1017:

1,810,000.00

0.00

0.00

1,810,000.00

575,000.00

0.00

0.00

575,000.00

01 Приходи из буџета

575,000.00

0.00

0.00

575,000.00

Свега за функцију 912:

575,000.00

0.00

0.00

575,000.00

01 Приходи из буџета

575,000.00

0.00

0.00

575,000.00

Свега за пројекат 2002– 1018:

575,000.00

0.00

0.00

575,000.00

500,000.00

0.00

300,000.00

800,000.00

13 Пренета средства
Свега за функцију 912:

1,750,000.00

20,390,300.00

Извори финансирања за пројекат 2002-1013:
01 Приходи из буџета

1,750,000.00

07 Трансфери од осталих нивоа власти

1,750,000.00

13 Пренета средства
Свега за пројекат 2002-1013:
2002

1014

Пројекат 2020-1014: Превоз ученика основних школа
912

Основно образовање
55

463

Трансфери осталим нивоима власти
Извор финансирања за функцију 912:

Извори финансирања за пројекат 2002-1014:

2002

1015

Пројекат 2002-1015: Награде успешним ученицима
912

Основно образовање
56

472

Награде успешним ученицима
Извор финансирања за функцију 912:

Извори финансирања за пројекат 2002-1015:

2002

Пројекат 2002-1016: Превоз ученика на републичка и међународна такмичења

1016
912

Основно образовање
57

463

Трансфери осталим нивоима власти
Извор финансирања за функцију 912:

Извори финансирања за пројекат 2002-1016:

2002

1017

Пројекат 2002-1017: Превоз ученика са посебним потребама
912

Основно образовање
58

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извор финансирања за функцију 912:

Извори финансирања за пројекат 2002-1017:

2002

1018

Пројекат 2002-1018: Ђаци прваци
912

Основно образовање
59

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извор финансирања за функцију 912:

Извори финансирања за пројекат 2002-1018:

2002

1019

Пројекат 2002-1019: Остали програми
912

Основно образовање
60

463

Трансфери осталим нивоима власти
Извор финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета

500,000.00

500,000.00

13 Пренета средства
Свега за функцију 912:

500,000.00

0.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

800,000.00

Извори финансирања за пројекат 2002-1019:
01 Приходи из буџета
13 Пренета средства

500,000.00

500,000.00
300,000.00

300,000.00

13. децембар 2018.
1

2

3

4

5

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
6

7
Свега за пројекат 2002-1019:

8
500,000.00

Број 115 – 15
9

10
0.00

11

300,000.00

800,000.00

Извори финансирања за програм 9:
01 Приходи из буџета

8,085,000.00

07 Трансфери од осталих нивоа власти

8,085,000.00
20,390,300.00

13 Пренета средства

15,300,000.00

15,300,000.00

8,085,000.00

20,390,300.00

15,300,000.00

43,775,300.00

1,990,000.00

0.00

0.00

1,990,000.00

01 Приходи из буџета

1,990,000.00

0.00

0.00

1,990,000.00

Свега за функцију 070:

1,990,000.00

0.00

0.00

1,990,000.00

01 Приходи из буџета

1,990,000.00

0.00

0.00

1,990,000.00

Свега за програмску активност 0901-0001:

1,990,000.00

0.00

0.00

1,990,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

1,000,000.00

01 Приходи из буџета

1,000,000.00

0.00

0.00

1,000,000.00

Свега за функцију 070:

1,000,000.00

0.00

0.00

1,000,000.00

01 Приходи из буџета

1,000,000.00

0.00

0.00

1,000,000.00

Свега за програмску активност 0901-1031:

1,000,000.00

0.00

0.00

1,000,000.00

400,000.00

0.00

0.00

400,000.00

01 Приходи из буџета

400,000.00

0.00

0.00

400,000.00

Свега за функцију 010:

400,000.00

0.00

0.00

400,000.00

01 Приходи из буџета

400,000.00

0.00

0.00

400,000.00

Свега за програмску активност 0901-0005:

400,000.00

0.00

0.00

400,000.00

Свега за програм 9:
0901
0901

20,390,300.00

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0001: Једнократне помоћи
и други облици помоћи

0001

Социјална помоћ угроженом становништву некласификована
на другом месту

070
61

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извор финансирања за функцију 070:

Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:

0901

ПРОЈЕКАТ 0901-1031: Подршка социо-хуманитарним организацијама

1031

Социјална помоћ угроженом становништву некласификована
на другом месту

070
62

481

Дотације невладиним организацијама
Извор финансирања за функцију 070:

Извори финансирања за програмску активност 0901-1031:

0901

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0901-0005: Подршка реализацији програма Црвеног крста

0005
010

Болест и инвалидност
63

481

Дотације невладиним организацијама
Извор финансирања за функцију 010:

Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:

0901

1020

Пројекат 0901-1020 : Подршка избеглим и расељеним лицима
Социјална помоћ угроженом становништву некласификована
на другом месту

070
64

421

Стални трошкови

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

65

423

Услуге по уговору

150,000.00

0.00

0.00

150,000.00

66

472

1,675,000.00

20,000,000.00

13,005,000.00

34,680,000.00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извор финансирања за функцију 070:
01 Приходи из буџета

1,875,000.00

07 Трансфери од осталих нивоа власти

1,875,000.00
20,000,000.00

13 Пренета средства
Свега за функцију 070:

1,875,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00
13,005,000.00

13,005,000.00

13,005,000.00

34,880,000.00

Извори финансирања за пројекат 0901-1020:
01 Приходи из буџета

1,875,000.00

07 Трансфери од осталих нивоа власти

1,875,000.00
20,000,000.00

13 Пренета средства
Свега за пројекат 0901-1020:

1,875,000.00

20,000,000.00

20,000,000.00
13,005,000.00

13,005,000.00

13,005,000.00

34,880,000.00

Извори финансирања за програм 11:
01 Приходи из буџета

5,265,000.00

07 Трансфери од осталих нивоа власти

5,265,000.00
20,000,000.00

13 Пренета средства
Свега за програм 11:
1201
1201

20,000,000.00
13,005,000.00

13,005,000.00

5,265,000.00

20,000,000.00

13,005,000.00

38,270,000.00

2,000,000.00

0.00

0.00

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

0.00

2,000,000.00

Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0002 : Јачање културне
продукције и уметничког стваралаштва

0002
820

Услуге културе
67

481

Дотације невладиним организацијама
Извор финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета

Број 115 – 16
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

7
Свега за функцију 820:

8

13. децембар 2018.
9

10

11

2,000,000.00

0.00

0.00

2,000,000.00

01 Приходи из буџета

2,000,000.00

0.00

0.00

2,000,000.00

Свега за програмску активност 1201-0002:

2,000,000.00

0.00

0.00

2,000,000.00

2,000,000.00

0.00

0.00

2,000,000.00

Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:

1201

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0003 : Унапређење система
очувања и представљања културно-историјског наслеђа

0003
840

Верске и остале услуге заједнице
68

481

Дотације невладиним организацијама
Извор финансирања за функцију 840:
01 Приходи из буџета

2,000,000.00

Свега за функцију 840:

2,000,000.00

0.00

0.00

2,000,000.00
2,000,000.00

01 Приходи из буџета

2,000,000.00

0.00

0.00

2,000,000.00

Свега за програмску активност 1201-0003:

2,000,000.00

Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:
2,000,000.00

Извори финансирања за програм 13:

1301
1301

01 Приходи из буџета

4,000,000.00

0.00

0.00

4,000,000.00

Свега за програм 13:

4,000,000.00

0.00

0.00

4,000,000.00

2,000,000.00

0.00

0.00

2,000,000.00

01 Приходи из буџета

2,000,000.00

0.00

0.00

2,000,000.00

Свега за функцију 810:

2,000,000.00

0.00

0.00

2,000,000.00

01 Приходи из буџета

2,000,000.00

0.00

0.00

2,000,000.00

Свега за програмску активност 1301-0001:

2,000,000.00

0.00

0.00

2,000,000.00

1,100,000.00

0.00

0.00

1,100,000.00

01 Приходи из буџета

1,100,000.00

0.00

0.00

1,100,000.00

Свега за функцију 810:

1,100,000.00

0.00

0.00

1,100,000.00

01 Приходи из буџета

1,100,000.00

0.00

0.00

1,100,000.00

Свега за програмску активност 1301-0002:

1,100,000.00

0.00

0.00

1,100,000.00

16,000,000.00

0.00

0.00

16,000,000.00

01 Приходи из буџета

16,000,000.00

0.00

0.00

16,000,000.00

Свега за функцију 810:

16,000,000.00

0.00

0.00

16,000,000.00

01 Приходи из буџета

16,000,000.00

0.00

0.00

16,000,000.00

Свега за пројекат 1301-1021:

16,000,000.00

0.00

0.00

16,000,000.00

750,000.00

0.00

0.00

750,000.00

01 Приходи из буџета

750,000.00

0.00

0.00

750,000.00

Свега за функцију 810:

750,000.00

0.00

0.00

750,000.00

01 Приходи из буџета

750,000.00

0.00

0.00

750,000.00

Свега за пројекат 1301-1022:

750,000.00

0.00

0.00

750,000.00

0.00

0.00

1,500,000.00

1,500,000.00

11,720,000.00

29,620,000.00

41,340,000.00

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301-0001: Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима

0001
810

Услуге рекреације и спорта
69

481

Дотације невладиним организацијама
Извор финансирања за функцију 810:

Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:

1301

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1301– 0002: Подршка предшколском и школском спорту

0002
810

Услуге рекреације и спорта
70

481

Дотације невладиним организацијама
Извор финансирања за функцију 810:

Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:

1301

ПРОЈЕКАТ 1301-1021: Подршка спортским клубовима кроз
доделу бесплатних термина у спортским објектима

1021
810

Услуге рекреације и спорта
71

481

Дотације невладиним организацијама
Извор финансирања за функцију 810:

Извори финансирања за пројекат 1301-1021:

1301

1022

Пројекат 1301-1022 : Награде успешним спортистима
810

Услуге рекреације и спорта
72

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извор финансирања за функцију 810:

Извори финансирања за пројекат 1301-1022:

1301

1023

Пројекат 1301-1023 : Изградња спортске инфраструктуре
810

Услуге рекреације и спорта
721

73

425

Текуће одржавање спортских објеката

511

Зграде и грађевински објекти – Припрема подлоге за спортски
објекат у Добановцима 21.620.000,00 – објекат кајак клуба у
Прогару 5.720.000,00 – радови на спортском објекту „Интеграл” 4.000.000,00 – Пројекат фискултурне сале у Добановцима
3.000.000,00 – Пројекат спортског комплекса у Добановцима
2.000.000,00 – санација спортске сале у Бољевцима 5.000.000,00
Извор финансирања за функцију 810:
07 Трансфери од осталих нивоа власти

11,720,000.00

11,720,000.00

13. децембар 2018.
1

2

3

4

5

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
6

7

8

Број 115 – 17
9

13 Пренета средства

0.00

Свега за функцију 810:

0.00

10

11,720,000.00

11

31,120,000.00

31,120,000.00

31,120,000.00

42,840,000.00

31,120,000.00

31,120,000.00

31,120,000.00

42,840,000.00

Извори финансирања за пројекат 1301-1023:
07 Трансфери од осталих нивоа власти

11,720,000.00

13 Пренета средства

0.00

Свега за пројекат 1301-1023:

0.00

11,720,000.00

11,720,000.00

Извори финансирања за програм 14:
01 Приходи из буџета

19,850,000.00

07 Трансфери од осталих нивоа власти

0.00

13 Пренета средства
Свега за програм 14:
0602
0602

19,850,000.00

11,720,000.00

11,720,000.00
31,120,000.00

31,120,000.00

19,850,000.00

11,720,000.00

31,120,000.00

62,690,000.00

ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалне самоуправе и градских општина

0001
130

Општи послови
74

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

80,246,229.07

0.00

0.00

80,246,229.07

75

412

Социјални доприноси на терет послодавца

14,381,734.87

0.00

0.00

14,381,734.87

76

413

Накнаде у натури

1,200,000.00

0.00

0.00

1,200,000.00

77

414

Социјална давања запосленима

10,161,000.00

500,000.00

500,000.00

11,161,000.00

78

415

Накнаде трошкова за запослене

2,300,000.00

0.00

0.00

2,300,000.00

79

416

Награде запосленим и остали посебни расходи

600,000.00

0.00

0.00

600,000.00

80

421

Стални трошкови

20,458,992.24

1,318,869.79

1,000,000.00

22,777,862.03

81

422

Трошкови путовања

82

423

Услуге по уговору

380,000.00

0.00

0.00

380,000.00

41,000,000.00

1,986,417.62

4,362,884.30

47,349,301.92

83

424

Специјализоване услуге

4,500,000.00

84

425

Текуће поправке и одржавање

6,000,000.00

0.00

10,200,000.00

14,700,000.00

0.00

14,500,000.00

85

426

Материјал

7,000,000.00

20,500,000.00

175,683.52

0.00

86

444

Пратећи трошкови задуживања

7,175,683.52

500,000.00

0.00

0.00

87

451

Субвенције јавним нефинансијским институцијама

500,000.00

19,560,000.00

62,438,605.00

0.00

81,998,605.00

87-1

463

Трансфери осталим нивоима власти

1,258,245.19

88

465

Остале дотације и трансфери

9,375,944.87

0.00

869,098.80

2,127,343.99

0.00

9,375,944.87

89

481

Дотације невладиним организацијама

1,000,000.00

0.00

0.00

1,000,000.00

90

482

Порези, обавезне таксе и казне

1,500,000.00

0.00

0.00

1,500,000.00

91

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

92

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од државних
органа

93

511

Зграде и грађевински објекти

94

512

Машине и опрема

95

515

96
96-1

500,000.00

0.00

0.00

500,000.00

5,189,437.00

156,878,321.00

0.00

162,067,758.00
18,700,000.00

0.00

10,000,000.00

8,700,000.00

3,000,000.00

0.00

6,000,000.00

9,000,000.00

Софтвер

0.00

0.00

1,000,000.00

1,000,000.00

541

Земљиште

0.00

0.00

7,500,000.00

7,500,000.00

621

Учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и институцијама

50,000.00

50,000.00

Извор финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета

230,161,583.24

07 Трансфери од осталих нивоа власти

230,161,583.24
233,297,896.93

13 Пренета средства
Свега за функцију 130:

230,161,583.24

233,297,896.93

233,297,896.93
54,631,983.10

54,631,983.10

54,631,983.10

518,091,463.27

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01 Приходи из буџета

230,161,583.24

07 Трансфери од осталих нивоа власти

230,161,583.24
233,297,896.93

13 Пренета средства
Свега за програмску активност 0602-0001:
0602

233,297,896.93
54,631,983.10

54,631,983.10

230,161,583.24

233,297,896.93

54,631,983.10

518,091,463.27

8,294,010.00

0.00

0.00

8,294,010.00

01 Приходи из буџета

8,294,010.00

0.00

0.00

8,294,010.00

Свега за функцију 112:

8,294,010.00

0.00

0.00

8,294,010.00

01 Приходи из буџета

8,294,010.00

0.00

0.00

8,294,010.00

Свега за програмску активност 0602-0009:

8,294,010.00

0.00

0.00

8,294,010.00

500,000.00

0.00

0.00

500,000.00

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602– 0009: Текућа буџетска
резерва

0009
112

Финансијски и фискални послови
97

499

Текућа резерва
Извор финансирања за функцију 112:

Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:

0602

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602– 0010: Стална буџетска
резерва

0010
112

Финансијски и фискални послови
98

499

Стална резерва
Извор финансирања за функцију 112:

Број 115 – 18
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

7

8

13. децембар 2018.
9

10

11

01 Приходи из буџета

500,000.00

0.00

0.00

500,000.00

Свега за функцију 112:

500,000.00

0.00

0.00

500,000.00

01 Приходи из буџета

500,000.00

0.00

0.00

500,000.00

Свега за програмску активност 0602-0010:

500,000.00

0.00

0.00

500,000.00

1,000,000.00

Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:

0602

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602– 0014: Управљање у ванредним ситуацијама

0014
220

Цивилна одбрана
99

424

Специјализоване услуге

1,000,000.00

0.00

0.00

100

511

Зграде и грађевински објекти

800,000.00

0.00

0.00

800,000.00

101

512

Машине и опрема

500,000.00

0.00

0.00

500,000.00

01 Приходи из буџета

2,300,000.00

0.00

0.00

2,300,000.00

Свега за функцију 220:

2,300,000.00

0.00

0.00

2,300,000.00

01 Приходи из буџета

2,300,000.00

0.00

0.00

2,300,000.00

Свега за програмску активност 0602-0014:

2,300,000.00

0.00

0.00

2,300,000.00

750,000.00

0.00

0.00

750,000.00

Извор финансирања за функцију 220:

Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:

0602

1024

Пројекат 0602-1024: Награде заслужним грађанима
130

Општи послови
102

423

Услуге по уговору
Извор финансирања за функцију 130 :
01 Приходи из буџета

750,000.00

0.00

750,000.00

Свега за функцију 130:

750,000.00

0.00

750,000.00

01 Приходи из буџета

750,000.00

0.00

750,000.00

Свега за пројекат 0602-1024:

750,000.00

0.00

750,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

Извори финансирања за пројекат 0602-1024:

0602

1025

Пројекат 0602-1025: Излети пензионера
020

Старост
103

423

Услуге по уговору

0.00

0.00

Извор финансирања за функцију 020 :
13 Пренета средства

0.00

3,000,000.00

3,000,000.00

Свега за функцију 020:

0.00

3,000,000.00

3,000,000.00

13 Пренета средства

0.00

3,000,000.00

3,000,000.00

Свега за пројекат 0602-1025:

0.00

3,000,000.00

3,000,000.00

35,000,000.00

105,000,000.00

35,000,000.00

35,000,000.00

35,000,000.00

105,000,000.00

35,000,000.00

35,000,000.00

Извори финансирања за пројекат 0602-1025:

0602

1026

Пројекат 0602-1026: Капитално инвестирање у ДК Добановци
620

Развој заједнице
104

511

Услуге по уговору

0.00

70,000,000.00

Извор финансирања за функцију 620 :
07 Трансфери од осталих нивоа власти

70,000,000.00

13 Пренета средства

0.00

Свега за функцију 620:

0.00

70,000,000.00

70,000,000.00

Извори финансирања за пројекат 0602-1026:
07 Трансфери од осталих нивоа власти

0602

1027

70,000,000.00

70,000,000.00

13 Пренета средства

0.00

Свега за пројекат 0602-1026:

0.00

70,000,000.00

35,000,000.00

105,000,000.00

0.00

2,280,000.00

48,000,000.00

50,280,000.00

48,000,000.00

48,000,000.00

48,000,000.00

50,280,000.00

Пројекат 0602-1027: Капитално инвестирање у ДК Бољевци
620

Развој заједнице
105

511

Зграде и грађевонски објекти
Извор финансирања за функцију 620 :
07 Трансфери од осталих нивоа власти

2,280,000.00

13 Пренета средства

0.00

Свега за функцију 620:

