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SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LVI Број 72

31. децембар 2012. године

Градоначелник града Београда, 31. децембра 2012. годи
не, на основу члана 60. Закона о јавним предузећима („Слу
жбени гласник РС”, број 119/12), члана 28. Закона о кому
налним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11)
и члана 52. тачка 6. Стат ута града Београда („Службени
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донео је

РЕШ ЕЊ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОС ТИ ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ
ПРЕДУЗЕЋУ „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗА
ЦИЈА” НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТ
ПАДНИХ ВОДА
1. Даје се сагласност Јавном комуналном предузећу „Бе
оградски водовод и канализација” на Одлуку о цени воде и
одвођења отпадних вода број 53890, коју је донео Управни
одбор на седници одржаној 28. децембра 2012. године.
2. Ова одлука ступа на снагу по добијеној сагласности
оснивача, решење и одлуку објавити у „Службеном листу
града Београда”, а одлука ће се примењивати од 1. јануара
2013. године.
Градоначелник града Београда
Број 38-5527/12-Г, 31. децембра 2012. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

Управни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализаци
ја” је на предлог генералног директора, сагласно чл. 18 и 66.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број
119/2012) и на основу члана 32. Стат ута предузећа, без одр
жавања седнице на основу гласања извршеног телефонским
путем, 28. децембра 2012. године донео је следећу

ОДЛ УК У
О ЦЕНИ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА
I. Утврђује се цена 1 m³ воде и 1 m³ одвођења отпадних
вода, у следећем износ у:
1. за категорију „Домаћинства”
– 41,57 дин/m³ за воду.
– 16,80 дин/m³ за одвођење отпадних вода.
2. за категорију „Спортско-рекреативни центри – базени”
– 40,56 дин/m³ за воду.

Цена 220 динара

– 15,00 дин/m³ за одвођење отпадних вода.
3. за категорију „Остали потрошачи”
– 74,97 дин/m³ за воду.
– 40,35 дин/m³ за одвођење отпадних вода.
II. У цене утврђене у ставу I ове одлуке урачунат је порез
на додатну вредност.
III. Ова одлука ступа на снагу по добијеној сагласности
оснивача а примењиваће се од 1. јануара 2013. године.
Јавно комунално предузеће
„Београдски водовод и канализација”
Број 53890, 28. децембар 2012. године
Председник Управног одбора
Богдан Влаховић, с. р.

Градоначелник града Београда, 31. децембра 2012. годи
не, на основу члана 60. Закона о јавним предузећима („Слу
жбени гласник РС”, број 119/12), члана 28. Закона о кому
налним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11)
и члана 52. тачка 6. Стат ута града Београда („Службени
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донео је

РЕШ ЕЊ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК ПИЈАЧНИХ
УСЛУГА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКЕ
ПИЈАЦЕ”
1. Даје се сагласност Јавном комуналном предузећу
„Градске пијаце” из Београда на Ценовник пијачних услуга,
који је донео Управни одбор под бројем 10575/2 на седници
одржаној 28. децембра 2012. године.
2. Решење и ценовник из става 1. решења објавити у
„Службеном листу града Београда”, а ценовник се приме
њује од 1. јануара 2013. године.
Градоначелник града Београда
Број 38-5528/12-Г, 31. децембра 2012. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

На основу чл. 18. и 66. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 119/12), чл. 25. 26. и 28. Закона
о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број
88/11), члана 22. Одлуке о пијацама, члана 50. Статута ЈКП
„Градске пијаце” – Београд, на III редовној седници Управног
одбора, одржаној 28. децембра 2012. године, донета је следећа

ОДЛУКА
Члан 1.
Утврђује се Ценовник пијачних услуга Јавног комунал
ног предузећа „Градске пијаце” као даваоца услуга и физич
ких и правних лица и предузетника као корисника услуга,
на пијацама на ужем подручју града Београда.
Члан 2.
Цене – накнаде за пијачне услуге које су утврђене, при
мењиваће се за све врсте пијачних капацитета на пијацама
и тржним центрима у Београду, према локацијској припад
ности пијаце – зонама, степену комуналне опремљености,
изграђености, инфраструктури, уређености пијаца и пијач
ног окружења и исте се утврђују као дневне или месечне
накнаде на основу јединица мере утврђених у ценовнику
према врстама производа који су предмет излагања, продаје
или складиштења на пијацама.
Члан 3.
Закупнине за пословни простор (објекти предузећа)
утврђене под II у тачки 1, почетне су цене за постојећи а
испражњени пословни простор и новоизграђени простор
који се додељују путем лицитације или јавног оглашавања
за прикупљање затворених писмених понуда.
Поступак спровођења лицитације за доделу пословног
простора, у смислу става 1. овог члана утврђује се посебним
правилником који доноси Управни одбор предузећа.
Члан 4.
Према локацијској припадности пијаце – тржни центри,
разврстане су у четири зоне (екстра, I, II и III зона), а све у
складу са Одлуком о утврђивању критеријума и мерила за
одређивање зона пијаца у Београду бр. 1673/4 од 29. фебру
ара 2012. године којима управља предузеће.
„ОТЦ”, ТЦ „Депо” и „Робна пијаца за продају старих
ствари и робе са грешком – Миљаковац” нису разврстане
ни у једну зону.

31. децембар 2012.

Члан 5.
Трошкови, као и накнаде за извожење и одношење
смећа, електричну енергију, утрошену воду, као и упо
требљавану и испуштену воду, за топлотну енергију и дру
го, као посебни трошкови корисника пословног простора,
објеката монтажних продавница, пијачних тезги и друге
опреме, као и пијачних услуга, плаћају корисници, поред
основне накнаде предвиђене овим ценовником и то по ме
тру квадратном, метру кубном и сл. коришћења простора
уколико трошкови за појединог корисника нису мерљиви
постојећим уређајима.
Члан 6.
У случајевима када корисник врши продају производа
ван сопственог објекта или власништва предузећа, плаћа
накнаду за заузети продајни простор у висини утврђеној
овом одлуком.
Члан 7.
У цене пијачних услуга је урачунат порез на додатну
вредност.
Члан 8.
Ценовник пијачних услуга сачињен на основу ове одлу
ке чини њен саставни део.
Члан 9.
Одлуку доставити оснивачу на сагласност преко Секре
таријата за привреду – Управе за цене.
Члан 10.
Даном ступања на снагу овог ценовника престаје да
важи Ценовник ЈКП „Градске пијаце” Београд број 9747/3
од 5. децембра 2012. године, објављен у „Службеном листу
града Београда”, број 67/12 од 24. децембра 2012. године.
Члан 11.
Овај ценовник објавити у „Службеном листу града Бео
града”, а примењује се од 1. јануара 2013. године.
Јавно комунално предузеће „Градске пијаце”
Број 10575/2, 28. децембра 2012. године
Председник Управног одбора
Сава Јерковић, с. р.

ЦЕНОВНИК
УСЛУГА ЈКП „ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ” БЕОГРАД
Цене – накнаде за пружање пијачних услуга (физичким и правним лицима и предузетницима) су следеће:
Р. бр.

Назив

1
За продају пољопривредно-прехрамбених производа (воћа, поврћа, јаја, меда, семенског мате
ријала, цвећа и сл.) корисник плаћа дневну накнаду:

Јед. мере

Екстра зона

I зона

(Динара)

II зона

III зона

тезга

374,00

257,00

187,00

160,00

рам

311,00

214,00

160,00

106,00

*

857,00

*

*

438,00

438,00

407,00

407,00

бокс за цвеће и
кабасте производе

Власници СТР-а плаћају дневну накнаду и резервацију месечно до 10. у месецу.
2
3

За продају млечних производа и заклане живине на продајном месту – витрина са расхладним
уређајем на пијацама, корисник плаћа дневну накнаду:
За продају свеже и смрзнуте рибе корисник плаћа дневну накнаду:

продајно место
пулт са базеном

813,00

696,00

595,00

567,00

пулт

438,00

438,00

407,00

407,00

Власници СТР-а, СЗР-а плаћају дневну накнаду и резервацију месечно до 10. у месецу.
4

За продају заклане прасади, јагњади, јаради и живине корисник плаћа дневну накнаду:
* за прасад, јагњад, јарад

ком.

62,00

45,00

45,00

45,00

* за живину

ком.

18,90

12,60

12,60

12,60

31. децембар 2012.
Р. бр.
5
6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Назив

За продају непрехрамбених производа (производа занатства и домаће радиности) корисник
плаћа дневну накнаду:
За продају непрехрамбених производа (производа занатства и домаће радиности), власник
СЗР-а плаћа дневну накнаду:
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Јед. мере

Екстра зона

I зона

II зона

тезга

429,00

348,00

224,00

III зона
170,00

рам

311,00

214,00

160,00

107,00

тезга

401,00

267,00

187,00

160,00

m²

160,00

160,00

118,00

90,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Власници СЗР-а плаћају дневну накнаду и резервацију месечно до 10. у месецу
7

За продају пољопривредно-прехрамбених производа и цвећа који се продају из моторних
возила на пијачном платоу корисник плаћа дневну накнаду:

8

Накнада за једну употребу WC-a

Р. бр.
9

Назив

Јед. мере

Цене

А За промет индустријско-непрехрамбених производа на ОТЦ-у корисник плаћа месечни закуп:
* за тезге у I реону

тезга

14.483,00

* за тезге у II реону

тезга

11.864,00

* за тезге у III реону

тезга

8.299,00

На основу распореда тезги Управни одбор или орган кога овласти доноси одлуку о томе које пијачне тезге по бројевима припадају 
I, II или III реону.
Б За коришћење пословног простора у зиданим објектима на ОТЦ-у корисник плаћа месечни закуп:
* за локале до 10 m²

m²

967,00

* за локале од 10 до 20 m²

m²

739,00

* За локале од 20 до 50 m²

m²

483,00

* за локале преко 50 m²

m²

401,00

* за затворени простор са све четири вертикалне стране (атријум)

m²

214,00

* за заузети простор, затворен са једне вертикалне стране (тераса, башта)

m²

119,00

За коришћење заузетог простора испред локала на ОТЦ-у корисник плаћа месечни закуп:

Наплата закупа за терасе врши се у летњем радном времену ОТЦ-а, а за затворене баште (атријум) током целе године.
В За коришћење киоска типа „Метал” корисник плаћа месечни закуп :
* за киоске у I реону

киоск

17.882,00

* за киоске у II реону

киоск

11.622,00

* за коришћење пијачног простора за постављање монтажног објекта – киоска власништво корисника, плаћа се месечни закуп:

киоск

10.430,00

Управни одбор или орган кога овласти, доноси одлуку о томе који киосци припадају I односно II реону пијаце.
Г За постављање тенди испред киоска типа „Метал” корисник плаћа месечни закуп:

m²

162,00

Д За продају половних ствари корисник плаћа:
* месечну резервацију пијачне тезге у износу:
* дневну накнаду пијачне тезге у износу:
* дневну накнаду продајног места на пијачном платоу (обележена коцка) у износу:
Ђ За коришћење пијачног простора за постављање монтажног објекта корисник плаћа месечни закуп:
10

тезга

400,00

тезга
продајно
место
m²

123,00
80,00
483,00

За продају половних ствари на пијаци „Миљаковац” корисник плаћа дневну накнаду у износу:

тезга

123,00

За месечно резервацију пијачне тезге корисник плаћа:

тезга

400,00

Резервација пијачних тезги на пијаци за промет половних ствари – „Миљаковац” врши се од 1. до 10. у текућем месецу.
За коришћење паркинг места и продају из путничких возила на пијаци „Миљаковац” накнада износи:

возило

481,00

За коришћење паркинг места и продају из путн. возила са приколицом на пијаци „Миљаковац” накнада износи:

возило

963,00

За коришћење паркинг места и продају из комбија носивости до 2 тоне на пијаци „Миљаковац” накнада износи:

возило

1.279,00

За коришћење паркинг места и продају из камиона носивости од 2 тоне до 5 тона на пијаци „Миљаковац” накнада износи:

возило

2.086,00

За коришћење паркинг места и продају из камиона носивости од 5 до 10 тона на пијаци „Миљаковац” накнада износи:

возило

4.020,00

тезга

20.115,00

Утврђена накнада важи за временски период од 72h.
Накнада се плаћа одмах на улазној рампи пијаце.
11

За коришћење тезги у ТЦ „Депо” за промет индустријско-непрехрамбених производа закупац плаћа месечни закуп тезге

12

За продају цвећа и садног материјала на пијаци ТЦ „Крњача” корисник плаћа:

13

* дневну накнаду продајног места на пијачном платоу:

m²

68,00

* месечну резервацију продајног места:

m²

126,00

На пијаци „Блок 44” за месечни закуп киоска типа НИ, закупац плаћа:
* за монтажни објекат типа НИ 26, тип 4 од 8 m²

киоск

11.264,00

* за монтажни објекат типа НИ 26, тип 5 од 4,25 m²

киоск

9.227,00

* за монтажни објекат типа НИ 26, тип 2 од 3,20 m²

киоск

6.471,00

14

За заузети простор на зеленим пијацама (атријум, тераса, башта, тенда и сл.), закупац плаћа месечни закуп:

m²

113,00

15

За постављање АПАРАТА ЗА СЛАДОЛЕД на пијачном платоу ван објекта корисник плаћа месечни закуп:

ком

10.430,00

16

За постављање БАНКОМАТА корисник плаћа месечни закуп:

ком

10.430,00

17

За постављање ПРОМО-ПУЛТОВА на пијачном платоу ван објекта корисник плаћа дневну накнаду:

m²

1.846,00

18

А. Улазак празног путничког, пик-ап, комби возила износи:

возило

58,00

Улазак празног теретног возила (ради куповине робе) износи:

возило

73,00

комад

620,00

Улазак празног возила се ограничава и важи за период од једног сата и иста се примењује за сваки наредни започети сат.
Б. У случају да возач моторног возила не поседује доказ о уласку возила у пијацу (картицу/ жетон), плаћа се:
а) накнада за изгубљену картицу/жетон
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Назив

Јед. мере

Цене

б) накнада из тачке А, и то:
* за временски период од почетка рада пијаце у Екстра зони до часа изласка са пијаце.
В. Месечно право коришћења паркинг места у току радног времена пијаце:
* за путничка возила, комби возила физичких лица:

место

* за путничка возила, комби возила правних лица:

место

9.512,00
15.224,00

Г. За оштећење рампе плаћа се накнада:

комад

5.074,00

Д. За возило које заузме два места плаћа се дупла цена по започетом часу.
За возила која се погрешно паркирају, трошкове у случају уклањања возила сноси власник возила.

Резервација тезги

2. Закупнина за пословни простор – Објекти корисника

А. За месечну резервацију пијачних тезги са сандуком
од 2 m², корисник плаћа:
Рејони
Индивидуални
произвођачи

I рејон

1.899,00

II рејон

*

Без рејона

I зона

II зона

III зона

Зона

(дин. / m² месечно)
Канцеларије

Магацини

Екстра

*

*

Локали
*

I зона

424,00

387,00

626,00

1.287,00

960,00

*

960,00

643,00

*

II зона

340,00

284,00

482,00

557,00

396,00

III зона

228,00

182,00

318,00

*

*

1.899,00

1.608,00

II рејон

*

1.287,00

803,00

*

Без рејона

*

*

803,00

396,00

I рејон
Предузетници

Екстра



1.287,00

*

Б. За резервацију тезги које су без сандука, подрезерва
цију тезги и резервацију металних рамова претходни износ
из ове тачке под А се умањује за 69,00 динара, а у Екстра
зони се умањује за 128,00 динара.
На основу распореда пијачних тезги Управни одбор или
орган кога овласти, доноси одлуку о томе које пијачне тезге
по бројевима припадају I, односно II рејону пијаце.
Месечна уплата резервација и подрезервација тезги
врши се од 1. до 10. у месецу за текући месец.

Јавно комунално предузеће „Градске пијаце”
Број 10575/3, 28. децембра 2012. године
Председник
Сава Јерковић, с. р.

Б-1 За резервацију бокса за продају цвећа и кабастих
производа корисник плаћа накнаду за два рама.

