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Градско веће града Београда, на седници одржаној 29.
јула 2011. године, на основу члана 3. став 2. Одлуке о јавном
линијском превозу путника на територији града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 61/2009, 10/2011) и
члана 54. став 1. тачка 8. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/2010) донело је

ПРА ВИ Л Н И К
О ТАРИФНОМ СИСТЕМУ У ЈАВНОМ ЛИНИЈСКОМ
ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником уређује се тарифни систем, подручје
његове примене, врсте карата, наплата, категорије корисника и услови коришћења услуге превоза, контрола путника и
продаја возних исправа у јавном линијском превозу на територији града Београда (у даљем тексту: линијски превоз).
Члан 2.
Тарифни систем обухвата:
– начела и принципе;
– подручје примене;
– врстe карата и систем наплате услуге превоза;
– контролу путника;
– категорије корисника и услове коришћења превоза;
– систем продаје возних исправа.
Члан 3.
На територији града Београда у оквиру линијског превоза, зависно од врсте линијског превоза (градски, приградски и локални превоз) и подручја које обухвата, примењују
се два независна интегрисана тарифна система:
– Интегрисани тарифни систем 1 (у даљем тексту:
ИТС1) и
– Интегрисани тарифни систем 2 (у даљем тексту:
ИТС2).
Члан 4.
Тарифни системи ИТС1 и ИТС2 на територији града
Београда подразумевају примену истих тарифних начела и
конструкција, на основу којих путник одговарајућом картом плаћа исту цену за једну вожњу на подручју одређене
тарифне зоне независно од вида превоза и превозника.

Цена 220 динара

II. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ ИНТЕГРИСАНОГ ТАРИФНОГ
СИСТЕМА
1. Интегрисани тарифни систем 1 – ИТС1
Члан 5.
ИТС1 примењује се на линијама јавног градског превоза
на територији градских општина: Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац,
Стари град, Чукарица, Сурчин и дела територије Гроцке.
За превоз путника на градским линијама у ИТС1 примењују се исте врсте возних исправа, независно од вида
превоза и превозника.
Члан 6.
У ИТС1 примењује се зонско-релацијски тарифни систем који подразумева две тарифне зоне и две тарифне релације на линијама у оквиру друге тарифне зоне за плаћање
појединачне вожње.
Тарифне зоне важе за све врсте возних исправа.
Члан 7.
Границе тарифних зона 1 и 2 у примењеном зонско-релацијском тарифном систему су следеће станице: Електронска
Индустрија, Мала пруга, Икарбус, Бежанија насеље, Макиш,
Железник „Р”, Ж.Ј. Шпанац, Орловача, Манастир, Бањица 2,
Вождовац, Кумодраж, Велики Мокри Луг, Медаковић 3, Устаничка (Булевар Краља Александра и Првомајска), Миријево,
Карабурма, Лешће, Вишњица, Рафинерија и Себешка река.
У оквиру тарифне зоне 2 постоје две тарифне релације
за појединачну вожњу, а границе релација 1 и 2 су следеће
станице: Бесни фок, Болеч (кафана), Кумбара, Добановци
центар и Бољевци центар.
У зонско-релацијском тарифном систему на три коридора
примењује се неутрална зона чије су граничне станице: Земун
горњи град – Електронска индустрија, Фабрика „Лола“ – Жикица Јовановић Шпанац и Земун Горњи град – Мала пруга.
Неутрална зона примењује се за појединачну вожњу.
2. Интегрисани тарифни систем 2 – ИТС2
Члан 8.
ИТС2 у Београду примењује се на приградским и локалним линијама јавног превоза на територији између насељених места градских општина Вождовац, Врачар, Звездара,
Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац,
Стари град, Чукарица и Сурчин и дела територије Гроцке и
насељених места са територије градских општина: Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац и Сопот
или између насељених места на територији две или више
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тих градских општина, односно између насељених места на
територији градске општине: Барајево, Гроцка, Лазаревац,
Младеновац, Обреновац и Сопот.
За превоз путника приградским и локалним линијама у
ИТС2 примењују се исте врсте возних исправа, независно
од вида превоза и превозника.
Члан 9.
У ИТС2 примењује се зонско-релацијски тарифни систем са три тарифне зоне, односно зонско-релацијски тарифни систем са осам зона за плаћање појединачне вожње.
Члан 10.
Границе тарифних зона 1, 2 и 3 у примењеном зонскорелацијском тарифном систему су следеће станице:
– Зона 1: Електронска индустрија, „Икарбус” Умка –
центар, Велика Моштаница, Липовица – Завод, Јаричиште
„Р”, Врчин, Болеч „Х”, Борча „Р”.
– Зона 2: Стари Бановци, Нова Пазова, Соко салаш, Обреновац, Шиљаковац, Барајево, Раља, ауто-пут (имагин.
гр.з.), Гроцка, Падинска скела.
– Зона 3: Јапански цвет, Брестовик, Камендо, Живковац,
Младеновац, Лазаревац, Прека калдрма, Угриновци „Р”.
У примењеном зонско-релацијском тарифном систему
на територији општина Обреновац, Младеновац, Лазаревац и Барајево примењују се четири неутралне зоне, чиме
се омогућава коришћење одређене врсте карте за једну зону
на релацијама које почињу и завршавају се на територији
наведених општина.
Члан 11.
Границе тарифних зона за појединачну вожњу су:
– Зона 1: Макиш, Бродотехника, Макиш АП, ФМ Лола
Рибар, Кружни пут I, Ресник, Раковица чесма, Бубањ поток
рампа, Калуђерица.
– Зона 2: Остружница, Рушањ „Р”, Ловачки састанак, Врчин надвожњак, Заклопача „Р”.
– Зона 3: Умка центар, Липовица милиција, Трешња –
Лукина капија, Гроцка.
– Зона 4: Барич колонија, Мељак Р, Барајево АС, Раља
центар, М.Иванча, Брестовик „Р”.
– Зона 5: Младост, Ратари, В.поље, Баљевац, Врбовно,
В.Борак, Манић „Р”, Стојник, Ђуринци, М.Пожаревац „Р”,
Буковача.
Границе зоне 1 локала Обреновац: Барич – колонија,
Забрежје, Младост, Кртинска, Ратари – центар, Грабовац
– споменик, В.Поље – дом, Дражевац – гробље, Јасенак,
Стублине, Лазаревићи, Звечка.
Границе зоне 1 локала Барајево: Средњи крај „Р”,
Средњи крај, Равни гај, Губеревац, Арнајево„Р”, Велики Борак, Баћевац „Р”, Липовица” милиција.
– Зона 6: Скела, Ушће, Вукићевица, Љубинић, Степојевац, Арнајево, Рожанци, Сибница, Дрлупе, Рогача, Космај,
Станојевац, Сенаја, Умчари центар, Дражањ, Живковац.
Границе зоне 2 локала Обреновац: Скела, Ушће, Вукићевица, Љубинић, Бровић, Пољане, Конатице, Баљевац, М.
Моштаница, Умка центар, Степојевац, Трстеница, Пироман, Стублине – Ц – (дом).
Граница зоне 2 локала Барајево: Сибница „Р”, Рожанци,
Дражевац – дом, Тараиш.
Граница зоне 3 локала Барајево: Сопот.
– Зона 7: Вреоци, Северно крило, Монтажа, Стрмово.
Границе зоне 1 локала Младеновац: Станојевац, Амерић
II, Павловац, Школа, Козарица, Мрчевица I, Ваљак, Табла.
Границе зоне 1 локала Сопот: Сибница „Р”, Бабе „Р”, Ђуринци ЖС, Станојевац, Златар, Рогача „О”, Дрлупе.
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Границе зоне 2 локала Сопот: Раља „Ц”, Губеревац, Арнајево „Р”, Гробље „О”, Павловац, Младеновац.
Границе зоне 3 локала Сопот: Парцани, Барајево, Сенаја.
– Зона 8: Вреоци, Медошевац – дом, Зеоке, Бистрица.
Границе зоне 2 локала Младеновац: Ђуринци ЖС,
Војска, Пијац, Сопот, Неменикуће, Тресије, Рогача, Стругара, Марковац, Кленац, Марошевац, Рабровац, Влајићи,
Доња Дубона, Шепшин, М.Пожаревац – рампа.
Граница зоне 1 локала Лазаревац: Петка дом, Барзиловица-центар, Бистрица-центар, Бурово, Водовод, Медошевац
– гробље, Вреоци.
III. ВРСТЕ КАРАТА И СИСТЕМ НАПЛАТЕ УСЛУГЕ
ПРЕВОЗА
Члан 12.
Превоз путника на свим регистрованим градским, приградским и локалним линијама у оквиру ИТС1 односно
ИТС2, независно од вида превоза и превозника, остварује
се уз одговарајућу возну исправу.
Издавање возних исправа врши се у организацији организационе јединице Градске управе града Београда надлежне за послове јавног линијског превоза (у даљем тексту: Дирекција за јавни превоз).
Члан 13.
Возне исправе могу бити:
1. Бесконтактне смарт картице:
– персонализоване пластичне смарт картице са уписаном електронском картом у претплати;
– неперсонализоване пластичне смарт картице са уписаном електронском картом ван режима претплате;
– папирне смарт картице са уписаном електронском
картом ван режима претплате.
2. папирнe картe у возилу;
3. доплатнe картe.
Члан 14.
Персонализоване пластичне смарт картице гласе на име
корисника и не могу се преносити на друга лица.
Неперсонализоване пластичне смарт картице (електронски новчаници) и папирне смарт картице се користе
за плаћање услуге превоза картама ван режима претплате.
Ове картице су преносиве на другог корисника и могу се
допуњавати.
Папирне карте у возилу су карте ван режима претплате
за појединачну вожњу, које се продају у возилу код возача
за одређени број зона. На линијама у ноћном саобраћају и
минибус експрес линијама важе искључиво карте купљене
у возилу у коме се врши превоз.
Доплатнe картe по унапред утврђеној цени издаје контролор путницима затеченим у возилу без возне исправе
или са неисправном возном исправом.
Члан 15.
У ИТС1 и ИТС2 примењују се следеће врсте карата:
– карте у претплати;
– карте ван режима претплате.
Члан 16.
Карте у претплати представљају електронске карте са
накнадом (без или са попустом) и без накнаде (бесплатан
превоз), уписане у одговарајућу персонализовану пластичну смарт картицу. Ове карте су дефинисане у складу са
категоријама корисника и односе се на изабрани тарифни
систем и број зона у оквиру тог система.
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Зависно од времена трајања карте у претплати могу
бити полумесечне (за запослене и грађане), месечне и годишње ( за лица преко 65 година). Карте у претплати омогућавају неограничен број вожњи радним даном, суботом,
недељом и празником на свим линијама у ИТС1 и ИТС2 у
изабраним зонама у дневном саобраћају (од 04 до 24 часа),
осим на минибус експрес линијама и у ноћном саобраћају.

