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Цена 265 динара

Заменик градоначелника града Београда, дана 4. августа 2015. године, на основу члана 60. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11), члана 23. став 2. и члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени
гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 51. став 2. и члана 52. тачка 6. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ЦЕНОВНИКА ОСТАЛИХ УСЛУГА ЈКП „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ”
1. Даје се сагласност на Измену ценовника осталих услуга, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
„Погребне услуге” под бројем 1-41, на седници одржаној 22. јуна 2015. године.
2. Ово решење и ценовник из става 1. решења објавити у „Службеном листу Града Београда”, а ценовник се примењује
наредног дана од дана објављивања.
Заменик градоначелника града Београда
Број 38-5793/15-Г-01, 4. августа 2015. године
Заменик градоначелника
Андреја Младеновић, ср.
На основу члана 18. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/2012), члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/2011) и члана 17. Статута ЈКП „Погребне услуге” Београд Надзорни
одбор ЈКП „Погребне услуге” Београд, на својој седници одржаној 22. јуна 2015. године, донео је

ИЗМЕНУ ЦЕНОВНИКА
ОСТАЛИХ УСЛУГА ЈКП „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ” БЕОГРАД У ОДЕЉКУ III ТРОШКОВИ КОНТРОЛЕ ИЗВОЂЕЊА КАМЕНОРЕЗАЧКИХ РАДОВА
тако да сада гласи
Р. бр.

Назив – опис услуге

Шифра

1.
2.
3.

Трошкови контроле радова на монтажи споменика
Трошкови контроле радова на монтажи облоге
Трошкови контроле радова на изради патоса за
гроб
Трошкови контроле радова на изради патоса за
гробницу

1049
1099

3.050,00
3.710,00

10%
10%

Нова цена без
ПДВ-а
2.263,64
1.718,18

1056

1.901,00

10%

1057

4.073,00

1058

4.
5.
6.
7.
8.

Трошкови контроле радова на изради терацо
опсега
Трошкови контроле радова на реконструкцији
гробнице
Трошкови контроле радова на реконструкцији
гроба
Трошкови контроле радова за клесање слова

Стара цена са ПДВ-ом Стопа ПДВ-а

Износ ПДВ-а

Нова цена са ПДВ-ом

226,36
171,82

2.490,00
1.890,00

1.728,18

172,82

1.901,00

10%

1.809,09

180,91

1.990,00

1.901,00

10%

1.728,18

172,82

1.901,00

1059

5.078,00

10%

3.590,91

359,09

3.950,00

1060

1.901,00

10%

1.728,18

172,82

1.901,00

1061

650,00

10%

590,91

59,09

650,00

1. Измену Ценовника услуга ЈКП „Погребне услуге” Београд доставити оснивачу на сагласност.
2. Измена Ценовника услуга ЈКП „Погребне услуге” ступа на снагу по добијеној сагласности оснивача.
3. Измену Ценовника услуга ЈКП „Погребне услуге” објавити у „Службеном листу Града Београда” по добијеноj сагласности од оснивача, а примењује се наредног дана од дана објављивања.
4. Остали одељци Ценовника осталих услуга ЈКП „Погребне услуге” остају непромењени.
Надзорни одбор ЈКП „Погребне услуге”
Број 1-41, 22. јуна 2015. године
Председник
Проф. др Милан Брдар, ср.
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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
СУРЧИН

Конто

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 27. јула 2015. године на основу члана 32. став 1. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр.
129/07 и 83/2014 ) и чл. 78. и 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. 108/2013 и 142/2014) и
члана 18. став 1. тачка 2. Статута Градске општине Сурчин
(„Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10 и 39/13), а
на предлог Већа Градске општине Сурчин, са 21 гласом за и
четири уздржана гласа, донела је следећу

ОД Л У КУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СУРЧИН
ЗА 2014. ГОДИНУ

Члан 1.
Остварени текући приходи и примања и извршени расходи и издаци буџета Градске општине Сурчин за 2014. годину, износе у хиљадама динара:
1. Укупни новчани приливи
618.946
2. Салдо готовине на почетку године
35.338
3. Укупно извршени текући расходи и издаци
571.420
4. Разлика укупних прихода и примања и укупних
расхода и издатака (1+2-3)
82.864
5. Средства коришћена за исплату обавеза
по кредиту
28.159
6. Суфицит (4-5)
54.705
7. Корекција новчаних прилива
448
8. Корекција новчаних одлива
482
9. Салдо готовине на крају године (6+7-8)
54.671
Члан 2.
У Билансу стања на дан 31. децембра 2014. годинe (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 3.089.354
хиљада динара и укупна пасива у износу од 3.089.354 хиљада динара.
Структура активе и пасиве (на нивоу групе) дата је у
следећој табели:
(у хиљадама динара)
Назив

011

Некретнине и
опрема

012

Култивисана имовина

014

Природна имовина

Износ Конто

Назив

67.080

1.623

231

Обавезе за плате и
додатке

7368

728.176

232

Обавезе по основу накнада запосленима

015

Неф.им. у припреми 1.032.976
и аванси

234

Обавезе по основу
социјал.доприноса

016

Нематеријална им.

236

Обавезе по основу соц.
помоћи

Залихе
Новчана средства

122

Краткорочна потраживања

123

Краткорочни
пласмани

131

AВР

254

Остале обавезе

291

ПВР

311

Капитал

2.073.085

321121 Суфицит

157.176

52.922

29.550
686.298

321311 Нераспоређени вишак
прихода и примања из
ранијих година
34
УКУПНА АКТИВА

3.089.354

4.930

Друге промене у обимупотражни салдо

1.623

УКУПНА ПАСИВА

3.089.354

Члан 3.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до
31. децембра 2014. године (Образац 2) утврђени су:

1. Укупно остварени приходи и примања по основу продаје нефинансијске
имовине

618.946

2. Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

571.420

3. Вишак прихода – буџетски суфицит (ред. бр. 1 – ред. бр. 2)

809
1.222
569

1.151

237

Обавезе по уговору

54.671

238

Обавезе по основу
одборничког дод.

5.654
757

720.004

241

Обавезе по основу отплате камата и пратећих
трошк. зад.

268

3

244

Обавезе за социјално
осигурање

173.966

245

Обавезе за остале
расходе

3
40

47.526

4. Кориговање вишка прихода:
– део пренетих неутрошених средстава из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака из ове године

33.555

5. Утрошена средства од текућих прихода за отплату обавеза по кредитима

28.159

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

52.922

Члан 4.
Буџетски суфицит, примарни суфицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су:
(у хиљадама динара)
Опис
1.
I Укупна примања:
1.Текући приходи
1.1Од тога приход од камате
2. Капитални приходи – примања од продаје нефинансијске имовине
3. Примања од задуживања
II Укупни издаци

Економска класификација
2.

Средства
из буџета
3.

7+8+9

618.946

7

562.354

7411
8
9

705
56.592
0

4+5+6

599.579

4. Текући расходи

4

539.256

4.1 Од тога плаћене камате

44

4.234

5. Капитални расходи

5

32.164

6

28.159

6. Издаци за отплату главнице
IV ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (УКУПНИ ПРИХОДИ
УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС
УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ
КАМАТЕ)

Домаће дугорочне
обавезе

121

Износ

Обавезе према добављачима

III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ ( I-II )

211

021

Назив

252

Износ

348.756

28.028

Износ Конто

(у хиљадама динара)

I. ОПШТИ ДЕО

Конто

Назив

V УКУПАН ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ

(7+8) – (4+5)

47.526
51.055

(7-7411 + 8) –
(4 – 44 + 5)
(7+8)-(4+5)+(9-6)

19.367

Члан 5.
Буџетски суфицит у износу од 47.526 хиљада динара
утврђен је као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за финансијску имовину.
Примарни суфицит у износу од 51.055 хиљада динара
исказан је као разлика између прихода и примања умањених за наплаћене камате и расхода и издатака умањених за
плаћене камате.
Укупан фискални резултат је буџетски суфицит, коригован за нето разлику између примања по основу отплате
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датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива по
основу датих кредита и набавке финансијске имовине, и
утврђен је у износу од 19.367 (хиљада динара).
Члан 6.
Вишак прихода се преноси у 2015. годину и биће распоређен кроз Одлуку о буџету за 2015. годину.
Члан 7.
Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година у
износу од 33.555 хиљада динара коришћен је у 2014. години за
покриће расхода и распоређен је кроз Одлуку о измени и допуни одлуке о буџету општине за 2014. годину. Индиректни
корисници буџета ГО Сурчин нису исказали пренета неутрошена средства у својим завршним рачунима, те она нису ни исказана у консолидованом завршном рачуну буџета ГО Сурчин.
Члан 8.
У Извештају о капиталним издацима и финансирању у
периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године утврђени су укупни издаци за нефинансијску имовину у износу од
32.164 хиљада динара.
Структура капиталних издатака је следећа:
Конто

Назив

Износ

511

Зграде и грађевински објекти

512

Машине и опрема

12.726
6.373

514

Култивисана имовина

3.349

515

Нематеријална имовина

523

Залихе робе за даљу продају

541

Земљиште

444
8.470
802

Члан 9.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године (Образац 4), утврђени
су укупни новчани приливи од 618.946 хиљада динара, и
укупни новчани одливи од 599.579 хиљада динара, што са
исказаним салдом готовине на почетку године у износу од
35.338 хиљада динара даје салдо готовине на крају године у
износу од 54.671 хиљада динара. Како се код појединих индиректних корисника салдо готовине не слаже са стањем на
жиро-рачуну, извршена је корекција.
Члан 10.
У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године (Образац 5), утврђена
је укупна разлика од 19.367 хиљада динара (суфицит), између укупних прихода и примања од 618.946 хиљада динара и укупних расхода и издатака у износу од 571.420 хиљада динара,као и издатака за отплату главнице у износу од
28.159 хиљада динара.
II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 11.
Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета општине по економским класификацијама
утврђена су у следећим износима:
(у хиљадама динара)
7 Текући приходи
1
71 Порези
711111 Порез на зараде
711120 Порез на приходе од
самосталних делатности

План из Извршење
буџета из буџета
2
190.000
25.500

3
195.437
25.575

%
4
103
100

ИзврДодатна
шење из
средствадодатних
план
средстава
5
6
0
0

0
0
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1
2
711143 Порез на приходе од
0
непокретности
711 Порез на приход од
0
пољопривреде
711147 Порез на земљиште
1.250
7131 Порез на имовину
97.000
7133 Порез на наслеђе и
3.360
поклон
46.000
7134 Порез на пренос апсолутних права
714 Ком. такса за држање
22.300
моторних возила
714 Комунална такса за ко200
ришћење рекламних паноа
7145 Ком.такса за држање
80
животиња
7145 Посебна накнада за
9.336
заштиту животне средине
714 Комунална такса за
208
држање чамаца и пловних
постројења
716 Ком.такса за истицање
17.000
фирме
Укупно 71:
412.234
73 Донације и трансфери
733 Трансфери
0
Укупно 73:
0
74 Други приходи
7411 Приходи од камата
700
7415 Ком.такса за коришћење
1.200
јавних површина
7415 Ком.такса за коришћење
120
обале
7415 Накнада за коришћење
25.000
гр.зем.
7415 Коришћење паркинг
2.050
простора
742151 Приходи од продаје
50.000
добара и услуга
742152 Приходи од закупа
550
742251 О. административне
1.300
таксе
742351 Приходи органа
15
управе
743351 Приходи од новчаних
130
казни
743 Приходи од мандатних
0
казни
744 Добровољни трансфери
од физичких и правних лица
745 Остали приходи општина 18.985
Укупно 74:
100.050
77 Меморандумске ставке за
0
рефундацију расхода
Укупно 77:
0
7911 Приходи из буџета
82 Примања од продаје
залиха
822151 Примања од продаје
20.000
залиха
823151 Примања од продаје
50.000
робе за даљу продају
Укупно 82:
70.000
Укупно приходи:
582.284
Пренета средства из 2013.

