
"Сл.лист града Београда" бр. 20/13
Скупштина градске општине Обреновац,  на седници одржаној 21.  маја  2013. године,  на 
основу члана  43. став 1. и члана 63. став 1. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС'' 
број  54/09,  73/10, 101/10, 101/11 и 93/12)  и члана 24. тачке  2. Статута  градске  општине 
Обреновац ("Сл.лист  града Београда" бр.  44/08 и  4/10  и 15/10) на  предлог Већа  градске 
општине Обреновац,  донела је 

ДРУГУ ОДЛУКУ
 О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.
 У Одлуци о буџету градске општине Обреновац за 2013.  годину ("Сл.лист града 

Београда" бр. 67/12 и 12/13)  члан 1. мења се и гласи:

Буџет градске општине Обреновац за 2013. годину (у даљем тексту: буџет) састоји се од:

у динарима

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1 Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 2,015,370,500

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БУЏЕТА 2,015,270,500

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 100,000

2 Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 2,208,525,210

2.1. ТЕКУЋИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 1,881,883,166

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 326,642,044

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ -193,154,710
 
Издаци за набавку финансијске имовине 

Примања од продаје финансијске имовине 500,000

УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ -192,654,710

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Примања од продаје финансијске имовине

Примања од задуживања 100,000,000

Неутрошена средства из претходних година 111,854,710

Издаци за отплату главнице дуга 19,200,000

Издаци за набавку финансијске имовине

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 192,654,710
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Приходи и примања буџета утврђени су у следећим износима:

 ОПИС
ЕКОНОМСКА

КЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТ 2013

I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА 2,015,370,500

1 Текући приходи 7 2,015,270,500

1.1. Уступљени приходи 7 1,224,679,000

Порез на приход од самосталне делатности 711 55,365,000

Порез на зараде 711 284,514,000

Порез на земљиште 711  

Порез на приход од продаје непокретности 711 30,000,000

Порез на наслеђе и поклон 713 5,000,000

Порез на пренос апсолутних права 713 50,000,000

Накнада за загађивање животне средине 714 480,000,000

Капитални трансфер од Републике 733 55,000,000

Текући трансфери од Града 733 1,800,000

Tрансфери између истих нивоа власти 781 263,000,000

2. Изворни приходи 7 790,591,500

Порез на имовину 713 252,641,000

Накнада за коришћење грађев. земљишта 741 400,000,000

Приходи од закупа пословног простора 742 35,000,000

Комуналне таксе 714-716 30,000,000

Камате 741 20,000,000

Приходи органа 742 9,000,000

Административне таксе 742 4,000,000

Новчане и мандатне казне 743 500,000
Добровољни трансфери од 
физичких и правних лица 744  

Мешовити приходи 745 31,150,500

Закупнина за стан у државној својини 745 1,000,000

Меморандумске ставке за рефундацију
 расхода 771-772 7,300,000

2 Примања од продаје нефинансијске имовине 8 100,000
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3 Примања од продаје финансијске имовине 
и задуживања 9 100,500,000

II
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ 
ГОДИНЕ 111,854,710

1 Вишак прихода 111,854,710

 2,227,725,210
     
Расходи  и  издаци  за  набавку  нефинансијске  имовине  и  издаци  за  набавку  финансијске 
имовине из буџета по појединачној намени, утврђују се у следећим износима:

у дин.

Ек.кл. ОПИС Укупна средства

4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 1,881,883,166

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 300,731,865

411 Плате, додаци и накнаде запослених /зараде/ 223,477,500

412 Социјални доприноси на терет послодавца 41,560,690

413 Накнаде у натури 2,660,000

414 Социјална давања запосленима 13,933,675

415 Накнаде трошкова за запослене 2,950,000

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 4,150,000

417 Одборнички додатак 12,000,000

42 КОРИШЋЕЊЕ  УСЛУГА И РОБА 1,001,388,452

421 Стални трошкови 104,256,345

422 Трошкови путовања 54,250,000

423 Услуге по уговору 81,140,405

424 Специјализоване услуге 537,960,121

425 Текуће поправке и одржавање 199,674,620

426 Материјал 24,106,961

44 ОТПЛАТА КАМАТА 10,800,000

441 Отплата домаћих камата 10,000,000

444 Пратећи трошкови задуживања 800,000

45 СУБВЕНЦИЈЕ 431,500,000

451
Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 428,500,000

454 Субвенције приватним предузећима 3,000,000

46 ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

463 Трансфери осталим нивоима власти 14,700,000

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 12,700,000

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 2,000,000

47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И ЗАШТИТА 47,800,000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 47,800,000
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48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 69,462,849

481 Дотације невладиним организацијама 45,435,849

482 Порези, обавезне таксе и казне 13,286,000

483 Новчане казне и пенали по решењима судова 500,000

485
Накнада штете за повреде или штету
 нанету од стране државних органа 10,241,000