контролора плати цену доплатне карте, у висини утврђеној
решењем из члана 20. овог правилника и потом може наставити започету вожњу.
Путнику који не поступи по захтеву контролора и не
плати цену доплатне карте, контролор ће уручити опомену,
након чега је путник дужан да се удаљи из возила на првом
наредном стајалишту.

Члан 17.
Карте ван режима претплате могу бити електронске
карте и папирне карте у возилу.
Електронске карте ван режима претплате представљају
електронски запис у меморији одговарајуће картице.
Карте ван режима претплате омогућавају једну непрекидну вожњу у једном смеру за одређену тарифну зону, у
дневном саобраћају (од 04-24 часа) у возилу у коме се врши
превоз и налазе се у слободној продаји за све кориснике линијског превоза.

Члан 24.
Плаћање по опомени се може извршити:
– у року од 15 дана од дана уручења опомене,
– по истеку рока од 15 дана од уручења опомене у увећаном износу, у складу са ценом утврђеном решењем из члана
20. овог правилника.
Против путника који не изврши плаћање по опомени из
става 1. овог правилника биће покренут поступак пред надлежним судом.

Члан 18.
Наплата услуге превоза врши се:
– куповином електронске карте у претплати, која се уписује у важећу персонализовану пластичну смарт картицу;
– валидацијом неперсонализоване пластичне смарт картице у возилу;
– валидацијом папирне смарт картице у возилу;
– куповином папирне карте у возилу;
– плаћањем цене доплатне карте.

V. КАТЕГОРИЈЕ КОРИСНИКА И УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА
УСЛУГЕ ПРЕВОЗА

Члан 19.
Картице из члана 13. став 1. тачка 1. овог правилника
морају се валидирати приликом уласка у возило на валидаторима који се налазе у зони врата.
Картице које нису валидиране у складу са ставом 1. овог
члана сматрају се неисправним возним исправама.
Валидатори су уређаји који служе за верификацију или
наплату услуге превоза комуникацијом са бесконтактном
картицом.
Члан 20.
Цена услуге превоза и рок важења возних исправа
утврђују се актом градоначелника.
Цена доплатне карте утврђује се актом из става 1. овог
члана, према цени услуге превоза и стварним трошковима
њеног издавања.
IV. КОНТРОЛА ПУТНИКА
Члан 21.
Контролу путника обавља контролор опремљен преносним
уређајем за контролу путника или друго овлашћено лице.
Уређајем из става 1. овог члана врши се провера валидности возне исправе и плаћања услуге превоза.
Члан 22.
За коришћење услуге превоза путник је дужан да у возилу поседује важећу, одговарајућу и исправну возну исправу
коју је на захтев контролора или другог овлашћеног лица
дужан да преда на проверу.
Уколико путник не поседује возну исправу из става 1.
овог члана, односно одбије да је преда на проверу, дужан је
да овлашћеном лицу пружи податке о свом идентитету.
Члан 23.
Путник који је у возилу затечен без возне исправе или
са неисправном возном исправом дужан је да на захтев