3

4

5

6

7

0

0

0

0

-21

0

0

0

1.079
98.445
2.116

86
101
63

0
0
0

0
0
0

49.759

108

0

0

21.331

96

0

0

225

112

0

0

26

32

0

0

9.648

103

0

0

29

14

0

0

17.192

101

0

0

420.841

102

0

0

0
0

30.498
30.498

705
975

0
0
0
101
81

0
0

0
0

0

0

0

0

24.519

98

0

0

2.139

104

0

0

46.612

93

0

25

515
1.353

94
104

0
0

0
0

12

80

0

0

130

100

0

0

0

0

0

0

10.000

9.833

0
10.000
3.696

0
9.858 99
4.905 133

3.696
0

4.905 133
1.187

14.100
91.060
0

74
91

0

34.503 113
34.503 113

14.947

75

0

8

41.637

83

0

0

56.584
568.485

81
98

0
44.194
34.841

98

8
50.461 114
34.841 100

Члан 12.
(у хиљадама динара)
Ек.
клас.

Опис

1

2

Средства из буџета

Додатна средства

План

Извршење

%

3

4

5

План Извршење
6

7

%
8

41 Издаци за запослене
%

411 Плате,накнаде и додаци
за запослене

7

412 Социјални допринос
послодавца

204.679

203.508 99

8.716

8.716 100

36.796

36.284 99

1.474

1.474 100

413 Накнаде у натури

725

629 87

0

414 Социјална давања
запосленима

5.105

4.569 90

4.487

0
6.955 155

Број 47 – 4
1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
2

3

415 Накнаде за запослене

4

7.813

416 Награде,бонуси и остали
посебни расходи

5

0

417 Одборнички додатак
Укупно 41:

6

7.380 94
0

7

0

186

5.500

5.160 94

0

260.618

257.530 99

14.863

1

8

0

23

0

26 14
0

0

17.194 116

7. август 2015.

2

3

482 Порези, обавезне таксе
и казне

421 Стални трошкови

32.075

30.462 95

2.880

212

195 92

0

100.231

90.033 90

5.826

5.720 98

424 Специјализоване услуге

57.313

55.109 96

9.817

9.260 94

425 Текуће поправке и одржавање

10.481

8.265 88

333

386 116

422 Трошкови пословних
путовања
423 Услуге по уговорима

426 Материјал
Укупно 42:
441 Отплата домажих камата
444 Таксе из задуживања
Укупно 44:

Укупно 45:

483 Новчане казне по решењу судова

810

786 97

0

45

0

484 Накнада штете

120

42 35

Укупно 48:

36.380

33.542 92

6.137

7.230 118

236.692

217.606 92

24.993

25.570 102

3.875

3.875 100

0

0

400

351 88

0

8

0

4.275

4.226 99

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

370

344 93

0

0

0

370

344 93

0

0

0

2.533

1.285 51

27.089

47 Социјална заштита

Укупно 47:

2.533

1.285 51

27.089

3.785

2.162 57

14

8.208 30
8.208 30

48 Остали расходи
481 Донације невладиним
организацијама

0

0

0

0

0

0

7.216 62

14
0

0

499 Средства резерве

143

0

0

Укупно 49:

143

0

0

68 486

0

0

0

51 Основна средства
511 Зграде и грађевински
објекти

3.659

3.656 100

11.110

9.070 82

512 Машине и опрема

5.710

5.407 95

966

966 100

513 Остала имовина и
опрема

0

514 Култивисана имовина
515 Нематеријална имовина
Укупно 51:

0

0

0

0

0

3.350

3.349 100

0

0

0

444

444 100

0

0

0

13.163

12.856 98

12.076

10.036 83

52 Залихе за даљу продају
522 Залихе производње

0

0

0

0

0

523 Залихе робе за даљу
продају

22.000

8.470 39

0

0

0

0

22.000

8.470 39

0

0

0

1.810

802 44

54 Природна имовина
541 Земљиште

472 Накнаде за социјалну
заштиту из буџета

0

0

0
11.680

Укупно 52:

Укупно 46:

8
0

49 Средства резерве

46 Донације и транс.
Донације и трансфери
463 осталим нивоима власти

7
23

0

45 Субвенције
451 Субвенције неф.предузећима и орг.

6
0

2.974 103

0

5

4.226 61

485 Накнада штете нанета од
стране државних органа

42 Коришћење роба и
услуга

4

6.965

0

0

0

542 Копови

0

0

0

0

0

0

543 Побољшања вода

0

0

0

0

0

0

802 44

0

0

0

0

0

Укупно 54:

1.810

611 Отплата главнице
Укупни расходи:

29.000

28.159 97

0

582.284

538.494 92

79.035

61.084 77

Члан 13.
Укупно планирани и извршени расходи у 2014. години по разделима, функцијама, економској класификацији,
наменама,изворима и корисницима износе
(у хиљадама)
Раз
део

Гла
ва

1

2

1

1

Функ Пози- Економска Опис
ција ција класификација
3

4

5

Буџетска средства

6

7

Извршење
из буџетских
средстава
8

Средства
Извршење из
из осталих осталих извора
извора
прихода
прихода
9

10

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ,ПРЕДСЕДНИK, ВЕЋЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ
110

Извршни и законодавни органи
1

411

Плате и накнаде функционера

2

412

Социјални доприноси на терет послодавца

37.620.000,00

37.553.948,66

6.859.000,00

3

413

Накнаде у натури

6.600.176,40

4

414

5

415

6

416

Награде,бонуси и посебни расходи

7

417

Одборнички додатак

8

422

Трошкови путовања

105.000,00

101.936,41

9

423

Трошкови репрезентације и поклони

900.000,00

849.724,74

10

423

Чланарине

15.000,00

15.000,00

200.000,00

192.076,34

1,00

0,00

Социјална давања запосленима

120.000,00

120.000,00

Накнаде за запослене

700.000,00

680.539,40

1,00

0,00

5.500.000,00

5.160.183,82

1.587.954,25

1.587.954,25

20.215,00

20.215,00

11

423

Услуге рекламе и штампања

12

423

Објављивање прописа и аката

2.000.000,00

0,00

13

423

Накнаде за рад комисија

7.400.000,00

7.139.940,93

787.182,00

787.182,00

14

423

Уговори о делу

55.000,00

54.585,57

27.293,00

27.293,00

15

441

Камате

3.875.000,00

3.874.788,70

16

444

Таксе проистекле из задуживања

400.000,00

350.930,42

17

451

Субвенције

1,00

0,00

18

481

Дотације невладиним и друштвеним организацијама

580.000,00

376.373,79

19

481

Финансирање политичких странака

800.000,00

0,00

20

482

Порези

1,00

0,00

8.020,60

13.984,00

7. август 2015.
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

21

482

6

Број 47 – 5

7

8

Такса за одводњавање

839.406,00

9

22

482

Судске таксе

100.000,00

6.150,00

23

483

Казне по решењу судова

110.000,00

100.930,00

24

484

Накнаде штете

1,00

0,00

25

485

Остале накнаде штете

1,00

0,00

26

499

Средства резерве
-стална резерва
-текућа резерва

27

611

10

0,00

0,00
0,00
142.763,40

Отплата главнице

29.000.000,00

28.158.664,49

Извори финансирања за функцију 110
Приходи из буџета
Пренета средства
Трансфери

97.321.175,40

91.335.949,67

848.674,00
1.587.954,25

Укупно за функцију 110

97.321.175,40

91.335.949,67

2.436.628,25

2.430.664,85

1.034.528,00

477.572,90

11.110.176,81

9.069.377,00

РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ
620

Развој заједнице-инфраструктурна изградња
28

423

Објављивање тендера

1,00

0,00

29

424

Услуге стручног надзора

1,00

0,00

30

424

Остале специјализоване услуге

1.650.000,00

147.500,00

31

425

Текуће поправке и одржавање грађевинских објеката

1.178.000,00

970.041,50

844.000,00

842.568,00

1,00

0,00

32

511

Зграде и грађевински објекти – Капитални буџет

33

512

Опрема

34

541

Земљиште

1.810.000,00

802,494,00

Извори финансирања за функцију 620 Приходи из буџета
Пренета средства Добровољни трансфери од физичких и
правних лица

5.482.003,00

2.762.603,50

2.144.704,81
10.000.000,00

Укупно за функцију 620

5.482.003,00

2.762.603,50

12.144.704,81

9.546.949,90

090

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
35

472

Помоћ избеглим,расељеним и прогнаним лицима

2.000.000,00

765.608,00

27.083.122,00

8.201.559,07

36

472

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

382.736,60

376.285,65

5.520,00

5.520,00

37

472

Превоз ученика

150.000,00

144.387,93

38

481

Унапређење животног стандарда ромске популације

39

423

Унапређење животног стандарда ромске популације-уговори

2

1,00

0,00

885.000,00

861.233,89

Извори финанс. за функцију 090 Приходи из буџета
Пренета средства
Трансфери

3.417.737.,60

2.147.515,47

7.447.510,00
19.641.132,00

Укупно за функцију 090

3.417.737,60

2.147.515,47

27.088.642,00

8.207.079,07

2.898.597,56

2.986.729,12

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
130

Опште услуге
40

411

Плате и додаци запослених

78.363.600,00

77.302.487,37

41

412

Социјални допринос на терет послодавца

13.965.000,00

13.865.047,03

42

413

Накнаде у натури

43

414

44

470.000,00

420.000,00

Социјална давања запосленима

2.700.000,00

2.410.518,90

415

Накнаде за запослене

3.000.000,00

2.963.370,81

45

416

Јубиларне награде

1,00

0,00

185.900,00

25.900,00

46

421

Стални трошкови

16.000.000,00

15.636.480,26

880.000,00

852.100,00

47

422

Путни трошкови

48

423

Услуге одржавања софтвера

2.093.028,98

1.986.482,00

107.000,00

93.388,00

1.300.000,00

1.174.600,60

49

423

Трошкови репрезентације

112.750,00

112.740,57

50

423

Котизације за семинаре и сајмове

520.000,00

402.400,00

51

423

Издаци за стручне испите

52

423

Опште услуге по уговору о делу

53

424

Специјализоване услуге

54

425

55

425

56

426

Kанцеларијски материјал

2.000.000,00

1.613.249,94

150.000,00

14.010,00

57

426

Бензин

1.929.001,00

1.741.051,34

150.000,00

66.713,00

250.000,00

57.000,00

57.000,00

21.000.000,00

18.876.108,41

300.000,00

283.553,08

Трошкови одржавања опреме

2.200.000,00

1.573.361,65

Трошкови одржавања објекта

2.000.000,00

883.087,00

58

426

Остали материјал

2.000.000,00

1.162.361,75

59

482

Порези и таксе

2.000.000,00

520.883,93

60

511

Изградња објеката и пројектна документација

61

512

Набавка опреме

62

515

Нематеријална имовина

83.254,80
333.254,80

1,00

0,00

1.100.000,00

1.017.982,19

444.000,00

444.000,00

Извори финансирања за функцију 130
Приходи из буџета
Пренета средства
Трансфери

151.568.353,00

142.553.672,83

4.942.041,97
2.965.197,92

Укупно за функцију 130

151.568.353,00

142.553.672,83

7.907.239,89

ОПШТЕ УСЛУГЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ
МЕСТУ

74.915,00
22.430,00

966.458,55

729.460,00

6.841.993,92

Број 47 – 6
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

160

6

7. август 2015.