Градоначелник града Београда, 31. децембра 2012. го
дине, на основу члана 60. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 119/12), члана 28. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број
88/11) и члана 52. тачка 6. Статута града Београда („Служ
бени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донео је

В. За месечну резервацију продајног места – систем са
расхладним уређајем корисник плаћа:

РЕШЕЊЕ

Екстра зона

I зона

II зона

III зона

Индивидуални произвођачи

1.899,00

1.899,00

1.899,00

1.899,00

Предузетници

1.899,00

1.899,00

1.899,00

1.899,00

В-1 За подрезервацију продајног места – систем са
расхладним уређајем износ из тачке под В се умањује за
69,00 динара, а у Екстра зони се умањује за 128,00 динара.
Месечна уплата резервација и подрезервација продајног
места – витрине са расхладним уређајем врши се од 1. до 10.
у месецу за текући месец.
Г. За месечну резервацију продајног места – коморе са
расхладним уређајем корисник плаћа:
Рејон

I зона

Расхладна комора 1800 l

I рејон

2,00 дин/l

Расхладна комора 2800 l

I рејон

2,00 дин/l

II.
1. Закупнина за пословни простор – Објекти предузећа

Зона

(дин. / m² месечно)
Канцеларије

Магацини

Локали

1.669,00

1.345,00

2.394,00

I зона

597,00

481,00

855,00

II зона

424,00

398,00

626,00

III зона

340,00

254,00

478,00

Екстра

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС”
НА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА СПЕЦИ-
ЈАЛНИМ ДИЗАЛИЦАМА, НИСКОНОСЕЋЕ ПОЛУПРИ
КОЛИЦЕ, ДИЗАЛИЦЕ КОЛЕС, ДИЗАЛИЦЕ МАГИРУС
И ОСТАЛОГ ПО НАЛОГУ НАДЛЕЖНИХ ДРЖАВНИХ
ОРГАНА (ПО НАЛОГУ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И
МУП-а) – КОМЕРЦИЈАЛНО АНГАЖОВАЊЕ
1. Даје се сагласност ЈКП „Паркинг сервис” на измену и
допуну Ценовника услуга специјалним дизалицама, ниско
носеће полуприколице, дизалице КОЛЕС, дизалице МАГИ
РУС и осталог по налогу надлежних државних органа (по
налогу комуналне инспекције и МУП-а) – комерцијално ан
гажовање, који је усвојио Управни одбор ЈКП „Паркинг сер
вис” под бројем 9-III/5, на седници одржаној 26. децембра
2012. године.
2. Ово решење и ценовник из става I решења објавити
у „Службеном листу града Београда”, а ценовник се при
мењује наредног дана од дана објављивања.
Градоначелник града Београда
Број 38-5529/12-Г, 31. децембра 2012. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

31. децембар 2012.
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На основу одредбе члана 66. став 2. и члана 18. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12), Уп
равни одбор је на седници одржаној 26. децембра 2012. године донео следећу

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА СПЕЦИЈАЛНИМ ДИЗАЛИЦАМА, НИСКОНОСЕЋЕ ПОЛУПРИКО
ЛИЦЕ, ДИЗАЛИЦЕ КОЛЕС, ДИЗАЛИЦЕ МАГИРУС И ОСТАЛОГ ПО НАЛОГУ НАДЛЕЖНИХ ДРЖАВНИХ ОРГАНА
(ПО НАЛОГУ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И МУП-а) – КОМЕРЦИЈАЛНО АНГАЖОВАЊЕ
I. Врши се измена и допуна Ценовника услуга број 9-I/4 од 22.11.2012. године тако да сада гласи:
ЦЕНОВНИК
УСЛУГА СПЕЦИЈАЛНИМ ДИЗАЛИЦАМА, НИСКОНОСЕЋЕ ПОЛУПРИКОЛИЦЕ, ДИЗАЛИЦЕ КОЛЕС, ДИЗАЛИЦЕ
МАГИРУС И ОСТАЛОГ ПО НАЛОГУ НАДЛЕЖНИХ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (ПО НАЛОГУ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
И МУП-а) – КОМЕРЦИЈАЛНО АНГАЖОВАЊЕ
Шифра ЈКП: 5221
Шифра делатности: 5221 у динарима
Опис
I

Мање жардињере и објекти површине до 1 m²

–

Уклањање на депонију наведених ствари

II

Возила масе до 800 kg, веће жардињере, витрине, фрижидери за сладолед, чамци до 5 m, тезге и објекти површине до 2 m²

–
–

премештање наведених возила и ствари
уклањање на депонију наведених возила и ствари, паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности
саобраћаја на путевима и прописа локалне самоуправе, крадених, из саобраћајних незгода, кривичних дела или одбачених на
месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање и то:
– са колско-пешачких стаза у стамбеним и пословним блоковима, из зона раскрсница, пешачких прелаза и кружних токова,
са површина намењених за кретање пешака, са мостова, вијадукта, надвожњака, подвожњака, из тунела, са саобраћајних
петљи, са ауто-пута и дела ауто-пута на територији града, са кејова река, са противпожарних стаза, на прилазима болницама
и другим јавним објектима, са шахтова и прикључака намењеним ватрогасцима и комуналним службама, са спортских
терена, са простора намењених за игру деце, са простора бензинских пумпи, као и у свим другим случајевима када је возило
паркирано или заустављено супротно саобраћајном знаку (до 10 километара удељености)
– са резервисаних паркинг места за инвалиде, пешачких прелаза (означених делова коловоза намењених за прелазак пешака
преко коловоза), жутих трака резервисаних за саобраћај јавног градског превоза, трамвајских баштица, бициклистичких
стаза, са резервисаних паркинг места за одређене кориснике,тргова, са поплочаних тротоара и осталих поплочаних
површина, из улица пешачких зона и зона школа, са рампи и простора намењених за кретање инвалида и лица са посебним
потребама, са тротоара када је возило паркирано тако да не остане слободан пролаз за пешаке најмање ширине 1,60 метара,
са коловоза и тротоара у зони јавних гаража и паркиралишта са контролисаним уласком и изласком, са јавним, зеленим,
колских пролаза и гаража, као и са места на коме би се онемогућио или отежао приступ другом возилу ради паркирања или
излазак неком већ паркираном возилу (до 10 километара удаљености)

III

Возила масе од 801 kg до 1.330 kg

–
–

премештање наведених возила
уклањање на депонију наведених возила, паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности са
обраћаја на путевима и прописа локалне самоуправе, крадених, из саобраћајних незгода, кривичних дела или одбачених на
месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање и то:
– са колско-пешачких стаза у стамбеним и пословним блоковима, из зона раскрсница, пешачких прелаза и кружних токова,
са површина намењених за кретање пешака, са мостова, вијадукта, надвожњака, подвожњака, из тунела, са саобраћајних
петљи, са ауто-пута и дела ауто-пута на територији града, са кејова река, са противпожарних стаза, на прилазима болни
цама и другим јавним објектима, са шахтова и прикључака намењеним ватрогасцима и комуналним службама, са спорт
ских терена, са простора намењених за игру деце, са простора бензинских пумпи, као и у свим другим случајевима када је
возило паркирано или заустављено супротно саобраћајном знаку (до 10 километара удељености)
– са резервисаних паркинг места за инвалиде, пешачких прелаза (означених делова коловоза намењених за прелазак пешака
преко коловоза), жутих трака резервисаних за саобраћај јавног градског превоза, трамвајских баштица, бициклистичких
стаза, са резервисаних паркинг места за одређене кориснике,тргова, са поплочаних тротоара и осталих поплочаних по
вршина, из улица пешачких зона и зона школа, са рампи и простора намењених за кретање инвалида и лица са посеб
ним потребама, са тротоара када је возило паркирано тако да не остане слободан пролаз за пешаке најмање ширине 1,60
метара, са коловоза и тротоара у зони јавних гаража и паркиралишта са контролисаним уласком и изласком, са јавним,
зеленим, колских пролаза и гаража, као и са места на коме би се онемогућио или отежао приступ другом возилу ради пар
кирања или излазак неком већ паркираном возилу (до 10 километара удаљености)

IV

Возила масе од 1.331 kg до 1.900 kg, теретна возила до 1.900 kg дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила)

–
–

премештање наведених возила
уклањање на депонију наведених возила, паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности са
обраћаја на путевима и прописа локалне самоуправе, крадених, из саобраћајних незгода, кривичних дела или одбачених на
месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање и то:
– са колско-пешачких стаза у стамбеним и пословним блоковима, из зона раскрсница, пешачких прелаза и кружних токова,
са површина намењених за кретање пешака, са мостова, вијадукта, надвожњака, подвожњака, из тунела, са саобраћајних
петљи, са ауто-пута и дела ауто-пута на територији града, са кејова река, са противпожарних стаза, на прилазима болни
цама и другим јавним објектима, са шахтова и прикључака намењеним ватрогасцима и комуналним службама, са спорт
ских терена, са простора намењених за игру деце, са простора бензинских пумпи, као и у свим другим случајевима када је
возило паркирано или заустављено супротно саобраћајном знаку (до 10 километара удељености)
– са резервисаних паркинг места за инвалиде, пешачких прелаза (означених делова коловоза намењених за прелазак пешака
преко коловоза), жутих трака резервисаних за саобраћај јавног градског превоза, трамвајских баштица, бициклистичких
стаза, са резервисаних паркинг места за одређене кориснике,тргова, са поплочаних тротоара и осталих поплочаних по
вршина, из улица пешачких зона и зона школа, са рампи и простора намењених за кретање инвалида и лица са посеб
ним потребама, са тротоара када је возило паркирано тако да не остане слободан пролаз за пешаке најмање ширине 1,60
метара, са коловоза и тротоара у зони јавних гаража и паркиралишта са контролисаним уласком и изласком, са јавним,
зеленим, колских пролаза и гаража, као и са места на коме би се онемогућио или отежао приступ другом возилу ради пар
кирања или излазак неком већ паркираном возилу (до 10 километара удаљености)

Цена услуге

ПДВ (20%)

Цена са
порезом

1.041,67

208,33

1.250,00

1.458,33

291,67

1.750,00

2.500,00

500,00

3.000,00

5.000,00

1.000,00

6.000,00

1.666,67

333,33

2.000,00

3.679,17

735,83

4.415,00

7.358,33

1.471,67

8.830,00

2.083,33

416,67

2.500,00

5.518,33

1.103,67

6.622,00

11.037,50

2.207,50

13.245,00
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V

31. децембар 2012.
Цена услуге

ПДВ (20%)

Цена са
порезом

Возила масе од 1.901 kg и више, теретна возила од 1.901 kg до 4 t највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости во
зила), аутобуса регистрованих за 15 путника, камп приколица, чамаца до 7 m и објеката површине до 4 m2

–

премештање наведених возила и ствари

2.500,00

500,00

3.000,00

–

уклањање на депонију наведених возила и ствари, паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности
саобраћаја на путевима и прописа локалне самоуправе, крадених, из саобраћајних незгода, кривичних дела или одбачених
на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање и то:
– са колско-пешачких стаза у стамбеним и пословним блоковима, из зона раскрсница, пешачких прелаза и кружних токова,
са површина намењених за кретање пешака, са мостова, вијадукта, надвожњака, подвожњака, из тунела, са саобраћајних
петљи, са ауто-пута и дела ауто-пута на територији града, са кејова река, са противпожарних стаза, на прилазима болни
цама и другим јавним објектима, са шахтова и прикључака намењеним ватрогасцима и комуналним службама, са спорт
ских терена, са простора намењених за игру деце, са простора бензинских пумпи, као и у свим другим случајевима када је
возило паркирано или заустављено супротно саобраћајном знаку (до 10 километара удељености)
– са резервисаних паркинг места за инвалиде, пешачких прелаза (означених делова коловоза намењених за прелазак пешака
преко коловоза), жутих трака резервисаних за саобраћај јавног градског превоза, трамвајских баштица, бициклистичких
стаза, са резервисаних паркинг места за одређене кориснике, тргова, са поплочаних тротоара и осталих поплочаних по
вршина, из улица пешачких зона и зона школа, са рампи и простора намењених за кретање инвалида и лица са посеб
ним потребама, са тротоара када је возило паркирано тако да не остане слободан пролаз за пешаке најмање ширине 1,60
метара, са коловоза и тротоара у зони јавних гаража и паркиралишта са контролисаним уласком и изласком, са јавним,
зеленим, колских пролаза и гаража, као и са места на коме би се онемогућио или отежао приступ другом возилу ради пар
кирања или излазак неком већ паркираном возилу (до 10 километара удаљености)

8.277,50

1.655,50

9.933,00

16.555,83

3.311,17

19.867,00

4.166,67

833,33

5.000,00

12.500,00

2.500,00

15.000,00

25.000,00

5.000,00

30.000,00

VI

Теретна возила од 4 t до 14 t највеће дозвољене масе (збир масе возила и носивости возила), аутобуса регистрованих од 16
до 45 путника, камионских приколица, киоска површине од 4 до 8 m² и објеката површине од 4 до 8 m²

–

премештање наведених возила и ствари

–

уклањање на депонију наведених возила и ствари, паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности
саобраћаја на путевима и прописа локалне самоуправе, крадених, из саобраћајних незгода, кривичних дела или одбачених
на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање и то:
– са колско-пешачких стаза у стамбеним и пословним блоковима, из зона раскрсница, пешачких прелаза и кружних токова,
са површина намењених за кретање пешака, са мостова, вијадукта, надвожњака, подвожњака, из тунела, са саобраћајних
петљи, са ауто-пута и дела ауто-пута на територији града, са кејова река, са противпожарних стаза, на прилазима болни
цама и другим јавним објектима, са шахтова и прикључака намењеним ватрогасцима и комуналним службама, са спорт
ских терена, са простора намењених за игру деце, са простора бензинских пумпи, као и у свим другим случајевима када је
возило паркирано или заустављено супротно саобраћајном знаку (до 10 километара удељености)
– са резервисаних паркинг места за инвалиде, пешачких прелаза (означених делова коловоза намењених за прелазак пешака
преко коловоза), жутих трака резервисаних за саобраћај јавног градског превоза, трамвајских баштица, бициклистичких
стаза, са резервисаних паркинг места за одређене кориснике,тргова, са поплочаних тротоара и осталих поплочаних по
вршина, из улица пешачких зона и зона школа, са рампи и простора намењених за кретање инвалида и лица са посеб
ним потребама, са тротоара када је возило паркирано тако да не остане слободан пролаз за пешаке најмање ширине 1,60
метара, са коловоза и тротоара у зони јавних гаража и паркиралишта са контролисаним уласком и изласком, са јавним,
зеленим, колских пролаза и гаража, као и са места на коме би се онемогућио или отежао приступ другом возилу ради пар
кирања или излазак неком већ паркираном возилу (до 10 километара удаљености)

VII

Накнада за смештај наведених возила и објеката:

–

из става I, II, III и IV на плацу „Старо сајмиште”, „Видин капија”, „Славија”, „Ада Циганлија”, „Аеродром”, „Обилићев венац”,
„Блок 42”, „Блок 45”, „Блок 53” и „Блок 66”, за сваки започети дан

250,00

50,00

300,00

–

из става V, VI и VIII на плацу „Старо сајмиште”, „Видин капија”, „Славија”, „Ада Циганлија”, „Аеродром”, „Обилићев венац”,
„Блок 42”, „Блок 45”, „Блок 53” и „Блок 66”, за сваки започети дан

416,67

83,33

500,00

6.250,00

1.250,00

7.500,00

18.750,00

3.750,00

22.500,00

37.500,00

7.500,00

45.000,00

3.679,17

735,83

4.415,00

62,50

12,50

75,00

625,00

125,00

750,00

VIII Теретна возила преко 14 t највеће дозвољене масе(збир масе возила и носивости возила), камионских полуприколица, ау
тобуса регистрованих за преко 45 путника, грађевинских и пољопривредних машина, пловних објеката преко 7 m, киоска
површине преко 8 m² и објеката површине преко 8 m²
–