0.00

2,280,000.00

2,280,000.00

Извори финансирања за пројекат 0602-1027:
07 Трансфери од осталих нивоа власти

0602

1028

2,280,000.00

13 Пренета средства

0.00

48,000,000.00

48,000,000.00

Свега за пројекат 0602-1027:

0.00

2,280,000.00

48,000,000.00

50,280,000.00

0.00

35,609,700.00

28,453,886.01

64,063,586.01

Пројекат 0602-1028: Капитално инвестирање у ДК Сурчин
620

Развој заједнице
106

511

Зграде и грађевински објекти
Извор финансирања за функцију 620 :
07 Трансфери од осталих нивоа власти

35,609,700.00

13 Пренета средства

0.00

Свега за функцију 620:

0.00

35,609,700.00

Извори финансирања за пројекат 0602-1028:
07 Трансфери од осталих нивоа власти

35,609,700.00

28,453,886.01

28,453,886.01

28,453,886.01

64,063,586.01
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13 Пренета средства

0.00

Свега за пројекат 0602-1028:

0.00

10

11

28,453,886.01

28,453,886.01

35,609,700.00

28,453,886.01

64,063,586.01

Пројекат 0602-1029: Партиципативно буџетирање
620

Развој заједнице
424

Специјализоване услуге – одржавање јавне расвете у Добановцима 1.000.000,0 – одржавање јавне расвете у Бољевцима
1.000.000,00

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

2,000,000.00

108

425

Текуће поправке и одржавање – стазе у Наутичком селу
1.500.000,00 – зграда месне заједнице у Петровчићу 2.000.000,00
– поправка објекта у Бечмену на КП 384 на адреси 11.oктобра
37 2.000.000,00 – зграда месне заједнице у Јакову и прилазне
стазе 2.000.000,00 – припрема терена за истакање отпадних
вода у Сурчину 2.000.000,00

8,000,000.00

0.00

1,500,000.00

9,500,000.00

109

511

Зграде и грађевински објекти – парк у Прогару 500.000,00 –
теретана на отвореном у Прогару 500.000,00

1,000,000.00

0.00

0.00

1,000,000.00

107

Извор финансирања за функцију 620 :
01 Приходи из буџета

10,000,000.00

10,000,000.00

13 Пренета средства
Свега за функцију 620:

10,000,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

12,500,000.00

Извори финансирања за пројекат 0602-1029:
01 Приходи из буџета

10,000,000.00

10,000,000.00

13 Пренета средства
Свега за пројекат 0602-1029:

10,000,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

12,500,000.00

Извори финансирања за програм 15:
01 Приходи из буџета

252,005,593.24

07 Трансфери од осталих нивоа власти

252,005,593.24
341,187,596.93

341,187,596.93

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица

0.00

13 Пренета средства
Свега за програм 15:

252,005,593.24

341,187,596.93

171,585,869.11

171,585,869.11

171,585,869.11

764,779,059.28

Извори финансирања за главу 03.0:
01 Приходи из буџета

379,140,156.24

07 Трансфери од осталих нивоа власти

379,140,156.24
400,297,896.93

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица
13 Пренета средства
Свега за главу 03.0:
03.1

400,297,896.93

4,269,000.00
379,140,156.24

4,269,000.00
298,214,600.62

298,214,600.62

404,566,896.93

298,214,600.62

1,081,921,653.79

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
0602
0602

Програм 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0602-0002: Функционисање
месних заједница

0002
160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
110

421

Стални трошкови

3,700,000.00

0.00

134.47

3,700,134.47

111

423

Услуге по уговорима

2,067,200.00

0.00

0.00

2,067,200.00

112

425

Текуће поправке и одржавање

500,000.00

0.00

0.00

500,000.00

113

426

Материјал

150,000.00

0.00

0.00

150,000.00

114

444

Казне за кашњење

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

115

511

Зграде и грађевински објекти

0.00

0.00

723,394.04

723,394.04

Извор финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета

6,467,200.00

07 Трансфери од осталих нивоа власти

6,467,200.00
0.00

13 Пренета средства
Свега за функцију 160:

6,467,200.00

0.00

0.00
723,528.51

723,528.51

723,528.51

7,190,728.51

Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:
01 Приходи из буџета

6,467,200.00

07 Трансфери од осталих нивоа власти

6,467,200.00
0.00

13 Пренета средства
Свега за програмску активност 0602-0002:

6,467,200.00

0.00

0.00
723,528.51

723,528.51

723,528.51

7,190,728.51

Извори финансирања за програм 15:
01 Приходи из буџета

6,467,200.00

07 Трансфери од осталих нивоа власти

6,467,200.00
0.00

13 Пренета средства
Свега за програм 15:

6,467,200.00

0.00

0.00
723,528.51

723,528.51

723,528.51

7,190,728.51

Извори финансирања за главу 03.1:
01 Приходи из буџета

6,467,200.00

07 Трансфери од осталих нивоа власти

6,467,200.00
0.00

13 Пренета средства
Свега за главу 03.1:
03.2

Установа културе Сурчин
1201

Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

6,467,200.00

0.00

0.00
723,528.51

723,528.51

723,528.51

7,190,728.51
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9

10

11

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1201-0001: Функционисање
локалних установа културе

0001
820

Услуге културе
116

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

7,540,000.00

0.00

0.00

7,540,000.00

117

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1,418,000.00

0.00

0.00

1,418,000.00

118

413

Накнаде у натури

132,000.00

0.00

0.00

132,000.00

119

414

Социјална давања запосленима

972,800.00

83,812.49

0.00

1,056,612.49

120

415

Накнаде трошкова за запослене

259,000.00

0.00

0.00

259,000.00

121

421

Стални трошкови

479,200.00

35,000.00

2,518.40

516,718.40

122

422

Трошкови путовања

123

423

Услуге по уговору

124

424

Специјализоване услуге

48,000.00

0.00

0.00

48,000.00

125

425

Текуће поправке и одржавање

167,000.00

40,000.00

0.00

207,000.00

409,000.00

200,000.00

0.00

609,000.00

0.00

2,000.00

0.00

2,000.00

1,040,000.00

0.00

0.00

1,040,000.00

53,000.00

50,000.00

6,000.00

109,000.00

257,000.00

0.00

0.00

257,000.00

126

426

Материјал

127

444

Пратећи трошкови задуживања

128

465

Остале дотације и трансфери

129

482

Порези, обавезне таксе и казне

130

512

Машине и опрема

3,000.00

15,000.00

0.00

18,000.00

4,537,000.00

130,000.00

10,461.57

4,677,461.57

Извор финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета

17,315,000.00

04 Сопствени приходи

17,315,000.00
472,000.00

07 Трансфери осталих нивоа власти
13 Пренета средства
Свега за функцију 820:

472,000.00

83,812.49
17,315,000.00

555,812.49

83,812.49
18,979.97

18,979.97

18,979.97

17,889,792.46

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
01 Приходи из буџета

17,315,000.00

04 Сопствени приходи

17,315,000.00
472,000.00

07 Трансфери осталих нивоа власти
13 Пренета средства
Свега за програмску активност 1201-0001:
1201

1029

472,000.00

83,812.49

83,812.49
18,979.97

18,979.97

555,812.49

18,979.97

17,889,792.46

550,000.00

0.00

36,000.00

586,000.00

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

17,315,000.00

Пројекат 1201-1029: Културне манифестације
820

Услуге културе
131

421

Стални трошкови

132

422

Трошкови путовања

133

423

Услуге по уговору

4,900,000.00

1,295,837.56

174,037.77

6,369,875.33

134

424

Специјализоване услуге

5,293,000.00

2,522,000.00

360,000.00

8,175,000.00

999

425

Текуће поправке и одржавање

122,000.00

0.00

0.00

122,000.00

135

426

Материјал

700,000.00

198,000.00

120,000.00

1,018,000.00

350,000.00

0.00

350,000.00

3,500,837.56

0.00

3,500,837.56

Извор финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета

11,585,000.00

04 Сопствени приходи
07 Трансфери од осталих нивоа власти
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица

11,585,000.00

0.00

165,000.00

13 Пренета средства

280,000.00

280,000.00

15 Неутрошена средства донација из ранијих година

410,037.77

410,037.77

690,037.77

16,290,875.33

Свега за функцију 820:

165,000.00

11,585,000.00

4,015,837.56

Извори финансирања за пројекат 1201-1029:
01 Приходи из буџета

11,585,000.00

04 Сопствени приходи
07 Трансфери од осталих нивоа власти
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица

11,585,000.00
350,000.00

350,000.00

3,500,837.56

3,500,837.56

165,000.00

13 Пренета средства

0.00

15 Неутрошена средства донација из ранијих година
Свега за пројекат 1201-1029:

11,585,000.00

165,000.00
280,000.00

280,000.00

410,037.77

410,037.77

4,015,837.56

690,037.77

16,290,875.33

0.00

0.00

28,900,000.00

0.00

3,584,650.05

Извори финансирања за програм 13:
01 Приходи из буџета

28,900,000.00

04 Сопствени приходи

822,000.00

07 Трансфери од осталих нивоа власти

3,584,650.05

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица

822,000.00

165,000.00

165,000.00

13 Пренета средства

298,979.97

15 Неутрошена средства донација из ранијих година

410,037.77

410,037.77

4,571,650.05

709,017.74

34,180,667.79

0.00

0.00

28,900,000.00

Свега за програм 13:

28,900,000.00

298,979.97

Извори финансирања за главу 03.2:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
07 Трансфери од осталих нивоа власти

28,900,000.00

822,000.00

822,000.00

3,584,650.05

3,584,650.05
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9

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица

10

11

165,000.00

165,000.00

13 Пренета средства

298,979.97

15 Неутрошена средства донација из ранијих година

410,037.77

410,037.77

709,017.74

34,180,667.79

Свега за главу 03.2:

28,900,000.00

4,571,650.05

298,979.97

Извори финансирања за раздео 3:
01 Приходи из буџета

414,507,356.24

04 Сопствени приходи
07 Трансфери од осталих нивоа власти
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица

414,507,356.24
822,000.00

822,000.00

403,882,546.98

403,882,546.98

4,434,000.00

13 Пренета средства
15 Неутрошена средства донација из ранијих година
Свега за раздео 3:
4

0602
0602

4,434,000.00
299,237,109.10

414,507,356.24

409,138,546.98

299,237,109.10

410,037.77

410,037.77

299,647,146.87

1,123,293,050.09

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
0004

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Општинско правобранилаштво
330

Судови
136

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

137

412

Социјални доприноси на терет послодавца

221

413

Превоз са посла и на посао (маркице)

222

414

Социјална давања запосленима

2,156,807.00

0.00

0.00

2,156,807.00

387,710.00

0.00

0.00

387,710.00

6,550.00

0.00

0.00

6,550.00

71,000.00

0.00

0.00

6,550.00

138

415

Накнаде трошкова за запослене

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

139

422

Трошкови путовања

70,000.00

0.00

0.00

70,000.00
120,000.00

140

423

Услуге по уговору

120,000.00

0.00

0.00

141

426

Материјал

200,000.00

0.00

0.00

200,000.00

142

465

Остале дотације и трансфери

280,000.00

0.00

0.00

280,000.00

143

512

0.00

0.00

0.00

0.00

01 Приходи из буџета

3,322,067.00

0.00

0.00

3,322,067.00

Свега за функцију 330:

3,322,067.00

0.00

0.00

3,322,067.00

01 Приходи из буџета

3,322,067.00

0.00

0.00

3,322,067.00

Свега за програмску активност 0602-0004:

3,322,067.00

0.00

0.00

3,322,067.00

01 Приходи из буџета

3,322,067.00

0.00

0.00

3,322,067.00

Свега за програм 15:

3,322,067.00

0.00

0.00

3,322,067.00

01 Приходи из буџета

3,322,067.00

0.00

0.00

3,322,067.00

Свега за раздео 4:

3,322,067.00

0.00

0.00

3,322,067.00

Машине и опрема
Извор финансирања за функцију 330:

Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:

Извори финансирања за програм 15:

Извори финансирања за раздео 4:

Извори финансирања за разделе 1,2,3,4
01 Приходи из буџета

470,774,060.00

04 Сопствени приходи
07 Трансфери од осталих нивоа власти
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица

470,774,060.00
822,000.00

822,000.00

404,082,546.98

404,082,546.98

4,434,000.00

13 Пренета средства
15 Неутрошена средства донација из ранијих година
Свега за разделе 1,2,3,4

IV. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Члан 11.
Мења се члан 51. Одлуке о буџету ГО Сурчин за 2018.
годину, тако да сада гласи:
„Укупна средства буџета утврђена су у износу
1.181.264.034,05 динара, а обухватају средства на рачуну
извршења буџета и средства на подрачунима за посебне намене,као и на подрачунима индиректног корисника буџета,
који се воде у оквиру Консолидованог рачуна трезора Градске општине Сурчин.
Укупна средства из става 1. овог члана формирана су
приходима и примањима из следећих извора:
– текући приходи у износу од 470.774.060.,00 динара –
извор финансирања 01;
– трансфери од других нивоа власти у износу од
404,082,546.98 динара – извор финансирања 07;
– текуће донације од физичких и правних лица у износу
од 4.434.000,00 динара – извор финансирања 08;

4,434,000.00
300,741,389.30

470,774,060.00

409,338,546.98

300,741,389.30

410,037.77

410,037.77

301,151,427.07

1,181,264,034.05

– сопствена средства индиректног корисника буџета у
износу од 822.000,00 динара
– пренета неутрошена средства из претходних година у
износу од 300.741.389,30 динара – извор финансирања 13
– пренета неутрошена средства из донација у износу од
410.037,77 динара – извор финансирања 15. ”
Члан 12.
Мења се члан 53. Одлуке о буџету ГО Сурчин за 2018.
годину, тако да сада гласи:
„У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу 8.294.010,00 динара.
Средства текуће буџетске резерве опредељена су у обиму од 1,76% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу
500.000,00 динара.
Средства сталне буџетске резерве опредељена су у обиму од 0,11% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.”
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Члан 13.
Мења се члан 54. Одлуке о буџету ГО Сурчин за 2018. годину, тако да сада гласи:
„Укупан фискални дефицит у износу од 301.151.427,07 добијен је као разлика укупних прихода и примања за текућу
годину (без пренетих средстава из ранијих година) и укупних расхода и издатака за текућу годину. Начин финансирања
буџетског дефицита дат је у члану 4. ове одлуке.”.
Члан 14.
Мења се члан 55. Одлуке о буџету ГО Сурчин за 2018. годину, тако да сада гласи:
„Приходи су планирани у складу са Одлуком о измени одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских
општина и утврђивању прихода и примања који припадају граду, односно градским општинама у 2018. години.
У укупним буџетским приходима највеће учешће имају Порез на зараде (43,24%) и Порез на имовину (38,91%) и ова два
прихода су носиоци буџета ГО Сурчин за 2018. годину.
Члан 15.
Мења се члан 56. Одлуке о буџету ГО Сурчин за 2018. годину, тако да сада гласи:
„У укупним буџетским расходима највеће учешће имају капитални расходи 31,37%, расходи за услуге 22,78%, остали
расходи 16,44%, док расходи за запослене имају учешће од 13,40%.”.
Члан 16.
Мења се члан 60. Одлуке о буџету ГО Сурчин за 2018. годину, тако да сада гласи:
Корисник

Извор 01

Извор 04,07,08

Извор 13

Укупно

Учешће

Раздео 1.

Скупштина општине

12,118,778.76

0

504,280.20

12,623,058.96

1.07%

Раздео 2.

Председник и Веће ГО

40,825,858.00

200,000.00

1,000,000.00

42,025,858.00

3.56%

Раздео 3.

Раздео 4.

Општинска управа

414,507,356.24

409,138,546.98

299,647,146.87

1,123,293,050.09

95.09%

Глава 03.0.

Општинска управа

379,140,156.24

404,566,896.93

298,214,600.62

1,081,921,653.79

91.59%

Глава 03.1.

Месне заједнице

0.61%

Глава 03.2.

Установа културе 'Сурчин'
Општинско правобранилаштво
УКУПНО:

6,467,200.00

0

723,528.51

7,190,728.51

28,900,000.00

4,571,650.05

709017.74

34,180,667.79

2.89%

3,322,067.00

0

0

3,322,067.00

0.28%

470,774,060.00

409,338,546.98

301,151,427.07

1,181,264,034.05

Члан 17.
Мења се члан 62. Одлуке о буџету ГО Сурчин за 2018. годину, тако да сада гласи:
„Сажети преглед распореда средстава по програмима и учешће у укупном износу буџета дат је следећом табелом:
1101

Програм 1 : Становање,урбанизам и просторно планирање

0601

Програм 2: Комуналне делатности

0101

Програм 5: Пољопривреда и рурални развој

624,000.00

4,000,000.00

0401

Програм 6: Заштита животне средине

4,730,000.00

0701

Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

7,130,563.00

2001

Програм 8: Предшколско образовање

2002

Програм 9 :Основно образовање и васпитање

8,085,000.00

0901

Програм 11: Социјална и дечија заштита

5,265,000.00

1201

Програм 13 :Развој културе и информисања

1301

Програм 14 :Развој спорта и омладине

0602

Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе

2101

Програм 16 : Политички систем локалне самоуправе
УКУПНО ПРОГРАМИ:

1,150,000.00

14,050,000.00

15,200,000.00

1.29%

979,347.09

79,389,347.09

6.72%

4,624,000.00

0.39%

2,159,000.00

674,384.42

7,563,384.42

0.64%

3,000,000.00

51,500,000.00

61,630,563.00

5.22%

0.00

0.00

20,390,300.00

15,300,000.00

43,775,300.00

3.71%

20,000,000.00

13,005,000.00

38,270,000.00

3.24%

32,900,000.00

4,571,650.05

709,017.74

38,180,667.79

3.23%

19,850,000.00

11,720,000.00

31,120,000.00

62,690,000.00

5.31%

261,794,860.24

341,187,596.93

172,309,397.62

775,291,854.79

65.63%

52,944,636.76

200,000.00

1,504,280.20

54,648,916.96

4.63%

470,774,060.00

409,338,546.98

301,151,427.07

1,181,264,034.05

100.00%

76,300,000.00

2,110,000.00

0.00

Члан 18.
Мења се члан 63. Одлуке о буџету ГО Сурчин за 2018. годину, тако да сада гласи:
„Раздео 1. Скупштина општине
Скупштина Градске општине Сурчин обавља послове из надлежности које су дефинисане чланом 18.Статута Градске
општине Сурчин.
Сектор: Политички систем
Опис: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе
За раздео 1 су опредељена средства у укупном износу од 12.623.058,96 динара што чини 1,07% буџета за 2018. годину.
Функционише кроз:
– Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе (2101)
– Програмска активност 2101 – 0001: Функционисање локалне скупштине. Распоређена су средства по апропријацијама
у укупном износу 12.623.058,96 динара.Користиће се за исплату плата и других накнада изабраних и постављених лица у
Скупштини (411, 412, 413, 414, 415), трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Скупштини (422, 423, 426),
исплату одборничког додатка (423), исплату средстава у складу са обавезом умањења основице од 10% (465) и финансирање редовног рада политичких субјеката (481), као и пренетих,неисплаћених средстава по овом основу (извор 13).
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Програм/ПА/Пројекат
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Шифра