7

8

9

10

Месне заједнице
63

421

Стални трошкови

64

423

Репрезентација

65

423

66
67

1.650.000,00

1.657.936,20

125.000,00

123.196,41

Трошкови по уговорима

2.500.000,00

2.176.108,80

320.016,00

320.016,00

423

Накнаде председницима МЗ

1.821.000,00

1.220.875,33

108.312,00

108.312,00

424

Специјализоване услуге

1,00

0,00
18.617,00

68

425

Текуће поправке и одржавање

20.000,00

69

426

Материјал

10.000,00

0,00

70

482

Порези и таксе

1.000,00

0,00

Извори финансирања за функцију 160
Приходи из буџета
Пренета средства

6.127.001,00

5.196.733,74

Укупно за функцију 160

6.127.001,00

5.196.733,74

36.505.000,00

36.503.029,90

6.350.000,00

6.343.503,00

428.328,00
428.328,00

428.328,00

1.450.000,00

1.450.000,00

ЈП «СУРЧИН»
410

Општи економски послови и послови по питању рада
71

411

Плате и додаци запослених

72

412

Социјални допринос на терет послодавца

73

413

Награде у натури

74

414

Социјална давања запосленима

75

415

Накнаде за запослене

76

416

Награде, бонуси и остали посебни расходи

77

421

Стални трошкови

78

422

1,00

0,00

35.000,00

33.480,00

1.635.000,00

1.633.266,75

1,00

0,00

4.775.000,00

4.772.125,15

Трошкови путовања

1,00

0,00

79

423

Услуге по уговорима

28.280.000,00

28.277.635,51

329.000,00

329.000,00

80

424

Специјализоване услуге

47.678.000,00

47.676.763,73

8.082.700,00

8.082.700,00

4.987.196,48

5.930.196,48

81

425

Текуће поправке и одржавање

82

426

Материјал

2.838.000,00

2.836.670,45

15.445.000,00

14.498.869,15

83

441

Камате на куповину лизингом

1,00

0,00

84

451

Субвенције

85

482

Остали порези

86

483

Новчане казне

675.000,00

671.825,33

87

511

Зграде и грађевински објекти

2.815.000,00

2.813.912,00

1,00

0,00

1.520.000,00

1.517.392,15

88

512

Машине и опрема

2.555.000,00

2.553.765,54

89

514

Култивисана имовина

3.350.000,00

3.349.186,70

90

541

Земљиште

1,00

0,00

91

542

Копови

1,00

0,00

92

543

Побољшања вода

1,00

0,00

Извори финансирања за функцију 410
Приходи из буџета
Пренета средства

154.456.008,00

153.481.425,36

14.848.896,48

Укупно за функцију 410

154.456.008,00

153.481.425,36

14.848.896,48

15.791.896,48

ЈП „Сурчин гас”
432

Гасовод
93

411

Плате и додаци запослених

8.584.200,00

8.581.943,96

359.814,13

359.814,13

94

412

Социјални допринос на терет послодавца

1.565.600,00

1.536.667,72

64.164,76

64.164,76

95

413

Награде у натури

25.000,00

24.000,00

96

414

Социјална давања запосленима

200.000,00

198.926,00

97

415

Накнаде за запослене

390.000,00

351.595,00

98

416

Награде, бонуси и остали посебни расходи

99

421

Стални трошкови

1,00

0,00

500.000,00

409.216,17

100

423

Услуге по уговорима

2.690.000,00

2.054.173,13

101

423

Адвокатске услуге

1.510.000,00

1.500.761,72

102

424

Специјализоване услуге

103

425

Текуће поправке и одржавање

104

426

Материјал

105

482

Порези

106

483

Казне по решењу судова

5.000,00

0,00

20.000,00

16.720,00

415.000,00

389.803,54

656.000,00

5.000,00

1.800,00

25.000,00

12.775,28

Извори финансирања за функцију 432
Приходи из буџета
Трансфери

15.934.801,00

15.078.382,52

423.978,89

Укупно за функцију 432

15.934.801,00

15.078.382,52

423.978,89

1.079.978,89

19.262.200,00

19.258.049,36

5.051.090,33

5.051.090,33

3.459.900,00

3.450.465,73

904.145,28

904.145,28

ЈП ‚Аграр-Сурчин‘
421

Пољопривреда
107

411

Плате и додаци запослених

108

412

Социјални допринос на терет послодавца

7. август 2015.
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

109

413

6
Награде у натури

Број 47 – 7

7

8

9

150.000,00

121.275,00

1.700.000,00

1.579.405,81

900.000,00

781.212,00

110

414

Социјална давања запосленима

111

415

Накнаде за запослене

112

416

Награде, бонуси и остали посебни расходи

113

421

Стални трошкови

114

422

Трошкови путовања

1,00

0,00

115

423

Услуге по уговорима

3.050.000,00

2.320.270,00

116

424

Специјализоване услуге

600.000,00

575.829,22

500.000,00

364.129,65

117

425

Текуће поправке и одржавање

118

426

Материјал

119

482

120
121

1,00

0,00

2.300.000,00

1.702.871,27

1.000.000,00

836.260,18

Остали порези

800.000,00

726.191,90

484

Накнаде штете

120.000,00

41.680,00

511

Зграде и грађевински објекти

1,00

0,00

122

512

Машине и опрема

123

522

Залихе производње

124

523

Залихе робе за даљу продају
Извори финансирања за функцију 421
Приходи из буџета
Пренета средства
Трансфери
Укупно за функцију 421

200.000,00

0,00

1,00

0,00

22.000.000,00

8.470.442,06

56.042.104,00

40.228.082,18

10
549,000,00

441.000,00

441.000,00

441.000,00
5.955.235,61
56.042.104,00

40.228.082,18

6.396.235,61

6.945.235,61

ЈП за туризам
473

Туризам
125

411

Плате и додаци запослених

9.906.600,00

9.878.436,00

2.526.218,00

2.526.218,00

126

412

Социјални допринос на терет послодавца

1.776.500,00

1.768.244,00

452.193,00

452.193,00

127

413

Награде у натури

30.000,00

24.000,00

128

414

Социјална давања запосленима

129

415

Накнаде за запослене

130

416

Награде, бонуси и остали посебни расходи

131

421

Стални трошкови

132

422

133
134

50.000,00

31.522,00

498.000,00

403.145,00

1,00

0,00

3.000.000,00

2.925.477,38

Трошкови путовања

1,00

0,00

423

Услуге по уговорима

13.000.000,00

12.496.082,55

424

Специјализоване услуге

350.000,00

348.331,81

135

425

Текуће поправке

136

426

Материјал

160.000,00

159.459,75

4.100.000,00

4.091.614,75

137

441

Камате на куповину лизингом

1,00

0,00

138

482

139

512

Порези

750.000,00

644.374,31

Машине и опрема

115.000,00

Извори финансирања за функцију 473
Приходи из буџета
Пренета средства
Трансфери
Укупно за функцију 473
560

1.174.000,00

250.000,00

250.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

300.000,00

300.000,00

104.216,16
32.874.903,71

1.550.000,00
2.978.411,00

33.736.103,00

32.874.903,71

4.528.411,00

5.702.411,00

1.090.000,00

1.088.236,24

170.000,00

166.456,14

280.000,00

280.000,00

33.736.103,00

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
140

424

Рециклирање отпадних материјала

141

424

Противградна одбрана

760

Извори финансирања
Приходи из буџета

1.260.000,00

1.254.692,38

Укупно за функцију 560

1.260.000,00

1.254.692,38

Донације ост.нивоима.вл.

1,00

0,00

Извори финансирања
Приходи из буџета

1,00

Укупно за функцију 760

1,00

0,00

10.009.200,00

10.003.348,00

1.938.000,00

1.841.778,71

ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФ.
НА ДРУГОМ МЕСТУ
142

463

0,00

ЈП ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ
860

Култура,спорт и вера
143

411

Плате и додаци запослених

144

412

Социјални допринос на терет послодавца

145

413

Награде у натури

146

414

147
148

30.000,00

30.000,00

Социјална давања запосленима

300.000,00

194.037,86

415

Накнаде за запослене

450.000,00

370.075,00

416

Награде, бонуси и остали посебни расходи

149

421

Стални трошкови

150

422

1,00

0,00

2.950.000,00

2.511.213,28

Трошкови путовања

1,00

0,00

151

423

Услуге по уговорима

10.000.000,00

7.787.366,00

700.000,00

700.000,00

152

424

Специјализоване услуге

700.000,00

693.381,80

500.000,00

500.000,00

153

425

Текуће поправке

850.000,00

808.292,00

Број 47 – 8
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154

426

Материјал

155

482

Порези

156

512

Машине и опрема

810

6

7. август 2015.