премештање наведених возила и ствари

–

уклањање на депонију наведених возила и ствари, паркираних или заустављених супротно одредбама Закона о безбедности
саобраћаја на путевима и прописа локалне самоуправе, крадених, из саобраћајних незгода, кривичних дела или одбачених
на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање и то:
– са колско-пешачких стаза у стамбеним и пословним блоковима, из зона раскрсница, пешачких прелаза и кружних токова,
са површина намењених за кретање пешака, са мостова, вијадукта, надвожњака, подвожњака, из тунела, са саобраћајних
петљи, са ауто-пута и дела ауто-пута на територији града, са кејова река, са противпожарних стаза, на прилазима болни
цама и другим јавним објектима, са шахтова и прикључака намењеним ватрогасцима и комуналним службама, са спорт
ских терена, са простора намењених за игру деце, са простора бензинских пумпи, као и у свим другим случајевима када је
возило паркирано или заустављено супротно саобраћајном знаку (до 10 километара удељености)
– са резервисаних паркинг места за инвалиде, пешачких прелаза (означених делова коловоза намењених за прелазак пешака
преко коловоза), жутих трака резервисаних за саобраћај јавног градског превоза, трамвајских баштица, бициклистичких
стаза, са резервисаних паркинг места за одређене кориснике,тргова, са поплочаних тротоара и осталих поплочаних по
вршина, из улица пешачких зона и зона школа, са рампи и простора намењених за кретање инвалида и лица са посеб
ним потребама, са тротоара када је возило паркирано тако да не остане слободан пролаз за пешаке најмање ширине 1,60
метара, са коловоза и тротоара у зони јавних гаража и паркиралишта са контролисаним уласком и изласком, са јавним,
зеленим, колских пролаза и гаража, као и са места на коме би се онемогућио или отежао приступ другом возилу ради пар
кирања или излазак неком већ паркираном возилу (до 10 километара удаљености)

IX
–

Накнада за дежурство специјалних дизалица и остали трошкови
накнада за дежурство специјалне дизалице „паук” (без извршеног налога по започетом часу)

–

доплата за сваки пређени километар специјалне дизалице „паук” преко 10 километара

–

доплата за рад ноћу (од 22 до 6 часова), рад недељом и за рад у дане државних празника специјалне дизалице „паук“

–

накнада за дежурство специјалних возила: КОЛЕС 35, МАГИРУС и тегљача са нисконосећом приколицом (без извршеног
налога по започетом часу)

4.583,33

916,67

5.500,00

–

накнада за дежурство специјалних возила: КОЛЕС 55/60 (без извршеног налога по започетом часу)

5.416,67

1.083,33

6.500,00

–

доплата за сваки пређени километар специјалних возила: КОЛЕС 35, КОЛЕС 55/60, МАГИРУС и тегљача са нисконосећом
приколицом преко 10 километара

83,33

16,67

100,00

–

доплата за рад ноћу (од 22 до 6 часова), рад недељом и за рад у дане државних празника специјалних возила: КОЛЕС 35,
КОЛЕС 55/60, МАГИРУС и тегљача са нисконосећом приколицом

833,33

166,67

1.000,00
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Напомена:
1. Накнада за смештај наведених возила и објеката на
плацу „Старо сајмиште”, „Видин капија”, „Славија”, „Ада
Циганлија”, „Аеродром”, „Обилићев венац”, „Блок 42”, „Блок
45”, „Блок 53” „Блок 66” и почиње да се обрачунава по исте
ку 72 часа од тренутка извршеног преноса.
2. Накнада за смештај возила уколико ЈКП „Паркинг
сервис” није извршило пренос почиње да се рачуна од мо
мента смештања возила.
3. Услуга се плаћа готовински или чеком пре преузи
мања објекта, а по цени која важи у моменту плаћања.
4. Цена ангажовања на рушењу привремених објеката
формира се по завршетку посла и зависи од ангажовања
људства и средстава и утрошеног материјала.

Број 72 – 7

II. Одлуку доставити оснивачу на сагласност у складу са
Закључком градоначелника Београда број 38-2691/12-Г од
24. маја 2012. године.
III. Ценовник услуга ЈКП „Паркинг сервис” примењује
се наредног дана од дана објавњивања у „Службеном листу
града Београда”.
IV. За примењивање ове одлуке задужује се Сектор за
транспорт и одржавање возила.
Јавно комунално предузеће за јавне гараже
и паркиралишта „Паркинг сервис”
Број 9-III/5 – 26. децембар 2012. године
Председник Управног одбора
Вања Вукић, с. р.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
БАРАЈЕВО
Скупштина градске општине Барајево, на седници одр
жаној 28. децембра 2012. године, на основу члана 43. Зако
на о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12), члана 32. Закона о локалној са
моуправи („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 19.
Статута градске општине Барајево („Службени лист града
Београда”, бр. 44/08, 30/10) донела је

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 
ЗА 2013. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Буџет градске општине Барајево за 2013. годину утврђује
се у износу од 387.650.132,00 динара, а састоји се од:
– примања текуће године у износу од 367.089.000,00 ди
нара – утврђених Одлуком о обиму средстава за вршење
послова града и градских општина и утврђивању прихода и
примања која припадају граду, односно градским општина
ма у 2013. години,
– процењеног вишка прихода наменског карактера у из
носу од 18.561.132,00 динара,
– меморандумских ставки за рефундацију расхода у из
носу од 2.000.000,00 динара,
– издатака у износу од 387.650.132,00 динара.
Члан 2.
1. Приходи остварени од накнаде за коришћење грађевин
ског земљишта, посебне накнаде за заштиту и унaпређење
животне средине, закупа пословног простора и дела прихода
од пореза на зараде усмеравају се Дирекцији за развој и из
градњу градске општине Барајево, за финансирање програма
на који сагласност даје Скупштина градске општине Барајево.
2. Средства процењеног вишка прихода наменског каракте
ра у износу од 18.561.132,00 распоређују се за следеће намене:
– Средства у износу од 2.700.000,00 динара користиће се
за економско оснаживање породица избеглих и интерно ра
сељених лица на територији градске општине Барајево кроз
доходовне активности,
– Средства у износу од 14.680.000,00 динара користиће
се за стамбено збрињавање, доделом средстава за побољ
шање услова становања набавком грађевинског материјала,

породицама избеглих и интерно расељених лица на терито
рији градске општине Барајево,
– Средства у износу од 1.181.132,00 динара распоређују
се Управи градске општине Барајево, а користиће се за по
криће трошкова за извршење Решења грађевинске инспек
ције Управе градске општине Барајево.
3. Средства од меморандумских ставки за рефундацију
у износу од 2.000.000,00 распоређују се Управи градске
општине Барајево.
Члан 3.
У сталну буџетску резерву планирају се средства у виси
ни од 1.000.000,00 динара.
Председник општине одлучује о коришћењу средстава
сталне резерве буџета, за намене утврђене у складу са чла
ном 70. Закона о буџетском систему, на предлог органа уп
раве надлежног за финансије.
Члан 4.
У текућу буџетску резерву планирају се средства у укуп
ном износу од 5.000.000,00 динара.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непла
ниране сврхе за које нису утврђене апропријације или за
сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису
биле довољне. Одлуку о коришћењу текуће буџетске резер
ве доноси председник општине, за намене утврђене у скла
ду са чланом 69. Закона о буџетском систему на предлог ор
гана управе надлежног за финансије.
Члан 5.
Примања буџета општине у укупном износу од
387.650.132,00 динара, по врстама, односно економским
класификацијама састоје се из:
Ред.
број
1

Економска 
класификација

Примања
4

Одлука о
буџету 2013.

2

3

1.

321

А

Процењени наменски вишак прихода 
из претходне године

5

Б

Класични приходи

308.560.000,00

2.

711111

Порез на зараде

192.702.000,00

3.

711147

Порез на земљиште

4.

711120

Порез на приходе од самосталних
делатности

5.

711143

Порез на приходе од непокретности

6.

713120

Порез на имовину

18.561.132,00

1.085.000,00
19.000.000,00
6.000.000,00
59.000.000,00
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2

7.

3

4

5

1

2
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3

4

В

5

Наменски приходи

58.529.000,00

711111

Порез на зараде

50.196.000,00

714562

ЕКО накнада

6.500.000,00

18.

741534

Накнада за коришћење грађевинског
земљишта

1.000.000,00

19.

742152

Приходи од закупа пословног 
простора

20.

771, 772

713311

Порез на наслеђе и поклон

1.700.000,00

8.

713420

Порез на пренос апсолутних права

12.000.000,00

16.

9.

714, 716, 741

Локалне комуналне таксе

11.106.000,00

17.

10.

742251

Административне таксе

1.200.000,00

11.

742351

Приходи органа управе

300.000,00

12.

742152

ПДВ на приход од закупа

167.000,00

13.

743350

Новчане и мандатне казне

100.000,00

14.

741100

Камате

700.000,00

15.

745151

Мешовити и неодређени приходи

Г

833.000,00

Меморандумске ставке за рефундацију
расхода
УКУПНО А + Б + В + Г

3.500.000,00

2.000.000,00
387.650.132,00

Члан 6.
Издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим износима, и то:
Економска 
класификација

Средства 
из буџета

Врста расхода

1

2

400000

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

Издаци из осталих
извора

Укупна 
средства

3

4

5

350.609.000,00

20.561.132,00

371.170.132,00

2.000.000,00

151.635.900,00

410000

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

149.635.900,00

411

Плате и додаци запослених

112.020.250,00

112.020.250,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

20.043.050,00

20.043.050,00

413

Накнаде у натури

414

Социјална давања запосленима

800.000,00
1.200.000,00

800.000,00
2.000.000,00

3.200.000,00

415

Накнаде запосленима

5.527.600,00

5.527.600,00

416

Награде, бонуси и остали посебни расходи

1.045.000,00

1.045.000,00

417

Одборнички додатак

9.000.000,00

420000

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБЕ

98.168.100,00

421

Стални трошкови

35.208.000,00

422

Трошкови путовања

423

9.000.000,00
1.181.132,00

99.349.232,00
35.208.000,00

550.000,00

550.000,00

Услуге по уговору

19.860.000,00

19.860.000,00

424

Специјализоване услуге

30.860.100,00

425

Текуће поправке и одржавање

4.510.000,00

426

Материјал

7.180.000,00

7.180.000,00

СУБВЕНЦИЈЕ

46.000.000,00

46.000.000,00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима

46.000.000,00

46.000.000,00

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

10.500.000,00

10.500.000,00

Текуће донације другим нивоима власти

10.500.000,00

ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

26.304.000,00

17.380.000,00

43.684.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

26.304.000,00

17.380.000,00

43.684.000,00

ОСТАЛИ РАСХОДИ

14.001.000,00

14.001.000,00

481

Дотације невладиним организацијама

10.651.000,00

10.651.000,00

482

Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом

1.850.000,00

1.850.000,00

483

Новчана казна по решењу суда

1.500.000,00

1.500.000,00

484

Накнада штете услед елементарних непогода
РЕЗЕРВЕ

6.000.000,00

6.000.000,00

Средства резерве

6.000.000,00

6.000.000,00

450000
451
460000
463
470000
472
480000

490000
499

1.181.132,00

32.041.232,00
4.510.000,00

10.500.000,00

500000

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

16.480.000,00

16.480.000,00

510000

ОСНОВНА СРЕДСТВА

16.480.000,00

16.480.000,00

511

Зграде и грађевински објекти

13.800.000,00

13.800.000,00

512

Машине и опрема

2.580.000,00

2.580.000,00

515

Софтвер

100.000,00

УКУПНИ РАСХОДИ

367.089.000,00

100.000,00
20.561.132,00

387.650.132,00

II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 7.
Средства буџета у укупном износу од 387.650.132,00 динара распоређују се по корисницима и то:
Раз
део
1

Гла Функ Пози Економска
ва
ција ција класифи-
кација
2

3

4

5

1

Опис

Приходи 
из буџета 
01

Социјални
доприноси 
03

Вишак 
прихода 
13

Укупни 
издаци

6

7

8

9

10

СО, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Извршни и законодавни органи

110
1

411

Плате и додаци функционера

25.886.000,00

25.886.000,00

31. децембар 2012.
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
6

7

Број 72 – 9

4

5

2

412

Социјални доприноси на терет послодавца

4.625.000,00

8

9

4.625.000,00

10

3

417

Накнаде одборницима, члановима Већа и радних тела

9.000.000,00

9.000.000,00

4

423

Услуге по уговору

3.000.000,00

3.000.000,00

5

481

Ова апропријација користиће се за:
– финансирање редовног рада политичких партија у износу од
551.000 динара
– дотације невладиним организацијама и удружењима грађана 
у износу од 1.000.000,00

1.551.000,00

1.551.000,00

6

483

Новчана казна по решењу суда

1.500.000,00

1.500.000,00

7

484

Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних
непогода

8

499

Средства сталне резерве

1.000.000,00

1.000.000,00

9

499

Средства текуће резерве

5.000.000,00

5.000.000,00

Извори финансирања за функцију 110:
01

Приходи из буџета

51.562.000,00

51.562.000,00

Укупно за функцију 110

51.562.000,00

51.562.000,00
600.000,00

Социјална заштита некласификована на другом месту

090
10

423

Накнaда за превоз категоризоване деце и њихових пратиоца

600.000,00

11

424

Специјализоване услуге (Локални акциони план за Роме)

200.000,00

12

472

Социјална помоћ – ова апропријација користиће се за:
– једнократне помоћи материјално и здравствено угроженим 
грађанима од 1.000.000,00 динара
– стамбено збрињавање, доделом средстава за побољшање услова
становања набавком грађевинског материјала, породицама 
избеглих и породицама ИР лица на територији ГО Барајево 
у износу од 16.320.000,00 динара
– средства у износу од 3.000.000,00 динара користиће се 
за економско оснаживање породица избеглих и ИР лица 
на територији ГО Барајево кроз доходовне активности,
– трошкове сахране нн лица у износу од 164.000,00 динара

3.104.000,00

200.000,00
17.380.000,00

20.484.000,00

17.380.000,00

17.380.000,00

17.380.000,00

21.284.000,00

Извори финансирања за функцију 090:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 090

3.904.000,00
3.904.000,00

3.904.000,00

Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

180
13

463

Текући трансфери осталим нивоима власти

500.000,00

500.000,00

Извори финансирања за функцију 180:
01

Приходи из буџета

500.000,00

500.000,00

Укупно за функцију 180

500.000,00

500.000,00

Општинско јавно правобранилаштво

330
14

411

Плате и додаци запослених

3.271.000,00

3.271.000,00

15

412

Социјални доприноси на терет послодавца

585.000,00

585.000,00

16

415

Накнаде за запослене (превоз)

200.000,00

200.000,00

17

422

Трошкови путовања

50.000,00

50.000,00

18

426

Материјал

50.000,00

50.000,00

19

512

Машине и опрема

50.000,00

50.000,00

Извори финансирања за функцију 180:
Приходи из буџета

4.206.000,00

4.206.000,00

Укупно за функцију 180

4.206.000,00

4.206.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Пољопривреда

421
20

424

Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 421:

01

Приходи из буџета

2.000.000,00

2.000.000,00

Укупно за функцију 421

2.000.000,00

2.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Туризам

473
21

423

Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 473:

01

Приходи из буџета

1.000.000,00

1.000.000,00

Укупно за функцију 473

1.000.000,00

1.000.000,00

Развој заједнице

620
22

424

Специјализоване услуге

23

451

Субвенције ЈКП „10. октобар”
Ова апропријација користиће се за:
– Текуће субвенције ЈКП „10. октобар” у износу 
од 1.000.000,00 динара
– Капиталне субвенције ЈКП „10. октобар” у износу 
од 15.000.000,00 динара
Извори финансирања за функцију 620:

9.000.000,00

9.000.000,00

16.000.000,00

16.000.000,00

Број 72 – 10
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

7

31. децембар 2012.
8

9

10

Приходи из буџета

25.000.000,00

25.000.000,00

Укупно за функцију 620

25.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

Водоснабдевање

630
24

451

Капиталне субвенције ЈКП „10. октобар”
Извори финансирања за функцију 630:
Приходи из буџета