Циљ

Програм 16: Политички систем
локалне самоуправе

2101

Ефикасно и ефективно функционисање орган a политичког система
локалне самоуправе

ПА:Функционисање скупштине

0001

Функционисање локалне скупштине

Индикатор

Број усвојених аката
Број седница скупштине
Број седница сталних радних
тела
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Вр. у
базној
2016

ОчеЦиљана
Циљана
Циљана
кивана
вредвредвредност
вредност ност у
ност у
у 2019
у 2017
2018
2020

125

105

120

120

120

7

8

8

8

8

14

27

25

25

25

Раздео 2. Председник и Веће ГО Сурчин
Председник и Веће Градске општине Сурчин обављају послове из надлежности које су дефинисане члановима 40. и 42.
Статута Градске општине Сурчин.
Сектор: Политички систем
Опис: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе
За раздео 2 су опредељена средства у укупном износу од 42.025.858,00 што чини 3,56% буџета за 2018 годину.
Функционише кроз:
– Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе (2101)
– Програмска активност 2101 – 0002: Функционисање извршних органа. Распоређена су средства по апропријацијама у
укупном износу од 42.025.858,00 динара. Користиће се за исплату плата и других накнада изабраних и постављених лица у
Већу ГО Сурчин и за Председника и Заменика председника ГО Сурчин (411,412,413,414,415), трошкове редовног рада изабраних и постављених лица у Већу и Председника(422,423,426) и исплату средстава у складу са обавезом умањења основице од 10% (465).
– Пројекат 2101-1001: Прослава општинске славе – Свети Стефан Дечански, обезбеђена су средства у износу од
500.000,00 динара за трошкове обележавања (423).
Програм/ПА/Пројекат

Шифра

Циљ

Програм 16: Политички систем
локалне самоуправе

2101

Ефикасно и ефективно функционисање орган a политичког система
локалне самоуправе

ПА:Функционисање извршних
органа

0002

Функционисање извршних органа

Пројекат: Прослава општинске
славе Св.Стефан Дечански

1001

Успешно извршен пројекат

Раздео 3. Општинска управа
Управа Градске општине Сурчин обавља послове из надлежности које су дефинисане чланом 51. Статута Градске
општине Сурчин.
Сектор: Опште услуге јавне управе
Опис: Обезбеђење услова за остварење права грађана на
лакши и бржи начин.
У оквиру директног корисника Управе ГО Сурчин функционишу индиректни корисници: Месне заједнице (Глава
03.1) и Установа културе „Сурчин” (Глава 03.2).
За раздео 3 распоређена су укупна средства по апропријацијама у износу од 1.123.293.050,09 динара, што чини
95,09% буџета за 2018. годину.
Функционише кроз :
Глава 3.0 – Општинска управа
Програм 1: Становање,урбанизам и просторно планирање (1101)
– Програмска активност 1101-0001– Просторно и урбанистичко планирање распоређена су средства на апропријацији 511 у укупном износу од 15.200.000,00 динара за израду пројектне документације.
Програм 2: Комуналне делатности (1102)
– Програмска активност 1102-0001: Одржавање јавног
осветљења, распоређена су средства на апропријацији 424
у укупном износу од 4.800.000,00 динара и користиће се за
интервенције на одржавању јавне расвете по пријавама грађана и за замену енергетски неприхватљивих светиљки по
усвојеном програму.
– Програмска активност 1102-0002: Одржавање јавних
зелених површина, распоређена су средства на апропри-

Вр.у
базној
2016

Очекивана
вредност у
2017

Број усвојених аката

196

185

200

200

200

Број одржаних седница

25

30

32

32

32

Прослављена општинска слава

1

1

1

1

1

Индикатор

Циљана Циљана
вредвредност у
ност у
2018
2019

Циљана
вредност у
2020

јацији 424 у укупном износу од 36.500.000,00 динара и користиће се за кошење и озелењавање јавних површина по
усвојеном програму.
– Програмска активност 1102-0003: Одржавање чистоће
на површинама јавне намене, распоређена су средства на
апропријацији 421 у укупном износу од 34.000.000,00 динара и користиће се за одржавање чистоће у свим насељима
на територији општине по усвојеном програму.
– Пројекат 1101-1003: Гасификација на територији
ГО Сурчин, распоређена су средства на апропријацијама
421,482 и 511 у износу од 3.089.347,09 динара за спровођење
радова на гасификацији на читавој територији ГО Сурчин.
– Пројекат 1101-1004: Извршење решења комуналне инспекције, распоређена су средства на апропријацији 424 у
износу од 1.000.000,00 динара.
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој (0101)
– Програмска активност 0101-0001– Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници распоређена су средства на апропријацијама 423, 424 и 426 у
укупном износу од 174.000,00 динара за спровођење едукације пољопривредника са територије ГО Сурчин и посете
сајмовима.
– Пројекат 0101-1005: Уређење атарских путева, распоређена су средства на апропријацији 424 у износу од
4.000.000,00 за радове на поправкама атарских путева по
усвојеном програму.
– Пројекат 0401-1006: Противградна одбрана, распоређена су средства на апропријацијама 424 и 426 у износу од
450.000,00 за накнаде стрелцима и куповину неопходних
средстава
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Програм 6: Заштита животне средине (0401)
– Програмска активност 0401-0005– Управљање комуналним отпадом распоређена су средства на апропријацији
424 у укупном износу од 4.500.000,00 динара за одржавање
и чишћење депонија.
– Пројекат 0401-1007: Изградња канализационе мреже
на територији ГО Сурчин, распоређена су средства на апропријацијама 421,444,482,485 у износу од 2.833.384,42 за исплату накнаде штете.
– Пројекат 1101-1008: Конкурси у области заштите животне средине, распоређена су средства на апропријацији
423 и 472 у износу од 230.000,00 динара за сповођење литерарних и других видова награђивања на тему заштите животне средине.
Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура (0701)
– Програмска активност 0701-0002 – Одржавање саобраћајне инфраструктуре распоређена су средства на апропријацији 425 у укупном износу од 320.000,00 динара за
одржавање пружних прелаза.
– Пројекат 0701-1009: Унапређење безбедности саобраћаја, распоређена су средства на апропријацијама 423 и 481
у износу од 3.000.000,00 за спровођење пројеката у сврху
едукације деце школског узраста о безбедности у саобраћају,као и поклон пакета родитељима новорођенчади за повећану безбедност деце у саобраћају.
– Пројекат 1101-1010: Изградња и одржавање некатегорисаних путева, распоређена су средства на апропријацији
424 у износу од 50.810.563,00 динара за изградњу и санацију
некатегорисаних путева.
– Пројекат 1101-1011: Зимско одржавање путева, распоређена су средства на апропријацији 424 у износу од
7.500.000,00 динара за чишћење путева другог реда у току
зимских падавина.
Програм 9: Основно образовање и васпитање (2002)
– Пројекат 2002-1012: Исхрана и смештај деце са посебним потребама, распоређена су средства на апропријацији
472 у износу од 2.600.000,00 динара за плаћање трошкова
боравка деце са посебним потребама у специјализованим
школама.
– Пројекат 2002-1013: Текуће одржавање школа, распоређена су средства на апропријацији 463 у износу од
37.140.300,00 динара за текуће поправке у основним школама у складу са обавезама из Статута ГО Сурчин.
– Пројекат 2002-1014: Превоз деце, распоређена су средства на апропријацији 463 у износу 300.000,00 динара за
трошкове превоза ученика.
– Пројекат 2002-1015: Награђивање ученика распоређена су средства на апропријацији 472 у износу 400.000,00
динара за награде ученицима који су освојили награде на
републичким и међународним такмичењима и носиоцима
диплома „Вук Караџић”.
– Пројекат 2002-1016: Превоз ученика на републичка и
међународна такмичења распоређена су средства на апропријацији 463 у износу од 150.000,00 динара за трошкове
превоза ученика на такмичења.
– Пројекат 2002-1017: Превоз деце са посебним потребама, распоређена су средства на апропријацији 472 у износу
1.810.000,00 динара за трошкове превоза ученика са посебним потребама и њихових пратилаца до школе.
– Пројекат 2002-1018: Ђаци прваци, распоређена су
средства на апропријацији 472 у износу 575.000,00 динара
за куповину поклон пакета ђацима првацима.
– Пројекат 2002-1019: Остали програми, распоређена су
средства на апропријацији 463 у износу од 800.000,00 динара за остале трошкове.
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Програм 11: Социјална и дечија заштита (0901)
– Програмска активност 0901-0001: Једнократне помоћи
и други видови помоћи, распоређена су средства на апропријацији 472 у укупном износу од 1.990.000,00 динара за
помоћ посебно осетљивим социјалним групама.
– Пројекат 0901-1031: Подршка социо-хуманитарним
организацијама, распоређена су средства на апропријацији
481 у укупном износу од 1.000.000,00 динара за реализацију
пројеката организација социо-хуманитарне помоћи путем
конкурса.
– Програмска активност 0901-0005: Подршка реализацији програма Црвеног крста, распоређена су средства на
апропријацији 481 у укупном износу од 400.000,00 динара
за реализацију програма општинске организације Црвеног
крста.
– Пројекат 0901-1020: Подршка избеглим и расељеним лицима, распоређена су средства на апропријацијама
421,423 и 472 у износу 34.880.000,00 динара за економско и
социјално оснаживање избеглих и расељених лица.
Програм 13: Развој културе и информисања (1201)
– Програмска активност 1201-0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва распоређена су средства на апропријацији 481 у укупном износу од
2.000.000,00 динара за спровођење пројеката невладиних
организација по конкурсу.
– Програмска активност 1201-0003: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа,
распоређена су средства на апропријацији 481 у укупном
износу од 2.000.000,00 динара за спровођење пројеката невладиних организација из ове области по конкурсу.
Програм 14: Развој спорта и омладине (1301)
– Програмска активност 1301-0001: Подршка локалним
спортским организацијама,удружењима и савезима распоређена су средства на апропријацији 481 у укупном износу
од 2.000.000,00 динара за спровођење пројеката спортских
организација по конкурсу.
– Програмска активност 1301-0002: Подршка предшколском и школском спорту, распоређена су средства на апропријацији 481 у укупном износу од 1.100.000,00 динара за
реализацију школских такмичења.
– Пројекат 1301-1021: Подршка спортским клубовима
кроз доделу бесплатних термина у спортским објектима,
распоређена су средства на апропријацији 481 у износу од
16.000.000,00 динара за коришћење бесплатних термина
кроз спроведен конкурс.
– Пројекат 1301-1022: Награде успешним спортистима,
распоређена су средства на апропријацији 472 у износу од
750.000,00 динара за награде спортистима који су освајали
медаље на републичким и међународним такмичењима.
– Пројекат 1301-1023: Изградња спортске инфраструктуре, распоређена су средства на апропријацији 511 у износу од 41.340.000,00 динара за капитална улагања у спортске
објекте.
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе (0602)
– Програмска активност 0602-0001: Функционисање
локалне самоуправе и градских општина распоређене су
средства у укупном износу од 518.091.463,27 динара за исплату плата и других накнада запослених у Управи ГО Сурчин (411, 412, 413, 414, 415 и 416), трошкове редовног рада
Управе (422,423,424,425,426 ), исплату средстава у складу са
обавезом умањења основице од 10% (465), субвенције јавним предузећима (451), капитална улагања (511, 512 и 541),
порезе,таксе и накнаде штете (482, 483 и 485),као и дотације невладиним организацијама (481). Субвенције су предвиђене за ЈП „Сурчин-гас” (9.000.000,00), ЈП „Кабловска”
(4.560.000,00) и ЈП за спорт и рекреацију (6.000.000,00), као
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и за ЈП „Сурчин” интервентним давањем града за решавање
пренетих неизмирених обавеза за изградњу саобраћајнице
Сурчинска петља (62.438.605,00).
– Програмска активност 0602-0014: Управљање у ванредним ситуацијама распоређена су средства на апропријације у износу од 2.300.000,00 динара за финансирање планова(511),опреме(512) и услуга (424 ) за предузимање мера за
заштиту грађана и имовине у ванредним ситуацијама.
– Пројекат 0602-1024: Награде заслужним грађанима
распоређена су средства на апропријацији 423 у износу
750.000,00 динара за доделу награда успешним грађанима у
областима својих деловања(полицајац,ватрогасац,учитељ.).
– Пројекат 0602-1025: Излети пензионера распоређена
су средства на апропријацији 423 у износу 3.000.000,00 динара.
– Пројекат 0602-1026: Капитално инвестирање у ДК Добановци распоређена су средства на апропријацији 511 у
износу од 105.000.000,00.
– Пројекат 0602-1027: Капитално инвестирање у ДК Бољевци распоређена су средства на апропријацији 511 у износу од 50.280.000,00.
– Пројекат 0602-1028: Капитално инвестирање у ДК
Сурчин распоређена су средства на апропријацији 511 у износу од 64.063.586,01 динара.
– Пројекат 0602-1029: Партиципативно буџетирање –
распоређена су средства на апропријацијама 424,425 и 511
у износу од 12.500.000,00 динара за радове и услуге по предлозима грађана након спроведене анкете.
Глава 3.1 – Месне заједнице
Расходи и издаци индиректних корисника– месних заједница у укупном износу од 7.190.728,51 динара, изврша-

Циљ
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вају се преко рачуна директног корисника, Управе градске
општине Сурчин, у складу са Одлуком о буџету и финансијским плановима месних заједница као индиректних корисника.
Месне заједнице, као индиректни корисници буџетских
средстава, који своје финансијско пословање не обављају преко сопствених рачуна, у складу са чланом 12. Уредбе
о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС”, бр.
125/03 и 12/06), воде само помоћне књиге и евиденције.
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе (0602)
– Програмска активност 0602-0002: Функционисање
месних заједница распоређена су средства за текуће расходе у месним заједницама и закуп пословног простора
421,425,426, за накнаде председницима месних заједница
(423) у укупном износу од 7.190.728,51 динара, а служиће за
трошкове редовног рада месних заједница.
Глава 3.2 – Установа културе „Сурчин”
Програм 13: Развој културе и информисања (1201)
– Програмска активност 1201-0001: Функционисање локалних установа културе распоређена су средства у укупном износу од 17.889.792,46 динара за плате и накнаде запослених (411, 412, 413, 414, 415), трошкове текућег пословања
(421, 422, 423, 424, 425 и 426), исплату умањења основице у
износу од 10% (465), порезе и таксе (482) и куповину опреме (512).
– Пројекат 1201-1030: Културне манифестације, распоређена су средства на апропријацијама 421, 422, 423, 424
и 425 у укупном износу од 16.290.875,33 динара за финансирање културних манифестација на територији општине
(Бојчинско културно лето,Улица отвореног срца,Пливање
за Богојављенски крст,Фестивал мале форме.).
ОчеЦиљана Циљана Циљана
кивана
вредност вредност вредност
вредност
у 2018
у 2019
у 2020
у 2017

Шифра

Програм 1: Становање,урбанизам
и просторно планирање

1101

Просторни развој у складу са
плановима

ПА: Просторно и урбанистичко
планирање

0001

Повећање покривености територије планском и урбанистичком
документацијом

Број усвојених планова и пројеката

1

0

3

3

3

Пројекат: Уклањање објеката
по решењима грађевинске
инспекције

1002

Спречавање бесправне градње
и спречавање опасности по
живот и здравље људи,објеката и
саобраћаја

Број уклоњених бесправних
објеката

7

0

0

2

5

Број уклоњених рушевних
објеката

2

2

7

5

5

Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана

1264

980

890

865

810

Укупан број замена светиљки
након пуцања лампи

396

203

162

158

134

Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан Укупан број светиљки које су
негативан утицај на животну
замењене савременијим
средину

195

860

920

970

1035

Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица
јавног осветљења

>5%

>20%

>32%

>46%

>49%

Максимална могућа покривеност
насеља и територије услугама
уређења и одржавања зеленила

Број м2 јавних зелених површина
на којима се уређује и одржава
зеленило у односу на укупан број
м2 зелених површина

838035
(4,2%)

671820
(3,36%)

672.820
(3,36%)

701.820
(3,51%)

721820
(3,61%)

Адекватан квалитет пружених
услуга уређења и одржавања
јавних зелених површина

Динамика уређења јавних зелених
површина

214
дана

214
дана

214
дана

214
дана

214
дана

14

14

14

14

14

Програм 2: Комуналне делатности

1102

Повећање покривености насеља
и територије јавним осветљењем,делатностима одржавања јавних
зелених површина,одржавање
чистоће

ПА:Одржавање јавног осветљења

0001

Адекватно управљање јавним
осветљењем

ПА: Одржавање јавних зелених
површина

0002

Индикатор

Вр. у
базној
2016

Програм/ПА/Пројекат

Број извршених инспекцијских
контрола

Број 115 – 26

Програм/ПА/Пројекат

ПА: Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Пројекат: Гасификација на територији ГО Сурчин
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ОчеЦиљана Циљана Циљана
кивана
вредност вредност вредност
вредност
у 2018
у 2019
у 2020
у 2017

Шифра

Циљ

Индикатор

Вр. у
базној
2016

0003

Максимална могућа покривеност
насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина

Степен покривености територије
услугама одржавања чистоће
јавно—прометних површина(број
улица које се чисте у односу на
укупан број улица у општини)

4,7%

4,7%

4,7%

5,2%

5,8%

Површина покривености територије услугама одржавања чистоће
јавно—прометних површина(површина улица које се чисте
у односу на укупну површину
улица у општини)

14,7%

14,7%

14,7%

16,27%

18,14%

Степен покривености корисника
услугом

4204

4308

4438

4588

4788

Број км нових изграђених мрежа

1285

1440

1820

2100

2380

Степен покривености територије
услугама

79%

82%

85%

89%

90%

Број уклоњених објеката

3

10

10

10

10

2

3

3

3

3

1003

Снабдевање грађана природним
гасом

Пројекат: Извршавање решења
комуналне инспекције

1004

Довођење јавних површина у
функционалну намену

Програм 5: Пољопривреда и
рурални развој

0101

Раст производње и стабилност
дохотка произвођача

ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној
заједници

0001

Стварање услова за развој и
унапређење пољопривредне
производње

Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на
територији општине
Број учесника едукација

100

150

200

200

200

2565

909

1000

1200

1200

Пројекат : Уређење атарских
путева

1005

Уредити атарске путеве

Број метара уређених атарских
путева

Пројекат: Противградна одбрана

1006

Заштита пољопривредних усева
и добара

Број набављених противградних
ракета

0

3

5

6

7

Програм 6: Заштита животне
средине

0401

Унапређење управљања отпадним
водама и управљања комуналним
и осталим отпадом

ПА: Управљање комуналним
отпадом

0005

Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом

Број 'дивљих'депонија

26

21

16

13

10

80%

83%

83%

83%

83%

0

0

6

6

6

0

0

1000

1000

1000

5

5

5

5

5

Број уређаја саобраћајне сигнализације који се одржава

5

5

5

5

5

Број подељених седишта за аута
за новорођенчад

0

0

500

500

500

400

600

800

800

800

0

0

2890

3000

3200

111,400
км

267,386
км

320,500
км

335,000
км

396,200
км

Проценат становништва покривеног услугом прикупљања
комуналног отпада

1008

Јачање еколошке свести код
Број додељених награда за литестановништва и ученика основних
рарни конкурс
школа о очувању животне средине

Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

0701

Повећање безбедности учесника
у саобраћају и смањење броја
незгода

ПА:Одржавање саобраћајне
инфраструктуре

0002

Одрж.квалитета железничке путне
мреже и одржавање саобраћајБрој пружних путних прелаза
не сигнализације на пружним
који се одржавају
прелазима

Пројекат: Конкурси у области
заштите животне средине

Број подељених платнених торби

Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја

1009

Повећање безбедности деце у
саобраћају

Број деце која су прошла едукацију
Пројекат: Изградња и одржавање
некатегорисаних путева

1010

Одржавање квалитета путне
мреже

Пројекат: Зимско одржавање
путева

1011

Повећање безбедности у саобраћаБрој километара очишћеног пута
ју у зимским месецима

Програм 9: Основно образовање
и васпитање

2002

Доступност основног образовања
свој деци на територији и потпуни
обухват деце

Пројекат: Исхрана и смештај ученика са посебним потребама

1012

Побољшање услова школовања
деце са посебним потребама

Број корисника

41

50

53

55

55

Пројекат :Текуће одржавање
школа

1013

Одржавање школске инфраструктуре у циљу побољшања услова
рада ученика и особља

Број поднетих захтева

17

4

10

10

10

Пројекат: Превоз ученика основних школа

Број метара путева

1014

Побољшање услова школовања

Број реализованих услуга превоза

2

2

3

3

4

Пројекат : Награде успешним
ученицима

1015

Подстицај за постизање бољих
резултата у учењу

Број награђених ученика

35

35

40

40

45

Пројекат : Превоз ученика на
републичка и међународна
такмичења

1016

Јачање капацитета знања

Број ученика

5

7

9

10

12

Пројекат : Превоз ученика са
посебним потребама

1017

Побољшање услова школовања
деце са посебним потребама

Број корисника

10

11

19

12

12
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Програм/ПА/Пројекат

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Шифра

Циљ

Индикатор

Пројекат : Ђаци прваци

1018

Подела поклона добродошлице
ђацима првацима са циљем улепшавања првог дана школе

Број ученика првих разреда

Пројекат : Остали програми

1019

Побољшање услова школовања
деце и рада просветних радника

Проценат реализованих захтева

Програм 11:Социјална и дечија
заштита

0901

Повећање доступности права
и услуга социјалне заштите и
унапређење квалитета услуга
социјалне заштите

ПА:Социјалне помоћи

0001

Унапређење заштите сиромашних

Пројекат:Подршка социо-хуманитарним организацијама

1031

ПА:Подршка реализацији програма Црвеног крста

Пројекат:Подршка избеглим и
расељеним лицима

Вр. у
базној
2016

ОчеЦиљана Циљана Циљана
кивана
вредност вредност вредност
вредност
у 2018
у 2019
у 2020
у 2017

500

500

520

550

550

100%

100%

100%

100%

100%

Број корисника једнократних
помоћи

68

32

30

25

20

Подстицање развоја разноврсних
социјалних и других услуга у
заједници

Проценат корисника финансијске
подршке и подршке у натури у
односу на укупан број поднетих
захтева

0%

0%

35%

45%

60%

0005

Социјално деловање-олакшање
људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у
невољи,развијањем солидарности
међу људима,организовањем
различитих облика помоћи

Број дистрибутивних пакета за
социјално угрожено становништво

220

250

300

320

350

1020

Побољшање соци-економског
положаја и давање доприноса
интеграцији избеглих лица на
територији општине Сурчин

Број пакета грађевинског материјала

0

14

10

15

15

Број пољопривредно-пословних
пакета за покретање сопственог
посла

0

13

10

13

13

Број пакета за покретање сопственог посла

0

0

10

12

12

5,35%

5,58%

5,80%

6,00%

6,10%

23

0

29

31

30

0

2

3

4

2

3

4

3

3

10500

11000

12000

12800

13200

40

0

45

45

45

1

5

5

5

5

Проценат деце која су укључена у
школска такмичења у односу на
укупан број школске деце

29%

29%

30%

30%

30%

Број спортских организација
које користе услуге предузећа из
области спорта

14

14

14

14

14

Побољшање соци-економског
положаја и давање доприноса
интеграцији особа женског рода,
а које припадају категорији избеглих лица на територији општине
Сурчин
Програм 13: Развој културе и
информисања

Подстицање развоја културе
Број запослених у установама
културе у односу на укупан број
запослених у ЈЛС

ПА: Функционисање локалних
установа културе

0001

Обезбеђење редовног функционисања установе културе

ПА: Јачање културне продукције
и уметничког стваралаштва

0002

Повећање учешћа грађана у кулБрој програма и пројеката Удрутурној продукцији и уметничком
жења грађана/КУД подржаних од
стваралаштву и унапређење разностране града/општине
врсности културне понуде
Повећање учешћа грађанакиу
културној продукцији и уметничком стваралаштву и унапређење
разноврсности културне понуде

Број програма и пројеката
Удружења грађанки подржаних од
стране града/општине
Број културно-историјских споменика са извршеним улагањима

ПА: Унапређење система очувања
и представљања културно-историјског наслеђа

0003

Унапређење очувања културно-историјског наслеђа

Пројекат:Културне манифестације

1030

Задовољење потреба за културним Број посетилаца културним манисадржајем
фестацијама

1301

Обезбеђење услова за бављење
спортом свих грађана и грађанки
општине

ПА:Подршка локалним спортским организаацијама, удружењима и савезима

0001

Обезбеђење услова за рад и
унапређење капацитета спортских
организација преко којих се
остварује јавни интерес у области
спорта у општини

ПА:Подршка предшколском и
школском спорту

0002

Унапређење предшколског и школ- Број програма којима се реализују
ског спорта
активности школског спорта

Програм 14: Развој спорта и
омладине

Број 115 – 27

Број организација подржаних од
стране општине

Пројекат: Подршка спортским клубовима кроз доделу
бесплатних термина у спортским
објектима

1021

Обезбеђење услова за рад и
унапређење капацитета спортских
организација преко којих се
остварује јавни интерес у области
спорта у општини

Број додељених термина

4380

4380

4380

4380

4380

Пројекат: Награде успешним
спортистима

1022

Подршка успешним спортистима

Број додељених награда

3

3

4

5

6

Подршка успешним спортисткињама

Број спортисткиња које су добиле
награду

0

3

3

4

4

Број 115 – 28

Програм/ПА/Пројекат

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Шифра

Циљ

Индикатор

Планско подстицање и креирање
услова за бављење спортом свих
Број објеката на којима се врше
грађана и грађанки града/општине реконструкције

Пројекат: Изградња спортске
инфраструктуре

1023

Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе

0602

Одрживо управно и финансијско
функционисање општине у складу
са надлежностима и пословима

ПА:Функционисање локалне
самоуправе и градских општина

0001

Функционисање управе

13. децембар 2018.
Вр. у
базној
2016

ОчеЦиљана Циљана Циљана
кивана
вредност вредност вредност
вредност
у 2018
у 2019
у 2020
у 2017

0

4

4

5

5

Број решених предмета у календарској години

13000

13450

25530

26040

26560

Проценат решених предмета у
календарској години

89,27%

91,82%

90.40%

91,40%

92,40%

100%

94%

96%

97%

98%

12

15

20

21

25

Проценат попуњености радних
места која подразумевају вођење
управног поступка
Број донетих правилника
ПА: Функционисање месних
заједница

0002

Обезбеђено задовољавање потреба
% буџета који се издваја за функи интереса локалног становниционисање месних заједница
штва деловањем месних заједница

1%

1,23%

1,11%

1,2%

1,2%

ПА: Ванредне ситуације

0014

Изградња ефикасног превентивног
система заштите и спасавања на
Број идентификованих објеката
избегавању последица елементар- критичне инфраструктуре
них и других непогода

50

50

50

50

50

Број урађених планова и програма

0

0

2

0

0

Број радио станица које су
прибављене

0

0

10

0

0

Пројекат: Награде заслужним
грађанима

1024

Подршка грађанима који су
показали изузетне резултате у
областима у којима делују

Број награђених грађана

0

0

36

36

36

Пројекат: Излети пензионера

1025

Подршка старијим грађанима

Број пензионера који су отишли
на излет

0

3000

3000

4000

5000

Пројекат: Капитално инвестирање у ДК Добановци

1026

Реконструкција објекта ДК
Добановци

Завршена реконструкција објекта

1

Пројекат: Капитално инвестирање у ДК Бољевци

1027

Реконструкција објекта ДК
Бољевци

Завршена реконструкција објекта

1

Пројекат: Капитално инвестирање у ДК Сурчин

1028

Реконструкција објекта ДК
Сурчин

Завршена реконструкција објекта

1

Пројекат: Партиципативно
буџетирање

1029

Учешће грађана у креирању буџета

Број предлога грађана који су
ушли у буџет

10

12

15

Раздео 4. Општинско правобранилаштво
Сектор: Опште услуге јавне управе
Сврха: Остваривање послова правне заштите имовинских права и интереса градске општине
За раздео 4 су опредељена средства у износу од 3.322.067,00 динара што чини 0.28% буџета за 2018. годину
Функционише кроз:
– Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе (0602)
– Програмска активност 0602 – 0004 Општинско правобранилаштво. Распоређена су средства по апропријацијама у
укупном износу од 3.322.067,00 динара. Користиће се за исплату плата и других накнада запослених и постављених лица у
Правобранилаштву (411, 412, 413, 414, 415), трошкове редовног рада постављених и запослених лица у Правобранилаштву
(422, 423, 426), исплату средстава у складу са обавезом умањења основице од 10% (465).

Програм/ПА/Пројекат

Шифра

Циљ

Програм 15: Опште услуге локалне
0602
самоуправе

Одрживо управно и финансијско
функционисање општине у складу
са надлежностима и пословима

ПА: Општинско правобранилаштво

Заштита имовинских права и
обавеза општине

0004

Индикатор

Број решених предмета

Вр.у
базној
2016

ОчеЦиљана Циљана Циљана
кивана
вредност вредност вредност
вредност
у 2018
у 2019
у 2020
у 2017

5

5

5

5

5

Проценат решених предмета у
односу на укупан број предмета

10%

10%

10%

10%

10%

Број правних мишљења датих
органима, стручним службама
и другим правним лицима чија
имовинска и друга права заступа

43

23

23

22

20
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Члан 19.
Ова одлука се објављује у „Службеном листу Града Београда”, а ступа на снагу даном објављивања.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-256/18, 13. децембра 2018. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 13. децембра 2018. године на основу члана 5. став 3.
Закона о јавним предузећима (,,Службени гласник РС”, број
15/16) и члана 18. тачка 13. Статута Градске општине Сурчин (,,Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13
и 47/15), доноси

ОД Л У КУ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА НА ИЗГРАДЊИ И ОДРЖАВАЊУ ГАСОВОДНЕ МРЕЖЕ СУРЧИН
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком врши се промена Оснивачког акта јавног
предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању
гасоводне мреже Сурчин (,,Службени лист града Београда” број 94/14, 47/15 и 94/16), које је Решењем Скупштине Градске општине Сурчин број I–06–88/2008 од 31. јула
2008. године (,,Службени лист Града Београда”, број 36/08),
основано и уписано у Регистар привредних субјеката БД
138319/2008 од 4. новембра 2008. године као Јавно предузеће за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцијe гаса Београд, Сурчин, Војвођанска 79.
Одлуком о о промени оснивачког акта јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже
и дистрибуцију гаса број I-01-06-183/2014 од 14. новембра
2014. године – пречишћен текст и Одлуке о допунама Одлуке о оснивању јавног предузећа за обављање послова на
изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса број I-0106-250/2015 од 27. јула 2015. године (,,Службени лист Града Београда”, број 94/16), ово јавно предузеће је променило
пословно име у Јавно предузеће за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже Сурчин и Решењем
Агенције за привредне регистре БД 81130/2016 од 14. октобра 2016. године наведена промена је уписана у Регистар
привредних субјеката.
II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Оснивач јавног предузећа
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ном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.
Јавно предузеће не може да промени облик организовања без претходне сагласности оснивача.
III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Члан 4.
Јавно предузеће послује под пословним именом Јавно
предузеће за обављање за обављање послова на изградњи и
одржавању гасоводне мреже Сурчин (у даљем тексту: предузеће).
Скраћено пословно име предузећа је: ЈП Сурчин-гас
Сурчин
Седиште предузећа је у Сурчину, Војвођанска 109.
Матични број предузећа је: 20474190, а ПИБ 105849067.
Члан 5.
Јавно предузеће има печат, штамбиљ и лого, чији се изглед и садржина утврђују статутом јавног предузећа (у даљем тексту: Статут).
IV. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 6.
Претежна делатност предузећа је:
– 42.21 – изградња цевовода
Осим наведене претежне делатности, предузеће ће се бавити и другим делатностима, као што су:
– 33.12 – поправка машина,
– 43.22 – постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
– 43.29 – остали инсталациони радови у грађевинарству,
– 43.99 – остали непоменути специфични грађевински
радови.
Јавно предузеће може поред делатности за чије је обављање основано, да обавља и друге делатности утврђене
Статутом уз сагласност оснивача.
V. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Основни капитал
Члан 7.
Основни капитал предузећа, који је у складу са Законом
о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре
и Правилником о садржини Регистра привредних субјеката
и документацији потребној за регистрацију, унет као регистрациони податак, износи:
– Уписан новчани капитал
38.298,60 РСД;
– Уплаћени новчани капитал
38.298,60 РСД 30. септембра 2008.

Члан 2.
Оснивач јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже Сурчин је Градска
општина Сурчин, Војвођанска 79, матични бро: 17587714 (у
даљем тексту: оснивач).

Члан 8.
Средства у јавној својини могу се улагати у капитал предузећа, у складу са законом и актима оснивача.
По основу улагања средстава у јавној својини, оснивач
стиче уделе у предузећу, као и права по основу тих удела.
Удео оснивача у основном капиталу предузећа износи
100%.

Правни статус јавног предузећа

Имовина јавног предузећа

Члан 3.
Јавно предузеће има статус правног лица, са правима,
обавезама и одговорностима утврђеним законом и у прав-