7

8

9

8.500.000,00

8.486.723,64

900.000,00

794.225,65

300.000,00

10
300.000,00

0,00

0,00

Извори финансирања за функцију 860
Приходи из буџета
Пренета средства

36.627.202,00

33.520.441,94

1.780.000,00

Укупно за функцију 860

36.627.202,00

33.520.441,94

1.780.000,00

1.780.000,00

0,00

200.000,00

200.000,00

СПОРТ
157

472

Награде из буџета за успешне спортисте

1,00

158

424

Спортске манифестације

1,00

0,00

159

481

Дотације спортским клубовима

405.500,00

405.167,10

Извори финансирања
Приходи из буџета

405.502,00

405.167,10

Укупно за функцију 810

405.502,00

405.167,10

820

УСЛУГЕ КУЛТУРЕ
160

424

Бојчинско културно лето

2.000.000,00

1.602.303,29

161

424

Услуге културе

2.000.000,00

1.759.551,71

162

424

Културне манифестације

1,00

0,00

163

481

830

1,00

0,00

Извори финансирања
Приходи из буџета
Пренета средства

Дотације удружењима културе

4.000.002,00

3.361.855,00

200.000,00

Укупно за функцију 820

4.000.002,00

3.361.855,00

200.000,00

200.000,00

4.428.600,00

4.428.106,50

778.514,50

778.514,50

881.400,00

881.400,00

53.860,00

53.860,00

20.000,00

6.550,00

JП ЗА ИНФОРМИСАЊЕ
164

411

Плате и додаци запослених

165

412

Социјални допринос на терет послодавца

166

413

Награде у натури

167

414

Социјална давања запосленима

168

415

Накнаде за запослене

169

416

Награде, бонуси и остали посебни расходи

1,00

0,00

240.000,00

196.500,00

1,00

0,00

170

421

Стални трошкови

900.000,00

845.544,97

171

422

Трошкови путовања

1,00

0,00

172

423

Услуге по уговорима

2.500.000,00

2.065.933,37

173

424

Специјализоване услуге

110.000,00

108.440,00

23.000,00
20.000,00

139.000,00
1.000,00

174

425

Текуће поправке

715.000,00

634.575,40

303.000,00

175

426

Материјал

981.000,00

722.659,08

544.000,00

176

482

Порези и таксе

50.000,00

15.469,96

46.000,00

177

511

Зграде и грађевински објекти

1,00

0,00

1.740.000,00

1.729.990,34

1,00

0.00

Извори финансирања за функцију 830
Приходи из буџета
Пренета средства
Трансфери

12.566.005,00

11.635.169,62

210.000,00
642.374,50

Укупно за функцију 830

12.566.005,00

11.635.169,62

852.374,50

2.125.374,50

178

512

Машине и опрема

179

515

Нематеријална имовина

840

237.000,00

ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
180

481

910

Дотације верским заједницама

2.000.000,00

1.380.382,50

Извори финансирања
Приходи из буџета

2.000.000,00

1.380.382,50

Укупно за функцију 840

2.000.000,00

1.380.382,50

ПРЕДШКОЛСКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
181

423

Рад одељења за описмењавање

310.000,00

276.621,34

182

424

Школски спорт

660.000,00

657.277,31

184

463

Текући трансфери

370.000,00

343.688,00

185

463

Капитални трансфери

1,00

0,00

186

472

Награде из буџета за образовање (награде најбољим ученицима )

1,00

0,00

Извори финансирања за функцију 910 Приходи из буџета

1.340.002,00

1.277.586,65

Укупно за функцију 910

1.340.002,00

1.277.586,65

УКУПНО РАЗДЕО 1

582.284.000,00

538.494.564,17

79.035.439,43

61.079.912,22

УКУПНИ РАСХОДИ

582.284.000,00

538.494.564,17

79.035.439,43

61.079.912,22
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Члан 14.
У завршном рачуну буџета ГО Сурчин за 2014. годину,
извршена је консолидација са свим индиректним корисницима буџета ГО Сурчин у Обрасцима од 1 до 5.
Члан 15.
Саставни део завршног рачуна буџета за 2014. годину је и:
– Биланс стања на дан 31. децембар 2014.
– Биланс прихода и расхода у периоду 1. јануара 2014 –
31. децембра 2014.
– Извештај о капиталним расходима и финансирању у
периоду 1. јануара – 31. децембра 2014.
– Извештај о новчаним токовима у периоду 1. јануара –
31. децембра 2014.
– Извештај о извршењу буџета у периоду 1. јануара – 31.
децембра 2014.
– Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним
отплатама кредита у 2014. години
– Извештај о коришћењу средстава текуће буџетске резерве
– Извештај о извршењу Одлуке о буџету Градске општине Сурчин за 2014. годину.
Члан 16.
Завршни рачун Градске општине Сурчин за 2014. садржи Одлуку Скупштине општине Сурчин о неангажовању
екстерне ревизије.
Члан 17.
Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине
Сурчин за 2014. годину, заједно са Извештајем о извршењу
буџета Градске општине Сурчин за 2014. годину и Обрасцима од 1–5, доставити Секретаријату за финансије Скупштине града Београда, најкасније до 15. јуна 2015. године.
Члан 18.
Ова одлука ће се објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-237/2015, 27. јула 2015. година
Председник
Стеван Шуша, ср.
Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 27. јула 2015. године на основу члана 18. став 1. тачка
1. Статута ГО Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр.
44/08, 12/10 и 39/13) а сходно одредбама Закона о правобранилаштву (Службени гласник РС”, број 55/14) са 21 гласом
за и четири уздржана гласа, донела је следећу

ОД Л У КУ
О ПРОМЕНИ ЧЛАНА 18. СТАВ 1. ТАЧКА 17. СТАТУТА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
Врши се измена Статута градске општине Сурчин према
следећем:
члан 18. став 1. тачка 17. Статута гласи:
Скупштина „бира и разрешава општинског правобраниоца и његовог заменика”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-238/2015, 27. јула 2015. године
Председник
Стеван Шуша, ср.
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Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 27. јула 2015. године на основу члана 138. ст. 1. и 2.
Закона о спорту („Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11)
члана 4. става 2. Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта у Београду („Службени лист
Града Београда”, број 57/13), члана 12. став 1. тачка 15. и
члана 18. став 1. тачка 6. Статута Градске општине Сурчин
(„Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10 и 39/13),
са 21 гласом за, једним гласом против и три уздржана гласа,
донела је следећу

ОДЛУКУ
О ФИНАНСИРАЊУ СПОРТА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
СУРЧИН
Члан 1.
Овом одлуком ближе се уређујe остваривање потреба
и интереса грађана у области спорта за чију се реализацију
у складу са Програмом развоја спорта на територији градске општине Сурчин за текућу годину обезбеђују средства
из буџета Градске општине Сурчин (у даљем тексту: градска општина). Овом одлуком ближе се уређују услови,
критеријуми, начин и поступак доделе средстава из буџета
градске општине, односно одобравања програма за задовољавање потреба грађана у области спорта на територији
градске општине, начину јавног објављивања података о
предложеним програмима за финансирање, одобреним
програмима, закључењу уговора и подношењу извештаја о
реализацији одобрених програма.
Члан 2.
Финансијска средства за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у градској општини обезбеђују
се у буџету градске општине, за текућу буџетску годину.
Члан 3.
Потребе и интереси грађана у области спорта за чије се
остваривање обезбеђују средства из буџета градске општине јесу:
1. подстицање и стварање услова за унапређење спорта
за све, односно бављења грађана спортом, посебно деце,
омладине, жена и особа са инвалидитетом;
2. изградња, одржавање и опремање спортских објеката
на територији општине, а посебно јавних спортских терена
у стамбеним насељима или у њиховој близини и школских
спортских објеката, и набавка спортске опреме и реквизита;
3. организација спортских такмичења од посебног значаја за општину;
4. спортски развој талентованих спортиста и унапређење
квалитета стручног рада са њима;
5. предшколски и школски спорт на територији градске
општине;
6. делатност организација у области спорта чији је оснивач или члан општина;
7. активности спортских организација, спортских друштава, удружења, гранских и територијалних спортских савеза на
територији општине од посебног значаја за општину, у зависности од тога да ли је спортска грана од значаја за општину,
која је категорија спортске гране, колико спортиста окупља, у
којој мери се унапређује стручни рад, у ком рангу такмичења
спортска организација учествује и у којој мери се повећава
обухват бављења грађана спортом;
8. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање;

Број 47 – 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

9. стипендирање и стручно усавршавање категорисаних
спортиста, посебно перспективних спортиста;
10. спречавање негативних појава у спорту;
11. едукација, информисање и саветовање грађана,
спортиста и осталих учесника у систему спорта о питањима
битним за одговарајуће бављење спортским активностима
и делатностима;
12. периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији
општине; истраживачко-развојни пројекти и издавање
спортских публикација;
13. унапређење стручног рада учесника у систему спорта
са територије општине и подстицање запошљавања висококвалификованих спортиста;
14. рационално и наменско коришћење спортских објекта на територији општине кроз обезбеђивање термина за
тренирање учесницима у систему спорта;
15. награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта;
16. програми за децу и младе школског узраста који се
реализују за време зимског и летњег распуста кроз спортске
секције, такмичења, манифестације и слично.
Члан 4.
Потребе и интереси грађана у области спорта из члана 3.
ове одлуке остварују се кроз финансирање или суфинансирање програма и то:
1. за тач. 1, 9, 11, 12. и 13. на годишњем нову (у даљем
тексту: годишњи програм);
2. за тач. 5, 6, 7, 8. и 10. и 16. по јавном позиву (у даљем
тексту: посебни програм);
3. за тачку 2. на основу одлука које доносе надлежни органи у складу са финансијским могућностима, до висине
опредељених средстава за ту намену;
4. за тачку 14. на основу годишњег плана који доноси надлежни орган градске општине;
5. за тачке 3, 4. и 15. у складу са одлукама надлежног органа градске општине у складу са финансијским могућностима, до висине опредељених средстава за ту намену.
Члан 5.
Право на финансирање или суфинансирање програма из члана 4. тач. 1, 2, 4. и 5. имају организације у области
спорта.
Организације у области спорта за добијање буџетских
средства за реализацију програма морају испуњавати следеће опште услове:
1. да су регистроване у складу са законом;
2. да искључиво или претежно послују на недобитној основи;
3. да имају седиште на територији градске општине;
4. да активно делују најмање годину дана;
5. да је члан територијалног или гранског спортског савеза;
6. да је директно одговорна за припрему и реализацију
програма;
7. да располаже капацитетима за реализацију програма;
8. да обављају спортске активности и остваривањем
програма доприносе остваривању развоја спорта на територији градске општине;
9. да је програм у складу са законом, општим актима организације и спортским правилима надлежног савеза у области спорта;
10. да испуњавају, у складу са законом, прописане услове
за обављање делатности који су у вези са програмом;
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11. да су доставили извештај о успешној реализацији
одобреног програма укључујући и доказе о наменском коришћењу средства буџета градске општине уколико је био
носилац програма претходне године;
12. да нису у поступку ликвидације, стечајном поступку
или под привременом забраном обављања делатности;
13. да немају блокаду пословног рачуна;
14. да немају пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;
15. да нису у последње две године правноснажном одлуком кажњене за прекршајни или привредни преступ у вези
са делатношћу.
Члан 6.
Предлог свог годишњег програма и програма својих
чланова подноси Савез за школски спорт Сурчин (тачка 1.
из члана 4. ове одлуке).
Савез за школски спорт подноси предлог свог годишњег
програма и предлог програма својих чланова за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта наведених у члану 3. под тач. 1, 9, 11, 12. и 13, а за остале програме
из члана 3. ове одлуке предлоге подносе носиоци тих програма.
Посебни програми подносе се по јавном позиву (тачка 2.
из члана 4. ове одлуке).
Годишњи план рационалног и наменског коришћења
спортских објеката кроз обезбеђивање термина за тренирање учесницима у систему спорта, доноси надлежни орган
градске општине у сарадњи са спортским организацијама
са територије ГО Сурчин (тачка 4. из члана 4. ове одлуке).
Општи критеријуми за вредновање програма из ст. 1–3
овог члана су следећи:
1. реалан финансијски план и однос свих извора финансирања;
2. отвореност и доступност активности предвиђених
програмом;
3. референтност и стручност носиоца програма;
4. мерљивост односа резултата и уложених средстава;
5. да се програм реализује у текућој години закључно до
дана 15. децембра;
6. да се програм реализује на територији градске општине осим програма припрема и учешћа на такмичењима;
7. да је обезбеђено најмање 10% од укупних трошкова
програма из сопствених средства или неког другог извора.
Надлежни орган у смислу става 4. овог члана је Веће
градске општине које доноси годишњи план на предлог Комисије за спорт а уз прибављено мишљење ЈП за спорт и
рекреацију Сурчин.
Годишњи и посебни програми доносе се и извршавају
према динамици тј. програмском календару утврђеном законом.
Програми се финансирају једнократно или у ратама у зависности од временског периода за реализацију програма.
Члан 7.
У јавном позиву за достављање посебних програма који
се објављује на званичном сајту градске општине и средствима јавног информисања (тачка 2. из члана 4. ове одлуке) наводе се услови и критеријуми које треба да испуни
предложени програм, а посебно: предмет јавног позива, рок
до кога морају бити поднети предлози програма и орган
коме се подносе, место, време и лице код кога се може добити документација у вези јавног позива, датум обавештавања носиоца програма о одобреним програмима, крајњи
рок до кога морају бити употребљена добијена средства и
друга питања у вези са јавним позивом.
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Члан 8.
Поступак подношења програма, оцене и одобравања
програма, доделе средстава за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта, извештавања и контроле реализације одобрених програма врше се у складу са
Законом о спорту (у даљем тексту: закон), Правилником
о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник
РС”, број 49/12) и другим подзаконским актима министарства надлежног за послове спорта и Одлуком Града о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта
у Београду („Службени лист Града Београда”, број 57/13),
Програмом развоја спорта на територији градске општине
Сурчин за 2015. годину, овом одлуком, као и посебним Правилником Већа градске општине.
Правилником Већа градске општине из претходног става ближе се разрађују мерила, критеријуми, начин и поступак одобравања програма (годишњих и посебних) којима
се остварују потребе и интереси грађана у области спорта
у градској општини и доделе средства из буџета градске
општине; изглед и садржина предлога програма и документације која се уз предлог подноси; закључење уговора о реализацији програма са подносиоцем одобреног програма;
садржина и изглед извештаја о реализацији и контроли реализације одобрених програма; начин јавног објављивања
података о предложеним програмима за финансирање, одобреним програмима и реализацији одобрених програма;
обавеза враћања добијених средстава и друга питања којима се ближе уређује поступак одобравања програма и доделе средства из буџета градске општине.