Члан 25.
Услугу превоза у режиму претплате у тарифном систему
ИТС1 и ИТС2, зависно од категорије, корисници могу остварити као:
1. превоз са накнадом:
– без попуста;
– са попустом.
2. превоз без накнаде (бесплатан превоз):
– са неограниченим временом трајања;
– са ограниченим временом трајања.
Члан 26.
Услугу превоза са накнадом без попуста, уз одговарајућу
возну исправу, остварују:
1. запослена лица и грађани под условом да имају пребивалиште на територији Републике Србије;
2. страни држављани уколико имају боравиште на територији града Београда.
Члан 27.
Корисници из члана 26. овог правилника остварују услугу превоза са накнадом без попуста на основу поднетог
захтева за издавање возне исправе и следеће документације
којом доказују свој статус:
– категорија под тачком 1: фотокопија личне карте (оригинал на увид), фотографија 3,0 x 3,5 не старија од шест месеци;
– категорија под тачком 2: фотокопија пасоша (оригинал
на увид), фотографија 3,0 x 3,5 не старија од шест месеци
и потврда Управе за странце МУП-а Републике Србије о
пријави боравишта на територији града Београда.
Члан 28.
Услугу превоза са накнадом са попустом (повлашћене
категорије путника), уз одговарајућу возну исправу, остварују корисници који имају пребивалиште на територији
града Београда и то:
1. ученици основних школа који нису старији од 17 година и специјалних основних школа уколико нису старији
од 19 година;
2. ученици средњих школа уколико нису старији од 21
године;
3. студентни високошколских установа који нису старији од 30 година;
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4. ратни војни инвалиди и мирнодопски војни инвалиди
са 20–40% инвалидности;
5. инвалиди рада услед последица несреће на послу и
професионалних обољења са 50–60% телесног оштећења;
6. инвалиди рада услед последица болести са 100% инвалидности;
7. цивилни инвалиди рата са 20–40% телесног оштећења;
8. трајно неспособна лица за рад и привређивање;
9. дијализирана и трансплантирана лица;
10. лица са лаком душевном заосталошћу;
11. чланови домаћинства, корисници материјалног обезбеђења породице (МОП), под условом да ово право нису
остварили по неком другом основу;
12. жене од 60 до 65 година;
13. сви лични пензионери;
14. породични пензионери;
15. незапослена лица која су на евиденцији код Националне службе за запошљавање;
16. избеглице и интерно расељена лица.
Изузетно, корисници из тачке 1,2. и 3. који немају пребивалиште на територији града Београда, остварују услугу превоза са накнадом са попустом уз одговарајућу возну
исправу, под условом да је седиште школе/факултета коју
похађају на територији града Београда.
Возне исправе корисницима из тачке 1, 2, 3. и 16. се издају
са ограниченим временом трајања, најдуже до једне године.
Члан 29.
Корисници из члана 28. овог правилника остварују услугу превоза са накнадом са попустом на основу поднетог
захтева за издавање возне исправе, фотографије 3,0 x 3,5 не
старије од шест месеци и следеће документације којом доказују свој статус:
– категорије под тачком 1–3: фотокопија личне карте/
здравствене књижице/извода из матичне књиге рођених
(оригинал на увид), потврда о похађању школе или факултета на територији града Београда, односно уколико су уписани у школу или факултет у другом граду, а имају пребивалиште на територији града Београда;
– категорије под тачком 4–7: фотокопија личне карте
(оригинал на увид), решење надлежног органа о трајној инвалидности;
– категорија под тачком 8: фотокопија личне карте (оригинал на увид), решење надлежног органа о трајној неспособности за рад и привређивање;
– категорије под тачком 9. и 10: фотокопија личне карте
(оригинал на увид), потврда надлежне установе (комисијски налаз);
– категорија под тачком 11: фотокопија личне карте
(оригинал на увид), решење надлежног органа о трајном
коришћењу права на материјално обезбеђење породице
(МОП) и доказ да није у радном односу (оригинал на увид);
– категорија под тачком 12: фотокопија личне карте
(оригинал на увид);
– категорије под тачком 13. и 14: фотокопија личне карте
(оригинал на увид), правоснажно решење о пензионисању
или привремено решење о пензионисању или потврду Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање да је
лице поднело захтев за остваривање права на пензију;
– категорије под тачком 15: фотокопија личне карте
(оригинал на увид), a статус незапосленог лица утврђује се
на основу евиденције Националне службе за запошљавање
о чему се уз претплатну легитимацију издаје евиденциони
картон на период који утврђује надлежан орган;
– категорија под тачком 16: потврда о признавању
статуса избеглице или интерно расељеног лица издата
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од надлежног органа за текућу годину, или избегличку
легитимацију(плаве боје), односно постојећу легитимацију
за интерно расељена лица, уз услов да имају место боравка
на територији града Београда.
Члан 30.
Услугу превоза без накнаде (бесплатан превоз) са неограниченим временом трајања без возне исправе, уз услов
да имају пребивалиште на територији Републике Србије,
остварују:
– деца до седам година;
– професионални припадници Војске Србије у униформи;
– припадници полиције и комуналне полиције у униформи.
Члан 31.
Услугу превоза без накнаде (бесплатан превоз) са неограниченим временом трајања уз одговарајућу возну
исправу, остварују:
1. сва лица старија од 65 година;
2. ратни војни инвалиди и мирнодопски војни инвалиди
са 50–100% инвалидитета;
3. цивилни инвалиди рата са 50–100% телесног
оштећења;
4. инвалиди рада услед последице несреће на послу и
професионалног обољења са 70–100% телесног оштећења;
5. слепа лица и њихов пратилац када је у присуству слепог лица;
6. инвалидна лица која примају стални додатак за туђу
негу и помоћ;
7. лица оболела од дечије парализе и плегије;
8. лица оболела од мишићне дистрофије и хемофилије;
9. лица оболела од мултиплекс склерозе и аутизма;
10. лица са умереном, тешком и дубоком душевном заосталошћу;
11. корисници који су то право стекли на основу савезних и републичких прописа (носиоци ордена „Народни херој”, носиоци „Партизанске споменице 1941. године”, борци
народноослободилачких и револуционарних ратова, носиоци одликовања и сл.), под условом да имају одговарајућу
легитимацију издату од надлежног органа којом доказују
овај статус;
Лица из става 1. овог члана остварују услугу бесплатаног
превоз под условом да имају пребивалиште на територији
града Београда, изузев лица из тачке 11. која бесплатан превоз остварују уз услов да имају пребивалиште на територији Републике Србије.
Члан 32.
Корисници из члана 31. овог правилника остварују услугу превоза без накнаде са неограниченим временом трајања