Члан 9.
Имовина јавног предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчаним средствима
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и хартијама од вредности и друга имовинска права, која су
пренета у својину јавног предузећа, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини.
Предузеће не може да отуђи имовину веће вредности
који су у функцији обављања претежне делатности за коју је
образовано предузеће.
Стварима у јавној својини које је оснивач уложио у
предузеће преносом права коришћења, без преноса права
својине, предузеће не може да располаже, нити да их даље
уступа на коришћење, без сагласности оснивача.
Одговорност и овлашћења јавног предузећа у правном
промету
Члан 10.
Предузеће је правно лице и има право да у правном
промету закључује уговоре и друге правне послове, као и да
предузима друге правне радње у оквиру своје правне и пословне способности.
Јавно предузеће за своје обавезе одговара целокупном
својом имовином.
VI. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА
ПРЕМА ПРЕДУЗЕЋУ И ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ
Члан 11.
Предузеће је дужно да делатност за коју је основано обавља на начин којим се обезбеђује редовно, континуирано и
квалитетно пружање услуга крајњим корисницима.
Предузеће је у обавези да оснивачу поднесе Годишњи
извештај о реализацији програма пословања за претходну
годину.
Члан 12.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса, односно
остваривања циљева ради којих је предузеће основано,
оснивач даје сагласност на следеће акте јавног предузећа:
1) дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и
развоја јавног предузећа;
2) годишњи програм пословања јавног предузећа;
3) расподелу добити јавног предузећа и начин покрића
губитка јавног предузећа;
4) Статут;
5) статусне промене, промене правне форме јавног предузећа и промене седишта и пословног имена јавног предузећа;
6) Годишњи извештај о реализацији програма пословања;
7) улагање капитала јавног предузећа и оснивање других
правних субјеката;
8) процену вредности капитала јавног предузећа и исказивање капитала јавног предузећа у акцијама;
9) програм својинске трансформације јавног предузећа
и одлуку о својинској трансформацији јавног предузећа;
10) отуђење непокретних ствари;
11) давање гаранција, авала, јемстава, залога и других
средстава обезбеђења за послове који не улазе у обављање
делатности од општег интереса;
12) ценовнике услуга јавног предузећа;
13) исплату стимулације директору и извршном директору.
Акт на који оснивач даје сагласност сматра се усвојеним
кад оснивач на њега да сагласност.
На акте којима се одлучује о статусним променама,
оснивању других правних субјеката и улагању капитала,
оснивач даје претходну сагласност.
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Члан 13.
Оснивач је дужан да у складу са законом обезбеди несметано вршење делатности јавном предузећу како би се
она обављала у континуитету.
Оснивач је дужан да врши надзор и контролу над радом
предузећа.
Члан 14.
У случају поремећаја у пословању предузећа, оснивач
може предузети мере којима ће обезбедити услове за несметано функционисање предузећа и обављање делатности
због којих је предузеће основано, а нарочито:
– разрешење органа које именује и именовање привремених органа предузећа;
– промену унутрашње организације предузећа;
– ограничење у погледу права располагања појединим
средствима предузећа,
– друге мере одређене законом.
Члан 15.
За време ратног стања, непосредне ратне опасности или
других ванредних ситуација, оснивач може у предузећу
утврдити организацију за извршење послова од стратешког
значаја за Градску општину Сурчин.
VII. РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ, ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА
И СНОШЕЊЕ РИЗИКА
Члан 16.
Предузеће је дужно да део остварене добити уплати у
буџет оснивача, по завршном рачуну за претходну годину.
Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор
предузећа, уз сагласност оснивача.
Висина и рок за уплату утврђује се одлуком о буџету
оснивача за наредну годину.
Одлуку о начину покрића губитака доноси Надзорни одбор предузећа, уз сагласност оснивача.
Члан 17.
Средства за обављање делатности предузећа обезбеђују
се из: прихода од обављања делатности и других извора у
складу са законом.
Делатност предузећа финансира се на основу годишњег
програма пословања, који доноси Надзорни одбор предузећа.
Програм пословања из става 2. овог члана доставља се
оснивачу ради давања сагласности, најкасније до 1. децембра текуће године, за наредну годину.
Програм пословања се сматра донетим када на њега сагласност да оснивач.
Планови и програми
Члан 18.
Планови и програми предузећа су:
– годишњи програм пословања;
– средњорочни план пословне стратегије и развоја предузећа;
– дугорочни план пословне стратегије и развоја предузећа;
– други планови и програми (посебни програми за коришћење субвенција, гаранција или других средстава).
Планови и програми се сматрају донетим када на њих
сагласност да оснивач.
Члан 19.
Годишњи програм пословања предузећа садржи, нарочито:
– планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама;
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– планиране набавке;
– план инвестиција;
– планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка;
– елементе за целовито сагледавање цена производа и
услуга;
– план зарада и запошљавања;
– критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.
Измене и допуне годишњег могу се вршити искључиво
из стратешких и државних интереса или уколико се битно
промене околности у којима предузеће послује.
Члан 20.
Ако Надзорни одбор предузећа до почетка календарске
године не донесе годишњи програм пословања, до доношења тог програма зараде запосленима се обрачунавају на начин и под условима утврђеним годишњим, односно трогодишњим програмом пословања за претходну годину.
VIII. УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 21.
Предузеће се може задужити под условима и на начин
предвиђеним законом и програмом пословања предузећа.
Одлуку о задужењу предузећа код пословних банака,
фондова или других финансијских организација доноси
Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.
Предузеће се може задуживати само под условом да је
финансијски и кредитно способно да преузме отплату зајма.
Укупно краткорочно задужење у току календарске године не може прећи укупно остварени приход предузећа у
претходној календарској години.
Приоритетне инвестиције, које предузеће намерава да
финансира задуживањем, морају бити дефинисане у планским актима предузећа, са процењеном вредношћу, извором финансирања, обимом средстава која ће бити обезбеђена задуживањем и динамиком отплате задужења.
Члан 22.
Предузеће може да користи било који облик буџетске
помоћи (субвенције, гаранције или другу врсту помоћи),
под условом да предложи посебан програм коришћења
помоћи, са временски ограниченом и мерљивом динамиком повећања ефикасности и унутрашњих промена које ће
довести предузеће у позицију да може да послује без ових
облика помоћи или уз њихово смањење.
IX. ЗАСТУПАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 23.
Предузеће заступа и представља директор предузећа.
X. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 24.
Органи предузећа су:
– Надзорни одбор;
– директор.
Надзорни одбор
Члан 25.
Надзорни одбор има три члана од којих је један председник.
Председника и чланове надзорног одбора предузећа
именује Скупштина градске општине на период од четири
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године. За председника и члана Надзорног одбора именује
се лице које испуњава услове предвиђене законом којим се
уређује правни положај јавних предузећа.
Један члан надзорног одбора именује се из реда запослених.
Члан 26.
Надзорни одбор:
1. доноси дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
2. доноси годишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије из
тачке 1. овог члана;
3. усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
4. усваја тромесечни извештај о степену усклађености
планираних и реализованих активности;
5. усваја финансијске извештаје;
6. надзире рад директора;
7. доноси статут;
8. одлучује о статусним променама, оснивању других
правних субјеката и улагању капитала;
9. доноси одлуку о расподели добити, односно начину
покрића губитка;
10. закључује уговоре о раду са директором, у складу са
законом којим се уређују радни односи;
11. врши друге послове у складу са законом и Статутом.
Председник и чланови надзорног одбора дужни су да
се додатно стручно усавршавају у области корпоративног
управљања.
Члан 27.
Председник и чланови Надзорног одбора имају право на
одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана, утврђује оснивач
а у складу са подзаконским актом Владе.
Директор
Члан 28.
Директора предузећа именује Скупштина Градске општине Сурчин на мандатни период од четири године, а на
основу спроведеног конкурса. Поступак за именовање и
разрешење директора предузећа врши се у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и
Статутом градске општине.
Услови за именовање директора предузећа прописани
су законом, а Статутом предузећа могу бити одређени и
други услови које лице мора да испуни да би било именовано за директора јавног предузећа.
Директор предузећа заснива радни однос на одређено
време.
Директор предузећа је функционер који обавља јавну
функцију.
Директор не може имати заменика.
Члан 29.
Директор јавног предузећа:
1) представља и заступа јавно предузеће;
2) организује рад јавног предузећа и руководи процесом
рада;
3) води пословање јавног предузећа;
4) одговара за законитост рада јавног предузећа;
5) предлаже финансијске извештаје јавног предузећа;
6) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја јавног предузећа и одговоран је за њихово спровођење;
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7) предлаже годишњи програм пословања и одговоран
је за његово спровођење;
8) извршава одлуке Надзорног одбора;
9) бира извршне директоре и закључује са њима уговоре
о раду, у складу са законом којим се уређују радни односи;
10) бира представнике јавног предузећа у скупштини
друштва капитала чији је једини власник Јавно предузеће;
11) доноси акт о систематизацији послова у јавном предузећу.
Члан 30.
Скупштина градске општине Сурчин може именовати вршиоца дужности директора до именовања директора
предузећа по спроведеном јавном конкурсу.
Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године.
Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца
дужности директора.
Вршилац дужности директора мора испуњавати услове
за именовање директора предузећа прописане законом и
Статутом предузећа.
Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења
која има директор предузећа.
Извршни директор
Члан 31.
За извршног директора предузећа бира се лице које испуњава услове прописане законом којим се уређује правни
положај јавних предузећа.
Предузеће не може имати више од седам извршних директора, а број извршних директора утврђује се Статутом
предузећа.
Извршни директор не може имати заменика.
Извршни директор мора бити у радном односу у предузећу.
Извршни директор за свој рад одговара директору и
обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио директор, у складу са овом одлуком и Статутом предузећа.
Члан 32.
Предузеће има Статут, којим се уређује организација
предузећа, ближе дефинишу послови и начин одлучивања
органа предузећа и друга питања од значаја за пословање
предузећа у складу са законом и другим прописима.
Статут доноси Надзорни одбор и упућује га оснивачу на
сагласност.
Измене и допуне Статута врше се на начин и по поступку за доношење овог акта.
XI ЈАВНОСТ РАДА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 33.
Предузеће је дужно да на својој интернет страници објави:
1) радне биографије чланова Надзорног одбора, директора и извршних директора;
2) организациону структуру;
3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања,
као и све његове измене и допуне, односно извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту;
4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора;
6) друге информације од значаја за јавност.
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XII. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 34.
Предузеће је дужно да се у свом пословању придржава
свих законских прописа који се односе на заштиту животне
средине и безбедности и здрављу на раду.
XIII. ОПШТИ АКТИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 35.
Општи акти јавног предузећа су Статут, одлуке, правилници и други акти којима се на општи начин уређују одређена питања.
Статут је основни општи акт јавног предузећа.
Остали општи акти јавног предузећа не смеју бити у супротности са одредбама Статута.
XIV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
Предузеће је дужно да усагласи своја општа акта, организацију и пословање са законом и одредбама ове одлуке у
року од 90 дана од дана доношења ове одлуке.
Члан 37.
Јавно предузеће наставља са радом у складу са овом
одлуком и Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16).
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о промени оснивачког акта јавног предузећа за обављање
послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже Сурчин
(,,Службени лист Града Београда”, бр. 94/14, 47/15 и 94/16).
Члан 38.
Одлука ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-90-263/18, 13. децембра 2018. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 13. децембра 2018. године на основу члана 5. став 3.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број
15/16) и члана 18. тачка 13. Статута Градске општине Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13
и 47/15), доноси

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАЂАНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком врши се промена Оснивачког акта Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане Градске општине Сурчин
(„Службени лист Града Београда”, бр. 91/14, 81/16 и 94/16)
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које је Решењем Скупштине Градске општине Сурчин број
01-04-07-1//2005 од 2. марта 2005. године („Службени лист
града Београда” број 06/05), основано и уписано у Регистар
привредних субјеката, Агенција за привредне регистре БД
30130/05 од 3. јуна 2005. године као Јавно предузеће за обављање комуналних и других делатности од општег интереса
за грађане Градске општине Сурчин.
Одлуком о промени оснивачког акта Јавног предузећа за
обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане Градске општине Сурчин („Службени лист
града Београда” број 91/14, 81/16 и 94/16), формиран је организациони део-огранак и Решењем Агенције за привредне регистре БД 78658/2016 од 7. октобра 2016. године, наведена промена је уписана у Регистар привредних субјеката.
II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
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– 37.0 – уклањање отпадних вода;
– 38.21 – третман и одлагање отпада који није опасан;
– 43.12 – припремна градилишта;
– 47.8 – трговина на мало на тезгама и пијацама;
– 47.89 – трговина на мало осталом робом на тезгама и
пијацама;
– 52.21 – услужне делатности у копненом саобраћају
(претежна делатност огранка);
– 81.22 – услуге осталог чишћења зграда и опреме;
– 81.29 – услуге осталог чишћења;
– 96.03 – погребне и сродне делатности (остале делатности огранка).
Јавно предузеће може поред делатности за чије је обављање основано, да обавља и друге делатности утврђене
Статутом уз сагласност Оснивача.
V. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Оснивач јавног предузећа

Основни капитал

Члан 2.
Оснивач Јавног предузећа за обављање комуналних и
других делатности од општег интереса за грађане Градске
општине Сурчин је Градска општина Сурчин, Војвођанска
79, матични број: 17587714 (у даљем тексту: оснивач).

Члан 7.
Основни капитал предузећа, који је у складу са Законом
о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре
и Правилником о садржини Регистра привредних субјеката
и документацији потребној за регистрацију, унет као регистрациони податак, износи:
– Уписан новчани капитал
369,55 РСД
1.130,45 РСД
– Уплаћени новчани капитал
1.130,45 РСД 26. јуна 2013.
369,55 РСД 20. новембра 2014.

Правни статус јавног предузећа
Члан 3.
Јавно предузеће има статус правног лица, са правима,
обавезама и одговорностима утврђеним законом и у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.
Јавно предузеће не може да промени облик организовања без претходне сагласности оснивача.
III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Члан 4.
Јавно предузеће послује под пословним именом Јавно
предузеће за обављање комуналних и других делатности од
општег интереса за грађане Градске општине Сурчин (у даљем тексту: предузеће).
Скраћено пословно име предузећа је: ЈП Сурчин.
Седиште предузећа је у Добановцима, Маршала Тита 2.
Матични број предузећа је: 20044098 а ПИБ 103880249.
Предузеће има издвојен организациони део-огранак.
Пословно име под којим послује огранак је: Јавно предузеће за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане Градске општине Сурчин.
Седиште огранка: Сурчин, Војвођанска 73.
Члан 5.
Јавно предузеће има печат, штамбиљ и лого чији се изглед и садржина утврђују статутом Јавног предузећа (у даљем тексту: Статут).

Члан 8.
Средства у јавној својини могу се улагати у капитал предузећа, у складу са законом и актима оснивача.
По основу улагања средстава у јавној својини, оснивач
стиче уделе у предузећу, као и права по основу тих удела.
Удео оснивача у основном капиталу предузећа износи
100%.
Имовина јавног предузећа
Члан 9.
Имовина јавног предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчаним средствима
и хартијама од вредности и друга имовинска права, која су
пренета у својину јавног предузећа, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини.
Предузеће не може да отуђи имовину веће вредности
који су у функцији обављања претежне делатности за коју је
образовано предузеће.
Стварима у јавној својини које је оснивач уложио у
предузеће преносом права коришћења, без преноса права
својине, предузеће не може да располаже, нити да их даље
уступа на коришћење, без сагласности оснивача.

IV. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Одговорност и овлашћења јавног предузећа у правном
промету

Члан 6.
Претежна делатност предузећа је:
– 38.11 – сакупљање отпада који није опасан;
Осим наведене претежне делатности, предузеће ће се бавити и другим делатностима, као што су:
– 08.12 – експлоатација шљунка, песка, глине и коалина;
– 33.14 – поправка електричне опреме;

Члан 10.
Предузеће је правно лице и има право да у правном
промету закључује уговоре и друге правне послове, као и да
предузима друге правне радње у оквиру своје правне и пословне способности.
Јавно предузеће за своје обавезе одговара целокупном
својом имовином.
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VI. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА
ПРЕМА ПРЕДУЗЕЋУ И ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ

утврдити организацију за извршење послова од стратешког
значаја за Градску општину Сурчин.

Члан 11.
Предузеће је дужно да делатност од општег интереса за
коју је основано обавља на начин којим се обезбеђује редовно, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим
корисницима.
Предузеће је у обавези да оснивачу поднесе Годишњи
извештај о реализацији програма пословања за претходну
годину.

VII. РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ, ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА
И СНОШЕЊЕ РИЗИКА

Члан 12.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса, односно
остваривања циљева ради којих је предузеће основано,
оснивач даје сагласност на следеће акте јавног предузећа:
1) дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и
развоја јавног предузећа;
2) годишњи програм пословања јавног предузећа;
3) расподелу добити јавног предузећа и начин покрића
губитка јавног предузећа;
4) Статут;
5) статусне промене, промене правне форме јавног предузећа и промене седишта и пословног имена јавног предузећа;
6) Годишњи извештај о о реализацији програма пословања;
7) улагање капитала јавног предузећа и оснивање других
правних субјеката;
8) процену вредности капитала јавног предузећа и исказивање капитала јавног предузећа у акцијама;
9) програм својинске трансформације јавног предузећа
и одлуку о својинској трансформацији јавног предузећа;
10) отуђење непокретних ствари;
11) давање гаранција, авала, јемстава, залога и других
средстава обезбеђења за послове који не улазе у обављање
делатности од општег интереса;
12) ценовнике услуга јавног предузећа;
13) исплату стимулације директору и извршном директору.
Акт на који оснивач даје сагласност сматра се усвојеним
кад оснивач на њега да сагласност.
На акте којима се одлучује о статусним променама,
оснивању других правних субјеката и улагању капитала,
оснивач даје претходну сагласност.
Члан 13.
Оснивач је дужан да у складу са законом обезбеди несметано вршење делатности јавном предузећу како би се
она обављала у континуитету.
Оснивач је дужан да врши надзор и контролу над радом
предузећа.
Члан 14.
У случају поремећаја у пословању предузећа, оснивач
може предузети мере којима ће обезбедити услове за несметано функционисање предузећа и обављање делатности
због којих је предузеће основано, а нарочито:
– разрешење органа које именује и именовање привремених органа предузећа;
– промену унутрашње организације предузећа,
– ограничење у погледу права располагања појединим
средствима предузећа,
– друге мере одређене законом.
Члан 15.
За време ратног стања, непосредне ратне опасности или
других ванредних ситуација, оснивач може у предузећу

Члан 16.
Предузеће је дужно да део остварене добити уплати у
буџет оснивача, по завршном рачуну за претходну годину.
Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор
предузећа, уз сагласност оснивача.
Висина и рок за уплату утврђује се одлуком о буџету
оснивача за наредну годину.
Одлуку о начину покрића губитака доноси Надзорни одбор предузећа, уз сагласност оснивача.
Члан 17.
Средства за обављање делатности предузећа обезбеђују
се из: прихода од обављања делатности и других извора у
складу са законом.
Делатност предузећа финансира се на основу годишњег
програма пословања, који доноси Надзорни одбор предузећа.
Програм пословања из става 2. овог члана доставља се
оснивачу ради давања сагласности, најкасније до 1. децембра текуће године, за наредну годину.
Програм пословања се сматра донетим када на њега сагласност да оснивач.
Планови и програми
Члан 18.
Планови и програми предузећа су:
– годишњи програм пословања;
– средњорочни план пословне стратегије и развоја предузећа;
– дугорочни план пословне стратегије и развоја предузећа;
– други планови и програми (посебни програми за коришћење субвенција, гаранција или других средстава).
Планови и програми се сматрају донетим када на њих
сагласност да оснивач.
Члан 19.
Годишњи програм пословања предузећа садржи, нарочито:
– планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама;
– планиране набавке;
– план инвестиција;
– планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка;
– елементе за целовито сагледавање цена производа и
услуга;
– план зарада и запошљавања;
– критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.
Измене и допуне годишњег могу се вршити искључиво
из стратешких и државних интереса или уколико се битно
промене околности у којима предузеће послује.
Члан 20.
Ако Надзорни одбор предузећа до почетка календарске
године не донесе годишњи програм пословања, до доношења тог програма зараде запосленима се обрачунавају на начин и под условима утврђеним годишњим, односно трогодишњим програмом пословања за претходну годину.
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VIII. УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 21.
Предузеће се може задужити под условима и на начин
предвиђеним законом и програмом пословања предузећа.
Одлуку о задужењу предузећа код пословних банака,
фондова или других финансијских организација доноси
Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.
Предузеће се може задуживати само под условом да је
финансијски и кредитно способно да преузме отплату зајма.
Укупно краткорочно задужење у току календарске године не може прећи укупно остварени приход предузећа у
претходној календарској години.
Приоритетне инвестиције, које предузеће намерава да
финансира задуживањем, морају бити дефинисане у планским актима предузећа, са процењеном вредношћу, извором финансирања, обимом средстава која ће бити обезбеђена задуживањем и динамиком отплате задужења.
Члан 22.
Предузеће може да користи било који облик буџетске
помоћи (субвенције, гаранције или другу врсту помоћи),
под условом да предложи посебан програм коришћења
помоћи, са временски ограниченом и мерљивом динамиком повећања ефикасности и унутрашњих промена које ће
довести предузеће у позицију да може да послује без ових
облика помоћи или уз њихово смањење.
IX. ЗАСТУПАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 23.
Предузеће заступа и представља директор предузећа.
X. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 24.
Органи предузећа су:
– Надзорни одбор;
– директор.
Надзорни одбор
Члан 25.
Надзорни одбор има три члана од којих је један председник.
Председника и чланове надзорног одбора предузећа
именује Скупштина градске општине на период од четири
године. За председника и члана Надзорног одбора именује
се лице које испуњава услове предвиђене законом којим се
уређује правни положај јавних предузећа.
Један члан надзорног одбора именује се из реда запослених.
Члан 26.
Надзорни одбор:
1. доноси дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
2. доноси годишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије из
тачке 1. овог члана;
3. усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
4. усваја тромесечни извештај о степену усклађености
планираних и реализованих активности;
5. усваја финансијске извештаје;
6. надзире рад директора;
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7. доноси Статут;
8. одлучује о статусним променама, оснивању других
правних субјеката и улагању капитала;
9. доноси одлуку о расподели добити, односно начину
покрића губитка;
10. закључује уговоре о раду са директором, у складу са
законом којим се уређују радни односи;
11. врши друге послове у складу са законом и Статутом.
Председник и чланови надзорног одбора дужни су да
се додатно стручно усавршавају у области корпоративног
управљања.
Члан 27.
Председник и чланови Надзорног одбора имају право на
одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана, утврђује оснивач
а у складу са подзаконским актом Владе.
Директор
Члан 28.
Директора предузећа именује Скупштина Градске општине Сурчин на мандатни период од четири године, а на
основу спроведеног конкурса. Поступак за именовање и
разрешење директора предузећа врши се у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и
Статутом градске општине.
Услови за именовање директора предузећа прописани
су законом, а Статутом предузећа могу бити одређени и
други услови које лице мора да испуни да би било именовано за директора јавног предузећа.
Директор предузећа заснива радни однос на одређено
време.
Директор предузећа је функционер који обавља јавну
функцију.
Директор не може имати заменика.
Члан 29.
Директор јавног предузећа:
1) представља и заступа јавно предузеће;
2) организује рад јавног предузећа и руководи процесом
рада;
3) води пословање јавног предузећа;
4) одговара за законитост рада јавног предузећа;
5) предлаже финансијске извештаје јавног предузећа;
6) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја јавног предузећа и одговоран је за њихово спровођење;
7) предлаже годишњи програм пословања и одговоран
је за његово спровођење;
8) извршава одлуке Надзорног одбора;
9) бира извршне директоре и закључује са њима уговоре
о раду, у складу са законом којим се уређују радни односи;
10) бира представнике јавног предузећа у скупштини
друштва капитала чији је једини власник јавно предузеће;
11) доноси акт о систематизацији послова у јавном предузећу.
Члан 30.
Скупштина Градске општине Сурчин може именовати вршиоца дужности директора до именовања директора
предузећа по спроведеном јавном конкурсу.
Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године.
Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца
дужности директора.
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Вршилац дужности директора мора испуњавати услове
за именовање директора предузећа прописане законом и
Статутом предузећа.
Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења
која има директор предузећа.
Извршни директор
Члан 31.
За извршног директора предузећа бира се лице које испуњава услове прописане законом којим се уређује правни
положај јавних предузећа.
Предузеће не може имати више од седам извршних директора, а број извршних директора утврђује се Статутом
предузећа.
Извршни директор не може имати заменика.
Извршни директор мора бити у радном односу у предузећу.
Извршни директор за свој рад одговара директору и
обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио директор, у складу са овом одлуком и Статутом предузећа.
Члан 32.
Предузеће има Статут, којим се уређује организација
предузећа, ближе дефинишу послови и начин одлучивања
органа предузећа и друга питања од значаја за пословање
предузећа у складу са Законом и другим прописима.
Статут доноси Надзорни одбор и упућује га оснивачу на
сагласност.
Измене и допуне Статута врше се на начин и по поступку за доношење овог акта.
XI. ЈАВНОСТ РАДА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 33.
Предузеће је дужно да на својој интернет страници објави:
1) радне биографије чланова Надзорног одбора, директора и извршних директора;
2) организациону структуру;
3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања,
као и све његове измене и допуне, односно извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту;
4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора;
6) друге информације од значаја за јавност.
XII. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 34.
Предузеће је дужно да се у свом пословању придржава
свих законских прописа који се односе на заштиту животне
средине и безбедности и здрављу на раду.
XIII. ОПШТИ АКТИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 35.
Општи акти јавног предузећа су Статут, одлуке, правилници и други акти којима се на општи начин уређују одређена питања.
Статут је основни општи акт јавног предузећа.
Остали општи акти Јавног предузећа не смеју бити у супротности са одредбама Статута.
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XIV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
Предузеће је дужно да усагласи своја општа акта, организацију и пословање са законом и одредбама ове одлуке у
року од 90 дана од дана доношења ове одлуке.
Члан 37.
Јавно предузеће наставља са радом у складу са овом
одлуком и Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16).
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа за за
обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин („Службени лист
града Београда”, бр. 91/14, 81/16 и 94/16).
Члан 38.
Одлука ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-90-264/18, 13. децембра 2018. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.
Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној
13. децембра 2018. године на основу члана 5. став 3. Закона о
јавним предузећима (,,Службени гласник РС”, број 15/16) и
члана 18. тачка 13. Статута Градске општине Сурчин (,,Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и 47/15), доноси