На основу одлуке Већа градске општине из претходног
става председник градске општине закључује уговор са
подносиоцем одобреног програма о међусобним правима и
обавезама у вези са реализацијом одобреног програма.

Члан 9.
Спортској, односно другој организацији, изузетно се
могу доделити средства за реализацију програма и на основу поднетог предлога програма, у току године, без јавног
позива, у случају када је у питању програм од посебног значаjа за остваривање потреба и интереса грађана у области
спорта, уколико програм из објективних разлога није могао
да буде поднет у роковима утврђеним законом, а предмет и
садржај програма је такав да може бити успешно реализован само од стране одређеног носиоца програма.
О додели средства из става 1. овог члана одлучује
председник градске општине по претходно прибављеном
мишљењу Већа градске општине.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР СУРЧИН

Члан 10.
Оцену програма у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у градској
општини врши Комисија за спорт коју образује Веће градске општине (у даљем тексту: комисија) чији чланови се
именују из реда Савеза за школски спорт Сурчин, истакнутих спортских стручњака или лица која су се истакла радом
у области спорта.
Комисија има председника и четири члана.
Решењем о образовању комисије одређује се њен делокруг рада, председник и друга питања од значаја за рад
комисије.
Стручне, организационе и административно-техничке
послове за потребе комисије обавља организациона једница Управе градске општине која је надлежна за спорт.
Комисија о свом раду сачињава извештај и предлог
одлуке о додељеним средствима. Након усвајања овог извештаја Веће градске општине доноси коначну одлуку о финансирање одабраних програма средствима буџета градске
општине.

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-244/2015, 27. јула 2015. године
Председник
Стеван Шуша, ср.
Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 27. јула 2015. године на основу чл. 1. и 4. Закона о јавним
службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 –
др. закон 81/05 – др. закон и 83/05 – испр. др. закон), члана
22, члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 77.
став 1. тачка 14. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члану 12. став 1.
тачка 14. Статута Градске општине Сурчин („Службени лист
Града Београда”, бр. 44/08, 12/10 и 39/13) са 21 гласом за, једним гласом против и три уздржана гласа, донела је следећу

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Oвом одлуком врши се оснивање установе културе –
Културни центар Сурчин, ради обављања делатности у области културе од значаја за градску општину Сурчин.
Уписом у судски регистар ове одлуке, почиње са радом
установа културе – Културни центар Сурчин.
II. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Члан 2.
Установа културе послује под пословним именом Културни центар Сурчин (у даљем тексту: установа).
Члан 3.
Седиште установе је у Сурчину, ул. Косовска број 2.
Установа не може променити пословно име и седиште
без претходне сагласности оснивача.
III. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 4.
Оснивач установе је Градска општина Сурчин (у даљем
тексту: оснивач).
Оснивачки улог оснивача чини нeновчани улог– канцеларијски намештај и опрема у вредности у вредности од
240.000,00 динара.
IV. ДЕЛАТНОСТ
Члан 5.
Установа обавља делатност културе од значаја за Градску општину Сурчин, односно послове којима се обезбеђује
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остваривање права грађана и задовољење њихових потреба, као и остваривање другог законом утврђеног интереса у
области културе.
Делатност установе је обављање организационих, маркетиншких, административних, финансијских, техничких
и других послова неопходних за одржавање програма и манифестација у области културе, као и програмска припрема, продукција и презентација пројеката из области културе, различитих намена и организовање гостовања пројеката
из области културе и рада уметничких установа.
Установа обавља делатност која се разврстава према
јединственој класификацији делатности у област – стваралачке, уметничке и забавне делатности.
Претежна делатност установе је 90.01 – извођачка уметност.
Установа не може променити претежну делатност без
претходне сагласности оснивача.

Члан 11.
Средства за обављање делатности установе обезбеђују се:
– из буџета оснивача;
– из прихода од делатности за коју је установа регистрована и
– из других извора у складу са законом.

Члан 6.
Поред делатности из члана 5. ове одлуке, установа
може обављати и друге делатности утврђене Статутом, уз
предходну сагласност оснивача.

Члан 13.

V. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА
ПРЕМА УСТАНОВИ И УСТАНОВЕ ПРЕМА ОСНИВАЧУ
Члан 7.
Установа је дужна да организује свој рад и пословање на
начин којим се обезбеђује:
– трајно и несметано обављање делатности установе под
условима и на начин уређен законом и прописима донетим
на основу закона;
– предузимање мера одржавања објеката и опреме, који
служе за обављање делатности установе;
– развој и унапређење квалитета обављања делатности,
као и унапређење организације и ефикасности рада.
Установа је дужна да обавља делатност у складу са законом, овом одлуком и Статутом установе.
Члан 8.
Оснивач има право:
– да директору и управном одбору установе предлаже
мере у циљу остваривања делатности установе;
– да, осим редовног годишњег извештаја, тражи подношење и других извештаја о раду и пословању установе;
– да, у складу са законом, предузима мере којима се
обезбеђују услови за обављање делатности установе.
Члан 9.
Установа 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 установе и финансијски
план прибави сагласност оснивача.
Члан 10.
Оснивач је дужан да:
– установи обезбеди материјалне и друге услове за несметано обављање делатности;
– остварује надзор и контролу над обављањем делатности;
– предузима мере за унапређење обављања делатности.

Члан 12.
Установа има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима која му припадају на основу закона
и оснивачког акта.
Установа самостално иступа у правном промету у своје
име и за свој рачун и за своје обавезе одговара свим средствима са којима располаже (потпуна одговорност).
VI. ОРГАНИ УСТАНОВЕ
Органи установе су:
– директор,
– управни одбор и
– надзорни одбор.
Члан 14.
Установом руководи директор.
Директора именује и разрешава оснивач, на основу претходно спроведеног јавног конкурса, у складу са законом, на
период од четири године, уз могућност поновног именовања.
Услови за избор кандидата за директора установе
утврђују се статутом установе.
Директор је самосталан у свом раду, а за свој рад одговоран је оснивачу.
Члан 15.
Оснивач може именовати вршиоца дужности директора установе, без претходно спроведеног јавног конкурса, у
случају када директору престане дужност пре истека мандата, односно када јавни конкурс за директора није успео.
Вршилац дужности директора може обављати ту функцију најдуже једну годину.
Члан 16.
Директор установе:
– организује и руководи радом установе;
– доноси акт о организацији и систематизацији послова
и друга општа акта у складу са законом и статутом установе;
– извршава одлуке управног одбора установе;
– заступа установу;
– стара се о законитости рада установе;
– одговоран је за спровођење програма рада установе;
– одговоран је за материјално-финансијско пословање
установе;
– врши друге послове утврђене законом и Статутом установе.
Члан 17.
Дужност директора установе престаје истеком мандата
и разрешењем.
Оснивач установе разрешиће директора пре истека мандата:
– на лични захтев;
– ако обавља дужност супротно одредбама закона;
– ако нестручним, неправилним и несавесним радом
проузрокује већу штету установи или тако занемарује или
несавесно извршава своје обавезе да су настале или могу
настати веће сметње у раду установе;
– ако је против њега покренут кривични поступак за
дело које га чини недостојним за обављање дужности ди-
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ректора, односно ако је правноснажном судском одлуком
осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности директора установе;
– из других разлога утврђених законом или статутом установе.
Члан 18.
Установом управља управни одбор.
Управни одбор установе има три члана.
Председника и чланове управног одбора именује и разрешава оснивач.
Један члан управног одбора именује се из реда запослених у установи, на предлог репрезентативног синдиката установе, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на
предлог већине запослених.
Члан управног одбора из реда запослених мора да буде
из реда носилаца основне, тј. програмске делатности.
Чланови управног одбора установе именују се на период
од четири године и могу бити именовани највише два пута.
Члан 19.
Оснивач може, до именовања председника и чланова
управног одбора установе, да именује вршиоце дужности
председника и чланова управног одбора.
Оснивач може именовати вршиоца дужности председника и члана управног одбора установе и у случају када
председнику, односно члану управног одбора престане
дужност пре истека мандата.
Вршилац дужности председника, односно члана управног одбора може обављати ту функцију најдуже једну годину.
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Оснивач може именовати вршиоца дужности председника и члана надзорног одбора установе и у случају када
председнику, односно члану надзорног одбора престане
дужност пре истека мандата.
Члан 23.
Надзорни одбор, најмање једанпут годишње, подноси
извештај о свом раду оснивачу.
VII. ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
До именовања директора установе, послове и овлашћења директора врши вршилац дужности директора установе.
Члан 25.
До именовања Управног одбора установе, овлашћења
Управног одбора врши Управни одбор установе у оснивању.
Члан 26.
До именовања Надзорног одбора установе, овлашћења
Надзорног одбора врши Надзорни одбор установе у оснивању.
Члан 27.
Скупштина Градске општине Сурчин именоваће Управни одбор и Надзорни одбор у року од годину дана од дана
почетка рада установе.