на основу поднетог захтева за издавање возне исправе, фотографије 3,0 x 3,5 не старије од шест месеци и следеће документације, којом доказују свој статус:
– категорија под тачком 1: фотокопија личне карте (оригинал на увид), а за избеглице и интерно расељена лица: потврда о признавању статуса избеглице или интерно расељеног лица издата од надлежног органа за текућу годину, или
избегличка легитимација (плаве боје) односно постојећа
легитимација за интерно расељена лица, уз услов да имају
место боравка на територији града Београда;
– категорија под тачкама 2, 3. и 4: фотокопија личне карте (оригинал на увид) и фотокопија решења надлежног органа о трајном инвалидитету и доказ да нису у радном односу (оригинал на увид);
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– категорија под тачком 5: фотокопија личне карте (оригинал на увид), фотокопија здравственог картона и фотокопија чланске карте Савеза слепих Србије или неког другог
савеза или удружења слепих (оригинал на увид);
– категорије под тачком 6: фотокопија личне карте (оригинал на увид) и фотокопија решења надлежног органа о
сталном додатку за туђу негу и помоћ (оригинал на увид);
– категорије под тачкама 7, 8. и 9: фотокопија личне
карте (оригинал на увид) и фотокопија комисијског налаза надлежне здравствене установе са шифром и латинским
називом болести или извод из здравственог картона, који
мора бити заведен, потписан и оверен од стране надлежног
ординирајућег лекара са шифром и латинским називом болести (оригинал на увид);
– категорија под тачком 10: фотокопија личне карте (оригинал на увид) и фотокопија решења надлежног органа о трајној неспособности за рад и привређивање (оригинал на увид);
– категорија под тачком 11: фотокопија личне карте
(оригинал на увид) и одговарајућа легитимација издата од
надлежног органа којом доказују свој статус.
Члан 33.
Услугу превоза без накнаде (бесплатан превоз) са ограниченим временом трајања (најдуже до једне године) уз одговарајућу возну исправу остварују лица која имају пребивалиште на територији града Београда:
1. труднице;
2. деца до 18 година која лично примају сталну социјалну помоћ на основу решења надлежног центра за социјални
рад уз потврду да су редовни ученици;
3. уживаоци породичне инвалиднине по основу палог борца у оружаним акцијама после 17. августа 1990. године, и то:
– деца палих бораца редовни ученици основних и
средњих школа и студенти виших школа, факултета и високих школа;
– брачни другови и родитељи палих бораца који нису у
радном односу.
Члан 34.
Корисници из члана 33. овог правилника остварују услугу превоза без накнаде са ограниченим временом трајања
на основу поднетог захтева за издавање возне исправе, фотографије 3,0 x 3,5 не старије од шест месеци и следеће докуменатације којом доказују свој статус:
– категорија под тачком 1: фотокопија личне
карте(оригинал на увид) и лекарско уверење о трудноћи
које садржи процену термина порођаја (оригинал на увид);
– категорија под тачком 2: фотокопија личне карте (оригинал на увид)/фотокопија здравствене књижице или извода из матичне књиге рођених и решење општинског центра
за социјални рад (оригинал на увид);
– категорија под тачком 3: фотокопија личне карте (за
родитеље, супруге и студенте), фотокопија личне карте,
здравствене књижице или извода из матичне књиге рођених (за ученике основних и средњих школа), потврда да похађају школу или факултет (за децу палих бораца), односно
доказ да нису у радном односу (за брачне другове и родитеље палих бораца) (оригинал на увид).
Члан 35.
Возну исправу за коришћење бесплатног превоза у случајевима организовања значајних међународних скупова,
културних и научних манифестација, спортских догађаја и
др. у којима је град Београд домаћин, одобрава Дирекција
за јавни превоз.
Рок важења возне исправе одређује се на основу времена
трајања манифестације, односно горе означених догађаја.
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Члан 36.
Бесплатан превоз са неограниченим и ограниченим
временом трајања омогућава неограничени број вожњи на
свим линијама, радним даном, суботом, недељом и празником, у дневном саобраћају (од 04 до 24 часа), осим на минибус експрес линијама и у ноћном саобраћају.
Члан 37.
Дирекција за јавни превоз има право да у изузетним
случајевима одобри издавање возне исправе за коришћење
бесплатног превоза, са роком важења најдуже до једне године.
О броју издатих возних исправа из става 1. овог члана
води се службена евиденција.
Члан 38.
Град Београд са надлежним министарствима републике
и другим надлежним органима и организацијама уговара
начин, висину и рокове исплате надокнаде средстава на име
разлике од цене превоза повлашћених категорија до износа цене електронске карте у претплати за запосленог, као и
надокнаде средстава за категорије са бесплатним превозом.
VI. ОСИГУРАЊЕ ПУТНИКА У ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ
Члан 39.
Превозник који обавља јавни превоз путника дужан је
да закључи уговор о осигурању путника у јавном превозу од
последица несрећног случаја, у складу са посебним законом.
Превозник је дужан да на видном месту у превозном
средству назначи податке о закљученом уговору о осигурању, а нарочито назив друштва за осигурање и права
путника по основу тог уговора.
VII. СИСТЕМ ПРОДАЈЕ ВОЗНИХ ИСПРАВА
Члан 40.
Дирекција за јавни превоз за потребе продаје возних
исправа обезбеђује:
– продајна места на којима се врши издавање персонализованих пластичних смарт картица;
– продајна места на којима се врши продаја неперсонализованих пластичних и папирних смарт картица, карата у
режиму претплате и карата ван режима претплате;
– продају карата у возилу код возача.
Продајна места из става 1. алинеја 1. и 2. морају да буду
у близини стајалишта, терминуса и у зони велике атракције
путника и равномерно распоређена на територији целог
града, у складу са захтевом Дирекције за јавни превоз.
VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 41.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, a oдредбе
којима се уређује коришћење возних исправа дефинисаних овим правилником примењиваће се почев од 1.јануара.2012. године.
Градско веће града Београда
Број 34-600/11-ГВ, 29. јула 2011. године
Заменик градоначелника
Милан Кркобабић, с. р.
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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
МЛАДЕНОВАЦ
Скупштина градске општине Младеновац на седници одржаној 29. јула 2011. године, на основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”,
бр. 54/09, 73/10 и 101/10) и члана 18. став 1. тачка 2. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града Београда”, број 40/10 – пречишћен текст), донела је

ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2011. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине Младеновац за 2011. годину („Службени лист града Београда”, бр. 48/10 и 6/11),
члан 1. мења се и гласи:
„Приходи и расходи буџета градске општине Младеновац за 2011. годину, примања и издаци по основу продаје, односно набавке нефинансијске имовине и задуживања и отплате дуга, утврђени су у следећим износима, и то:
- износ у динарима А.

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

ЕКОНОМСКА
КЛАСИФИКАЦИЈА

СРЕДСТВА ИЗ
БУЏЕТА 2011.

I

Текући приходи и примања од нефинансијс. имовине

7+8

626.574.000,00

1.

Текући приходи

7

626.574.000,00

Уступљени приходи

7

435.825.000,00

Порез на доходак грађана

711

255.638.000,00

Порез на фонд зарада

712

-

Порез на наслеђе и поклон

713

5.000.000,00

Порез на пренос апсолутних права

713

28.700.000,00

Накнаде:

714

11.638.000,00

- годишња накнада за моторна и друга возила

7145

8.718.000,00

- накнада за промену намене и закуп пољопривредног земљишта

7145

0,00

- накнада за загађивање животне средине

7145

2.920.000,00

7331

134.849.000,00

1.1.

Ненаменски трансфер од Републике Србије
Ненаменски трансфер од Града
1.2

Изворни приходи
Порез на имовину
Локалне комуналне и локалне административне таксе
Боравишна такса
Накнаде:

190.749.000,00

711147,713

61.517.000,00

714,716,741,742

67.136.000,00

7145

-

714,741,742

37.744.000,00

7145

1.480.000,00

- накнада за коришћење грађевинског земљишта

7415

36.264.000,00

- накнада за уређивање грађевинског земљишта

7422

-

Камате

7411

1.000.000,00

Закуп пословног простора

7421

17.977.000,00

Закуп грађевинског земљишта

7421

-

742

600.000,00

Добровољни трансфери од грађана

744

-

714,743

205.000,00

Средства за противпожарну заштиту

745

-

Донације

732

-

743,745,772

3.192.000,00

772

1.378.000,00

Мандатне и новчане казне

Мешовити и неодређени приходи
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
2.

Примања од продаје нефинансијске имовине

II

Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину
Текући расходи

8

-

4+5

621.474.000,00

4

547.598.442,00

Расходи за запослене

41

166.619.239,75

Коришћење робе и услуга

42

193.794.942,22

Отплата камата

44

12.419.387,56

Субвенције

45

35.050.000,00

Издаци за социјалну заштиту

47

11.104.400,00

48,49

50.567.452,47

Текући трансфери

4631,4641

78.043.020,00

Капитални трансфери

4632,4642

-

Остали расходи

Остале донације и трансфери
2.

-

7

- посебна накнада за заштиту животне средине

Приходи које својом делатношћу оствари општин.управа

1.

7331,2

Капитални расходи – издаци за нефинансијску имовину

465

-

5

73.875.558,00

29. јул 2011.

Број 30 – 7

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

А.
III

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
ЕКОНОМСКА
КЛАСИФИКАЦИЈА

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

СРЕДСТВА ИЗ
БУЏЕТА 2011.

(7+8)-(4+5)

5.100.000,00

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

16.519.387,56

Укупни фискални резултат (III+VI)
Б.

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

IV

Примања по основу продаје финансијске имовине и отплате датих кредита

92

V

Издаци по основу датих позајмица и набавке финансијске имовине

62

VI

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

В

ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА

VII

92-62

Примања од задуживања

91

1

Примања од домаћих задуживања

911

2

Примања од иностраних задуживања

912

VIII Отплата главнице

61

5.100.000,00

1

Отплата главнице домаћим кредиторима

611

5.100.000,00

2

Отплата главнице ино-кредиторима

612

IX

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

X

Нето финансирање (VI+VII-VIII-IX=III)

-5.100.000,00

Члан 2.
Члан 3. мења се и гласи:
„У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 4.185.169,64 динара и користиће се на основу решења о
употреби средстава текуће буџетске резерве која доноси председник градске општине Младеновац.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које апропријације нису извршене или за сврхе за
које се у току године покаже да планиране апропријације нису биле довољне. Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације директних корисника за одређене намене и исказују се на конту за чију намену су средства
усмерена.”
II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 3.
Члан 5. мења се и гласи:
„Средства буџета у износу од 626.574.000,00 динара, средства сопствених прихода из изворних активности индиректног корисника буџета у износу од 12.852.000,00 динара, средства нераспоређеног вишка прихода и пренета неутрошена
средства из 2010. године у износу од 12.652.547,24 динара и средства из осталих извора прихода у износу од 1.213.304,94
динара распоређују се по корисницима, и то:

Раз- Гла- функ- Позидео ва
ција
ција

1

2

3

4

Економска класификација

Опис

Планирани
расходи
и издаци
из буџета
-РЕБАЛАНС 2

Планирани
расходи и
издаци из
пренетих
средстава

Планирани
расходи и
издаци из
сопствених
прихода
буџетских
корисника

Планирани
расходи и
издаци из
осталих
извора

Укупно
планирани
расходи и
издаци

6

7

8

9

10

11

5

1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
110

Извршни и законодавни органи
1

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

2

412

Социјални доприноси на терет послодавца

17.441.566,65
3.122.040,43

17.441.566,65
3.122.040,43

3

417

Посланички додатак

3.024.420,00

3.024.420,00

4

421

Стални трошкови

1.892.000,00

1.892.000,00

- Услуге мобилних телефона

1.300.000,00

1.300.000,00

- Чланарина - Удружење бањских и климатских места

50.000,00

50.000,00

- Чланарина - Стална конференција градова и општина

312.000,00

312.000,00

- Чланарина за NALED

230.000,00

230.000,00

5

422

Трошкови путовања

400.000,00

400.000,00

6

423

Услуге по уговору

5.546.000,00

5.546.000,00

- Накнаде за рад члановима Општинског Већа,
председника и заменика СО

2.700.000,00

2.700.000,00

- Накнаде члановима скупштинских комисија:

190.000,00

190.000,00

1 - комисија за враћање земље

50.000,00

50.000,00

2 - комисија за комасацију

40.000,00

40.000,00

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

100.000,00

100.000,00

- Дан општине

443.000,00

443.000,00

1 - јавна признања

240.000,00

240.000,00

2 - плакати и позивнице

23.000,00

23.000,00

3 - поклони

30.000,00

30.000,00

Број 30 – 8
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6
4 - репрезентација

7

424

451

100.000,00
800.000,00

- Поклони

170.000,00

170.000,00

- Поклони за децу са посебним потребама

80.000,00

80.000,00

- Публикације

20.000,00

20.000,00

- Репрезентација

300.000,00

300.000,00

- Остале опште услуге

100.000,00

100.000,00

- Полицајац месеца

200.000,00

200.000,00

- Комисија за борбу против болести зависности

543.000,00

543.000,00

Специјализоване услуге

381.000,00

381.000,00

- Дан општине

381.000,00

381.000,00

40.000,00

40.000,00

171.000,00

171.000,00

3 - рок концерт

40.000,00

40.000,00

4 - спортске манифестације поводом Дана општине

80.000,00

80.000,00

5 - Манифестација „Младеновачки корзо 21.века“

50.000,00

50.000,00

409.700,00

409.700,00

Материјал
- Канцеларијски материјал

80.000,00

80.000,00

- Цвеће и зеленило за Дан општине

10.000,00

10.000,00

- Храна и пиће за Дан општине

68.700,00

68.700,00

- Материјал за посебне намене (позивнице, слика...)