30.000.000,00

30.000.000,00

Укупно за функцију 630

30.000.000,00

30.000.000,00

9.100.000,00

9.100.000,00

Рекреација, спорт, култура и вере

860
25

481

Дотације невладиним организацијама
Ова апропријација користиће се за финансирање:
– Спортског савеза Барајево у износу од 4.500.000,00 динара
– Спортских организација у износу од 1.000.000,00 динара
– Културно-уметничког друштва „Вранић” у износу 
од 300.000,00 динара
– Фолклорног ансамбла „Шумадија” у износу од 300.000,00 динара
– Верских заједницама у износу 3.000.000,00 динара
Извори финансирања за функцију 860:
Приходи из буџета

9.100.000,00

9.100.000,00

Укупно за функцију 860

9.100.000,00

9.100.000,00

Образовање које није дефинисано нивоом

950
26

463

Трансфери школама

10.000.000,00

10.000.000,00

27

472

Накнаде из буџета за образовање

23.200.000,00

23.200.000,00

Извори финансирања за функцију 950:
Приходи из буџета

33.200.000,00

33.200.000,00

Укупно за функцију 950

33.200.000,00

33.200.000,00

160.472.000,00

17.380.000,00 177.852.000,00

Укупно за раздео 1
2

ОПШТИНСКА УПРАВА
Опште услуге

130
28

411

Плате и додаци запослених

68.098.000,00

68.098.000,00

29

412

Социјални доприноси на терет послодавца

12.190.000,00

12.190.000,00

30

413

Накнаде у натури

31

414

Социјална давања запосленима

1.000.000,00
4.500.000,00

32

415

Накнаде за запослене (превоз)

33

416

Награде, бонуси и остали расходи

34

421

Стални трошкови

35

422

Трошкови путовања

36

423

Услуге по уговору

37

424

Специјализоване услуге – ова апропријација користиће се за:
– специјализоване услуге у оквиру редовне делатности 
у износу од 2.000.000,00 динара
– извршење Решења грађевинске инспекције 1.181.132,00 динара
– извршење Решења комуналне инспекције 1.000.000,00 динара

700.000,00

700.000,00
2.000.000,00

3.000.000,00
4.500.000,00

800.000,00

800.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

500.000,00

500.000,00

13.000.000,00

13.000.000,00

3.000.000,00

1.181.132,00

4.181.132,00

38

425

Текуће поправке и одржавање зграде и опреме

3.500.000,00

3.500.000,00

39

426

Материјал

6.000.000,00

6.000.000,00

40

482

Порези и обавезне таксе

1.500.000,00

1.500.000,00

41

511

Зграде и грађевински објекти

5.000.000,00

5.000.000,00

42

512

Машине и опрема

2.100.000,00

2.100.000,00

43

515

Софтвери

100.000,00

100.000,00

Извори финансирања за функцију 130:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 130

2.1

133.988.000,00

133.988.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00
1.181.132,00

133.988.000,00

2.000.000,00

1.181.132,00

1.181.132,00 137.169.132,00

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
Развој заједнице

620
44

411

Плате и додаци запослених

45

412

Социјални доприноси на терет послодавца

10.395.250,00

10.395.250,00

1.860.750,00

46

413

1.860.750,00

Накнаде у натури

100.000,00

47

100.000,00

414

Социјална давања запосленима

200.000,00

200.000,00

48

415

Накнаде за запослене

500.000,00

500.000,00

49

416

Награде, бонуси и остали расходи

245.000,00

245.000,00

50

421

Стални трошкови

22.458.000,00

22.458.000,00

51

423

Услуге по уговору

52

424

Специјализоване услуге

53

425

Текуће поправке и одржавање

1.470.000,00

1.470.000,00

13.700.000,00

13.700.000,00

600.000,00

600.000,00

31. децембар 2012.
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
6

7

Број 72 – 11

4

5

54

426

Материјал

550.000,00

8

9

550.000,00

10

55

482

Порези, обавезне таксе и казне наметнуте 
од једног нивоа власти другом

350.000,00

350.000,00

56

511

Зграде и грађевински објекти

8.800.000,00

8.800.000,00

57

512

Машине и опрема

100.000,00

100.000,00

Извори финансирања за главу 2.1 функције 620:
01
2.2

Приходи из буџета

61.329.000,00

61.329.000,00

Укупно за главу 2.1 функције 620

61.329.000,00

61.329.000,00

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

160
58

421

Стални трошкови

300.000,00

300.000,00

59

423

Услуге по уговору

300.000,00

300.000,00

60

424

Специјализоване услуге

200.000,00

200.000,00

61

425

Текуће поправке и одржавање зграде

200.000,00

200.000,00

62

426

Материјал

300.000,00

300.000,00

Извори финансирања за главу 4.1 функције 160:
01
2.3

Приходи из буџета

1.300.000,00

1.300.000,00

Укупно за главу 2.2 функције 160

1.300.000,00

1.300.000,00

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „БАРАЈЕВО”
Рекреација, спорт, култура и вере

860
63

411

Плате и додаци запослених

4.370.000,00

4.370.000,00

64

412

Социјални доприноси на терет послодавца

782.300,00

782.300,00

65

415

Накнаде за запослене

327.600,00

327.600,00

66

421

Стални трошкови

450.000,00

450.000,00

67

423

Услуге по уговору

490.000,00

490.000,00

68

424

Специјализоване услуге

2.760.100,00

2.760.100,00

69

425

Текуће поправке и одржавање

210.000,00

210.000,00

70

426

Материјал

280.000,00

280.000,00

71

512

Машине и опрема

330.000,00

330.000,00

Извори финансирања за главу 2.3 функције 860:
01

Приходи из буџета

10.000.000,00

10.000.000,00

Укупно за главу 2.3 функције 860

10.000.000,00

10.000.000,00

Укупно за раздео 2

206.617.000,00

Укупно раздели 1+2

367.089.000,00

1.181.132,00 209.798.132,00
2.000.000,00

18.561.132,00 387.650.132,00

Извори финансирања укупно
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

13

Вишак прихода
УКУПНО

III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 8.
За извршење Одлуке о буџету градске општине Барајево
за 2013. годину одговоран је председник општине. Наред
бодавац за извршење Одлуке о буџету градске општине Ба
рајево за 2013. годину је председник општине.
Члан 9.
Средства буџета и приходи које својом делатношћу
остварују буџетски корисници распоређују се и исказују по
ближим наменама, у складу са економском и функционал
ном класификацијом, годишњим финансијским планом при
хода и расхода на који сагласност даје председник општине
или Скупштина општине у првом тромесечју текуће године.
Члан 10.
Средства распоређена у Разделу 1, Функција 110, Еко
номска класификација 481 – Дотације невладиним органи
зацијама и средства распоређена у Разделу 1, Функција 860,
Економска класификација 481 – Дотације невладиним орга
низацијама преносе се организацијама са територије Град
ске општине Барајево и користе се на основу програма или
акта које доноси председник општине у складу са одобре

367.089.000,00

367.089.000,00
2.000.000,00

2.000.000,00
18.561.132,00

367.089.000,00

2.000.000,00

18.561.132,00

18.561.132,00 387.650.132,00

ним квотама, а на основу захтева који садржи копију ком
плетне документације.
Члан 11.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извр
шавају се сразмерно оствареним примањима буџета.
Ако се у току године примања смање, издаци буџета
извршаваће се по приоритетима, до обавезе утврђене за
конским прописима, на постојећем нивоу и минималним
сталним трошковима неопходним за несметано функцио
нисање корисника буџетских средстава.
Ако корисници буџетских средстава не остваре додат
не приходе, утврђене у члану 1. ове oдлуке, апропријације
утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет сред
става буџета.
Ако корисници буџетских средстава остваре додат
не приходе у износу већем од износа исказаног у члану 1.
ове oдлуке, могу користити средства остварена из додатних
прихода до нивоа до ког су та средства и остварена, а за на
мене утврђене овом oдлуком.
Члан 12.
Средства распоређена за финансирање програма ко
рисника буџета, корисницима се преносе на основу њиховог
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захтева, а сразмерно оствареним приходима и у складу са
одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе копију до
кументације на основу које се врши плаћање. Корисни
ци средстава буџета могу користити средства распоређена
овом oдлуком само за намене за које су им по њиховим за
хтевима та средства одобрена и пренета.
На терет буџетских средстава корисник може преу
зимати обавезе само до износа одобрене апропријације
утврђене овом одлуком. У случају да за извршење оређеног
плаћања корисника средстава буџета није постојао правни
основ, средства се враћају у буџет општине.
Члан 13.
Буџетски корисници су дужни да на захтев органа за
финансије ставе на увид документацију о њиховом финан
сирању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода
и извршењу расхода у одређеном временском периоду (нај
мање тромесечно).
Члан 14.
Председник општине је обавезан да најмање два пута
годишње поднесе извештај Скупштини општине о реализа
цији Oдлуке о буџету, као и о коришћењу средстава сталне
и текуће буџетске резерве.
Члан 15.
Привремено расположива средства на рачуну буџета
могу се краткорочно пласирати код банака или других фи
нансијских организација, у складу са законом. Одлуку до
носи и Уговор закључује председник општине.
Члан 16.
Приликом додељивања уговора о набавци добара, пру
жања услуга и извођењу радова сви корисници буџета треба
да поступе на начин утврђен Законом о јавним набавкама.
Набавком мале вредности сматра се набавка чија се про
цењена вредност утврђује Законом о буџету.
Члан 17.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављи
вања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина општине Барајево
Број 06-32/2012-21, 28. децембра 2012. године
Председник
Бранислав Мијаиловић, с. р.

На основу члана 15. став 1. тачка 4, члана 33. став 1. та
чка 5. и члана 42. став 6. Закона о ванредним ситуацијама
(„Службени гласник РС”, број 111/09), Уредбе о саставу и
начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени
гласник РС”, број 98/10), и члана 19. Статута градске општи
не Барајево – пречишћен текст („Службени лист града Бео
града”, број 30/10), Скупштина општине Барајево на седни
ци одржаној 28. децембра 2012. године, донела је

РЕШЕЊЕ

31. децембар 2012.

II. У општински штаб из тачке I именују се:
За команданта:
Бранка Савић, председник градске општине Барајево,
За заменика команданта:
Раде Стевановић, заменик председника градске општи
не Барајево,
За начелника:
Слободан Стојићевић, Министарство унутрашњих по
слова – Управа за ванредне ситуације у Београду.
Координатори
Оперативних активности у случају пожара и рушевина,
Миломир Иванковић, командир Ватрогасно-спасилачке
јединице Барајево,
Оперативних активности у случају клизишта,
Предраг Дончић, Одељење за имовинско-правне, стам
бене и инспекцијске послове,
Оперативних активности зимске службе,
Иван Иванковић, члан Већа градске општине Барајево,
Оперативних активности у случају поплава,
Златомир Николић, Дирекција за развој и изградњу
општине Барајево.
За чланове:
1) Др Иван Сретеновић
2) Мијушко Тешовић

директор ДЗ Барајево,
Одељење за имовинскоправне, стамбене и инсп.
послове,
3) Миломир Јовановић
комунални инспектор,
4) Мирјана Јаковљевић
Одељ. за привреду и
друшт. делатности,
5) Миодраг Марјановић
ЈКП „10 октобар”, Барајево,
6) Славиша Маринковић
ЈКП „Београдски водовод 
и канализација”,
7) Јовица Ђорђевић
СП „Ласта”– РЈ Барајево,
8) Слободан Николић
ЕДБ Београд ПЈ Барајево,
9) Владан Лукић
Полицијска станица 
Барајево,
10) Драган Минић
Црвени крст Барајево,
11) Биљана Веселиновић
Центар за социјални рад 
Барајево,
12) Снежана Јовић-Дамњановић Ветеринарска станица 
Барајево,
13) Зоран Нешић
санитарни инспектор.
Помоћно особље:
За стручне и административне послове
Тијана Тошић, радник,
За информисање
Предраг Иванишевић, новинар,
За возача
Зоран Јовановић, возач – дежурно возило инспекције
општине Барајево.
III. Командант општинског штаба за ванредне ситуације
градске општине Барајево члан је проширеног састава Град
ског штаба Београд.

О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

IV. Општински штаб, по потреби, образује помоћне
стручно-оперативне тимове за специфичне задатке заштите
и спасавања посебним актом.

I. Образује се Општински штаб за ванредне ситуације
градске општине Барајево (у даљем тексту: Општински
штаб).

V. Општински штаб обавља следеће послове:
– предлаже доношење одлуке о проглашењу ванредне
ситуације;

31. децембар 2012.
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– руководи и координира рад субјеката система заштите
и спасавања и снага заштите и спасавања у ванредним си
туацијама на спровођењу утврђених задатака;
– руководи и координира спровођење мера и задатака
цивилне заштите;
– разматра и даје мишљење на предлог процене угроже
ности и предлог плана заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама;
– прати стање и организацију заштите и спасавања и
предлаже мере за њихово побољшање;
– наређује употребу снага заштите и спасавања, средста
ва помоћи и других средстава која се користе у ванредним
ситуацијама;
– стара се о редовном информисању и обавештавању ста
новништва о ризицима и опасностима и предузетим мерама;
– разматра организацију, опремање и обучавање јединица
цивилне заштите, овлашћених, оспособљених правних лица;
– сарађује са штабовима суседних јединица локалне са
моуправе;
– извештава градски и републички Штаб за ванредне
ситуације и надлежну службу о стању, спровођењу мера и
извршавању задатака заштите и спасавања;
– процењује угроженост од настанка ванредне ситуације;
– доноси наредбе, закључке и препоруке;
– именује повереника заштите и заменика повереника у
месним заједницама;
– разматра и предлаже доношење одлуке о организацији
заштите и спасавања на територији градске општине Барајево;
– ангажује оспособљена правна лица и друге организа
ције од значаја за потребе општине;
– обавља и друге послове у складу са законом.
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59/12) и у табели у којој су исказани расходи и издаци по
појединачној намени, мења се и гласи:
Економска 
класификација

Oпис

1

2

Укупна
средства
3

41

Расходи за запослене

193.124.000

411

Плате и додаци запослених

157.108.000

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

2.500.000

414

Социјална давања запосленима

1.850.000

415

Накнаде трошкова за запослене

2.270.000

416

Награде запосленима и посебни расходи

1.021.000

417

Одборнички додатак

42

Коришћење робе и услуга

421

Стални трошкови

26.514.000

422

Трошкови путовања

25.191.000

423

Услуге по уговору

50.273.000

424

Специјализоване услуге

33.700.000

425

Текуће поправке и одржавања

59.057.000

426

Материјал

12.067.000

44

Отплата камата

18.700.000

441

Отплата камата

17.000.000

444

Пратећи трошкови задуживања

28.375.000

206.802.000

1.700.000

45

Субвенције

107.000.000

VI. Послови из става IV овог решења финансирају се из
буџетских средстава у складу са законом.
VII. Стручне и организационе послове за Општински штаб
обављаће Одељење за привреду и друштвене делатности.
VIII. Доношењем овог решења престаје да важи Решење
о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на
територији градске општине Барајево 06-29/2011 од 4. но
вембра 2011. године.
IX. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео
града”.

451

Субвенције Јавним комуналним предузећима

107.000.000

46

Дотације и трансфери

1.820.000

463

Текући трансфери осталим нивоима власти

1.820.000

47

Социјална заштита

2.750.000

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

48

Остали расходи

29.670.000

481

Дотације невладиним организацијама

10.770.000

482

Порези, обавезне таксе и казне

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

Скупштина градске општине Барајево
Број 06-32/2012-28 од 28. децембра 2012. године

484

Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода

49

Резерве

499

Средства сталне и текуће резерве

51

Основна средства

29.330.000

511

Зграде и грађевински објекти

25.900.000

512

Машине и опрема

515

Нематеријална имовина

61

Отплата главнице

31.000.000

611

Отплата главнице посл. банкама

31.000.000

Председник
Бранислав Мијаиловић, с. р.