Члан 20.
Управни одбор установе:
– доноси статут;
– доноси друге опште акте установе, предвиђене законом и статутом;
– утврђује пословну и развојну политику;
– одлучује о пословању установе;
– доноси програм рада установе, на предлог директора;
– доноси годишњи финансијски план;
– усваја годишњи обрачун;
– усваја годишњи извештај о раду и пословању;
– даје предлог о статусним променама, у складу са законом;
– даје предлог оснивачу о кандидату за директора;
– закључује уговор о раду са директором, на одређено
време, до истека рока на који је изабран, односно до његовог
разрешења, а када је за директора именовано лице које је већ
запослено у истој установи културе на неодређено време,
закључује анекс уговора о раду, у складу са законом о раду;
– одлучује о другим питањима утврђеним законом и
статутом.
Члан 21.
Надзорни одбор обавља надзор над пословањем установе.
Надзорни одбор има три члана.
Председника и чланове надзорног одбора именује и разрешава оснивач.
Један члан надзорног одбора именује се из реда запослених у установи, на предлог репрезентативног синдиката установе, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на
предлог већине запослених.
Чланови надзорног одбора установе именују се на период
од четири године и могу бити именовани највише два пута.
За члана надзорног одбора не може бити именовано
лице које је члан управног одбора установе.

Члан 28.
Управни одбор установе у оснивању донеће Статут установе у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке.

Члан 22.
Оснивач може до именовања председника и чланова
надзорног одбора установе да именује вршиоце дужности
председника и чланова надзорног одбора.

ОДЛУКУ

Члан 29.
Општа акта установе биће донета у року од шест месеци
од дана доношења Статута установе.
До доношења општих аката установе непосредно ће се
примењивати Посебан колективни уговор за установе културе од значаја за град Београд и закон.
Члан 30.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-246/2015, 27. јула 2015. године
Председник
Стеван Шуша, ср.

Скупштина Градске општине Сурчин је на седници одржаној 27. јула 2015. године, на основу дате сагласности на
иницијативу директора Јавног предузећа за обављање послова из области туризма о припајању тог предузећа предзећу Јавном предузећу за обављање послова из области
спорта и рекреације, и на основу дате сагласности на Нацрт
уговора о овом правном послу, и указане потребе за изменом Оснивачког акта Јавног предузећа за обављање послова
из области спорта и рекреације, а сходно члану 18. став 1.
тачка 13. Статута Градске општине Сурчин („Службени лист
Града Београда”, бр. 44/08, 12/10 и 39/13), са 20 гласова за, једним гласом против и четири уздржана гласа, донела следећу

Утврђује се предлог измена и допуна члана 10. Одлуке
о изменама и допунама оснивачког акта Јавног предузећа
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за обављање послова из области спорта и рекреације број
I-01-06-224/2014 („Службени лист Града Београда”, број
94/14) од 22. децембра 2014. године према следећем:
У члану 10. врши се измена висине основног новчаног
капитала предузећа тако што ће основни новчани капитал
предузећа износити 76.654,48 динара.
Остали чланови оснивачког акта остају непромењени
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-242/2015, 27. јула 2015. године
Председник
Стеван Шуша, ср.

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 27. јула 2015. године, на основу члана 50. став 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број
119/2012); члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007), члана 18.
став 1. тачка 12. и на основу члана 42. став 1. Статута Градске општине Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр.
44/2008, 12/10 и 39/13) са 21 гласом за, једним гласом против и три уздржана гласа, донела је следећу

ОД Л У КУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА НА ИЗГРАДЊИ ГАСОВОДНЕ МРЕЖЕ И ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА БРОЈ
I-01-06-230/2014 ОД 22. ДЕЦЕМБРА 2014. ГОДИНЕ (ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)
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же и дистрибуцију гаса број 106/15 о допуни члана 19. став
2. Статута тог предузећа.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-251/2015, 27. јула 2015. године
Председник
Стеван Шуша, ср.

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 27. јула 2015. године је разматрајући иницијативу директора Јавног предузећа за обављање послова из области
туризма заведену под бројем 177/15 од 30. јуна 2015. године
о припајању тог предузећа Јавном предузећу за обављање послова из области спорта и рекреације, као и Одлука Надзорних одбора Јавног предузећа за обављање послова из области
туризма број 191/15 и Јавног предузећа за обављање послова
из области спорта и рекреације број 517/15 о сагласности на
ову иницијативу, и на предлог Већа ГО Сурчин а сходно члану 18. став 1. тачка 13. Статута ГО Сурчин („Службени лист
Града Београда”, бр. 44/08, 12/10 и 39/13), са 21 гласом за, једним гласом против и три уздржана гласа донела је следећу

ОДЛУКУ
Скупштина ГО Сурчин, као оснивач оба јавна предузећа сагласна је са иницијативом директора ЈП „Туризам” за
припајање тог предузећа ЈП „Спорт и рекреација” и начелима изнетих у њој.
Поштујући прихваћена начела предузети даље активности на реализацији иницијативе.
Обра зложење:

Врши се допуна члана 12. тако да исти сада гласи:
„Предузеће у обављању својих делатности стиче и прибавља средства из следећих извора: продајом услуга и робе;
из буџетске помоћи (субвенције, гаранције или друге врсте
помоћи); добијањем гаранција; из кредита; из прилога; из
донација и поклона; и осталих извора у складу са законом и
другим прописима”
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-250/2015, 27. јула 2015. година

Скупштина ГО Сурчин је имајући у виду да је оснивач
оба јавна предузећа, да је природа њиховог пословања слична закључила да је иницијатива директора ЈП „Туризам”
прихватљива јер се тиме смањују пре свега трошкови, да је
иницијатива подржана од стране Надзорних одбора оба предузећа као надлежних за предлагање статусних промена, као
и предлог Већа ГО Сурчин одлучено је као у диспозитиву.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-240/2015, 27. јула 2015. године

Председник
Стеван Шуша, ср.

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 27. јула 2015. године, на основу члана 18. став 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број
119/2012), члана 77. став 2. алинеја 1. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, број 39/08), члана 39.
став 8. и на основу члана 42. став 1. тачка 1. Статута Градске општине Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр.
44/08, 12/10 и 39/13) са 21 гласом за, једним гласом против и
три уздржана гласа, донела је следећу

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ДОПУНИ
СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА НА ИЗГРАДЊИ ГАСОВОДНЕ МРЕЖЕ И ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одора Jавног
предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мре-

Председник
Стеван Шуша, ср.

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној
27. јула 2015. године на иницијативу директора Јавног предузећа за обављање послова из области туризма број 177/15 од
30. јуна 2015. године за припајање тог предузећа јавном предузећу за обављање послова из области спорта и рекреације,
Одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова из области туризма број 191/15 од 2. јула 2015. године о
сагласности на поменуту иницијативу, Одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова из области спорта
и рекреације број 517/15 од 6. јула 2015. године а сходно одредбама члана 18. став 1. тачка 12. Статута ГО Сурчин („Службени
лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10 и 39/13) са 21 гласом за,
једним гласом против и три уздржана гласа, донела је следећу

ОДЛУКУ
Даје се сагласност на Нацрт уговора о припајању Јавног
предузећа за обављање послова из области туризма Јавном
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предузећу за обављање послова из области спорта и рекреације у свему према тексту који се прилаже овој одлуци и
чини њен саставни део а који је заведен код ЈП „Туризам”
под бројем 209/15 од 16. јула 2015. године а код ЈП „Спорт и
рекреација” под бројем 529/15 од 12. јула 2015. године.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-241/2015, 27. јула 2015. година
Председник
Стеван Шуша, ср.

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 27. јула 2015. године разматрајући Извештај о раду управе Градске општине Сурчин за период од 1. јануар 2014
до 31. децембра 2014. године а на основу члана 51. став 2.
Статута Градске општине Сурчин („Службени лист Града
Београда”, бр. 44/08, 12/10 и 39/13) a на предлог Већа Градске
општине Сурчин, са 20 гласова за, једним гласом против и
четири уздржана гласа, донела је

ОД Л У КУ
Усваја се Извештај о раду Управе Градске општине Сурчин за период од 1. јануара 2014. до 31. децембра 2014. године у свему како је дат у материјалу а који чини саставни део
ове одлуке.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-239/2015, 27. јула 2015. године
Председник
Стеван Шуша, ср.