60.000,00

60.000,00

100.000,00

100.000,00

- Дневна штампа

56.000,00

56.000,00

- Цвеће и зеленило

35.000,00

35.000,00

35.050.000,00

35.050.000,00

8.700.000,00

8.700.000,00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
- ЈПИ“Младеновац“, Младеновац (СББ)

50.000,00

50.000,00

- ЈПИ „Младеновац” - комуналне услуге

500.000,00

500.000,00

20.500.000,00

20.500.000,00

- Спортско-рекреациони центар „Љубомир Ивановић
Геџа”, Младеновац
- Туристичка организација Младеновац
463

Трансфери осталим нивоима власти

5.300.000,00

78.043.020,00

78.043.020,00

1.000.000,00

1.000.000,00

- Центар за социјални рад

1.000.000,00

1.000.000,00

263.020,00

263.020,00

- Унапређење здравства

1.500.000,00

1.500.000,00

- Основно образовање

16.302.000,00

16.302.000,00

470.000,00

470.000,00

8.000,00

8.000,00

56.000.000,00

56.000.000,00

- Смештај и исхрана деце са посебним потребама
- Пројекат „Сигурна кућа”
- Специјални превоз ученика основних и специјалних
школа
- ЛАП - запошљавње
472

5.300.000,00

- Општински одбор за избегла и расељена лица
- ОО Црвени крст

11

11
50.000,00

100.000,00

- ЈПИ „Младеновац”, Младеновац

10

10

800.000,00

- Материјал за посебне намене - „Град отвореног срца”

9

9

5 - свечана академија поводом Дана општине

2 - концерти и друге манифестације

426

8

- Угоститељске услуге

1 - изложбе

8

7
50.000,00

29. јул 2011.

1.500.000,00

1.500.000,00

11.064.400,00

11.064.400,00

- Образовање

7.037.000,00

7.037.000,00

1 - Стипендије

5.200.000,00

5.200.000,00

2 - Награде за пласмане од I-III места на републичком
такмичењу

182.000,00

182.000,00

Накнада за социјалну заштиту из буџета

3 - Пријем за ученике (Вуковци, коктели...)

182.000,00

182.000,00

4 - Прваци

200.000,00

200.000,00

5 -Трошкови путовања на такмичења и остали
трошкови такмичења

264.000,00

264.000,00

6 - Предавања, семинари и едукативна настава за
ученике

182.000,00

182.000,00

7 - Школски часописи и информисање

404.000,00

404.000,00

8 - Ученички пројекти, акције и усавршавање

423.000,00

423.000,00

- Општинске манифестације

2.513.790,00

2.513.790,00

1 - Позоришни фестивал

1.630.200,00

1.630.200,00

2 - Шумадијске метафоре

407.550,00

407.550,00

3 - Ликовна колонија

476.040,00

476.040,00

- Аматерско позориште

122.265,00

122.265,00

- Центар за културу - аматерске активности

163.020,00

163.020,00

- Координациони одбор за борбу против болести
зависности

300.000,00

300.000,00

- Смотра аутомобила „буба“

203.775,00

203.775,00

17.000,00

17.000,00

- Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине
са посебним потребама

29. јул 2011.
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

12

5

481

6

9

10

11

203.775,00

203.775,00

- Општинска манифестација „Цвети“

203.775,00

203.775,00

- Сарадња са невладиним организацијама

100.000,00

100.000,00

- Накнада за социјалну заштиту

200.000,00

200.000,00

40.430.835,00

40.430.835,00

Дотације невладиним организацијама
- Друштвене, културне и верске организације

491.725,00

491.725,00

3.260.400,00

3.260.400,00

- Спортске и омладинске организације

23.226.500,00

23.226.500,00

- Унапређење пољопривреде

10.221.210,00

10.221.210,00

- Спортске манифестације

499

8

- 14. турнир „Стрит бол Младеновац 2011”

- Политичке странке

13

7

Број 30 – 9

2.000.000,00

2.000.000,00

- Међунар.турнир у рвању „Љубомир Ивановић-Геџа“

150.000,00

150.000,00

- Дневни центар и клуб за старија лица „Драпшин“ и
„Младеновац“, Младеновац

41.000,00

41.000,00

- Дотације верским заједницама

300.000,00

300.000,00

- Организација младих

500.000,00

500.000,00

- Дотације спортским организацијама за такмичења

240.000,00

240.000,00

4.485.169,64

4.485.169,64

Средства резерве:
- Стална буџетска резерва

300.000,00

300.000,00

- Текућа буџетска резерва

4.185.169,64

4.185.169,64

Извори финансирања за функцију 110:
О1

2

Приходи из буџета

201.290.151,72

201.290.151,72

Укупно за функцију 110:

201.290.151,72

201.290.151,72

Свега за раздео 1:

201.290.151,72

201.290.151,72

5.229.462,21

5.229.462,21

ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
330

Судови
14

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

15

412

Социјални доприноси на терет послодавца

936.073,72

936.073,72

16

414

Социјална давања запосленима

122.000,00

122.000,00

- боловање преко 30 дана

122.000,00

122.000,00

17

415

Накнаде трошкова за запослене

198.000,00

198.000,00

18

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

0,00

0,00

19

421

Стални трошкови

0,00

0,00

20

422

Трошкови путовања

20.000,00

20.000,00

21

423

Услуге по уговору

64.000,00

64.000,00

- услуге усавршавања

14.000,00

14.000,00

- остале опште услуге

50.000,00

50.000,00

400.000,00

400.000,00

22

424

Специјализоване услуге

23

426

Материјал

24

482

25

483

80.000,00

80.000,00

Порези, обавезне таксе и казне

335.000,00

335.000,00

Новчане казне и пенали по решењу судова

250.000,00

250.000,00

Извори финансирања за функцију 330:
О1

3

Приходи из буџета

7.634.535,93

7.634.535,93

Укупно за функцију 330:

7.634.535,93

7.634.535,93

Свега за раздео 2:

7.634.535,93

7.634.535,93

ОПШТИНСКА УПРАВА
130

Опште услуге
26

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

86.949.173,64

86.949.173,64

27

412

Социјални доприноси на терет послодавца

15.563.902,10

15.563.902,10

28

413

Накнада у натури / пакетићи

29

414

200.000,00

200.000,00

Социјална давања запосленима

2.601.000,00

2.601.000,00

- породиљско боловање

1.400.000,00

1.400.000,00

250.000,00

250.000,00

- боловање преко 30 дана
- расходи за образовање деце запослених

24.000,00

24.000,00

800.000,00

800.000,00

- отпремнине у случају смрти запослених

45.000,00

45.000,00

- помоћ у медицинском лечењу (запосленима)

82.000,00

82.000,00

3.800.000,00

3.800.000,00

- отпремнине у случају отпуштања са посла

30

415

Накнаде трошкова за запослене

31

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

261.601,00

261.601,00

- јујбиларне награде

261.601,00

261.601,00

- бонуси за државне празнике
32

421

0,00

0,00

Стални трошкови

12.658.530,00

12.658.530,00

- платни промет

1.500.000,00

1.500.000,00

- трошкови банкарских услуга

300.000,00

300.000,00

- електрична енергија

2.800.000,00

2.800.000,00

- грејање

2.400.000,00

2.400.000,00

- комуналне услуге

3.000.000,00

3.000.000,00

Број 30 – 10
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6
- телекомуникационе услуге

7

29. јул 2011.
8

2.100.000,00

9

10

11
2.100.000,00

- остале ПТТ услуге

8.000,00

8.000,00

- интернет

4.000,00

4.000,00

244.530,00

244.530,00

- осигурање
- ТВ претплата

12.000,00

12.000,00

- закуп гаража

100.000,00

100.000,00

- закуп осталог простора - паркинг

190.000,00

190.000,00

33

422

Трошкови путовања

450.000,00

450.000,00

34

423

Услуге по уговору

9.495.000,00

9.495.000,00

640.000,00

640.000,00

- за израду софтвера
- котизација

45.000,00

45.000,00

- стручни испити

30.000,00

30.000,00

- услуге образовања и усавршавања запослених

170.000,00

170.000,00

- објављивање огласа и тендера

200.000,00

200.000,00

- вештачење
- комисија за категоризацију
- обезбеђење
- угоститељске услуге
- публикације
- остале опште услуге
- остале стручне услуге
- услуге одржавања хигијене
- трошкови ревизије
- остале административне услуге
35

36

37

424

425

426

Специјализоване услуге

0,00

150.000,00

150.000,00

4.700.000,00

4.700.000,00

52.000,00

52.000,00

8.000,00

8.000,00

250.000,00

250.000,00

400.000,00

400.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

250.000,00

250.000,00

0,00
630.000,00

- геодетске услуге

0,00

- бесправна градња и услуге по решењу комуналне
инспекције - Град

0,00

- бесправна градња и услуге по решењу комуналне
инспекције

80.000,00

0,00
2.166.770,66

2.796.770,66
0,00

2.166.770,66

2.166.770,66
80.000,00

- остале специјализоване услуге

250.000,00

250.000,00

- сахрана лица без родбине

300.000,00

300.000,00

Текуће поправке и одржавање

1.750.000,00

1.750.000,00

- текуће поправке и одржавање зграда

450.000,00

450.000,00

- текуће поправке и одржавање возила

300.000,00

300.000,00

- текуће поправке и одржавање опреме

1.000.000,00

1.000.000,00

Материјал

3.861.550,00

3.861.550,00

- канцеларијски материјал

407.550,00

407.550,00

- одећа, униформе и ципеле

500.000,00

500.000,00

- цвеће и зеленило
- стручна литература
- гориво и мазиво
- материјал за превозна средства
- производи за чишћење и хигијену

8.000,00

8.000,00

450.000,00

450.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

150.000,00

150.000,00

6.000,00

6.000,00

40.000,00

40.000,00

- поштанске марке

800.000,00

800.000,00

- материјал за посебне намене

200.000,00

- храна и пиће

38

0,00

Отплата домаћих камата

39

444

Пратећи трошкови задуживања

40

472

Накнада за социјалну заштиту из буџета

40.000,00

40.000,00

- кадровачка помоћ (за лица у ВС),ј еднократна помоћ

40.000,00

40.000,00

Порези, обавезне таксе и казне

3.800.000,00

3.800.000,00

- Порез на додату вредност - ПДВ

3.200.000,00

3.200.000,00

600.000,00

600.000,00

41

482

- Остали порези, таксе......
42

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

43

511

Зграде и грађевински објекти

44

512

10.769.387,56

200.000,00

441

1.650.000,00

3.230.612,44

14.000.000,00
1.650.000,00

4.000,00

4.000,00

400.000,00

400.000,00

- Реконструкција, доградња, адаптација

400.000,00

400.000,00

Машине и опрема

977.790,00

977.790,00

- канцеларијска опрема

90.000,00

90.000,00

- комуникациона опрема

80.000,00

80.000,00

- рачунарска опрема

200.000,00

200.000,00

- електронска опрема

225.000,00

225.000,00

- опрема за домаћинство

10.000,00

10.000,00

- Уграђена опрема

50.000,00

50.000,00

- опрема - унапређење пољопривреде

278.790,00

278.790,00

- опрема за заштиту животне средине

44.000,00

44.000,00

29. јул 2011.
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2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
6

7

Број 30 – 11

4

5

45

513

Остале некретнине и опрема

0,00

8

9

10

11

46

515

Нематеријална имовина

0,00

0,00

47

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

5.100.000,00

5.100.000,00

0,00

Извори финансирања за функцију 130:
O1

Приходи из буџета

13

Пренета неутрошена средства из претходних година

4

160.961.934,30

160.961.934,30

0,00

5.397.383,10

5.397.383,10

Укупно за функцију 130:

160.961.934,30

5.397.383,10

166.359.317,40

Свега за раздео 3:

160.961.934,30

5.397.383,10

166.359.317,40

ЈП „Д И П МЛАДЕНОВАЦ”
620

Развој заједнице
48

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

49

412

Социјални доприноси на терет послодавца

19.340.970,00

8.723.743,00

28.064.713,00

3.462.030,00

1.561.550,00

50

413

5.023.580,00

Накнаде у натури

180.764,00

80.000,00

51

414

Социјална давања запосленима

644.500,00

52

415

Накнаде трошкова за запослене

1.080.206,00

556.000,00

1.636.206,00

53

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

2.461.530,00

0,00

2.461.530,00

54

421

Стални трошкови

3.755.500,00

211.964,00

3.967.464,00

55

422

Трошкови путовања

259.000,00

50.000,00

56

423

Услуге по уговору

57

424

Специјализоване услуге

976.000,00

75.000,00

58

425

Текуће поправке и одржавање

510.000,00

150.000,00

660.000,00

59

426

Материјал

2.389.000,00

676.743,00

3.065.743,00

60

482

Порези, обавезне таксе и казне

780.000,00

40.000,00

820.000,00

61

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

300.000,00

0,00

300.000,00

62

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа

60.000,00

50.000,00

110.000,00

63

511

Зграде и грађевински објекти

70.906.264,00

47.112,76

- капитални буџет

60.000.000,00

31.763,84

- зграде и грађевински објекти (азил,...)