ГРОЦКА
Скупштина градске општине Гроцка на седници одр
жаној 28. децембра 2012. године, на основу члана 47. Зако
на о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07) и чл. 17.
и 24. Статута градске општине Гроцка („Службени лист
града Београда”, бр. 42/08, 17/10 и 59/11), донела је

ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
ЗА 2012. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине Гроцка за 2012. го
дину („Службени лист града Београда”, бр. 59/11, 41/12 и

2.750.000

2.200.000
16.700.000
520.000
520.000

3.430.000
-

612
УКУПНО

620.716.000

Члан 2.
У члану 9. износ од „1.200.000” замењује се износом од
„470.000”.
Члан 3.
У посебном делу и члану 11. распоред расхода и издата
ка, по наменама, корисницима и изворима финансирања,
мења се и гласи:

Глава

Позиција

Економска 
класификација

Извор 
финансирања
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Функција
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1

2

3

4

5

110

Опис

6
РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ОПШТИНА И
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Извршни и законодавни органи

31. децембар 2012.

Средства
из буџета
(01)

Сопствени
приходи
(04)

Примања
од продаје
нефинан
сијске
имовине

Примања
од задужи
вања (11)

Нераспо
ређени ВП
из ранијих
година
(13)

Донације и
трансфери
(07)

Укупна
средства

7

8

9

10

11

12

13

Финансијски и фискални трошкови
1

411

Плате, додаци и накнаде запослених

2

412

Социјални доприноси на терет послодавца

5.500.000

3

416

Награде, бонуси и остали посебни расходи

650.000

3.1

417

Oдборнички додатак

–

4

422

Трошкови путовања

580.000

30.308.000

30.308.000

18.080.000

5.500.000
2.252.234

2.902.234
–
580.000
18.880.000

5

423

Услуге по уговору

6

424

Специјализоване услуге

3.500.000

800.000

3.500.000

7

463

1.000.000

8

481

1.000.000
2.650.000

9

483

10

484

11

499

Донације и трансфери другим нивоима власти
Дотације невладиним организацијама 
и политичким партијама
Трошкови извршења судских решења
Накнаде штете настале услед елементарних
непогода
Стална буџетска резерва

12

499

Текућа буџетска резерва

470.000

Укупно за функцију 110

78.088.000

2.650.000

15.300.000

15.300.000
–

50.000

50.000

470.000
2.252.234

800.000

Трансакције јавног дуга

170

81.140.234
17.000.000

13

441

Отплата камата

14

444

Пратећи трошкови задуживања

17.000.000

15

611

Отплата главнице

31.000.000

Укупно за функцију 170

49.500.000

49.500.000

66.000.000

66.000.000

1.500.000

1.500.000

31.000.000

Заштита животне средине

560
16

451

16.1

451

Текуће субвенције ЈКП Гроцка
Капиталне субвенције ЈКП Гроцка у набавци
опреме
Укупно за функцију 560

11.000.000

11.000.000

77.000.000

77.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

16.500.000

16.500.000

Водоснабдевање

630
17

451

Текуће субвенције ЈП „Водовод и канализација”

17.1

451

Капиталне субвенције ЈП „Водовод и канализација”
Укупно за функцију 630
Култура

800
18

424

Културне манифестације

19

481

Дотације невладиним организацијама

1.700.000

Укупно за функцију 800

18.200.000

1.700.000
18.200.000

Рекреација, култура и вера

860
20

481

6.400.000

Дотације невладиним организацијама

6.400.000

Укупно за функцију 860

6.400.000

6.400.000

24.461.000

24.461.000

Образовање

912
21

422

Трошкови путовања ученика

22

472

Трошкови смештаја ученика у школама

900.000

23

463

Текући трансфери школама

820.000

472

Укупно за функцију 912
Социјална заштита некласификована
на другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из буџета

090
24

Укупно за функцију 090
Свега раздео 1

900.000
820.000
26.181.000

26.181.000

1.850.000

1.850.000

1.850.000

1.850.000
287.219.000

2.252.234 290.271.234

800.000

Раздео 2 – Општинска управа
Опште услуге

130
25

424

Специјализоване услуге

2.100.000

26

425

Текуће поправке и одржавање

3.000.000

27

426

Материјал

9.800.000

28

511

Изградња и капитално одржавање зграда и објеката

29

512

Набавка опреме

30

411

Укупно за функцију 130
Општи економски и комерц. послови и послови
по питању рада
Плате и додаци запослених

31

412

Социјални доприноси на терет послодавца

32

413

Накнаде у натури

2.500.000

33

414

Социјална давања запосленима

1.300.000

410

2.257.000

200.000

10.000.000

338.813

3.438.813

695.813

19.595.813

575.285

112.275.285

3.000.000
900.000

900.000
3.100.000
18.900.000
111.300.000

157.000

400.000

20.100.000

20.100.000

2.500.000
2.000.000

3.300.000

31. децембар 2012.
1

2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3

4

33.1

415

5
Накнаде запосленима

6

34

416

Награде, бонуси и остали посебни

35

421

Стални трошкови

36

422

Трошкови путовања

37

423

Услуге по уговору

38

482

Порези, обавезне таксе и казне

39

483

Новчане казне по решењу судова
Укупно за функцију 410

2

7

8

9

10

11

300.000

20.600.000

700.000

28.200.000

120.000

120.000
27.500.000

200.000

200.000

–

–
185.461.000

13
1.770.000
371.000

371.000
20.300.000

400.000

575.285

Социјална помоћ угроженом становништву
40

413

Накнаде у натури

41

421

Стални трошкови

41.1

424

Специјализоване услуге

42

426

Материјал

43

472

Накнаде за социјалну заштиту
Укупно за функцију 070

3.000.000 189.436.285

150.000

150.000

2.102.705

5.000.000

7.102.705

50.000

50.000

500.000

1.300.000

1.800.000

500.000

500.000

2.602.705

7.000.000

9.602.705

Месне заједнице

3
3.11

Месна заједница Калуђерица
44

421

Стални трошкови

45

426

Материјал
Укупно за главу 3.11

3 3.12

1.380.000

500.000
500.000

1.380.000

1.000.000

Месна заједница Ритопек
46

421

Стални трошкови

47

426

Материјал
Укупно за главу 3.12

22.000

40.000
400.000

22.000

440.000

Месна заједница Брестовик
48

421

Стални трошкови

104.000

48.1

425

Текуће поправке и одржавање

120.000

49

426

Материјал
Укупно за главу 3.13

3.14

5.000

130.000

70.000

30.000

100.000

230.000

80.000

425

Текуће поправке и одржавање

80.000

51

426

Материјал
Месна заједница Камендол

421

Стални трошкови

426

Материјал
Укупно за главу 3.15

3.16
421

Стални трошкови

55

426

Материјал
Укупно за главу 3.16

3.17

5.000

421

Стални трошкови

57

426

Материјал
Укупно за главу 3.17

3.18
421

Стални трошкови

59

426

Материјал
Укупно за главу 3.18

3.19

25.000

280.000

10.000

290.000

280.000

10.000

290.000

150.000

50.000

200.000

150.000

50.000

200.000

421

Стални трошкови

61

426

Материјал
Укупно за главу 3.19

3.20

5.000
5.000

35.000

90.000

60.000

150.000

90.000

60.000

150.000

60.000

360.000

62

421

Стални трошкови

300.000

62.1

425

Текуће поправке и одржавање

297.000

63

426

Материјал

3.21
421

Стални трошкови

64.1

425

Текуће поправке и одржавања

65

426

Материјал
Укупно за главу 3.21
Месна заједница Гроцка

297.000
10.000

–

10.000

597.000

70.000

667.000

235.000

30.000

265.000

Месна заједница Пударци
64

5.000

30.000

Месна заједница Винча

Укупно за главу 3.20

 -

30.000

30.000

Месна заједница Врчин
60

5.000

5.000

Месна заједница Живковац
58

310.000

20.000

Месна заједница Дражањ
56

80.000

20.000

20.000

Meсна заједница Заклопача
54

462.000

50.000

80.000

50.1

53

62.000
400.000

229.000

Месна заједница Умчари
Стални трошкови

52

500.000
2.380.000

120.000

229.000

421

Укупно за главу 3.14

1.880.000

104.000

5.000

50

3.15

3.22

12

1.770.000

Комесаријат за избеглице

070

160

Број 72 – 15

30.000
–

10.000

265.000

40.000

30.000
10.000
305.000

Број 72 – 16
1

2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3

4

66

421

67

426

5

6

7

Стални трошкови

9

10

11

12

100.000

Материјал
Укупно заглаву 3.22

3.23

8

31. децембар 2012.

100.000

90.000

10.000

190.000

10.000

200.000

190.000

10.000

200.000

190.000

10.000

200.000

73.000

10.000

83.000

73.000

10.000

83.000

550.000

10.000

560.000

10.000

602.000

Месна заједница Лештане
68

421

Стални трошкови

69

426

Материјал

3.24

–

–

Укупно за главу 3.23
Месна заједница Бегаљица
70

421

Стални трошкови

71

426

Материјал

3.25

–

–

Укупно за главу 3.24
Месна заједница Болеч
72

421

Стални трошкови

72.1

425

Текуће попр. и одржав.

30.000

73

426

Материјал

12.000

Укупно за главу 3.25

592.000

Укупно за функцију 160
Укупно раздео 2

13
100.000

30.000
12.000

4.338.000

1.800.000

208.699.000

2.200.000

6.138.000
3.873.803

10.000.000 224.772.803

Раздео 3 – Дирекција за изградњу општине Гроцка
620
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

411
412
414
415
421
422
423
424
425
426
444
481
482
483
511

89

512

РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде запосленима
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће попр. и одржавање
Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Донације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Изградња зграда и објеката
Ова апропријација намењена је за:
1. Изградња водовода 9.531.000. динара;
2. Изградња зграда и објеката 10.653.000 динара;
3. Изградња канализације 943.000. динара;
4. Израда пројектне документације – 3.873.000
динара.
Машине и опрема

90

515

Компјутерски софтвер

610

15.500.000
2.775.000
550.000
500.000
2.600.000
30.000
4.200.000
11.600.000
55.500.000
2.100.000
200.000
20.000
2.000.000
1.400.000
25.000.000

15.500.000
1.000.000

4.000.000

1.000.000
4.536.307

330.000

330.000

–

–

Укупно за функцију 620

124.305.000

4.000.000

Укупно за Раздео 3
Раздео 4. – Друштвени фонд за финансирање
Солидарне стамбене изградње
Стамбени развој

124.305.000

4.000.000

91

421

Стални трошкови

–

92

423

Услуге по уговору

493.000

93

426

Материјал

5.000.000

5.000.000

6.536.307 139.841.307

5.000.000

6.536.307 139.841.307

–
493.000
–

–

Укупно за функцију 610

493.000

Укупно за раздео 4

493.000

493.000
493.000

Укупно извори финансирања
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Трансфери других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода
УКУПНО БУЏЕТ

620.716.000

620.716.000

7.000.000

7.000.000

620.716.000

2.775.000
1.550.000
500.000
2.600.000
30.000
4.200.000
12.600.000
69.036.307
2.100.000
200.000
20.000
2.000.000
1.400.000
25.000.000

7.000.000

18.788.541

18.788.541

8.873.803

8.873.803

8.873.803

18.788.541 655.378.344

Члан 4.
Корисници буџетских средстава усагласиће своје финансијске планове са изменама утврђеним овом одлуком.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу града Београда”.
Скупштинa градске општине Гроцка
Број 401-447, 28. децембра 2012. године

Председник
Спасоје Живановић, с. р.

31. децембар 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина градске општине Гроцка на седници одр
жаној 28. децембра 2012. године, на основу члана 43. Зако
на о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07) и чл. 17.
и 24. Статута градске општине Гроцка („Службени лист
града Београда”, бр. 42/08, 17/10 и 59/11), донела је

Економска 
класификација
422

ОДЛУКУ

Број 72 – 17

Трошкови путовања

Укупна 
средства
30.630.000

423

Услуге по уговору

19.500.000

424

Специјализоване услуге

16.950.000

425

Текуће поправке и одржавање

30.500.000

426

Материјал

10.200.000

44

Отплата камата

15.600.000

441

Отплата домаћих камата

14.500.000

444

Пратећи трошкови задуживања

45

Субвенције

151.000.000

451

Субвенције јавним предузећима

151.000.000

46

Дотације и трансфери

2.000.000

I. ОПШТИ ДЕО

463

Дотације осталим нивоима власти

2.000.000

Члан 1.
Буџет градске општине Гроцка за 2013. годину (у даљем
тексту: буџет), састоји се од:

47

Социјална заштита

4.000.000

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

48

Остали расходи

27.320.000

481

Дотације невладиним организацијама

14.020.000

482

Порези, обавезне таксе и казне

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА 
ЗА 2013. ГОДИНУ

у динарима

А. Рачун прихода и примања, расхода и издатака
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине:

640.601.000

1.1 Текући приходи у чему:
– Текући приходи буџета укључујући и донације

630.401.000

– Трансфери

10.200.000

2.1 Текући расходи у чему:

568.801.000

– текући буџетски расходи укључујући и донације

558.601.000

– Текући расходи из трансфера

10.200.000

2.2 Издаци за набавку нефинансијске имовине у чему:

42.300.000

– Текући издаци са донацијама

42.300.000

Буџетски суфицит/дефицит

29.500.000

Б. Рачун финансирања
Неутрошена средства из претходних година

29.500.000

Нето финансирање

/

Средства на консолидованом рачуну општине Гроцка
утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима:
Економска 
класификација

Буџет 2013.

I. Приходи и примања
1. Текући приходи

7

619.901.000

1.1 Изворни приходи

7

133.088.000

Порез на земљиште

711

5.000.000

Порез на имовину

7131

62.023.000

Локалне комуналне таксе
Накнаде
Приходи од продаје добара и услуга

714, 741, 716

22.459.000

714562, 741534

36.016.000

742

5.520.000

Приходи од камата

741

50.000

Новчане казне

743

20.000

Мешовити и неодређени приходи

745

2.000.00

1.2 Уступљени приходи

486.813.000

Порез на доходак грађана
Порез на имовину
Накнаде

711

422.813.000

7133, 7134

57.000.000

714540

7.000.000

Расходи и издаци буџета, по појединачној намени,
утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима:
Економска 
класификација
41

Резерве

9.050.000
9.050.000

51

Основна средства

42.300.000

511

Зграде и грађевински објекти

40.500.000

512

Машине и опрема

1.800.000

61

Отплата главнице

29.500.000

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

619.901.000

Издаци за отплату главнице дуга утврђују се у Рачуну
финансирања у следећим износима:
У динарима

Нето финансирање

Опис

Процењени суфицит из 2012. године
Издаци за отплату главнице дуга

29.500.000

Отплата главнице домаћим кредиторима

29.500.000

Члан 2.
Средства буџетског суфицита распоредиће се за отплату
главнице кредита пословним банкама.
Члан 3.
Приходи буџета из члана 1. ове одлуке, распоређују се:
за класичну буџетску потрошњу у износу од
за пренете функције у износу од

273.828.000
115.000.000

за наменску потрошњу у износу од

211.273.000

за капитална улагања у износу од

40.500.000

Члан 4.
Планирани капитални издаци за 2013, 2014. и 2015. го
дину исказују се у следећем прегледу:
Назив капиталног пројекта
– Изградња бунара у Гроцкој и Врчину

/
5.000.000

– Измирење обавеза за изградњу водоводне
мреже у Бегаљици, Ритопеку и Лештанима

/

– Инвестиционо одржавање зграда општине

12.500.000

/

/

– Откуп земљишта за регулацију Калуђерачког
Потока

10.000.000 10.000.000

8.000.000

/ 10.000.000

8.000.000

Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури

414

Социјална давања запосленима

450.000

415

Накнада трошкова за запослене

4.100.000

– Израда пројектне документације

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

2.100.000

– Реконструкција чаршије у Гроцкој

135.682.000
27.902.000

– Откуп земљишта за проширење гробља у
Гроцкој, Лештанима, Калуђерици и Врчину

– Реконструкција пута Гроцка–Заклопача
Укупна капитална улагања

15.000.000

2015

/ 10.000.000

413

Коришћење услуга и робе

2014

– Замена главног цевовода Умчари–Пударци

412

Стални трошкови

Износ
2013

/

165.817.000

42

Износ

Пренета средства из ранијих година

Плате и додаци запослених

421

29.500.000

Укупно

411

1.300.000

1.300.000
12.000.000

Средства резерве

Расходи за запослене

29.682.000

4.000.000

49

Укупна 
средства
203.449.000

Опис

1.100.000

499

/

Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга

Опис

Опис

3.000.000
/

5.000.000 20.000.000

3.000.000

2.000.000

/ 10.000.000

/ 12.000.000

/

40.500.000 50.000.000 53.000.000
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Члан 5.
Приходи од накнаде за коришћење градског грађевин
ског земљишта и прихода од закупа непокретности распо
ређују се и усмеравају за реализацију програма комуналне
потрошње, програма путне привреде и одржавања сеоских,
пољских и некатегорисаних путева, програма израде урба
нистичке документације и спровођења других урбанистич
ких планова и пројеката.