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 27. јула 2015. године на основу Одлуке о финансирању
спорта у градској општини Сурчин, члана 12. став 1. тачка
15. и члана 18. став 1. тачка 6. Статута Градске општине
Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр. 44/08,12/10 и
39/13), са 21 гласом за, једним гласом против и три уздржана гласа, донела је

ПР ОГРАМ РА ЗВ ОЈА СПОР ТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА
2015. ГОДИНУ
I
Овим програмом одређују се потребе и интереси грађана и градске општине Сурчин у области спорта, као и приоритети, програми и активности који ће се финансирати
из буџета Градске опшптине Сурчин током 2015. године,
у циљу задовољења потреба грађана у области спорта и
рекреације на територији градске општине Сурчин, а све
у складу са Законом о спорту („Службени гласник РС”, бр.
24/2011 и 99/2011 – др. закон), Одлуком о задовољавању
потреба и интереса грађана у области спорта у Београду
(„Службени лист Града Београда”, број 57/13) и Одлуком о
финансирању спорта у Градској општини Сурчин.
Програм обухвата годишње активности – годишњи програм, посебне програмске активности по јавном позиву
– посебне програме и ванредне програмске активности од
посебног значаја за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта – ванредни програми.
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II
Потребе и интереси грађана у области спорта за чије се
остваривање обезбеђују средства из буџета Градске општине Сурчин за 2015. годину јесу:
1. одржавање и опремање спортских објеката на територији градске општине, а посебно јавних спортских терена,
набавка спортске опреме и реквизита у складу са одлуком
надлежног органа;
2. организација спортских такмичења од посебног значаја за општину;
3. предшколски и школски спорт на територији градске
општине;
4. активност спортских организација, спортских друштава, удружења, гранских и територијалних спортских савеза на територији градске општине од посебног значаја за
општину, у зависности од тога да ли је спортска грана од
значаја за градску општину, која је категорија спортске гране,
колико спортиста окупља, у којој мери се унапређује стручни
рад, у ком рангу такмичења спортска организација учествује
и у којој мери се повећава обухват бављења грађана спортом;
5. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање;
6. спречавање негативних појава у спорту;
7. едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта о питањима
битним за одговарајуће бављење спортским активностима
и делатностима;
8. рационално и наменско коришћење спортских објекта
на територији градске општине кроз обезбеђивање термина
за тренирање учесницима у систему спорта у складу са годишњим планом надлежног органа;
9. награде и признања за постигнуте спортске резултате
и допринос развоју спорта у складу са одлуком надлежног
органа и
10. друго чиме се обезбеђује остварење потрба грађана у
области спорта.
III
Потребе и интереси грађана градске општине Сурчин у
области спорта реализоваће се као годишњи програм, тј. на
годишњем нивоу, следећим програмским активностима:
Развојем спортских школских такмичења, односно
школског спорта реализацијом програма рада Савеза за
школски спорт Сурчин;
Реализацијом програма рада фудбалских клубова са територије градске општине;
Организацијом спортских такмичења и манифестација
од значаја за градску општину;
Одржавањем и опремањем општинских спортских објеката на територији градске општине Сурчин и набавка потребних реквизита по одлуци надлежног органа;
Едукацијом и информисањем грађана о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и
делатностима;
Програмом у општинским спортским објектима по годишњем плану надлежног органа;
Награђивањем за постигнуте спортске резултате и
допринос развоју спорта и
Другим програмима од значаја за развој спорта.
1. РАЗВОЈ ШКОЛСКИХ СПОРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА
Реализацијом овог програма задовољава се следећа потреба и интерес грађана: предшколски и школски спорт на
територији градске општине. Реализација ове програмске
активности подразумева пружање подршке у одржавању
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школских спортских такмичења организованих на међуодељенском, школском, градском, регионалном или републичком нивоу, ученика основних школа Сурчуна. Програм
школских спортских такмичења у 2015. години саставни
је део годишњег програма рада Савеза за школски спорт
Сурчин. Подршка се обезбеђује у складу са финансијским
могућностима буџета Градске општине Сурчин следећим
активностима:
– обезбеђивањем средстава за организацију такмичења,
– обезбеђивањем средстава за спортске реквизите за
такмичења,
– обезбеђивањем превоза школских екипа на градска
такмичења, односно обезбеђивање трошкова за републичка
такмичења,
– обезбеђивањем средстава за обавезне лекарске прегледе за све такмичаре са територије градске општине који
учествују на конкретном школском такмичењу,
– обезбеђивањем надокнада организаторима и реализаторима такмичења и др.
2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАДА ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
Реализацијом овог програма задовољава се следећа потреба и интерес грађана:
– активности спортских организација, спортских друштава, удружења, гранских и територијалних спортских савеза на
територији општине од посебног значаја за општину, у зависности од тога да ли је спортска грана од значаја за општину,
која је категорија спортске гране, колико спортиста окупља, у
којој мери се унапређује стручни рад, у ком рангу такмичења
спортска организација учествује и у којој мери се повећава
обухват бављења грађана спортом.
У циљу развоја фудбала на територији градске општине Сурчин фудбалским клубовима се омогућава посебан
вид подршке кроз финансирање њиховог рада и функционисања. Финансијску подршку и помоћ фудбалски клубови могу остварити за покриће трошкова организовања
утакмица на домаћем терену према достављеном програму
такмичења у 2015. години.
3. ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА И МАНИФЕСТАЦИЈА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАДСКУ ОПШТИНУ
СУРЧИН
Реализацијом овог програма задовољава се следећа потреба и интерес грађана:
– спортска такмичења од посебног значаја за градску
општину.
Сталне манифестације у области спорта од значаја за
градску општину Сурчин су манифестације које својим значајем и садржајима презентују и афирмишу градску општину Сурчин и задовољавају потребе грађана Сурчина у области спорта.
Сталне манифестације у области спорта од значаја за
градску општину Сурчин су:
Међународни фудбалски турнир пионирских екипа
„Сурчин куп 2015” (јун/јул) – у ком учествују пионирске
екипе из земље и иностранства, одржаваће се трећи пут заредом.
Аматерски фудбалски турнир сениора (јун/јул) – приређује се у циљу анимирања и усмеравања сениора да
наставе да се баве спортом и развијају дружење и такмичарски дух.

7. август 2015.

„Сурчинска недеља спортског риболова” (септембар) – у
ком учествују екипе и такмичари свих старосних категорија
из земље и иностранства.
„Интеграл куп 2015” у малом фудбалу за децу предшколског узраста (новембар/децембар)
Пливање за часни крст на Богојављење (јануар) – у ком
учествују заинтересовани пливачи.
4. ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ОПШТИНСКИХ
СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
СУРЧИН И НАБАВКА ПОТРЕБНИХ
Реализацијом овог програма задовољава се следећа потреба и интерес грађана:
– одржавање и опремање спортских објеката на територији општине, а посебно јавних спортских терена и набавка
спортске опреме и реквизита.
У 2014. години Веће ГО Сурчин је донело одлуку да се
заврши поткровље у Спортском комплексу „Интеграл” у
Сурчину у циљу унапређења и развоја спорта намењеног
првенствено женама. Због недостатка средстава ова одлука
није спроведена, те се мора реализовати у току 2015. године
или предвидети у буџету за 2016. годину.
5. ЕДУКАЦИЈА И ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА О ПИТАЊИМА БИТНИМ ЗА ОДГОВАРАЈУЋЕ БАВЉЕЊЕ
СПОРТСКИМ АКТИВНОСТИМА И ДЕЛАТНОСТИМА
Реализацијом овог програма задовољавају се следеће
потребе и интереси грађана:
– едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта о питањима
битним за одговарајуће бављење спортским активностима
и делатностима;
– унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање.
Комисија за спорт Већа градске општине ће у 2015. години спровести следеће промотивне кампање чији је циљ
промоција спорта, здравих стилова живота и спортских
клубова:
– „Изабери свој спорт” – посета чланова Комисије за
спорт и спортиста основним школама (разговор са децом);
– Трибине по сеоским месним заједницама – организација трибина по селима у циљу промоције спорта и здравих
стилова живота.
6. ПРОГРАМИ У СПОРТСКИМ ОБЈЕКТИМА ПО ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА
Реализацијом овог програма задовољава се следећа потреба и интерес грађана:
– рационално и наменско коришћење спортских објекта
на територији општине кроз обезбеђивање термина за тренирање учесницима у систему спорта.
Програми у спортским објектима се реализују по посебном годишњем плану, који ће донети Веће градске општине
на предлог Комисије за спорт, а уз прибављено мишљење ЈП
за спорт и рекреацију Сурчин.
Градска општина Сурчин ће обезбедити финансијску
подршку за реализацију ове програмске активности која се
реализује у објектима којима управља ЈП за спорт и рекреацију – спортском балону „Интеграл”, спортској хали у
Бољевцима и рибњаку „Бечменска бара”, на основу посебног уговора.
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7. НАГРАЂИВАЊЕ ЗА ПОСТИГНУТЕ СПОРТСКЕ РЕЗУЛТАТЕ И ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СПОРТА
Реализацијом овог програма задовољава се следећа потреба и интерес грађана:
– награде и признања за постигнуте значајне спортске
резултате и допринос свеукупном развоју спорта на територији градске општине.
За постигнуте спортске резултате и допринос развоју
спорта на територији градске општине Сурчин. Комисија за
спорт може доделити награду индивидуалним спортистима, спортским тимовима и екипама које учествују у систему
школског спорта у облику плакете.
Комисија за спорт може предложити Комисији за доделу
награда и јавних признања градске општине Сурчин кандидата за доделу награде „Спортиста године”.
IV
Потребе и интереси грађана градске општине Сурчин у области спорта могу се реализовати и по посебним програмима
на основу јавног позива за следеће програмске активности:
– предшколски и школски спорт на територији ГО Сурчин,
– активности спортских организација, спортских друштава, удружења, гранских и територијалних спортских савеза на
територији општине од посебног значаја за општину, у зависности од тога да ли је спортска грана од значаја за општину,
која је категорија спортске гране, колико спортиста окупља, у
којој мери се унапређује стручни рад, у ком рангу такмичења
спортска организација учествује и у којој мери се повећава
обухват бављења грађана спортом
– и другим програмима од интереса за развој спорта на
територији градске општине Сурчин.
Носиоци програма који поднесу годишњи програм у ком
су обухваћене активности од општег интереса, не могу за исте
активности да поднесу и посебан програм по јавном позиву.
V
Општи критеријуми за вредновање годишњих програма
и програма по јавном позиву су следећи:
– реалан финансијски план и однос свих извора финансирања;
– отвореност и доступност активности предвиђених
програмом;
– референтност и стручност носиоца програма;
– мерљивост односа резултата и уложених средстава;
– да се програм реализује у текућој години;
– да се програм реализује на територији градске општине Сурчин осим програма припрема и учешћа и учешћа на
такмичењима;
– да је обезбеђено најмање 10% од укупних трошкова
програма из сопствених средства или неког другог извора.
VI
Спортској, односно другој организацији, изузетно се
могу доделити средства за реализацију програма и на основу поднетог предлога програма, у току године, без јавног
позива, у случају када је у питању програм од посебног значаjа за остваривање потреба и интереса грађана у области
спорта, уколико програм из објективних разлога није могао
да буде поднет у роковима утврђеним законом, а предмет и
садржај програма је такав да може бити успешно реализован само од стране одређеног носиоца програма.
VII
Носиоци реализације програма, односно подносиоци програма којима буду одобрена средства за њихову реализацију,
имају обавезу да у року од месец дана од дана реализације
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Програма поднесу наративни и финансијски извештај Комисији за спорт Већа градске општине и Одељењу за финансије
Управе градске општине о наменској употреби средстава.
VIII
Овај програм се доставља на упознавање и реализацију
Комисији за спорт Већа градске општине, Одељењу за буџет и
финансије, Управи градске општине, Савезу за школски спорт
Сурчина и спортским организацијама преко овог Савеза, Јавном предузећу за спорт и рекреацију Сурчин и за архиву.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-243/2015, 27. јула 2015. године
Председник
Стеван Шуша, ср.