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА КАБЛОВСКА ДИСТРИБУЦИЈА, СУРЧИН
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком врши се промена Оснивачког акта Јавног
предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин (,,Службени лист
Града Београда”, бр. 91/14, 94/16 и 118/16), које је Решењем
Скупштине Градске општине Сурчин број I-06-93/2008 од
31. јула 2008. године (,,Службени лист Града Београда”, број
27/08), основано и уписано у Регистар привредних субјеката
БД 130967/2008 од 23. септембра 2008. године као Јавно предузеће за обављање послова информисања, Сурчин.
Одлуком о промени оснивачког акта Јавног предузећа
кабловска дистрибуција, Сурчин (,,Службени лист Града
Београда”, бр. 91/14, 94/16 и 118/16), ово јавно предузеће је
променило пословно име у Јавно предузеће кабловска дистрибуција, Сурчин и Решењем Агенције за привредне регистре БД 93284/2016 од 25. новембра 2016. године наведена
промена је уписана у Регистар привредних субјеката.
II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Оснивач јавног предузећа
Члан 2.
Оснивач Јавног предузећа кабловска дистирбуција, Сурчин је Градска општина Сурчин, Војвођанска 79, матични
број 17587714 (у даљем тексту: оснивач).
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Правни статус јавног предузећа
Члан 3.
Јавно предузеће има статус правног лица, са правима,
обавезама и одговорностима утврђеним законом и у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.
Јавно предузеће не може да промени облик организовања без претходне сагласности оснивача.
III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Члан 4.
Јавно предузеће послује под пословним именом Јавно
предузеће кабловска дистрибуција, Сурчин (у даљем тексту: предузеће).
Скраћено пословно име предузећа је: ЈП кабловска.
Седиште предузећа је у Сурчин, Војвођанска 109.
Матични број предузећа је: 20461136 а ПИБ 105793710.
Члан 5.
Јавно предузеће има печат, штамбиљ и лого, чији се изглед и садржина утврђују статутом Јавног предузећа (у даљем тексту: Статут).
IV. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 6.
Претежна делатност предузећа је:
– 61.10 – кабловске телекомуникације
Јавно предузеће може поред делатности за чије је обављање основано, да обавља и друге делатности утврђене
Статутом уз сагласност оснивача.
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Предузеће не може да отуђи имовину веће вредности
који су у функцији обављања претежне делатности за коју је
образовано предузеће.
Стварима у јавној својини које је оснивач уложио у
предузеће преносом права коришћења, без преноса права
својине, предузеће не може да располаже, нити да их даље
уступа на коришћење, без сагласности оснивача.
Одговорност и овлашћења јавног предузећа у правном
промету
Члан 10.
Предузеће је правно лице и има право да у правном
промету закључује уговоре и друге правне послове, као и да
предузима друге правне радње у оквиру своје правне и пословне способности.
Јавно предузеће за своје обавезе одговара целокупном
својом имовином.
VI. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА
ПРЕМА ПРЕДУЗЕЋУ И ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ
Члан 11.
Предузеће је дужно да делатност за коју је основано обавља на начин којим се обезбеђује редовно, континуирано и
квалитетно пружање услуга крајњим корисницима.
Предузеће је у обавези да оснивачу поднесе Годишњи извештај о реализацији програма пословања за претходну годину.

Имовина јавног предузећа

Члан 12.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса, односно
остваривања циљева ради којих је предузеће основано,
оснивач даје сагласност на следеће акте јавног предузећа:
1) дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и
развоја јавног предузећа;
2) годишњи програм пословања јавног предузећа;
3) расподелу добити Јавног предузећа и начин покрића
губитка јавног предузећа;
4) Статут;
5) статусне промене, промене правне форме јавног предузећа и промене седишта и пословног имена Јавног предузећа;
6) Годишњи извештај о реализацији програма пословања;
7) улагање капитала јавног предузећа и оснивање других
правних субјеката;
8) процену вредности капитала јавног предузећа и исказивање капитала Јавног предузећа у акцијама;
9) програм својинске трансформације јавног предузећа
и одлуку о својинској трансформацији јавног предузећа;
10) отуђење непокретних ствари;
11) давање гаранција, авала, јемстава, залога и других
средстава обезбеђења за послове који не улазе у обављање
делатности од општег интереса;
12) ценовнике услуга јавног предузећа;
13) исплату стимулације директору и извршном директору.
Акт на који оснивач даје сагласност сматра се усвојеним
кад оснивач на њега да сагласност.
На акте којима се одлучује о статусним променама,
оснивању других правних субјеката и улагању капитала,
оснивач даје претходну сагласност.

Члан 9.
Имовина јавног предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчаним средствима
и хартијама од вредности и друга имовинска права, која су
пренета у својину јавног предузећа, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини.

Члан 13.
Оснивач је дужан да у складу са законом обезбеди несметано вршење делатности јавном предузећу како би се
она обављала у континуитету.
Оснивач је дужан да врши надзор и контролу над радом
предузећа.

V. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Основни капитал
Члан 7.
Основни капитал предузећа, који је у складу са Законом
о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре
и Правилником о садржини Регистра привредних субјеката
и документацији потребној за регистрацију, унет као регистрациони податак, износи:
– Уписан новчани капитал
38.291,90 RSD
– Уплаћени новчани капитал
38.291,90 RSD од 21. августа 2008. године.
Члан 8.
Средства у јавној својини могу се улагати у капитал предузећа, у складу са законом и актима оснивача.
По основу улагања средстава у јавној својини, оснивач
стиче уделе у предузећу, као и права по основу тих удела.
Удео оснивача у основном капиталу предузећа износи
100%.
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Члан 14.
У случају поремећаја у пословању предузећа, оснивач
може предузети мере којима ће обезбедити услове за несметано функционисање предузећа и обављање делатности
због којих је предузеће основано, а нарочито:
– разрешење органа које именује и именовање привремених органа предузећа;
– промену унутрашње организације предузећа,
– ограничење у погледу права располагања појединим
средствима предузећа,
– друге мере одређене законом.
Члан 15.
За време ратног стања, непосредне ратне опасности или
других ванредних ситуација, оснивач може у предузећу
утврдити организацију за извршење послова од стратешког
значаја за Градску општину Сурчин.
VII. РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ, ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА
И СНОШЕЊЕ РИЗИКА
Члан 16.
Предузеће је дужно да део остварене добити уплати у
буџет оснивача, по завршном рачуну за претходну годину.
Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор
предузећа, уз сагласност оснивача.
Висина и рок за уплату утврђује се одлуком о буџету
оснивача за наредну годину.
Одлуку о начину покрића губитака доноси Надзорни одбор предузећа, уз сагласност оснивача.

13. децембар 2018.

– елементе за целовито сагледавање цена производа и
услуга;
– план зарада и запошљавања;
– критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.
Измене и допуне годишњег могу се вршити искључиво
из стратешких и државних интереса или уколико се битно
промене околности у којима предузеће послује.
Члан 20.
Ако Надзорни одбор предузећа до почетка календарске
године не донесе годишњи програм пословања, до доношења тог програма зараде запосленима се обрачунавају на начин и под условима утврђеним годишњим, односно трогодишњим програмом пословања за претходну годину.
VIII. УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 21.
Предузеће се може задужити под условима и на начин
предвиђеним законом и програмом пословања предузећа.
Одлуку о задужењу предузећа код пословних банака,
фондова или других финансијских организација доноси
Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.
Предузеће се може задуживати само под условом да је
финансијски и кредитно способно да преузме отплату зајма.
Укупно краткорочно задужење у току календарске године не може прећи укупно остварени приход предузећа у
претходној календарској години.
Приоритетне инвестиције, које предузеће намерава да
финансира задуживањем, морају бити дефинисане у планским актима предузећа, са процењеном вредношћу, извором финансирања, обимом средстава која ће бити обезбеђена задуживањем и динамиком отплате задужења.

Члан 17.
Средства за обављање делатности предузећа обезбеђују
се из: прихода од обављања делатности и других извора у
складу са законом.
Делатност предузећа финансира се на основу годишњег
програма пословања, који доноси Надзорни одбор предузећа.
Програм пословања из става 2. овог члана доставља се
оснивачу ради давања сагласности, најкасније до 1. децембра текуће године, за наредну годину.
Програм пословања се сматра донетим када на њега сагласност да оснивач.

Члан 22.
Предузеће може да користи било који облик буџетске
помоћи (субвенције, гаранције или другу врсту помоћи),
под условом да предложи посебан програм коришћења
помоћи, са временски ограниченом и мерљивом динамиком повећања ефикасности и унутрашњих промена које ће
довести предузеће у позицију да може да послује без ових
облика помоћи или уз њихово смањење.

Планови и програми

IX. ЗАСТУПАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 18.
Планови и програми предузећа су:
– годишњи програм пословања;
– средњорочни план пословне стратегије и развоја предузећа;
– дугорочни план пословне стратегије и развоја предузећа;
– други планови и програми (посебни програми за коришћење субвенција, гаранција или других средстава).
Планови и програми се сматрају донетим када на њих
сагласност да оснивач.

Члан 23.
Предузеће заступа и представља директор предузећа.

Члан 19.
Годишњи програм пословања предузећа садржи, нарочито:
– планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама;
– планиране набавке;
– план инвестиција;
– планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка;

X. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 24.
Органи предузећа су:
– Надзорни одбор;
– директор.
Надзорни одбор
Члан 25.
Надзорни одбор има три члана од којих је један председник.
Председника и чланове надзорног одбора предузећа
именује Скупштина градске општине на период од четири
године. За председника и члана Надзорног одбора именује
се лице које испуњава услове предвиђене законом којим се
уређује правни положај јавних предузећа.
Један члан надзорног одбора именује се из реда запослених.
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Члан 26.
Надзорни одбор:
1. доноси дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
2. доноси годишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије из
тачке 1. овог члана;
3. усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
4. усваја тромесечни извештај о степену усклађености
планираних и реализованих активности;
5. усваја финансијске извештаје;
6. надзире рад директора;
7. доноси статут;
8. одлучује о статусним променама, оснивању других
правних субјеката и улагању капитала;
9. доноси одлуку о расподели добити, односно начину
покрића губитка;
10. закључује уговоре о раду са директором, у складу са
законом којим се уређују радни односи;
11. врши друге послове у складу са законом и Статутом
Председник и чланови надзорног одбора дужни су да
се додатно стручно усавршавају у области корпоративног
управљања.
Члан 27.
Председник и чланови Надзорног одбора имају право на
одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана, утврђује оснивач
а у складу са подзаконским актом Владе.
Директор
Члан 28.
Директора предузећа именује Скупштина Градске општине Сурчин на мандатни период од четири године, а на
основу спроведеног конкурса. Поступак за именовање и
разрешење директора предузећа врши се у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и
Статутом градске општине.
Услови за именовање директора предузећа прописани
су законом, а Статутом предузећа могу бити одређени и
други услови које лице мора да испуни да би било именовано за директора јавног предузећа.
Директор предузећа заснива радни однос на одређено
време.
Директор предузећа је функционер који обавља јавну
функцију.
Директор не може имати заменика.
Члан 29.
Директор јавног предузећа:
1) представља и заступа јавно предузеће;
2) организује рад јавног предузећа и руководи процесом
рада;
3) води пословање јавног предузећа;
4) одговара за законитост рада јавног предузећа;
5) предлаже финансијске извештаје јавног предузећа;
6) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја јавног предузећа и одговоран је за њихово спровођење;
7) предлаже годишњи програм пословања и одговоран
је за његово спровођење;
8) извршава одлуке Надзорног одбора;
9) бира извршне директоре и закључује са њима уговоре
о раду, у складу са законом којим се уређују радни односи;
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10) бира представнике јавног предузећа у скупштини
друштва капитала чији је једини власник јавно предузеће;
11) доноси акт о систематизацији послова у јавном предузећу.
Члан 30.
Скупштина градске општине Сурчин може именовати вршиоца дужности директора до именовања директора
предузећа по спроведеном јавном конкурсу.
Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године.
Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца
дужности директора.
Вршилац дужности директора мора испуњавати услове
за именовање директора предузећа прописане законом и
Статутом предузећа.
Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења
која има директор предузећа.
Извршни директор
Члан 31.
За извршног директора предузећа бира се лице које испуњава услове прописане законом којим се уређује правни
положај јавних предузећа.
Предузеће не може имати више од седам извршних директора, а број извршних директора утврђује се Статутом
предузећа.
Извршни директор не може имати заменика.
Извршни директор мора бити у радном односу у предузећу.
Извршни директор за свој рад одговара директору и
обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио директор, у складу са овом одлуком и Статутом предузећа.
Члан 32.
Предузеће има Статут, којим се уређује организација
предузећа, ближе дефинишу послови и начин одлучивања
органа предузећа и друга питања од значаја за пословање
предузећа у складу са Законом и другим прописима.
Статут доноси Надзорни одбор и упућује га оснивачу на
сагласност.
Измене и допуне Статута врше се на начин и по поступку за доношење овог акта.
XI. ЈАВНОСТ РАДА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 33.
Предузеће је дужно да на својој интернет страници објави:
1) радне биографије чланова Надзорног одбора, директора и извршних директора;
2) организациону структуру;
3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања,
као и све његове измене и допуне, односно извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту;
4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора;
6) друге информације од значаја за јавност.
XII. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 34.
Предузеће је дужно да се у свом пословању придржава
свих законских прописа који се односе на заштиту животне
средине и безбедности и здрављу на раду.
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XIII. ОПШТИ АКТИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 35.
Општи акти Јавног предузећа су Статут, одлуке, правилници и други акти којима се на општи начин уређују одређена питања.
Статут је основни општи акт јавног предузећа.
Остали општи акти јавног предузећа не смеју бити у супротности са одредбама Статута.
XIV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
Предузеће је дужно да усагласи своја општа акта, организацију и пословање са законом и одредбама ове одлуке у
року од 90 дана од дана доношења ове одлуке.
Члан 37.
Јавно предузеће наставља са радом у складу са овом
одлуком и Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16).
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин (,,Службени лист Града Београда”, бр. 91/14, 94/16 и 118/16).
Члан 38.
Одлука ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-90-265/18, 13. децембра 2018. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној
13. децембра 2018. године на основу члана 5. став 3. Закона о
јавним предузећима (,,Службени гласник РС”, број 15/16) и
члана 18. тачка 13. Статута Градске општине Сурчин (,,Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и 47/15), доноси
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рекреације и Решењем Агенције за привредне регистре БД
110082/2014 од 29. децембра 2014. године наведена промена
је уписана у Регистар привредних субјеката.
Скупштина Градске општине Сурчин је на седници одржаној дана 27. јула 2015. године, прихватила да се изврши
статусна промена припајања, односно да се Јавном предузећу за обављање послова из области спорта и рекреације припоји Јавно предузеће за обављање послова из области туризма. Решењем Агенције за привредне регистре БД
101832/2015 од 1. децембра 2015. године ова статусна промена је усвојена и регистрована. Решењем Агенције за привредне регистре БД 101835/2015 од 1. децембра 2015. године,
усвојена је регистрациона пријава брисања, услед статусне
промене припајања, Јавног предузећа за обављање послова
из области туризма из Регистра привредних субјеката.
II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Оснивач јавног предузећа
Члан 2.
Оснивач јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације, Сурчин је Градска општина Сурчин, Војвођанска 79, матични број: 17587714 (у даљем тексту: оснивач).
Правни статус јавног предузећа
Члан 3.
Јавно предузеће има статус правног лица, са правима,
обавезама и одговорностима утврђеним законом и у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.
Јавно предузеће не може да промени облик организовања без претходне сагласности оснивача.
III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Члан 4.
Јавно предузеће послује под пословним именом Јавно
предузеће за обављање послова из области спорта и рекреације, Сурчин (у даљем тексту: предузеће).
Скраћено пословно име предузећа је: ЈП за спорт и рекреацију, Сурчин.
Седиште предузећа је у Сурчин, Бановачка 1.
Матични број предузећа је: 20461136 а ПИБ 105787746.

О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА
И РЕКРЕАЦИЈЕ, СУРЧИН

Члан 5.
Јавно предузеће има печат, штамбиљ и лого, чији се изглед и садржина утврђују статутом Јавног предузећа (у даљем тексту: Статут).