1
716110

31. децембар 2012.
2

3

Комунална такса на фирму

10.000.000

Укупно 716000

10.000.000

733000

Трансфери од других нивоа власти

733141

Трансфери града Београда

733151

Текући трансфери од других нивоа власти

10.000.000

Укупно 733000

10.200.000

200.000

Члан 6.
Део остварених прихода од прихода од пореза на до
ходак грађана – зараде у висини од 44,33% усмериће се за
финансирање потреба изградње, одржавање, управљање и
коришћење сеоских, пољских и других некатегорисаних пу
тева и за комуналну делатност као и за класичне функције
индиректних корисника буџета.

741000

Приходи од имовине

741100

Камате

741532

Комунална такса за паркирање

741534

Накнада за коришћење градског 
грађевинског земљишта

35.016.000

Укупно 741000

36.066.000

742000

Продаја добара и услуга

Члан 7.
Остварени приходи од накнаде за загађивање и посебне
накнаде за заштиту животне средине усмериће се за намене
предвиђене Законом о заштити животне средине.

742152

Приходи од давања, закуп, односно 
на коришћење

4.000.000

742251

Општинске административне таксе

1.220.000

742351

Приходи које својом делатношћу остваре 
органи општине

Члан 8.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства од
50.000 динара.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у виси
ни од 9.000.000 динара.
Средства текуће буџетске резерве опредељена су у изно
су од 1,45% прихода буџета.
О коришћењу средстава сталне и текуће резерве одлу
чује председник општине на предлог Одељења за финан
сије, привреду и друштвене делатности.
Одобрена средства по овом основу представљају по
већање апропријација корисника буџета за одређене наме
не и исказују се на класификацији намена за коју су сред
ства усмерена.
Члан 9.
Приходи и примања буџета, планирају се у следећим из
носима:
Економска 
класификација

Извори прихода и примања

1

Износ

2
Порез на доходак, добит и капиталне добитке

711111

Порез на зараде

711120

Порез на приходе од самосталне делатности

711143

Порез на приходе од непокретности
Укупно 711000

713000

Порез на имовину

713120

Порез на имовину

713310

Порез на наслеђе и поклон

713420

Порез на капиталне трансакције
Укупно 713000

355.128.000
45.685.000
22.000.000
422.813.000
67.023.000
5.000.000
52.000.000
124.023.000

714000

Порез на добра и услуге

714513

Комунална такса за држање моторних возила

714547

Накнада за загађивање животне средине

7.000.000

714562

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне
средине

1.000.000

Укупно 714000
716000

Други порези

Укупно 742000

1.000.000

300.000
5.520.000

743000

Новчане казне и одузета имовинска корист

743351

Приходи од новчаних казни изречених 
у прекршајном

20.000

Укупно 743000

20.000

744000

Добровољни трансфери од правних 
и физичких лица

744251

Добровољни трансфери од правних 
и физичких лица у корист општине

7.500.000

Укупно 744000

7.500.000

745000

Мешовити и неодређени приходи

745151

Мешовити приходи у корист општине

2.000.000

Укупно 745000

2.000.000

771000

Меморандумске ставке

771111

Рефундација расхода

3.000.000

Укупно 771000

3.000.000

Свега текући приходи буџета 
711000-771000

640.601.000

Укупни приходи и примања буџета

640.601.000

II. ПОСЕБАН ДЕО

I Текући приходи
711000

50.000

11.459.000

19.459.000

Члан 10
Средства буџета градске општине Гроцка за 2013. годи
ну утврђена су у износу од 640.601.000 динара, а обухватају
средства на подрачуну извршења буџета и средства на под
рачуним индиректних корисника која се воде у оквиру кон
солидованог рачуна трезора градске општине Гроцка.
Укупна средства из става 1. овог члана формирана су
приходима и примањима из следећих извора:
– Текући приходи у износу од 619.901.000 динара – из
вор финансирања 01,
– Приходи од трансфера у износу од 13.200.000 динара –
извор финансирања 07,
– Средства од донација у износу од 7.500.000 динара –
извор финансирања 08,
Средства из става 1. овог члана распоређују се по ко
рисницима, и то:

31. децембар 2012.
Функција

Глава

1

2
1.1

Пози
ција
3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Економска
Извор 
класификација финансирања
4

5

Опис
6
РАЗДЕО 1. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
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Средства из
буџета (01)
7

Средства
из осталих
извора
8

Укупна
средства
9

Извршни и законодавни органи
Финансијски и фискални трошкови

110
1

411

Плате, додаци и накнаде изборних лица

2

412

Социјални доприноси на терет послодавца

5.077.000

5.077.000

3

416

Накнаде, бонуси и остали посебни расходи

2.000.000

2.000.000

2.800.000

2.800.000

4

421

Стални трошкови

5

422

Трошкови путовања

6

423

Услуге по уговору

28.363.000

28.363.000

500.000
16.000.000

500.000
1.000.000

17.000.000

7

424

Специјализоване услуге

7.000.000

7.000.000

8

463

Донације и трансфери других нивоа власти

1.000.000

1.000.000

9

481

Донације невладиним организацијама и политичким партијама

10

483

Трошкови извршења судских решења

2.000.000

2.000.000

11.000.000

11.000.000

11

499

Стална буџетска резерва

50.000

50.000

12

499

Текућа буџетска резерва

9.000.000

9.000.000

Извори финансирања за функцију 110:
01

Приходи из буџета

08

Донације од организација и појединаца
Укупно за функцију 110

84.790.000

84.790.000
1.000.000

84.790.000

1.000.000

85.790.000

Трансакције јавног дуга

170
13

441

Отплата камата

14

444

Пратећи трошкови задуживања

15

611

Отплата главнице

14.500.000

14.500.000

1.000.000

1.000.000

29.500.000

29.500.000

Извори финансирања за функцију 170
01

Приходи из буџета

45.000.000

45.000.000

Укупно за функцију 170

45.000.000

45.000.000

93.000.000

93.000.000

Заштита животне средине

560
16

451

Текуће субвенције ЈКП Гроцка
Извори финансирања за функцију 560
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 560

93.00.000

93.000.000

93.000.000

93.000.000

48.000.000

48.000.000

Водоснабдевање

630
17

451

Текуће субвенције ЈП Водовод Гроцка
Извори финансирања за функцију 630
01

Приходи из буџета

48.000.000

48.000.000

Укупно за функцију 630

48.000.000

48.000.000

10.000.000

10.000.000

Стамбени развој

610
18

451

Текуће субвенције ЈКП Стан
Извори финансирања за функцију 610
01

Приходи из буџета

10.000.000

10.000.000

Укупно за функцију 610

10.000.000

10.000.000

Култура

800
19

424

Културне манифестације

8.000.000

8.000.000

20

481

Дотације невладиним организацијама

2.000.000

2.000.000

Извори финансирања за функцију 800
01

Приходи из буџета

10.000.000

10.000.000

Укупно за функцију 800

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

Рекреација, култура и вера

860
21

481

Дотација невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 860
01

Приходи из буџета

10.000.000

10.000.000

Укупно за функцију 860

10.000.000

10.000.000

Образовање

912
22

422

Трошкови путовања ученика

30.000.000

30.000.000

23

472

Трошкови смештаја ученика у специјалне школе

2.000.000

2.000.000

24

463

Текући трансфери школам

1.000.000

1.000.000

Извори финансирања за функцију 912
01

Приходи из буџета

33.000.000

33.000.000

Укупно за функцију 912

33.000.000

33.000.000

2.000.000

2.000.000

Социјална заштита неквалификована на другом месту

090
25

472

Накнада за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 090
01

Приходи из буџета

2.000.000

2.000.000

Укупно за функцију 090

2.000.000

2.000.000
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1

2
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3

4

5

6
Извори финансирања за главу 1.1

01

Приходи из буџета

08

Донације од организације и појединаца
Укупно за главу 1.1

1.2

31. децембар 2012.
7

8

335.790.000
335.790.000

9
335.790.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

336.790.000

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

620
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

411
412
414
415
421
422
423
424
425
426
444
481
482
483
511
512
01
07
08

Развој заједнице
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде запосленима
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Изградња зграде и објеката
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 620
Приходи из буџета
Трансфери других нивоа власти
Донације од организација и појединаца
Укупно за функцију 620

16.002.000
2.865.000
50.000
600.000
7.000.000
30.000
2.000.000
450.000
28.000.000
2.000.000
100.000
20.000
1.200.000
1.000.000
38.000.000
300.000

1.000.000

5.500.000

99.617.000
1.000.000
99.617.000

16.002.000
2.865.000
1.050.000
600.000
7.000.000
30.000
2.000.000
450.000
33.500.000
2.000.000
100.000
20.000
1.200.000
1.000.000
38.000.000
300.000
99.617.000
1.000.000

5.500.000

5.500.000

6.500.000

106.117.000

Извори финансирања за главу 1.2
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти

1.000.000

1.000.000

08

Донације од организација и појединаца

5.500.000

5.500.000

6.500.000

106.117.000

Укупно за главу 1.2

99.617.000

99.617.000

99.617.000

Извори финансирања за раздео 1
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти

1.000.000

1.000.000

08

Донације од организација и појединаца

6.500.000

6.500.000

7.500.000

442.907.000

Укупно за раздео 1
2.3

435.407.000

435.407.000

435.407.000

РАЗДЕО 2. ОПШТИНСКА УПРАВА
Опште услуге

130
42

424

Специјализоване услуге

1.500.000

43

425

Текуће поправке и одржавање

2.000.000

44

426

Материјал

8.000.000

45

511

Капитално одржавање зграда и објеката

2.500.000

2.500.000

46

512

Набавка опреме

1.500.000

1.500.000

1.500.000
2.000.000
200.000

8.200.000

Извори финансирања за функцију 130
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти
Укупно за функцију 130

15.500.000
15.500.000

15.500.000
200.000

200.000

200.000

15.700.000

Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада

410
47

411

Плате и додаци запослених

48

412

Социјални доприноси на терет послодавца

49

413

Накнаде у натури

50

414

Социјална давања запослених

51

415

Накнаде запосленима

52

416

Награде, бонуси и остали расходи

53

421

Стални трошкови

54

422

Трошкови путовања

55

423

Услуге по уговору

56

482

Порези, обавезне таксе и казне

121.452.000

121.452.000

21.740.000

21.740.000

1.300.000
400.000

1.300.000
2.000.000

3.500.000

2.400.000
3.500.000

100.000

100.000

13.800.000

13.800.00

100.000

100.000

1.500.000

1.500.000

100.000

100.000

Извори финансирања за функцију 410
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти
Укупно за функцију 410

163.992.000
163.992.000

163.992.000
2.000.000

2.000.000

2.000.000

165.992.000

Извори финансирања за главу 2.3
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти
Укупно за главу 2.3

179.492.000
179.492.000

179.492.000
2.200.000

2.200.000

2.200.000

181.692.000
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3

4

7

8

9

57

413

Накнаде у натури

100.000

100.000

58

421

Стални трошкови

8.400.000

8.400.000

59

424

Специјализоване услуге

50.000

50.000

60

426

Материјал

800.000

800.000

61

472

Накнаде за социјалну заштиту

650.000

650.000

Социјална помоћ угроженом становништву

070

Извори финансирања за функцију 070
07

Трансфери других нивоа власти

10.000.000

10.000.000

Укупно за функцију 070

10.000.000

10.000.000

Извори финансирања за главу 2.4
07
2.5

Трансфери других нивоа власти

10.000.000

10.000.000

Укупно за главу 2.4

10.000.000

10.000.000

4.802.000

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Опште јавне услуге

160
62

421

Стални трошкови

4.302.000

500.000

63

425

Текуће поправке и одржавање

500.000

300.000

800.000

64

426

Материјал

200.000

200.000

400.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

6.002.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

6.002.000

Извори финансирања за функцију 160
01

Приходи из буџета

08

Донације од организација и појединаца

5.002.000

Укупно за функцију 160

5.002.000

5.002.000

Извори финансирања за главу 2.5
01

Приходи из буџета

08

Донације од организација и појединаца

5.002.000

Укупно за главу 2.5

5.002.000

5.002.000

Извори финансирања за раздео 2
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти

184.494.000

08

Донације од организација и појединаца
Укупно за раздео 2

184.494.000
12.200.000

184.494.000

12.200.000

1.000.000

1.000.000

13.200.000

197.694.000

Укупно извори финансирања
01

Приходи из буџета

07

Трансфери других нивоа власти

619.901.000

08

Донације од организација и појединаца
Укупни извори финансирања буџета

III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 11.
У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџе
ту локалне власти за 2013. годину и пројекцијама за 2014.
и 2015. годину, које је донео министар надлежан за посло
ве финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџет
ском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11 и 93/12), и Закона о одређивању максималног
броја запослених у локалној администрацији („Службени
гласник РС”, број 104/09), број запослених код корисника
буџета градске општине Гроцка (директни и индиректни
корисници) не може прећи максимални број запослених на
неодређено и одређено време, и то:
– 166 запослених на неодређено време
– 17 запослених на одређено време
У овој одлуци о буџету средства за плате обезбеђују се
за број запослених из става 1. овог члана.
Члaн 12.
Приходи и примања буџета градске општине Гроцка
прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим
прописима независно од износа утврђених овом одлуком за
поједине врсте прихода и примања.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извр
шавају се сразмерно оствареним примањима буџета.
Ако се у току године примања смање, издаци буџета из
вршаваће се по приоритетима и то: обавезе утврђене за