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржанoj
27. јула 2015. године на основу члана 32. тачка 12. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07) и
члана 48. став 3. Статута Градске општине Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10 и 39/13) са 23 гласа за,
једним гласом против и једним уздржаним гласом, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНИЦЕ ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
СУРЧИН
1. Разрешава се дужности чланице Већа Градске општине Сурчин, Зорица Иванић, пре истека времена на које је
изабрана
2. Решење ступа на снагу даном доношења.
3. Ово решење је коначно.
Правна поука: против овог решења може се покренути
спор пред надлежним судом.
4. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-254/2015, 27. јула 2015. године
Председник
Стеван Шуша, ср.

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржанoj 27. јула 2015. године на основу члана 45. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07
и 83/2014 – др. закон) и члана 15. став 1. тач. 3. и 41. Статута ГО Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр. 44/08,
12/10 и 39/13) са 21 гласом за и три гласа против, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
1. Милисав Марковић изабран је за члана Већа ГО Сурчин.
2. Изабран ступа на дужност даном избора.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-255/2015, 27. јула 2015. године
Председник
Стеван Шуша, ср.
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Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 27. јула 2015. године на основу члана 24. Одлуке о оснивању Установе културе – Културни центар Сурчин и члана
18. тачка 13. Статута ГО Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10 и 39/13) са 20 гласова за, два гласа
против и три уздржана гласа, донела је

– Горан Шушњар, члан,
– Рајко Игњатић, члан.
2. Решење ступа на снагу даном доношења.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

РЕШЕЊЕ

Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-249/2015, 27. јула 2015. године

1. Именује се, Душан Ћирјак за вршиоца дужности директора Установе културе – Културни центар Сурчин у оснивању.
Душан Ћирјак ће бити на овој функцији до спровођења
јавног конкурса за именовање директора ове установе.
2. Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења директора.
3. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-247/2015, 27. јула 2015. године
Председник
Стеван Шуша, ср.
Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 27. јула 2015. године на основу члана 24. Одлуке о оснивању Установе културе – Културни центар Сурчин и члана
18. тачка 13. Статута ГО Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10 и 39/13) са 21 гласом за, три гласа
против и једним уздржаним гласом, донела је

РЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – КУЛТУРНИ
ЦЕНТАР СУРЧИН У ОСНИВАЊУ
1. Именује се председник и чланови Управног одбора
Установе културе – Културни центар Сурчин у оснивању, у
саставу:
– Бојан Јовановић, председник,
– Маријана Плеша, члан,
– Анђа Маљковић, члан.
2. Решење ступа на снагу даном доношења.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-248/2015, 27. јула 2015. године
Председник
Стеван Шуша, ср.
Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 27. јула 2015. године на основу члана 24. Одлуке о оснивању Установе културе – Културни центар Сурчин и члана
18. тачка 13. Статута ГО Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10 и 39/13) са 20 гласова за, једним гласом против и четири уздржана гласа, донела је

РЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – КУЛТУРНИ
ЦЕНТАР СУРЧИН У ОСНИВАЊУ
1. Именује се председник и чланови Надзорног одбора
Установе културе – Културни центар Сурчин у оснивању, у
саставу:
– Дејан Вукелић, председник,

Председник
Стеван Шуша, ср.

Скупштина Градске општине Сурчин на заседању одржаном 27. јула 2015. године на основу члана 18. став 1.
тачка 13. Статута Градске општине Сурчин („Службени
лист Града Београда”, бр. 44/08, 112/10 и 39/13) и члана 30.
став 2. Одлуке о изменамa и допунама Одлуке о оснивању
Јавног предузећа за обављање послова из области спорта
и рекреације број I-01-06-224/2014 („Службени лист Града Београда”, број 94/14), a на предлог Већа ГО Сурчин са
21 гласом за, једним гласом против и три уздржана гласа,
донела је

РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног
предузећа за обављање послова из области спорта и рекреације број I-11-3 на седници одржаној 6. јула 2015. године о
допуни програма пословања тог предузећа за 2015. годину.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-245/2015, 27. јула 2015. године
Председник
Стеван Шуша, ср.

Скупштина Градске општине Сурчин на заседању одржаном 27. јула 2015. године на основу члана 18. став 1. тачка 13. Статута Градске општине Сурчин („Службени лист
Града Београда”, бр. 44/08, 112/10 и 39/13) и члана 30. став 2.
Одлуке о изменамa и допунама Одлуке о оснивању Јавног
предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса број I-01-06-230/2014 („Службени
лист Града Београда”, број 94/14), и на предлог Већа ГО Сурчин од 27. јула 2015. године са 21 гласом за, једним гласом
против и три уздржана гласа, донела је следеће

РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на измењени програм пословања Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса за 2015. годину, заведен под
бројем 349/15.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-252/2014, 27. јула 2015. године
Председник
Стеван Шуша, ср.
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Скупштина Градске општине Сурчин на заседању одржаном 27. јула 2015. године на основу члана 50. став 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.
119/2012, 116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014 – др.
закон), члана 18. став 1. тачка 13. Статута Градске општине
Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 112/10
и 39/13) и на предлог Већа ГО Сурчин од 27. јула 2015. године са 21 гласом за, једним гласом против и три уздржана
гласа, донела је следеће

РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на посебан програм Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и
дистрибуцију гаса за коришћење буџетске помоћи у 2015.
години и пројекцијама за 2016. и 2017. годину заведен под
бројем 351/15 од 24. јула 2015. године.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-253/2014, 27. јула 2015. године
Председник
Стеван Шуша, ср.

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 27. јула 2015. године разматрајући захтев групе одборника текућег сазива Скупштине за разрешење Пајчин Марка са функције помоћника директора Јавног предузећа за
обављање послова из области информисања, а на основу
члана 19. став 3. Одлуке о оснивању ЈП „Информисање”
(„Службени лист Града Београда”, број 91/14) и члана 13.
Статута Градске општине Сурчин („Службени лист Града
Београда”, бр. 44/08, 12/10 и 39/13) са 22 гласа за, једним гласом против и једним уздржаним гласом, донела следеће
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2. Решење ступа на снагу даном доношења.
3. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-257/2015, 27. јула 2015. године
Председник
Стеван Шуша, ср.

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 27. јула 2015. године на основу члана 16. став 1. Одлуке
о оснивању Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса број I-01-06230/2014 („Службени лист Града Београда”, број 94/14), на
предлог већине запослених у ЈП Сурчин гас и члана 18. став
1. тачка 13. Статута Градске општине Сурчин („Службени
лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10 и 39/13), са 21 гласом
за и три уздржана гласа, донела је следеће

РЕШЕЊЕ
1. Прихвата се предлог запослених па се, Радоје Марковић, пре истека мандата на који је изабран, разрешава са
функције члана Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса.
2. Решење ступа на снагу даном доношења.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-258/2015, 27. јула 2015. године
Председник
Стеван Шуша, ср.

РЕШЕЊЕ
Прихвата се предлог групе одборника, па се Марко Пајчин пре истека мандата на који је изабран, са 27. јула 2015.
године, разрешава функције помоћника директора Јавног
предузећа за обављање послова из области информисања.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-256/2015, 27. јула 2015. године
Председник
Стеван Шуша, ср.

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 27. јула 2015. године на основу члана 19. став 3. Одлуке о
оснивању Јавног предузећа за обављање послова из области
информисања („Службени лист Града Београда”, број 91/14) и
члана 13. Статута Градске општине Сурчин („Службени лист
Града Београда”, бр. 44/08, 12/10 и 39/13) са 22 гласа за, једним
гласом против и једним уздржаним гласом, донела следећe

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ОБЛАСТИ
ИНФОРМИСАЊА
1. Именује се, Милан Прокопљевић за помоћника директора Јавног предузећа за обављање делатности из области информисања.

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 27. јула 2015. године на основу члана 16. став 1. Одлуке
о оснивању Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса број I-01-06230/2014 („Службени лист Града Београда”, број 94/14), на
предлог већине запослених у ЈП Сурчин гас и члана 18. став
1. тачка 13. Статута Градске општине Сурчин („Службени
лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10 и 39/13), са 21 гласом
за и три уздржана гласа, донела је следеће

РЕШЕЊЕ
1. Прихвата се предлог већине запослених у Јавном предузећу за обављање послова на изградњи гасоводне мреже
и дистрибуцију гаса па се именује Сања Сипић, на функцију
члана Надзорног одбора тог предузећа, до истека мандата
текућег сазива Надзорног одбора.
2. Решење ступа на снагу даном доношења.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-259/2015, 27. јула 2015. године
Председник
Стеван Шуша, ср.
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САДРЖАЈ
Страна
Решење о давању сагласности на Измену ценовника осталих услуга ЈКП „Погребне услуге” са Изменом ценовника – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1

Акти градских општина
СУРЧИН
Одлука о завршном рачуну буџета општине
Сурчин за 2014. годину– – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о промени члана 18. став 1. тачка 17.
Статута Градске општине Сурчин– – – – – – – – – –
Одлука о финансирању спорта у Градској општини Сурчин – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о оснивању установе културе Културни
центар Сурчин – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о утврђивању предлога измена и допуна
члана 10. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Јавног предузећа за обављање послова из
области спорта и рекреације број I-01-06-224/2014
од 22. децембра 2014. године– – – – – – – – – – – – –
Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне
мреже и дистрибуцију гаса број I-01-06-230/2014 од
22. децембра 2014. године – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута Јавног предузећа за обављање послова
на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса
Одлука о сагласности са иницијативом за припајање Јавног предузећа „Туризам” Јавном предузећу „Спорт и рекреација” – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о давању сагласности на Нацрт уговора
о припајању Јавног предузећа за обављање послова
из области туризма Јавном предузећу за обављање
послова из области спорта и рекреације – – – – – –
Одлука о усвајању Извештаја о раду Управе
Градске општине Сурчин за период од 1. јануара
2014. године до 31. децембра 2014. године – – – – –
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Страна
Програм развоја спорта на територији Градске
општине Сурчин за 2015. годину – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу чланице Већа Градске
општине Сурчин – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о избору члана Већа Градске општине
Сурчин – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању вршиоца дужности директора установе културе Културни центар Сурчин –
Решење о именовању председника и чланова Управног одбора установе културе Културни центар
Сурчин – у оснивању– – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању председника и чланова
Надзорног одбора установе културе Културни центар Сурчин – у оснивању – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности Јавном предузећу
за обављање послова из области спорта и рекреације
на Допуну програма пословања за 2015. годину – – –
Решење о давању сагласности Јавном предузећу
за обављање послова на изградњи гасоводне мреже
и дистрибуцију гаса на Измену програма пословања за 2015. годину – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности Јавном предузећу
за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса на Посебан програм за коришћење буџетске помоћи у 2015. години са пројекцијама за 2016. и 2017. годину – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу помоћника директора Јавног предузећа за обављање послова из области информисања – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању помоћника директора Јавног предузећа за обављање послова из области информисања – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора
Јавног предузећа за обављање послова на изградњи
гасоводне мреже и дистрибуцију гаса – – – – – – –
Решење о именовању члана Надзорног одбора
Јавног предузећа за обављање послова на изградњи
гасоводне мреже и дистрибуцију гаса – – – – – – –
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