9.512.689,00

15.348,92

- изградња зграда и објеката - атарски путеви

1.293.575,00

147.224.500,00

- изградња зграда и објеката -гробље
64

512

Машине и опрема

65

515

Нематеријална имовина

260.764,00

327.000,00 1.200.000,00

7.208.051,38

200.000,00

2.171.500,00

309.000,00
13.304,94

154.645.856,32
1.051.000,00

0,00

70.953.376,76
60.031.763,84
9.528.037,92
1.293.575,00

100.000,00

100.000,00

1.298.736,00

150.000,00

1.448.736,00

150.000,00

0,00

150.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
O1

Приходи из буџета

O4

Сопствени приходи буџетских корисника

0,00

13

Пренета неутрошена средства из претходних година

0,00

Приходи од других нивоа власти

0,00

1.213.304,94

Укупно за функцију 620:

255.779.000,00

7.255.164,14 12.852.000,00 1.213.304,94

277.099.469,08

Свега за раздео 4:

255.779.000,00

7.255.164,14 12.852.000,00 1.213.304,94

277.099.469,08

5

255.779.000,00

255.779.000,00
12.852.000,00

12.852.000,00

7.255.164,14

7.255.164,14
1.213.304,94

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
160

Опште јавне услуге
66

421

Стални трошкови

180.000,00

180.000,00

67

423

Услуге по уговору

100.000,00

100.000,00

68

424

Специјализоване услуге

69

425

70
71

23.371,22

23.371,22

Текуће поправке и одржавање

150.000,00

150.000,00

426

Материјал

189.791,00

189.791,00

482

Порези, обавезне таксе и казне

35.056,83

35.056,83

72

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

87.391,00

87.391,00

73

512

Машине и опрема

142.768,00

142.768,00

908.378,05

908.378,05

Извори финансирања за функцију 160:
O1

Приходи из буџета
Приходи од других нивоа власти
Укупно за функцију 160:
Свега за раздео 5:
УКУПНО (1+2+3+4+5):

0,00

0,00

908.378,05

908.378,05

908.378,05

908.378,05

626.574.000,00 12.652.547,24 12.852.000,00 1.213.304,94

653.291.852,18

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Одлуку објавјавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-3/2/2011, 29. јула 2011. године
Председник
Радета Марић, с. р.

Број 30 – 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина градске општине Младеновац на седници одржаној 29. јула 2011. године, на основу члана 4. став 3. Закона о
јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05испр. и 123/07-др. закон), Закона о класификацији делатности
(„Службени гласник РС”, број 104/09), Уредбе о класификацији делатности („Службени гласник РС”, број 54/10) и члана
18. Статута градске општине Младеновац („Службени лист
града Београда”, број 40/10 – пречишћен текст), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПИЈАЦЕ МЛАДЕНОВАЦ”
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног комуналног предузећа „Пијаце Младеновац” („Службени лист града Београда”, бр. 10/01,
13/01, 15/01, 14/02, 21/03 и 13/05), члан 1. мења се и гласи:
„Оснивач јавног комуналног предузећа је градска
општина Младеновац.
Претежна делатност коју предузеће обавља је:
68.20 – Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.
Поред делатности из претходног става предузеће обаваља и следеће делатности:
43.1 – рушење и припремање градилишта,
43.9 – остали специфични грађевински радови,
43.91 – кровни радови,
43.99 – остали непоменути специфични грађевински радови,
46.11 – посредовање у продаји пољопривредних сировина, животиња, текстилних сировина и полупроизвода,
46.21 – троговина на велико житом, сировим дуваном,
семењем и храном за животиње
46.22 – трговина на велико цвећем и садницама,
46.23 – трговина на велико животињама,
46.31 – трговина на велико воћем и поврћем,
47.11 – трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном,
47.19 – остала трговина на мало у неспецијализованим
продавницама,
47.2 – трговина на мало храном, пићима и дуваном у
специјализованим продавницама,
47.21- трговина на мало воћем и поврћем у специјализованим продавницама,
47.22- трговина на мало месом и производима од меса у
специјализованим продавницама,

29. јул 2011.

47.7 – трговина на мало осталом робом у специјализованим продавницама,
47.8 – трговина на мало на тезгама и пијацама,
47.99 – остала трговина на мало изван продавница,
тезги и пијаца,
52.21 – услужне делатности у копненом саобраћају и
68.1 – куповина и продаја властитих некретнина.
Предузеће ће поред наведених делатности обављати и
друге делатности које су у функцији уписане делатности и
које се уобичајено врше уз уписану делатност ради потпунијег искоришћавања капацитета, а које се ближе утврђују
статутом предузећа.”
Члан 2.
У члану 2. одлуке речи: „Улица Живомира Савковића
број 1” замењују се речима: „ Улица краљице Марије број 1”.
Члан 3.
У члану 3. став 1. одлуке речи: „улица Живомира Савковића број 1” замењују се речима: „ Улица краљице Марије број 1”.
Члан 4.
У тексту одлуке речи: „Скупштина општине Младеновац” у одређеном падежу замењују се речима: „Скупштина
градске општине Младеновац” у одговарајућем падежу.
Члан 5.
У члану 6. став 1. алинеја 1. речи: „Живомира Савковића
и Милосава Влајића” замењују се речима: „Краљице Марије
и Краља Александра Обреновића”.
У истом члану и ставу, алинеја 3. речи: „Вука Караџића”
замењују се речју: „Краљице Марије број 34”, а речи: „Моме
Стевановића” замењују се речима: „Браће Баџак.”
На крају алинеје 3. брише се тачка, ставља се тачка-зарез
и после те алинеје додаје се нова алинеја 4. која гласи:
„– ауто-теретна станица у Сенаји.”
Члан 6.
У члану 9. одлуке став 2. после речи „председник” додаје
се реч „градске”.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-3/3/2011, 29. јула 2011. године
Председник
Радета Марић, с. р.

САДРЖАЈ
Правилник о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда – – – – – –

Страна
1

Акти градских општина
МЛАДЕНОВАЦ
Одлуку о ребалансу буџета градске општине Младеновац за 2011. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Пијаце Младеновац” – – – –
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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 – Служба за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24. Одговорни уредник
РАДМИЛА ЈОСИПОВИЋ. Телефони: 3244-325, 3229-678, лок. 6242, 6247. Штампа
ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15