619.901.000
13.200.000

619.901.000

13.200.000

7.500.000

7.500.000

20.700.000

640.601.000

конским прописима на постојећем нивоу и минимални
стални трошкови неопходни за несметано функционисање
корисника буџетских средстава.
Ако корисници буџетских средстава не остваре додат
не приходе, утврђене у члану 10. ове одлуке, апропријације
утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет сред
става из буџета.
Члан 13.
Председник градске општине је наредбодавац за извр
шење буџета и одговоран је за извршење ове одлуке.
Председник градске општине је одговоран за спро
вођење фискалне политике и управљање јавном имовином,
приходима и примањима и расходима и издацима на начин
који је у складу са Законом о буџетском систему.
Председник градске општине може донети Одлуку о
промени апропријација у складу са чланом 61. Закона о
буџетском систему.
Корисници буџетских средстава уз одобрења Одељења
за финансије могу вршити преусмеравање апропријација
одобрених на име одређеног расхода до 5% вредности апро
пријација за расход чији се износ умањује.
Преусмеравање апропријација односи се на апроприја
ције из прихода буџета, док се из осталих извора могу
мењати без ограничења.
Ако у току године дође до промене околности која не угро
жава утврђене приоритете унутар буџета, председник општи
не доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће
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искористити пренесе у текућу буџетску резерву и може се ко
ристити за намене које нису предвиђене буџетом или за наме
не за које нису предвиђена средства у довољном обиму.
Укупан износ преусмеравања средстава из члана 5. овог
члана не може бити већи од разлике између буџетом одо
брених средстава текуће буџетске резерве и половине мак
сималног могућег износа средстава текуће буџетске резерве
утврђеног законом.
Члaн 14.
Одељење за финансије, привреду и друштвене делат
ности непосредно врши контролу законитости, рационал
ности и наменског коришћења средстава распоређених ди
ректним и индиректним корисницима буџета.
Ако се контролом утврди да се средства не користе зако
нито, наменски и рационално Одељење неће извршити под
нете налоге за плаћање.
Корисници буџетских средстава дужни су да уз захтев
за плаћање доставе Одељењу за финансије документацију
на основу које се врши финансирање њихових издатака.
Одељење за финансије обавезно је да редовно прати
извршење буџета и најмање два пута годишње, односно у
року од 15 дана по истеку шестомесечног и деветомесечног
периода информише председника градске општине.
У року од 15 дана по доношењу извештаја, председник
градске општине усваја и доставља извештај скупштини
општине.
Члан 15.
У случају да се буџету општине из другог буџета (гра
да или републике) определе наменска трансферна средства
чији износи нису могли бити познати у поступку доношења
ове одлуке, Одељење за финансије отвара одговарајуће ап
ропријације за извршење расхода по том основу.
Члaн 16.
У оквиру распоређених средстава у члану 10. ове одлуке,
старешина органа и директори јавних предузећа могу у име
општине закључити уговоре и преузети обавезе само до из
носа средстава расположивих у буџету.
Изузетно од става 1. овог члана, корисници из става 1.
овог члана могу преузети обавезе по уговору који се односи
на капиталне издатке и захтева за плаћање у више година,
на основу предлога Одељења за финансије.
Буџетски корисници могу користити средства распо
ређена овом одлуком само за намене за које су им, по њихо
вом захтеву, та средства одобрена.
Корисници средстава буџета, који одређени расход из
вршавају из средстава буџета и из других извора, обавезни
су да измирење тог расхода прво врше из прихода из тих
других извора.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средста
ва предвиђених овом одлуком или су у супротности са За
коном о буџетском систему не могу се извршавати на терет
средстава буџета.
За закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу
буџетских апропријација одговоран је руководилац директ
ног, односно индиректног корисника буџетских средстава.
Обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама
у 2012. години, а неизвршене у тој години, преносе се и имају
статус пренетих обавеза и у 2013. години и извршавају се на
терет одобрених апропријација одобрених овом одлуком.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити
извршене искључиво на принципу готовинске основе са
консолидованог рачуна трезора осим ако је законом, од
носно актом Владе предвођен другачији метод.
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Члaн 17.
Средства текуће резерве користе се за непланиране свр
хе за које апропријације нису донете или за сврхе за које
се у току године покаже да планиране апропријације нису
биле довољне.
Средства сталне резерве користиће се за финансирање
расхода у отклањању последица ванредних околности као
што су поплава, суша, земљотрес, пожар, клизишта, град
и друге елементарне непогоде који могу да угрозе живот и
здравље људи или проузрокују штету већих размера.
Члан 18.
Плаћања са консолидованог рачуна трезора за реализа
цију обавеза других корисника јавних средстава, у смислу
Закона о буџетском систему, који су укључени у систем кон
солидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови
корисници нису добили сагласност на финансијски план на
начин прописан законом и уколико тај план нису достави
ли Управи за трезор.
Члан 19.
Уколико у току реализације средстава предвиђених овом
одлуком, дође до измене у прописима који дефинишу стан
дардни класификациони оквир и контни план за буџетски
систем, председник општине ће извршити одговарајуће из
мене ове одлуке на предлог Одељења за финансије.
Члaн 20.
Директни корисници средстава буџета општине Гроцка,
дужни су да средства утврђена овом одлуком, годишњим
финансијским планом, на који сагласност даје председник
општине, распореде по наменама.
Годишњи финансијски план из става 1. овог члана дос
тавља се председнику општине најкасније 10 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке по претходно прибављеном
мишљењу Одељења за финансије.
Годишњим финансијским планом средства буџета распо
ређују се по ближим наменама у складу са економском и функ
ционалном класификацијом и по изворима финансирања.
Финансијски план директног корисника мења се исто
времено са променом апропријација утврђених чланом 13.
ове одлуке у складу са законом.
Изменом финансијског плана у оквиру апропријација
утврђених чланом 13. ове одлуке могу се вршити највише
једанпут месечно.
Члaн 21.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава
чија се делатност у целини или претежно финансира из буџе
та, умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад у 2013.
години сразмерно делу средстава обезбеђених из буџета.
Члaн 22.
Јавне набавке врше сe у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама.
Набавком мале вредности, у смислу Закона о јавним на
бавкама, сматра се набавка чија је вредност дефинисана зако
ном којим се уређује буџет Републике Србије за 2013. годину.
Члан 23.
Обрачун и исплата божићних, годишњих и јубиларних
награда и других врста награда и бонуса предвиђених по
себним и појединачним колективним уговорима, за директ
не и индиректне кориснике буџета општине Гроцка, вр
шиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије за
2013. годину.
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Члан 24.
Распоред остварених прихода и примања врши се тро
месечним планом за извршење буџета који доноси Одељење
за финансије.
Корисници буџета могу преузети обавезе у границама
прописаних квота за свако тромесечје.
Члан 25.
У случају недовољног прилива средстава буџета, за ре
довно измиривање обавеза, буџет може користити кратко
рочне позајмице.
За финансирање капиталних инвестиционих расхода
општина се може задуживати код домаћих или иностраних
поверилаца у складу и под условима утврђеним у чл. 33–37.
Закона о јавном дугу.
Члан 26.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја
вљивања у „Службеном листу града Београда”, а примењује
се од 1. јануара 2013. године.
Скупштинa градске општине Гроцка
Број 401-448, 28. децембра 2012. године
Председник
Спасоје Живановић, с. р.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржа
ној 28. децембра 2012. године на основу члана 58. тачка 1.
Стат ута градске општине Гроцка („Службени лист града
Београда”, бр. 42/08, 17/10 и 59/11) и члана 28. став 1. По
словника Скупштине градске општине Гроцка („Службени
лист града Београда”, број 42/08) донела је

РЕШ ЕЊ Е
O ПРЕС ТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ГРОЦКА
1. Драгољубу Симоновићу из Врчина, престаје функци
ја председника градске општине Гроцка, закључно са 28. де
цембром 2012. године, због поднете оставке.
2. Решење ступа на снагу даном доношења.
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Гроцка
Број 112-299, 28. децембра 2012. године
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28. децембром 2012. године, због поднете оставке председ
ника општине.
2. Решење ступа на снагу даном доношења.
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Гроцка
Број 112-300, 28. децембра 2012. године
Председник
Спасоје Живановић, с. р.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржа
ној 28. децембра 2012. године на основу члана 60. Стат ута
градске општине Гроцка („Службени лист града Београда”,
бр. 42/08, 17/10 и 59/11) и чланa 29. Пословника Скупштине
градске општине Гроцка („Службени лист града Београда”,
број 42/08) донела је

РЕШ ЕЊ Е
O ПРЕС ТАНКУ МАНДАТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
1. Општинском већу градске општине Гроцка престаје
мандат због поднете оставке председника градске општине
Гроцка, закључно са 28. децембром 2012. године и то следе
ћим члановима:
– Живадину Митрићу из Врчина
– Зорану Којићу из Врчина
– Сањи Јовановић из Лештана
– Влади Радовановићу из Калуђерице
– Лани Милосављевић из Заклопаче
– Зорану Милићевићу из Умчара
– Миодрагу Ракићу из Лештана
– Милану Грчићу из Заклопаче
– Зорану Миловановићу из Лештана
– Драгани Икодиновић из Гроцке
– Др Дејану Гвозденовићу из Лештана
2. Решење ступа на снагу даном доношења.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео
града”.
Скупштина градске општине Гроцка
Број 112-302, 28. децембра 2012. године
Председник
Спасоје Живановић, с. р.

Председник
Спасоје Живановић, с. р.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржа
ној 28. децембра 2012. године на основу члана 60. Стат ута
градске општине Гроцка („Службени лист града Београда”
бр. 42/08, 17/10 и 59/11) и чланa 29. Пословника Скупштине
градске општине Гроцка („Службени лист града Београда”,
број 42/08) донела је

РЕШ ЕЊ Е
O ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
1. Зорану Марков из Калуђерице, престаје функција за
меника председника градске општине Гроцка, закључно са

Скупштина градске општине Гроцка на седници одр
жаној 28. децембра 2012. године на основу члана 46. став 1.
тачка 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 41. Ста
тута градске општине Гроцка („Службени лист града Бео
града”, бр. 42/08, 17/10 и 59/11), донела је

ОДЛ УК У
О ПРЕС ТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИ
НИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
1. Утврђује се престанак мандата одборнику у Скупшти
ни градске општине Гроцка, и то: Миленку Буквићу из Ле
штана, са изборне листе „Покренимо Гроцку – Томислав
Николић”, због поднете оставке.
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2. Против ове одлуке допуштена је жалба Управном су
ду, у року од 48 сати од дана доношења одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова одлука ће се објавити у „Службеном листу града
Београда”.
Скупштина градске општине Гроцка
Број 013-3, 28. децембра 2012. године
Председник
Спасоје Живановић, с. р.
Скупштина градске општине Гроцка на седници одржа
ној 28. децембра 2012. године на основу члана 48. став 1. и
члана 49. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11), члана 10. По
словника Скупштине градске општине Гроцка („Службени
лист града Београда”, број 42/08) члана 41. тачка 2. Стат ута
градске општине Гроцка („Службени лист града Београда”,
бр. 42/08, 17/10 и 59/11) донела је

ОДЛ УК У
O ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУП
ШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
1. Потврђујe се мандат одборнику у Скупштини градске
општине Гроцка, са изборне листе „Покренимо Гроцку – То
мислав Николић”, и то Зорану Маркову из Калуђерице.
2. Мандат одборника почиње тећи са даном доношења
ове одлуке и траје до истека мандата Скупштине градске
општине Гроцка.
3. Против ове одлуке допуштена је жалба Управном су
ду, у року од 48 часова од дана доношења oдлуке.
4. Ова одлука објавиће се у „Службеном листу града Бе
ограда”.
Скупштина градске општине Гроцка
Број 013-1, 28. децембра 2012. године
Председник
Спасоје Живановић, с. р.
Скупштина градске општине Гроцка, на седници одржа
ној 28. децембра 2012. године на основу члана 55. Стат ута
градске општине Гроцка („Службени лист града Београда”,
бр. 42/08 и 17/10) и члана 23. Пословника Скупштине град
ске општине Гроцка („Службени лист града Београда”, број
42/08) донела је

РЕШ ЕЊ Е
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ГРОЦКА
1. Бира се Зоран Марков из Калуђерице за председника
градске општиине Гроцка.
2. Председник општине бира се до краја мандата Скуп
штине у постојећем сазиву.
3. Решење ступа на снагу даном доношења.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео
града”.
Скупштина градске општине Гроцка
Број 112-301, 28. децембра 2012. године
Председник
Спасоје Живановић, с. р.

31. децембар 2012.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржа
ној 28. децембра 2012. године на основу члана 55. Стат ута
градске општине Гроцка („Службени лист града Београда”,
бр. 42/08 и 17/10) и члана 23. Пословника Скупштине град
ске општине Гроцка („Службени лист града Београда”, број
42/08) донела је

РЕШ ЕЊ Е
O ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ ГРОЦКА
1. Бира се Јасмина Мандић из Бегаљице за заменика
председника градске општине Гроцка.
2. Заменик председника општине бира се до краја ман
дата Скупштине у постојећем сазиву.
3. Решење ступа на снагу даном доношења
4. Ово решење објавиће се у „Службеном листу града
Београда”.
Скупштина градске општине Гроцка
Број, 112-303, 28. децембра 2012. године
Председник
Спасоје Живановић, с. р.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржа
ној 28. децембра 2012. године на основу члана 44. став 7. и
члана 63. Стат ута градске општине Гроцка („Службени лист
града Београда”, бр. 42/08, 17/10 и 59/11) и чл. 25. и 26. По
словника Скупштине градске општине Гроцка („Службени
лист града Београда”, број 42/08) доноси:

РЕШ ЕЊ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ГРОЦКА
1. Бирају се чланови Општинског већа Градске општине
Гроцка, и то:
– Живадин Митрић из Врчина,
– Зоран Којић из Врчина,
– Сања Јовановић из Лештана,
– Владо Радовановић из Калуђерице,
– Лана Милосављевић из Заклопаче,
– Зоран Милићевић из Умчара,
– Миодраг Ракић из Лештана,
– Милан Грчић из Заклопаче,
– Зоран Миловановић из Лештана,
– Драгана Икодиновић из Гроцке,
– Др Дејан Гвозденовић из Лештана.
2. Председник општине је председник Општинског већа.
3. Заменик председника општине је члан Општинског
већа по функцији.
4. Чланови Oпштинског већа бирају се до краја мандата
Скупштине градске општине у постојећем сазиву.
5. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Гроцка
Број 112-304, 28. децембра 2012. године
Председник
Спасоје Живановић, с. р.

31. децембар 2012.
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Скупштина градске општине Гроцка на седници одр
жаној 28. децембра 2012. године на основу члана 46. став 1.
тачка 5. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 56. став
1. Стат ута градске општине Гроцка („Службени лист града
Београда”, бр. 42/08, 17/10 и 59/11) и члана 27. став 1. По
словника Скупштине градске општине Гроцка („Службени
лист града Београда”, број 42/08), донела је следећу

ОДЛ УК У
О ПРЕС ТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИ
НИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
1. Утврђује се престанак мандата одборницима у Скуп
штини градске општине Гроцка, и то:
– Зорану Маркову из Калуђерице, са изборне листе „По
кренимо Гроцку – Томислав Николић”, избором за председ
ника градске општине Гроцка.
– Јасмини Мандић из Бегаљице, са изборне листе „По
кренимо Гроцку – Томислав Николић”, избором за замени
ка председника градске општине Гроцка.
2. Против ове одлуке допуштена је жалба Управном су
ду, у року од 48 сати од дана доношења одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова одлука ће се објавити у „Службеном листу града
Београда”.
Скупштина градске општине Гроцка
Број 013-2, 28. децембра 2012. године
Председник
Спасоје Живановић, с. р.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржа
ној 28. децембра 2012. године на основу члана 48. став 1. и
члана 49. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11), члана 10. По
словника Скупштине градске општине Гроцка („Службени
лист града Београда”, број 42/08) члана 41. тачка 2. Стат ута
градске општине Гроцка („Службени лист града Београда”,
бр. 42/08, 17/10 и 59/11) донела је

ОДЛ УК У
O ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУП
ШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
1. Потврђују се мандати одборницима у Скупшти
ни градске општине Гроцка, са изборне листе „Покренимо
Гроцку – Томислав Николић” и то:
– Будимки Костић из Калуђерице,
– Мирку Добријевићу из Винче.
2. Мандат наведених одборника почиње тећи са даном
доношења ове одлуке и траје до истека мандата Скупштине
градске општине Гроцка.
3. Против ове одлуке допуштена је жалба Управном су
ду, у року од 48 часова од дана доношења oдлуке.
4. Ова одлука објавиће се у „Службеном листу града Бе
ограда”.
Скупштина градске општине Гроцка
Број 013-4, 28. децембра 2012. године
Председник
Спасоје Живановић, с. р.
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Општинско веће градске општине Гроцка на седници
одржаној 27. децембра 2012. године на основу члана 60. За
кона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број
119/12), члана 64. Стат ута градске општине Гроцка („Слу
жбени лист града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11) и чла
на 5. Пословника о раду Општинског већа општине Гроцка
број: 110-4 од 1. јула 2010. године, поступајући по захтеву
ЈКП „Гроцка” за добијање сагласности на измењени Ценов
ник пратећих услуга за 2013. годину донело је следеће

РЕШ ЕЊ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОС ТИ НА ОДЛУКЕ УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈКП „ГРОЦКА”
1. Даје се сагласност на следеће Одлуке Управног одбора
ЈКП „Гроцка” и то:
– Одлуку о повећању цена услуга изношења смећа број:
2705/8 са Ценовником изношења смећа број: 2706,
– Одлуку о повећању цена пијачних услуга Гроцка број:
2705/6 са Ценовником пијачних услуга Гроцка број: 2706/1
– Одлуку о повећању цена пијачних услуга Врчин број:
2705/7 са Ценовником комуналних услуга – пијачне услуге
Врчин број: 2706/2,
– Одлуку о повећању цена пијачних услуга Умчари број:
2705/4 са Ценовником пијачних услуга Умчари број: 2706/3,
– Одлуку о повећању цена погребних услуга број: 2705/5
са Ценовником погребних услуга број: 2706/4,
a исте ће се примењивати од 1. јануара 2013. године.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а са од
луком и Ценовником на које се даје сагласност, објавиће се
у „Службеном листу града Београда”.
Општинско веће градске општине Гроцка
Број 023-22 /2012-1, 27. децембра 2012. године
Заменик председника
Зоран Марков, с. р.
Управни одбор ЈКП „Гроцка” из Гроцке, на седници одр
жаној 4. децембра 2012. године, разматрајући предлог за по
већање цена услуге изношења смећа и грејања, пијачних и
погребних услуга за 4%, на основу члана 28. Закона о кому
налним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11),
члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању делат
ности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр.
25/00, 25/02, 107/05 и 108/05) и члана 31. Стат ута ЈКП „Гроц
ка” бр. 2664/3-1 од 7. новембра 2011. године донео је

ОДЛ УК У
О ПОВЕЋАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГЕ ИЗНОШЕЊА СМЕЋА
1. Повећава се цена услуге изношења смећа тако да гласи:

– Домаћинства:

Цена са ПДВ-ом
491,00 динара


– Стамбени део:

Цена са ПДВ-ом по m²
5,19 динара


– Услужна делатност
I категорија
– Услужна делатност
II категорија
– Услужна делатност
III категорија
магацински простор

Цена без ПДВ-а
33,61 динара
15,69 динара
11,23 динара
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2. Повећање цена врши се у износ у од 4% у складу са ра
стом цена на мало.
3. Ову одлуку доставити оснивачу на сагласност.
4. Ова одлука ступа на снагу даном давања сагласности
од стране Општинског већа градске општине Гроцка, и иста
ће се примењивати од 1. јануара 2013. године.
5. По добијању сагласности од оснивача, одлуку са це
новником објавити у „Службеном листу града Београда”.
Управни одбор ЈКП „Гроцка” – Гроцка
Број 2705/8, 4. децембра 2012. године

31. децембар 2012.