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

IV. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 1.
Овом одлуком врши се промена Оснивачког акта Јавног
предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације, Сурчин (,,Службени лист Града Београда”, бр. 94/14,
59/15 и 94/16), које је Решењем Скупштине Градске општине
Сурчин број I-06-98/2008 од 31. јула 2008. године (,,Службени лист Града Београда”, број 27/08), основано и уписано у
Регистар привредних субјеката БД 128248/2008 од 8. септембра 2008. године као Јавно предузеће за обављање послова из
области културе и спорта. Одлуком о изменама и допунама
Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова из
области културе и спорта (,,Службени лист Града Београда”,
број 94/14), ово јавно предузеће је променило пословно име
у Јавно предузеће за обављање послова из области спорта и

Члан 6.
Претежна делатност предузећа је:
– 93.11 – делатност спортских објеката
Осим наведене претежне делатности, предузеће ће се бавити и другим делатностима, као што су:
– 93.12 – делатност спортских клубова;
– 93.19 – остале спортске делатности;
– 93.29 – остале забавне и рекреативне делатности;
– 56.10 – делатности ресторана и покретних угоститељских објеката;
– 49.39 – остали превоз путника у копненом саобраћају;
– 50.30 – превоз путника унутрашњим пловним путевима.
Јавно предузеће може поред делатности за чије је обављање основано, да обавља и друге делатности утврђене
Статутом уз сагласност оснивача.
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V. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Основни капитал
Члан 7.
Основни капитал предузећа, који је у складу са Законом
о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре
и Правилником о садржини Регистра привредних субјеката
и документацији потребној за регистрацију, унет као регистрациони податак, износи:
– Уписан новчани капитал
38.307,75 РСД
38.346,7 РСД
– Уплаћени новчани капитал
38.307,75 РСД 18. августа 2008.
38.346,7 РСД 28. августа 2008.
Члан 8.
Средства у јавној својини могу се улагати у капитал предузећа, у складу са законом и актима оснивача.
По основу улагања средстава у јавној својини, оснивач
стиче уделе у предузећу, као и права по основу тих удела.
Удео оснивача у основном капиталу предузећа износи
100%.
Имовина јавног предузећа
Члан 9.
Имовина јавног предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчаним средствима
и хартијама од вредности и друга имовинска права, која су
пренета у својину јавног предузећа, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини.
Предузеће не може да отуђи имовину веће вредности
који су у функцији обављања претежне делатности за коју је
образовано предузеће.
Стварима у јавној својини које је оснивач уложио у
предузеће преносом права коришћења, без преноса права
својине, предузеће не може да располаже, нити да их даље
уступа на коришћење, без сагласности оснивача.
Одговорност и овлашћења јавног предузећа у правном
промету
Члан 10.
Предузеће је правно лице и има право да у правном
промету закључује уговоре и друге правне послове, као и да
предузима друге правне радње у оквиру своје правне и пословне способности.
Јавно предузеће за своје обавезе одговара целокупном
својом имовином.
VI. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА
ПРЕМА ПРЕДУЗЕЋУ И ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ
Члан 11.
Предузеће је дужно да делатност за коју је основано обавља на начин којим се обезбеђује редовно, континуирано и
квалитетно пружање услуга крајњим корисницима.
Предузеће је у обавези да оснивачу поднесе Годишњи извештај о реализацији програма пословања за претходну годину.
Члан 12.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса, односно
остваривања циљева ради којих је предузеће основано,
оснивач даје сагласност на следеће акте јавног предузећа:
1) дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и
развоја јавног предузећа;
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2) годишњи програм пословања јавног предузећа;
3) расподелу добити јавног предузећа и начин покрића
губитка јавног предузећа;
4) Статут;
5) статусне промене, промене правне форме јавног предузећа и промене седишта и пословног имена јавног предузећа;
6) Годишњи извештај о реализацији програма пословања;
7) улагање капитала јавног предузећа и оснивање других
правних субјеката;
8) процену вредности капитала јавног предузећа и исказивање капитала јавног предузећа у акцијама;
9) програм својинске трансформације јавног предузећа
и одлуку о својинској трансформацији јавног предузећа;
10) отуђење непокретних ствари;
11) давање гаранција, авала, јемстава, залога и других
средстава обезбеђења за послове који не улазе у обављање
делатности од општег интереса;
12) ценовнике услуга јавног предузећа;
13) исплату стимулације директору и извршном директору.
Акт на који оснивач даје сагласност сматра се усвојеним
кад оснивач на њега да сагласност.
На акте којима се одлучује о статусним променама,
оснивању других правних субјеката и улагању капитала,
оснивач даје претходну сагласност.
Члан 13.
Оснивач је дужан да у складу са законом обезбеди несметано вршење делатности јавном предузећу како би се
она обављала у континуитету.
Оснивач је дужан да врши надзор и контролу над радом
предузећа.
Члан 14.
У случају поремећаја у пословању предузећа, оснивач
може предузети мере којима ће обезбедити услове за несметано функционисање предузећа и обављање делатности
због којих је предузеће основано, а нарочито:
– разрешење органа које именује и именовање привремених органа предузећа;
– промену унутрашње организације предузећа;
– ограничење у погледу права располагања појединим
средствима предузећа;
– друге мере одређене законом.
Члан 15.
За време ратног стања, непосредне ратне опасности или
других ванредних ситуација, оснивач може у предузећу
утврдити организацију за извршење послова од стратешког
значаја за Градску општину Сурчин.
VII. РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ, ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА
И СНОШЕЊЕ РИЗИКА
Члан 16.
Предузеће је дужно да део остварене добити уплати у
буџет оснивача, по завршном рачуну за претходну годину.
Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор
предузећа, уз сагласност оснивача.
Висина и рок за уплату утврђује се одлуком о буџету
оснивача за наредну годину.
Одлуку о начину покрића губитака доноси Надзорни одбор предузећа, уз сагласност оснивача.
Члан 17.
Средства за обављање делатности предузећа обезбеђују
се из: прихода од обављања делатности и других извора у
складу са законом.
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Делатност предузећа финансира се на основу годишњег
програма пословања, који доноси Надзорни одбор предузећа.
Програм пословања из става 2. овог члана доставља се
оснивачу ради давања сагласности, најкасније до 1. децембра текуће године, за наредну годину.
Програм пословања се сматра донетим када на њега сагласност да оснивач.

под условом да предложи посебан програм коришћења
помоћи, са временски ограниченом и мерљивом динамиком повећања ефикасности и унутрашњих промена које ће
довести предузеће у позицију да може да послује без ових
облика помоћи или уз њихово смањење.

Планови и програми

Члан 23.
Предузеће заступа и представља директор предузећа.

Члан 18.
Планови и програми предузећа су:
– годишњи програм пословања;
– средњорочни план пословне стратегије и развоја предузећа;
– дугорочни план пословне стратегије и развоја предузећа;
– други планови и програми (посебни програми за коришћење субвенција, гаранција или других средстава).
Планови и програми се сматрају донетим када на њих
сагласност да оснивач.
Члан 19.
Годишњи програм пословања предузећа садржи, нарочито:
– планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама;
– планиране набавке;
– план инвестиција;
– планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка;
– елементе за целовито сагледавање цена производа и
услуга;
– план зарада и запошљавања;
– критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.
Измене и допуне годишњег могу се вршити искључиво
из стратешких и државних интереса или уколико се битно
промене околности у којима предузеће послује.
Члан 20.
Ако Надзорни одбор предузећа до почетка календарске
године не донесе годишњи програм пословања, до доношења тог програма зараде запосленима се обрачунавају на начин и под условима утврђеним годишњим, односно трогодишњим програмом пословања за претходну годину.
VIII. УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 21.
Предузеће се може задужити под условима и на начин
предвиђеним законом и програмом пословања предузећа.
Одлуку о задужењу предузећа код пословних банака,
фондова или других финансијских организација доноси
Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.
Предузеће се може задуживати само под условом да је
финансијски и кредитно способно да преузме отплату зајма.
Укупно краткорочно задужење у току календарске године не може прећи укупно остварени приход предузећа у
претходној календарској години.
Приоритетне инвестиције, које предузеће намерава да
финансира задуживањем, морају бити дефинисане у планским актима предузећа, са процењеном вредношћу, извором финансирања, обимом средстава која ће бити обезбеђена задуживањем и динамиком отплате задужења.
Члан 22.
Предузеће може да користи било који облик буџетске
помоћи (субвенције, гаранције или другу врсту помоћи),

IX. ЗАСТУПАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

X. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 24.
Органи предузећа су:
– Надзорни одбор;
– директор.
Надзорни одбор
Члан 25.
Надзорни одбор има три члана од којих је један председник.
Председника и чланове надзорног одбора предузећа
именује Скупштина градске општине на период од четири
године. За председника и члана Надзорног одбора именује
се лице које испуњава услове предвиђене законом којим се
уређује правни положај јавних предузећа.
Један члан надзорног одбора именује се из реда запослених.
Члан 26.
Надзорни одбор:
1. доноси дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
2. доноси годишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије из
тачке 1. овог члана;
3. усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
4. усваја тромесечни извештај о степену усклађености
планираних и реализованих активности;
5. усваја финансијске извештаје;
6. надзире рад директора;
7. доноси Статут;
8. одлучује о статусним променама, оснивању других
правних субјеката и улагању капитала;
9. доноси одлуку о расподели добити, односно начину
покрића губитка;
10. закључује уговоре о раду са директором, у складу са
законом којим се уређују радни односи;
11. врши друге послове у складу са законом и статутом
Председник и чланови надзорног одбора дужни су да
се додатно стручно усавршавају у области корпоративног
управљања.
Члан 27.
Председник и чланови Надзорног одбора имају право на
одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору.
Висину накнаде из става 1. овог члана, утврђује оснивач
а у складу са подзаконским актом Владе.
Директор
Члан 28.
Директора предузећа именује Скупштина Градске општине Сурчин на мандатни период од четири године, а на
основу спроведеног конкурса. Поступак за именовање и
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разрешење директора предузећа врши се у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и
Статутом градске општине.
Услови за именовање директора предузећа прописани
су законом, а Статутом предузећа могу бити одређени и
други услови које лице мора да испуни да би било именовано за директора јавног предузећа.
Директор предузећа заснива радни однос на одређено
време.
Директор предузећа је функционер који обавља јавну
функцију.
Директор не може имати заменика.
Члан 29.
Директор јавног предузећа:
1) представља и заступа јавно предузеће;
2) организује рад јавног предузећа и руководи процесом
рада;
3) води пословање јавног предузећа;
4) одговара за законитост рада јавног предузећа;
5) предлаже финансијске извештаје јавног предузећа;
6) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја јавног предузећа и одговоран је за њихово спровођење;
7) предлаже годишњи програм пословања и одговоран
је за његово спровођење;
8) извршава одлуке Надзорног одбора;
9) бира извршне директоре и закључује са њима уговоре
о раду, у складу са законом којим се уређују радни односи;
10) бира представнике јавног предузећа у скупштини
друштва капитала чији је једини власник Јавно предузеће;
11) доноси акт о систематизацији послова у јавном предузећу.
Члан 30.
Скупштина Градске општине Сурчин може именовати вршиоца дужности директора до именовања директора
предузећа по спроведеном јавном конкурсу.
Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године.
Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца
дужности директора.
Вршилац дужности директора мора испуњавати услове
за именовање директора предузећа прописане законом и
Статутом предузећа.
Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења
која има директор предузећа.
Извршни директор
Члан 31.
За извршног директора предузећа бира се лице које испуњава услове прописане законом којим се уређује правни
положај јавних предузећа.
Предузеће не може имати више од седам извршних директора, а број извршних директора утврђује се Статутом
предузећа.
Извршни директор не може имати заменика.
Извршни директор мора бити у радном односу у предузећу.
Извршни директор за свој рад одговара директору и
обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио директор, у складу са овом одлуком и Статутом предузећа.
Члан 32.
Предузеће има Статут, којим се уређује организација
предузећа, ближе дефинишу послови и начин одлучивања
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органа предузећа и друга питања од значаја за пословање
предузећа у складу са Законом и другим прописима.
Статут доноси Надзорни одбор и упућује га оснивачу на
сагласност.
Измене и допуне Статута врше се на начин и по поступку за доношење овог акта.
XI. ЈАВНОСТ РАДА ПРЕДУЗЕЋА
Члан 33.
Предузеће је дужно да на својој интернет страници објави:
1) радне биографије чланова Надзорног одбора, директора и извршних директора;
2) организациону структуру;
3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања,
као и све његове измене и допуне, односно извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту;
4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора;
6) друге информације од значаја за јавност.
XII. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 34.
Предузеће је дужно да се у свом пословању придржава
свих законских прописа који се односе на заштиту животне
средине и безбедности и здрављу на раду.
XIII. ОПШТИ АКТИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 35.
Општи акти јавног предузећа су Статут, одлуке, правилници и други акти којима се на општи начин уређују одређена питања.
Статут је основни општи акт јавног предузећа.
Остали општи акти јавног предузећа не смеју бити у супротности са одредбама Статута.
XIV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
Предузеће је дужно да усагласи своја општа акта, организацију и пословање са законом и одредбама ове одлуке у
року од 90 дана од дана доношења ове одлуке.
Члан 37.
Јавно предузеће наставља са радом у складу са овом
одлуком и Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16).
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа за
обављање послова из области спорта и рекреације, Сурчин
(„Службени лист Града Београда”, бр. 94/14, 59/15 и 94/16).
Члан 38.
Одлука ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-90-266/18, 13. децембра 2018. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.
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Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 13. децембра 2018. године на основу члана 26. Закона
о култури (,,Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16
– исправка), члана 13. Закона о јавним службама (,,Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05
– исправка др. закона, 83/05 – исправка др. закона и 83/14
– др. закон) члана 18. тачка 13. Статута Градске општине
Сурчин (,,Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10,
39/13 и 47/15), доноси

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
СУРЧИН
Члан 1.
У Одлуци о промени Одлуке о оснивању Установе културе Културни центар Сурчин (,,Службени лист Града Београда”, број 14/17), члан 3. став 1. мења се и гласи:
,,Седиште установе је у Сурчину, улица Војвођанска 109.”
Члан 2.
Установа је дужна да усклади да усклади Статут установе са одредбама ове одлуке у року од 90 дана од дана доношења ове одлуке.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-90-267/18, 13. децембра 2018. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.
Скупштина Градске општине Сурчин, на седници одржаној 13. децембра 2018. године, на основу члана 39. Закона
о туризму (,,Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 99/11 –
др. закон, 93/12, 84/15 и 83/18 – др. закон), члана 4. и 13. Закона о јавним службама (,,Службени гласник РС”, бр. 42/91,
71/94, 79/2005 – др. закон, 81/05 – исправка др. закона, 83/05
– исправка др. закона и 83/14 – др. закон) и члана 12. тачка
17. Статута Градске општине Сурчин (,,Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и 47/15), донела је

ОД Л У КУ
О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Градска општина Сурчин (у даљем тексту: оснивач),
оснива Туристичку организацију Градске општине Сурчин
(у даљем тексту: Туристичка организација), као јавну службу, ради предузимања потребних мера и радњи у циљу задовољења потреба грађана у области туризма, промоције и
унапређења туризма, подстицаја, развоја, очувања и заштите туристичких вредности на територији градске општине
Сурчин, развоја информативно – промотивне делатности,
унапређења општих услова за прихват и боравак туриста,
координације активности носилаца туристичке понуде, као
и других послова промотивне делатности у области туризма.
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У погледу права, обавеза и одговорности запослених у
Туристичкој организацији, примењују се прописи који се
односе на установе из области јавних служби.
II. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Члан 2.
Назив Туристичке организације је: Туристичка организација Градске општине Сурчин.
Скраћено пословно име: ТОГОС
Седиште Туристичке организације је у Сурчину, Војвођанска 79.
Туристичка организација има печат, штамбиљ и лого,
чији се изглед и садржина утврђују Статутом Туристичке
организације.
Члан 3.
Туристичка организација има статус правног лица и
уписом у судски регистар Туристичка организација почиње
са радом.
Туристичка организација самостално иступа у правном
промету у своје име и за свој рачун и за своје обавезе одговара целокупном својом имовином (потпуна одговорност).
III. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 4.
Оснивач Туристичке организације је Градска општина
Сурчин.
Оснивачки улог оснивача чини новчани улог у вредности од 50.000,00 динара која ће бити обезбеђена из буџета
оснивача.
Средства за рад Туристичке организације обезбеђују се
из буџета Градске општине Сурчин и других извора, у складу са законом.
Туристичка организација је дужна да води пословне
књиге и да надлежном органу достави завршни рачун, у
складу са законом.
IV. ДЕЛАТНОСТ
Члан 5.
Делатност Туристичке организације Градске општине
Сурчин:
– 84.13 Уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије
Поред делатности из става 1. овог члана, у остваривању
циљева предвиђених у члану 1, Туристичка организација
обавља и послове:
– промоције и развоја туризма на територији градске
општине Сурчин;
– координира активности и сарадњу између привредних
и других субјеката у туризму, који непосредно и посредно
делују на унапређење, развој и промоцију туризма као и на
програмима едукације и усавршавања вештина запослених
у туризму;
– доноси годишњи програм и план промотивних активности у складу са Стратегијским маркетинг планом као и
плановима и програмима Туристичке организације Србије
и Туристичке организације Београда;
– прикупљање и објављивања информације о целокупној туристичкој понуди на територији градске општине
Сурчин, као и друге послове од значаја за промоцију туризма Градске општине Сурчин;
– обезбеђивања и унапређивања информативно-пропагандног материјала, којим се промовишу туристичке вред-
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ности Градске општине Сурчин (штампане публикације, аудио и видео промотивни материјал, интернет-презентације,
сувенире и др.);
– организовања и учешћа у организацији туристичких,
научних, стручних, спортских и других скупова и манифестација;
– организација 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.);
– подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређење простора;
– израде, учешћа у изради, као и реализације домаћих и
међународних пројеката из области туризма;
– припреме и прикупљања података, састављање упитника, анализа и других информација;
– посредовање у пружању услуга у домаћој радиности;
– забавне и рекреативне активности;
– угоститељска делатност у циљу промовисања туризма;
– друге активности на промоцији туризма у складу са
законом, оснивачким актом и Статутом
V. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА
ПРЕМА УСТАНОВИ И УСТАНОВЕ ПРЕМА ОСНИВАЧУ
Члан 6.
Туристичка организација је дужна да организује свој
рад и пословање на начин којим се обезбеђује:
– трајно и несметано обављање делатности Туристичке
организације под условима и на начин уређен законом и
прописима донетим на основу закона;
– предузимање мера одржавања објеката и опреме, који
служе за обављање делатности Туристичке организације;
– развој и унапређење квалитета обављања делатности,
као и унапређење организације и ефикасности рада;
Туристичка организација је дужна да обавља делатност
у складу са законом, овом одлуком и Статутом Туристичке
организације.
Члан 7.
Оснивач има право:
– да директору и управном одбору Туристичке организације предлаже мере у циљу остваривања делатности Туристичке организације;
– да, осим редовног годишњег извештаја, тражи подношење и других извештаја о раду и пословању Туристичке
организације;
– да, у складу са законом, предузима мере којима се
обезбеђују услови за обављање делатности Туристичке организације.
Члан 8.
Туристичка организација је дужна да:
– у остваривању делатности поступа по предлозима
оснивача;
– оснивачу подноси годишњи извештај о раду и остваривању делатности, а по потреби и друге извештаје о раду
и пословању;
– за промену седишта и назива тражи претходну сагласност оснивача;
– за промену делатности тражи претходну сагласност
оснивача;
– на годишњи програм рада Туристичке организације и
финансијски план прибави сагласност оснивача.
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Члан 9.
Оснивач је дужан да:
– Туристичкој организацији обезбеди материјалне и
друге услове за несметано обављање делатности;
– остварује надзор и контролу над обављањем делатности;
– предузима мере за унапређење обављања делатности.
Члан 10.
Статутом Туристичке организације уређује се делатност,
средства за рад, унутрашња организација, надлежност и
начин рада органа Туристичке организације, заступање и
представљање Туристичке организације, права, обавезе и
одговорности запослених, сарадња са другим туристичким
организацијама и друга питања од значаја за рад Туристичке организације.
Члан 11.
Скупштина Градске општине Сурчин даје сагласност на
Статут Туристичке организације Градске општине Сурчин,
сагласност на програм развоја туризма, годишњи програм
рада са финансијским планом, програме туристичко-информативне и промотивне делатности, и разматра годишње
извештаје о раду Туристичке организације.
Веће градске општине Сурчин даје сагласност на општи
акт којим се уређује број и структура запослених.
VI. ОРГАНИ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 12.
Органи Туристичке организације су: директор, управни
и надзорни одбор.
Директора, председнике и чланове управних и надзорног одбора, именује и разрешава Скупштина Градске општине Сурчин, на период од четири године, у свему у складу са законом којим се регулише рад јавних служби.
Члан 13.
Директор представља и заступа Туристичку организацију, организује и руководи њеним радом, доноси правилник о организацији и систематизацији послова, предлаже
акте које доноси Управни одбор, извршава одлуке Управног
одбора и предузима мере за њихово спровођење, стара се о
законитости рада Туристичке организације, одговара за коришћење и располагање имовином и обавља друге послове
утврђене законом и Статутом.
Члан 14.
Управни одбор има пет чланова, од којих су председник
и три члана представници оснивача, а један члан представник запослених.
Управни одбор:
1. доноси Статут Туристичке организације;
2. доноси пословник о свом раду;
3. усваја годишњи програм рада са финансијском планом Туристичке организације;
4. усваја годишњи извештај о пословању и завршни рачун;
5. доноси одлуку о оснивању туристичко-информативних центара;
6. обавља и друге послове утврђене законом и статутом;
7. одлучује о пословању Туристичке организације;
8. усваја годишњи план јавних набавки;
9. усваја годишњи извештај о попису средстава;
10. одлучује о коришћењу, односно о набавци и отуђењу
средстава;
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11. доноси одлуку о исправама и подацима који представљају пословну тајну Туристичке организације;
12. одлучује о службеном путовању директора у иностранство;
13. доставља једном годишње оснивачу извештај о пословању и завршни рачун Туристичке организације;
14. доноси и друга акта.
На акта из става 2. тач. 1, 3, 4. и 13. неопходна је сагласност оснивача.
Члан 15.
Надзорни одбор има три члана и то председника и два
члана, од којих су председник и један члан представници
оснивача, а један члан представник запослених.
Надзорни одбор:
1. врши надзор над пословањем Туристичке организације;
2. прегледа извештај о пословању и завршни рачун Туристичке организације и утврђује да ли су сачињени у складу са важећим прописима;
3. доноси пословник о свом раду;
4. обавља и друге послове у складу са законом и Статутом.
VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
До именовања директора Туристичке организације, послове и овлашћења директора врши вршилац дужности директора Туристичке организације у оснивању који ће бити
именован посебним решењем.
Члан 17.
До именовања Управног одбора Туристичке организације, овлашћења Управног одбора врши Управни одбор Туристичке организације у оснивању који ће бити именован
посебним решењем.
Члан 18.
До именовања Надзорног одбора Туристичке организације, овлашћења Надзорног одбора врши Надзорни одбор
Туристичке организације у оснивању који ће бити именован посебним Решењем.
Члан 19.
Скупштина Градске општине Сурчин именоваће Управни одбор и Надзорни одбор у року од годину дана од дана
почетка рада Туристичке организације.
Члан 20.
Управни одбор Туристичке организације у оснивању донеће Статут Туристичке организације у року од 60 дана од
дана доношења ове одлуке.
Члан 21.
Општа акта Туристичке организације биће донета у
року од шест месеци од дана доношења Статута Туристичке
организације.
Члан 22.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-257/18, 13. децембра 2018. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.