49 РЕЗЕРВЕ 5,500,000

499 Средства резерве 5,500,000

5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 326,642,044

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 321,142,044

511 Зграде и грађевински објекти 288,740,000

512 Машине и опрема 23,953,244

513 Oстале некретнине и опрема 700,000

515 Нематеријална имовина 7,748,800

54 ПРИРОДНА ИМОВИНА 5,500,000

541 Земљиште 5,500,000

6
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И 
НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 19,200,000

61 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 19,200,000

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 19,200,000

                УКУПНО 2,227,725,210

Члан 2.
У текстуалнoм делу члан 10. мења се и гласи: 
"Укупна  средства  буџета  градске  општине  Обреновац  утврђена  су  у  износу  од 

2.227.725.210  динара. Укупна средства формирана су приходима и примањима из следећих 
извора:

- прихода из буџета у износу од 1.688.770.500 динара - извор финансирања 01;
- трансфера  истог  нивоа  власти  у  износу  од  263.000.000  динара  -  извор 

финансирања 02;
- средстава  социјалних  доприноса  у  износу  од  7.300.000  динара  –  извор 

финансирања 03;
- донација  од  осталих  нивоа  власти  у  износу  од  56.800.000  динара  –  извор 

финансирања 07;
- примања  од  домаћих  задуживања  у  износу  од  100.000.000  динара  –  извор 

финансирања 10;
- процењеног  буџетског  суфицита  у  износу  од  111.854.710 динара  –  извор 

финансирања 13."

У табеларном делу члана 10.  Одлуке  долази до промена у разделима на следећи 
начин:

• У разделу 1 – Управа градске општине, позиција 1, функционална класификација 130 – 
Опште  услуге,  економска  класификација  411  "Плате  и  додаци  запослених",  извор 
финансирања  13,  износ  од  ''4.200.000''  динара,  замењује  се  износом  од  ''12.607.500''  
динара, остали извори финансирања остају непромењени, тако да се  укупан износ од 
''132.800.000''  динара, замењује износом од ''141.207.500'' динара;
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• У разделу 1 – Управа градске општине, позиција 2, функционална класификација 130 – 
Опште  услуге,  економска  класификација  412  "Социјални  доприноси  на  терет 
послодавца", извор финансирања 13, износ од ''800.000'' динара, замењује се износом од 
''2.392.500'' динара,  остали извори финансирања остају непромењени, тако да се  укупан 
износ од ''25.200.000''  динара, замењује износом од ''26.792.500'' динара;

• У разделу 1 – Управа градске општине, позиција 7, функционална класификација 130 – 
Опште услуге,  економска класификација 421 "Стални трошкови",  извор финансирања 
01,  износ од ''44.000.000'' динара, замењује се износом од ''42.800.000'' динара,  тако да се 
укупан износ од ''44.000.000'' динара, замењује износом од ''42.800.000'' динара;

• У разделу 1 – Управа градске општине, позиција 17, функционална класификација 130 – 
Опште  услуге, економска класификација 512 ''Машине и опрема", извор финансирања 
01, износ од ''10.000.000'' динара, замењује се износом од ''7.700.000'' динара, додаје се 
извор финансирања 13, у износу од "2.600.000" динара,  тако да се  укупан износ од 
''10.000.000'' динара, замењује износом од ''10.300.000'' динара;

• У разделу 1 – Управа градске општине, позиција 26, функционална класификација 160 – 
Опште јавне услуге  некласификоване на другом месту,  економска класификација 481 
"Дотације за финансирање редовног рада политичких странака'', извор финансирања 01, 
износ од "1.000.000" динара,  замењује  се  износом од ''1.200.000''  динара,   тако да се 
укупан износ од ''1.000.000'' динара, замењује износом од ''1.200.000'' динара.

• У разделу 1 – Управа градске општине, позиција 46, функционална класификација 070 – 
Социјална  помоћ  угроженом  становништву,  економска  класификација  451  "Текуће 
субвенције ЈКП Водовод и канализација'', извор финансирања 01,  износ од "4.500.000" 
динара,  замењује  се  износом  од  ''6.500.000''  динара,   тако  да  се  и  укупан  износ  од 
''4.500.000'' динара, замењује износом од ''6.500.000'' динара;

• У разделу 1 – Управа градске општине, позиција 50, функционална класификација 070 – 
Социјална помоћ угроженом становништву,  економска класификација 472 "Трошкови 
сахране  социјално  необезбеђених  лица'',  извор  финансирања  01,   износ  од  "400.000" 
динара, замењује се износом од ''500.000'' динара,  тако да се и укупан износ од ''400.000'' 
динара, замењује износом од ''500.000'' динара;

Извори финансирања за раздео 1 – Управа градске општине  – 01 Приходи из буџета, износ 
од ''742.670.000'' динара замењује се износом од ''741.470.000'' динара, 13 Вишак прихода, 
износ од ''36.300.000''  динара, замењује се износом од ''48.900.000''  динара, остали извори 
финансирања  остају  непромењeни,  тако  да  се  укупан  износ  од  ''883.470.000''  динара, 
замењује износом од ''894.870.000 динара.