Ценовник пијачних услуга Гроцка
Назив услуге

Цена са ПДВ-ом

Закуп тезге пољ. произв. (три месеца)

3.775,02

Закуп тезге за СТР (три месеца)

4.483,02

Закуп расхладних витрина (три месеца)

4.499,00

Дневна пијачнина

293,00

Одржавање чистоће на дневном нивоу 
на јавним површинама пијаце „Гроцке”

293,00

Јавно комунално предузеће „Гроцка”
Број 2706/1, 5. децембра 2012. године

Председник
Добрица Живковић, с. р.

Председник Управног одбора
Добрица Живковић, с. р.

Ценовник изношења смећа
Назив услуге

Цена са ПДВ -ом

Смеће домаћинства

491,00

Стамбени део по m²

5,19
Цена без ПДВ-а

Услужна делатност I категорија

33,61

II категорија

15,69

III категорија магацински простор

11,23

Јавно комунално предузеће „Гроцка”
Број 2706, 5. децембра 2012. године
Председник Управног одбора
Добрица Живковић, с. р.
Управни одбор ЈКП „Гроцка” из Гроцке, на седници одр
жаној 4. децембра 2012. године, разматрајући предлог за по
већање цена услуге изношења смећа и грејања, пијачних и
погребних услуга за 4%, на основу члана 28. Закона о кому
налним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11),
члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању делат
ности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр.
25/00, 25/02, 107/05 и 108/05) и члана 31. Статута ЈКП „Гроц
ка” бр. 2664/3-1 од 7. новембра 2011. године донео је

ОДЛУКУ

Управни одбор ЈКП „Гроцка” из Гроцке, на седници
одржаној 4. децембра 2012. године, разматрајући предлог
за повећање цена услуге изношења смећа и грејања, пијач
них и погребних услуга за 4%, на основу члана 28. Закона
о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број
88/11), члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса („Службени гласник РС”,
бр. 25/2000, 25/02, 107/05 и 108/05) и члана 31. Статута ЈКП
„Гроцка” бр. 2664/3-1 од 7. новембра 2011. године донео је

ОДЛУКУ
О ПОВЕЋАЊУ ЦЕНА ПИЈАЧНИХ УСЛУГА ВРЧИН
1. Повећава се цена пијачних услуга Врчин тако да гласи:
Продаја робе на тезги
– затворена тезга – закуп
1.366,00 динара
– отворена тезга – закуп
1.022,00 динара
Продаја робе из возила
– комби
225,00 динара
– камион до 4 t
338,00 динара
– трактор са корпом
109,00 динара
– камион преко 4 t
425,00 динара
Продаја сира
– посуда до 10 kg
109,00 динара
Пијачнина
– пијачнина 2 m²
158,00 динара
– пијачнина 1 m²
79,00 динара
Пијачнина сточна пијаца
– Свиње и овце
87,00 динара
– Прасићи и јагњићи
28,00 динара
Сточна вага
– крупна стока
89,00 динара
– ситна стока	
34,00 динара

О ПОВЕЋАЊУ ЦЕНА ПИЈАЧНИХ УСЛУГА ГРОЦКА
1. Повећава се цена пијачних услуга Гроцка тако да гласи:
– Закуп тезге пољ. произв. 
(три месеца)
3.775,02 динара
– Закуп тезге за СТР (три месеца)
4.483,02 динара
– Закуп расхладних витрина 
(три месеца)
4.499,00 динара
– Дневна пијачнина
293,00 динара
– Одржавање чистоће на дневном нивоу 
на јавним пов. пијаце „Гроцка” 2 m²
293,00 динара
2. Повећање цена врши се у износу од 4% у складу са
растом цена на мало.
3. Ову одлуку доставити оснивачу на сагласност.
4. Ова одлука ступа на снагу даном давања сагласности
од стране Општинског већа градске општине Гроцка, и иста
ће се примењивати од 1. јануара 2013. године.
5. По добијању сагласности од оснивача, одлуку са це
новником објавити у „Службеном листу града Београда”.

2. Повећање цена врши се у износу од 4% у складу са
растом цена на мало.
3. Ову одлуку доставити оснивачу на сагласност.
4. Ова одлука ступа на снагу даном давања сагласности
од стране Општинског већа градске општине Гроцка, и иста
ће се примењивати од 1. јануара 2013. године.
5. По добијању сагласности од оснивача, одлуку са це
новником објавити у „Службеном листу града Београда”.

Управни одбор ЈКП „Гроцка” – Гроцка
Број 2706/6, 4. децембра 2012. године

Управни одбор ЈКП „Гроцка” – Гроцка
Број 2705/7, 4. децембра 2012. године

Председник
Добрица Живковић, с. р.

Председник
Добрица Живковић, с. р.

31. децембар 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Ценовник комуналних услуга 
пијачне услуге Врчин
Продаја робе на тезги
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5. По добијању сагласности од оснивача, одлуку са це
новником објавити у „Службеном листу града Београда”.
Цена са ПДВ-ом

Затворена тезга – закуп

1.366,00

Отворена тезга – закуп

1.022,00

Управни одбор ЈКП „Гроцка” – Гроцка
Број 2705/4, 4. децембра 2012. године
Председник
Добрица Живковић, с. р.

Продаја робе из возила
Комби

225,00

Камион до 4 t

338,00

Трактор са корпом

109,00

Камион преко 4 t

425,00

Продаја сира
Посуда до 10 kg

109,00

Пијачнина
Пијачнина 2 m²

158,00

Пијачнина 1 m²

79,00

Пијачнина – сточна пијаца
Свиње и овце

87,00

Прасићи и јагњићи

28,00

Сточна вага
Крупна стока

89,00

Ситна стока

34,00

Јавно комунално предузеће „Гроцка”
Број 2706/2, 5. децембра 2012. године
Председник Управног одбора
Добрица Живковић, с. р.

Управни одбор ЈКП „Гроцка” из Гроцке на седници
одржаној 4. децембра 2012. године, разматрајући пред
лог за повећање цена услуге изношења смећа и грејања,
пијачних и погребних услуга за 4%, на основу члана 28.
Закона о комуналним делатностима („Службени гласник
РС”, број 88/11), члана 27. Закона о јавним предузећима
и обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник РС”, бр. 25/2000, 25/02, 107/05 и 108/05) и члана
31. Статута ЈКП „Гроцка” бр. 2664/3-1 од 7. новембра 2011.
године донео је

ОДЛУКУ
О ПОВЕЋАЊУ ЦЕНА ПИЈАЧНИХ УСЛУГА УМЧАРИ
1. Повећава се цена пијачних услуга Умчари тако да гласи:
Продаја робе на тезги
– Закуп отворене тезге
1.330,00 динара
– Закуп затворене тезге
1.779,00 динара
– Пијачнина 2 m²
232,00 динара
– Пијачнина 1 m²
115,00 динара
– Одржавање чистоће на дневном нивоу 293,00 динара
– Продаја из возила – трактор с корпом 109,00 динара
– Продаја из возила – комби
225,00 динара
– Камион до 4 t
338,00 динара
– Сир посуда 10 kg
109,00 динара
– Сточна пијаца – овце и свиње 
по комаду
87,00 динара
– Сточна пијаца – прасићи и јагњићи
28,00 динара
– Сточна вага – крупна стока по комаду
89,00 динара
– Сточна вага – ситна стока по комаду
34,00 динара
2. Повећање цена врши се у износу од 4% у складу са
растом цена на мало.
3. Ову одлуку доставити оснивачу на сагласност.
4. Ова одлука ступа на снагу даном давања сагласности
од стране Општинског већа Градске општине Гроцка, и иста
ће се примењивати од 1. јануара 2013. године.

Ценовник пијачних услуга Умчари
Продаја робе на тезги

Цена са ПДВ-ом

Закуп отворене тезге

1.330,00

Закуп затворене тезге

1.779,00

Пијачнина 2 m²

232,00

Пијачнина 1 m²

115,00

Одржавање чистоће на дневном нивоу

293.00

Продаја из возила – трактор са корпом

109,00

Продаја из возила – комби

225,00

Камион до 4 t

338,00

Сир посуда 10 kg

109,00

Сточна пијаца – овце и свиње по комаду

87,00

Сточна пијаца – прасићи и јагњићи

28,00

Сточна вага крупна стока по комаду

89,00

Сточна вага ситна стока по комаду

34,00

Јавно комунално предузеће „Гроцка”
Број 2706/3, 5. децембра 2012. године
Председник Управног одбора
Добрица Живковић, с. р.

Управни одбор ЈКП „Гроцка” из Гроцке, на седници
одржаној 4. децембра 2012. године, разматрајући предлог
за повећање цена услуге изношења смећа и грејања, пијач
них и погребних услуга за 4%, на основу члана 28. Закона
о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број
88/11), члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса („Службени гласник РС”,
бр. 25/2000, 25/02, 107/05 и 108/05) и члана 31. Статута ЈКП
„Гроцка” бр. 2664/3-1 од 7. новембра 2011. године донео је

ОДЛУКУ
О ПОВЕЋАЊУ ЦЕНА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА
1. Повећава се цена погребних услуга тако да гласи:
– Резервација уређеног празног 
гробног места
29.859,00 динара
– Сахрањивање са уређењем хумке
6.716,00 динара
– Сахрањивање у гробницу
6.716,00 динара
– Уколико у гробници има воде 
или је неуредна
7.464,00 динара
– Есхумација са прописаним трошковима 
+ три дневнице
44.786,00 динара
– Есхумација са прописаним 
трошковима из привремене гробнице 
+ три дневнице
22.388,00 динара
– Коришћење капеле
2.238,00 динара
– Коришћење колица од куће покојника 4.477,00 динара
– Коришћење колица из капеле
596,00 динара
– Коришћење кухиње
2.984,00 динара
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– Коришћење грејалице у кухињи
1.491,00 динара
– Такса за извођење радова
1.796,00 динара
– Подизање плоче – ризичне код сахрана 5.224,00 динара
– Одржавање гробног места и закуп
744,00 динара
– Одржавање и закуп гробнице
1.491,00 динара
– Уређење гробног места по захтеву
744,00 динара
– Болеч
682,00 динара
– Коришћење сале
8.000,00 динара
2. Повећање цена врши се у износу од 4% у складу са
растом цена на мало.
3. Ову одлуку доставити оснивачу на сагласност.
4. Ова одлука ступа на снагу даном давања сагласности
од стране Општинског већа градске општине Гроцка, и иста
ће се примењивати од 1. јануара 2013. године.
5. По добијању сагласности од оснивача, одлуку са це
новником објавити у „Службеном листу града Београда”.

31. децембар 2012.

Ценовник погребних услуга
Назив услуге

Цена

Резервација уређеног празног гробног места
Сахрањивање са уређењем хумке
Сахрањивање у гробницу
Уколико у гробници има воде или је неуредна
Есхумација са прописаним трошковима + три дневнице
Есхумација са прописаним трошковима из привремене гробнице 
+ три дневнице
Коришћење капеле
Коришћење колица од куће покојника
Коришћење колица из капеле
Коришћење кухиње
Коришћење грејалице у кухињи
Такса за извођење радова
Подизање плоче – ризичне код сахрана
Одржавање гробног места и закуп
Одржавање и закуп гробнице
Уређење гробног места по захтеву
Болеч
Коришћење сале

29.859,00
6.716,00
6.716,00
7.464,00
44.786,00
22.388,00
2.238,00
4.477,00
596,00
2.984,00
1.491,00
1.796,00
5.224,00
744,00
1.491,00
744,00
682,00
8.000,00

Јавно комунално предузеће „Гроцка”
Број 2706/4, 5. децембра 2012. године

Управни одбор ЈКП „Гроцка” – Гроцка
Број 2705/5, 4. децембра 2012. године

Председник Управног одбора
Добрица Живковић, с. р.

Председник
Добрица Живковић, с. р.

САДРЖАЈ
Страна
Решење о давању сагласности Јавном кому-
налном предузећу „Београдски водовод и канализа
ција” на Одлуку о цени воде и одвођења отпадних
вода са Одлуком – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Ценовник пија-
чних услуга Јавног комуналног предузећа „Градске
пијаце” са Одлуком и Ценовником – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности Јавном комунал-
ном предузећу „Паркинг сервис” на измену и до
пуну Ценовника услуга специјалним дизалицама,
нисконосеће полуприколице, дизалице КОЛЕС,
дизалице МАГИРУС и осталог по налогу над
лежних државних органа (по налогу комуналне
инспекције и МУП-а) – комерцијално ангажовање
са Одлуком о измени и допуни Ценовника – – – – –

1
1

4

Акти градских општина
БАРАЈЕВО
Одлука о буџет у градске општине Барајево за
2013. годину  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о образовању Општинског штаба за
ванредне сит уације градске општине Барајево  – – –

12

ГРОЦКА
Одлука о ребаланс у буџет у градске општине
Гроцка за 2012. годину – – – – – – – – – – – – – – – – –

13

7

Страна
Одлука о буџет у градске општине Гроцка за
2013. годину  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
17
Решење о престанку функције председника град-
ске општине Гроцка – – – – – – – – – – – – – – – – – –
23
Решење о престанку функције заменика пред
седника градске општине Гроцка – – – – – – – – – – –
23
Решење о престанку мандата Општинског већа
градске општине Гроцка – – – – – – – – – – – – – – – –
23
Одлука о престанку мандата одборника у Скуп-
штини градске општине Гроцка  – – – – – – – – – – –
23
Одлука о потврђивању мандата одборника
у Скупштини градске општине Гроцка – – – – – – – –
24
Решење о избору председника градске општине 
Гроцка – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
24
Решење о избору заменика председника градске
општине Гроцка – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
24
Решење о избору чланова Општинског већа
градске општине Гроцка – – – – – – – – – – – – – – – –
24
Одлука о престанку мандата одборника у Скуп-
штини градске општине Гроцка  – – – – – – – – – – –
25
Одлука о потврђивању мандата одборника у
Скупштини градске општине Гроцка – – – – – – – – –
25
Решење о давању сагласности на одлуке Управ-
ног одб ор а ЈКП „Гроцка” са одл укама и ценов-
ницима – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
25

„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
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