13. децембар 2018.

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 13. децембра 2018. године, на основу члана 19. став. 1.
тачка 3, члана 21. став 1. и члана 24. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13,105/14, 104/16
– др. закон, 108/16 и 113/17) и члана 12. став 1.тачка 10. и
члана 18. став 1. тачка 3. Статута Градске општине Сурчин
(„Службени лист Града Београда”, бр. 44/08.12/10, 39/13 и
47/15 ), доноси

ОДЛУКУ
1. Градска општина Сурчин уступа Јавном предузећу за
обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин (скраћени назив
ЈП „Сурчин”) на управљање и коришћење пословне просторије у саставу објекта Дома културе у Добановцима, Маршала Тита 2 и то:
1) Пословне просторије на првом спрату укупне површине 418,78 m²;
2) Пословни простор који је кориштен као месна канцеларија, површине 28,92 m² и
3) Пословни простор у сутерену објекта, површине
17,26 m².
Јавном предузећу „Сурчин”, градска општина Сурчин
уступа на коришћење и управљање и следеће пословне просторије:
1) Пословни простор у згради у Сурчину, Војвођанска
80, површине 7,82 m²;
2) Пословни простор у згради у Сурчину, Војвођанска
73, површине 30 m² и
3) Пословни простор у згради у Добановцима, Стевана
Јовановића 2, површине 69,25 m².
2. Пословни простор из тачке 1. ове одлуке, ЈП „Сурчин”
ће користити за обављање своје делатности у складу са законом којим се уређује јавна својина и оснивачким актом
јавног предузећа.
3. Трошкови одржавања наведеног пословног простора
падају на терет корисника пословног простора.
4. О извршеној примопредаји пословног простора из
тачке 1. ове одлуке сачиниће се записник.
5. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-90-268/18, 13. децембра 2018. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 13. децембра 2018. године, на основу члана 18. став 2. и
члана 24. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”,
бр. 72/11, 88/13,105/14,104/16 – др. закон, 108/16 и 113/17) и
члана 12. став.1. тачка 20. и члана 18. став 1. тачка 3. Статута Градске општине Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр. 44/08,12/10, 39/13 и 47/15 ), доноси

ОДЛУКУ
1. Градска општина Сурчин изузима од Јавног предузећа
за обављање послова из области спорта и рекреације Сурчин на управљање и коришћење следећу имовину:
1) Рибњак „Бечменска бара” – Бечмен;
2) Наутичко село „Бисер” – Бољевци;
3) Бунгалове, Бојчинска шума – Прогар и
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4) Летњу позорницу, Бојчинска шума – Прогар.
2. Примопредају наведене имовине извршиће за то посебно формирана комисија и о истој сачинити записник.
3. Ова одлука је коначна и ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”, а
примењиваће се од 1. марта 2019. године.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-90-269/18, 13. децембра 2018. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.
Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 13. децембра 2018. године, на основу члана 18. став 2. и
члана 24. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”,
бр. 72/11, 88/13,105/14, 104/16 – др. закон,108/16 и 113/17) и
члана 12. став. 1. тачка 10. и члана18. став 1. тачка 3. Статута Градске општине Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр. 44/08.12/10, 39/13 и 47/15 ), доноси

ОД Л У КУ
1. Градска општина Сурчин уступа Јавном предузећу за
обављање послова из области спорта и рекреације Сурчин
на управљање и коришћење следеће објекте:
1) Спортску салу у Бољевцима, Браће Кокар 5;
2) Ресторан „Бечменска бара” – Бечмен и
3) Спортску салу у Петровчићу, Душана Вукасовића 1.
Поред објеката из тачке 1. ове одлуке Јавном предузећу
за обављање послова спорта и рекреације преноси се и право коришћења и управљања на покретним стварима које су
у функцији коришћења ових објеката.
2. Трошкови одржавања ових објеката падају на терет
будућег корисника.
3. О извршеној примопредаји објеката из тачке 1. ове
одлуке сачиниће се записник.
4. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-90-270/18, 13. децембра 2018. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.
Скупштина Градске општине Сурчин, на седници одржаној 13. децембра 2018. године, на основу члана 39. Закона
о туризму („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 99/11
– др. закон, 93/12, 84/15 и 83/18 – др. закон), члана 18. Закона о јавним службама (,,Службени гласник РС”, бр. 42/91,
71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – исправка др. закона, 83/05
– исправка др. закона и 83/14 – др. закон), члана 16. Одлуке
о оснивању Туристичке организације Градске општине Сурчин, број I-01-06-257/18 од 13. децембра 2018. године и члана 12. Статута Градске општине Сурчин (,,Службени лист
Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и 47/15), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН У ОСНИВАЊУ
1. Именује се Слађана Радић, магистар наука интернационалног менаџмента, за вршиоца дужности директора
Туристичке организације Градске општине Сурчин у оснивању, почев од 26. децембра 2018. године.
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2. До именовања директора Туристичке организације,
послове и овлашћења директора врши вршилац дужности
директора Туристичке организације.
3. Решење објавити у ,,Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-90-258/2018, 13. децембра 2018. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.
Скупштина Градске општине Сурчин, на седници одржаној 13. децембра 2018. године, на основу члана 39. Закона
о туризму (,,Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 99/11
– др. закон, 93/12, 84/15 и 83/18 – др. закон), члана 20. Закона о јавним службама (,,Службени гласник РС”, бр. 42/91,
71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – исправка др. закона, 83/05
– исправка др. закона и 83/14 – др. закон), члана 17. Одлуке
о оснивању Туристичке организације Градске општине Сурчин, број I-01-06-257/18 од 13. децембра 2018. године и члана 12. Статута Градске општине Сурчин (,,Службени лист
Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и 47/15), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН У
ОСНИВАЊУ
1. Именује се Управни одбор Туристичке организације
Градске општине Сурчин у оснивању у следећем саставу:
за председника:
– Мирослав Радивојевић, дипл. инж. пољопривреде;
за чланове:
– Драган Ђорђевић, дипл. менаџер;
– Вања Николић, дипл. инж. прехрамбене технике биљних производа;
– Маријана Плеша, струковни економиста;
– Данило Зарић, електротехничар енергетике.
2. До именовања Управног одбора Туристичке организације, овлашћења Управног одбора врши Управни одбор Туристичке организације у оснивању.
3. Скупштина Градске општине Сурчин именоваће
Управни одбор у року од годину дана од дана почетка рада
Туристичке организације.
4. Решење објавити у ,,Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-90-259/2018, 13. децембра 2018. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.
Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној
13. децембра 2018. године, на основу члана 18. тачка 13. Статута Градске општине Сурчин (,,Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и 47/15) и члана 9. став 1. алинеја 7.
Одлуке о оснивању установе културе – Културни центар Сурчин (,,Службени лист Града Београда”, број 14/17), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА РАДА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – КУЛТУРНИ ЦЕНТАР СУРЧИН ЗА 2018. ГОДИНУ
Даје се сагласност на другу измену Програма рада установе културе Културни центар Сурчин за 2018. годину, који
је донео Управни одбор установе културе Културни центар
Сурчин, број I-17/2018 од 5. децембра 2018. године.
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Ово решење објавити у ,,Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-90-260/2018, 13. децембра 2018. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 13. децембра 2018. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима (,,Службени гласник РС”, број 15/16), члана 18. тачка 13. Статута Градске општине Сурчин (,,Службени
лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и 47/15) и члана 30а. став 1. алинеја 3. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за
обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане Градске општине Сурчин (,,Службени лист Града Београда”, бр. 91/14, 81/16 и 94/16), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАЂАНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
СУРЧИН ЗА 2018. ГОДИНУ
Даје се сагласност на измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за 2018. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин, број 11154/18
од 19. новембра 2018. године.
Ово решење објавити у ,,Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-90-261/2018, 13. децембра 2018. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 13. децембра 2018. године, на основу на основу члана 59.
Закона о јавним предузећима (,,Службени гласник РС”, број 15/16), члана 18. тачка 13. Статута Градске општине Сурчин
(,,Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и 47/15) и члана 27б. алинеја 3. Одлуке о промени оснивачког акта
Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин (,,Службени лист Града Београда”, бр. 91/14, 94/16 и 118/16), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА КАБЛОВСКА ДИСТРИБУЦИЈА, СУРЧИН ЗА 2018. ГОДИНУ
Даје се сагласност на измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин за 2018.
годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин, број 323/18 од 4. децембра 2018.
године.
Ово решење објавити у ,,Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-90-262/2018, 13. децембра 2018. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.
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СЕМИНАР
НОВИНЕ У ЗАКОНУ О
МАТИЧНИМ КЊИГАМА
Среда, 16. јануар 2019. године
Од 9.30 до 16.00
Пословна зграда ЈП Службени гласник,,
Београд, Јована Ристића 1

ТЕМЕ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Функционалности регистра матичних књига и
повезивање са службеним евиденцијама
Електронско пријављивање чињенице рођењаа и смрти
Уписивање података о промени пола
Уписивање података о националној припадности
ости у
матичну књигу рођених
Вођење матичних књига у ДКП-у
Издавање извода из матичних књига
Уређивање матичних подручја
Овлашћења за обављање послова матичара
Увид у матичне књиге у контексту заштите података
датака о личности
Упис у матичне књиге на основу исправа иностраног
страног органа
Прекршајна одговорност
Матичне књиге и e-ЗУП
Технички аспект вођења матичних књига у складу с новинама
Успостављање е-сервиса с надлежним органима и установама
Технички аспект ажурирања других службених евиденција на Регистру матичних књига
Новине у ЗУП-у: одлучивање и доношење решења у области матичних књига

ПРЕДАВАЧИ:
• Марина Дражић, помоћник министра Министарства
државне управе и локалне самоуправе
• Данијела Кнежевић, дипломирани правник, шеф Одсека
за лични статус грађана у Сектору за матичне књиге
и регистре у Министарству државне управе и локалне
самоуправе
• Ивана Радуловић, шеф Одсека за регистре и евиденције
у Сектору за матичне књиге и регистре у Министарству
државне управе и локалне самоуправе

ЦИЉНА ГРУПА:
ʿ̶̛̛̬̖̭̯̦̔̌̏ ̨̬̦̐̌̌ ̨̡̣̣̦̖̌
̨̭̥̱̪̬̖̌̌̏ (̶̡̨̨̨̛̛̬̱̏̔
̸̵̛̛̥̯̦̌ ̨̧̖̤̖̔̌ ̛ ̸̛̛̥̯̬̌̌),
̸̶̛̛̱̖̭̦ ̛̚ ʺ̛̛̦̭̯̬̭̯̌̏̌
̵̨̛̛̦̭̯̬̦̌ ̨̨̪̭̣̏̌ ˀ̡̛̖̪̱̣̖̍
ˁ̛̬̠̖̍ (̬̙̦̔̌̏̌ ̡̨̦̱̣̬̦̌̌̚
̛̪̬̖̭̯̦̹̯̔̌̏̏̌), ̡̨̌ ̛ ̛̭̏ ̛̬̱̔̐
̨̛̛̦̯̖̬̖̭̦̌̏̌̚, ̸̡̛̱̤̱̱̠̱̓ ̛
̴̸̡̛̛̌̚ ̶̛̣̌.

КОТИЗАЦИЈА 10.500,00 РСД + ПДВ 20%
www.slglasnik.com
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СЕМИНАР
ИЗРАДА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
И ПРОЦЕНА ЗА 2018. ГОДИНУ
ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА:
Среда, 23. јануар 2019. године
Пословна зграда ЈП Службени гласник
Јована Ристића 1, пети спрат

ТЕМЕ:
• Попис имовине, амортизација и
oбезвређење имовине
• Попис потраживања и исправка
потраживања
• Признавање прихода и расхода по државним
давањима
• Резервисање средстава за будуће догађаје
• Примена новог МСФИ 15 – признавање
прихода од уговора с купцима

ЦИЉНА ГРУПА:
Буџетски и небуџетски корисници – запослени
у секторима који се баве рачуноводством
и финансијама, праћењем и израдом
програма пословања, који учествују у изради
пописа, порески саветници, као и сви други
заинтересовани за наведену област, укључујући
и физичка лица.

ПРЕДАВАЧ:
• Биљана Никoлић, лиценцирани самостални рачуновођа, директор Агенције за књиговодствене услуге. Активно
радила у општини Чукарица, Јавном предузећу Стара планина и Националној туристичкој развојној корпорацији;
стручни саветник у РАТЕЛ-у, у Регионалној агенцији за развој и европске интеграције Београд, у ЈП Склоништа, у
ЈП Мрежа – Мост и сличним институцијама.
Учесницима семинара обезбеђени су:
•
•
•
•
•
•

презентација и представљање нових услуга и сервиса од стране стручних предавача, надлежних за дату област;
сертификат о учешћу на семинару;
радни материјал;
чланство у Клубу читалаца уз 25% попуста на сва Гласникова издања књига;
савремено опремљен простор, прилагођен потребама одржавања семинара;
кетеринг и освежење.

Котизација: 10.000,00 + ПДВ (20%)
Учесници остварују и 25% попуста на
сва Гласникова издања књига.
Попусти се не сабирају.

После уплаћене две котизације, трећи
и четврти учесник имају могућност
бесплатног учешћа.

www.slglasnik.com
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Број 115 – 51

САДРЖАЈ

Показатељ потрошачких цена у новембру 2018.
године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Страна
1

Акти градских општина
СТАРИ ГРАД
Решење о давању сагласности на Одлуку о допунама Ценовника услуга Јавног предузећа Спортско
рекративно – пословни центар „Милан Гале Мушкатировић” са Одлуком – – – – – – – – – – – – – –
СУРЧИН
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету
Градске општине Сурчин за 2018. годину– – – – – –
Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже Сурчин – – – – – – – – – – –
Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане Градске општине
Сурчин – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин – – – – – –
Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације, Сурчин – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени Одлуке о промени Одлуке о
оснивању Установе културе Културни центар Сурчин – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1

2
29

32
36
40
44

Одлука о оснивању Туристичке организације
Градске општине Сурчин – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о уступању пословних просторија Јавном предузећу за обављање комуналних и других
делатности од општег интереса за грађане Градске
општине Сурчин – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изузимању имовине Јавном предузећу
за обављање послова из области спорта и рекреације Сурчин – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о уступању објеката Јавном предузећу за
обављање послова из области спорта и рекреације
Сурчин – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Градске општине
Сурчин у оснивању– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању Управног одбора Туристичке организације Градске општине Сурчин у
оснивању – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Другу измену
Програма рада Установе културе – Културни центар Сурчин за 2018. годину – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег
интереса за грађане Градске општине Сурчин за
2018. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа кабловска
дистрибуција, Сурчин за 2018. годину – – – – – – –

Страна
44

46
46
47
47
47
47

48
48
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6,
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Секретаријат 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