• У разделу 3 – Месне заједнице,  позиција 82, функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге, економска класификација 421 "Стални трошкови'', извор финансирања 01, 
износ  од  ''6.920.000''  динара,  замењује  се  износом  од  ''6.681.000''  динара,  извор 
финансирања 13, износ од ''63.000''динара, замењује се износом од ''32.645'' динара, тако 
да се  укупан износ од ''6.983.000'' динара, замењује износом од ''6.713.645'' динара;

• У разделу 3 – Месне заједнице,  позиција 83, функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге, економска класификација 423 "Услуге по уговору'',  извор финансирања 01, 
износ  од  ''3.520.000''  динара,  замењује  се  износом  од  ''5.604.000''  динара,  извор 
финансирања 13, износ од ''213.000''динара, замењује се износом од ''343.095''  динара, 
тако да се  укупан износ од ''3.733.000'' динара, замењује износом од ''5.947.095'' динара;

• У разделу 3 – Месне заједнице,  позиција 84, функционална класификација 160 – Опште 
јавне  услуге,  економска  класификација  424  "Специјализоване  услуге'',  извор 
финансирања 01, износ од ''863.000'' динара, замењује се износом од ''598.000'' динара, 
тако да се  укупан износ од ''863.000'' динара, замењује износом од ''598.000'' динара;
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• У разделу 3 – Месне заједнице,  позиција 85, функционална класификација 160 – Опште 
јавне  услуге,  економска  класификација  425  "Текуће  поправке  и  одржавање'',   извор 
финансирања  01,  износ  од  ''13.883.000''  динара,  замењује  се  износом  од  ''13.421.000''  
динара,  извор  финансирања  13,  износ  од  ''2.250.000''динара,  замењује  се  износом  од 
''2.083.620'' динара,   тако да се  укупан износ од ''16.133.000'' динара, замењује износом 
од ''15.504.620'' динара;

• У разделу 3 – Месне заједнице,  позиција 86, функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге, економска класификација 426 "Материјал'',  извор финансирања 01, износ 
од ''3.212.000'' динара, замењује се износом од ''3.327.000'' динара, извор финансирања 
13, износ од ''10.000'' динара, замењује се износом од ''15.961'' динара, тако да се  укупан 
износ од ''3.222.000'' динара, замењује износом од ''3.342.961'' динара;

• У разделу 3 – Месне заједнице,  позиција 87, функционална класификација 160 – Опште 
јавне  услуге,  економска  класификација  481  "Дотација  невладиним  организацијама'',  
извор финансирања 01, износ од ''4.429.000'' динара, замењује се износом од ''5.668.500''  
динара,  извор  финансирања  13,  износ  од  ''319.400''  динара,  замењује  се  износом  од 
''247.349'' динара,   тако да се  укупан износ од ''4.748.400'' динара, замењује износом од 
''5.915.849'' динара;

• У разделу 3 – Месне заједнице,  позиција 89, функционална класификација 160 – Опште 
јавне услуге, економска класификација 512 "Машине и опрема'',  извор финансирања 01,  
износ  од  ''3.307.000''  динара,  замењује  се  износом  од  ''3.227.000''  динара,  извор 
финансирања 13, износ од ''203.000'' динара, замењује се износом од ''161.074'' динара, 
тако да се  укупан износ од ''3.510.000'' динара, замењује износом од ''3.388.074'' динара;

Извори финансирања за  раздео 3 – Месне заједнице  –  01 Приходи из буџета,  износ од 
''36.308.000''  динара замењује се износом од ''38.700.500'' динара, 13 Вишак прихода, износ 
од ''3.060.400'' динара, замењује се износом од ''2.885.744'' динара,  тако да се укупан износ 
од ''39.368.400'' динара, замењује износом од ''41.586.244'' динара.

• У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу,  позиција 90, функционална класификација 
620  –  Развој  заједнице,  економска  класификација  411  "Плате  и  додаци  запослених'', 
извор  финансирања  01,  износ  од  ''50.300.000''  динара,  замењује  се  износом  од 
''48.860.000''  динара,  извор  финансирања  13,  износ  од  ''8.460.000''  динара,  замењује 
износом од ''9.900.000'' динара,  тако да  укупан износ остаје непромењен;

• У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу,  позиција 91, функционална класификација  
620 – Развој  заједнице,  економска класификација 412 "Социјални доприноси на терет 
послодавца", извор финансирања 01, износ од ''9.000.000'' динара, замењује се износом 
од ''8.740.000'' динара, извор финансирања 13, износ од ''1.540.000'' динара, замењује се 
износом од ''1.800.000'' динара, тако да   укупан износ остаје непромењен;

• У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу,  позиција 100,  функционална класификација 
620 – Развој заједнице, економска класификација 424 "Остале специјализоване услуге – 
природне површине", додаје се извор финансирања 01, у износу од '2.700.000'' динара, 
остали  извори  финансирања  остају  непромењени,  тако  да  се   укупан  износ  од 
''40.000.000'' динара, замењује износом од ''42.700.000'' динара;

• У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу,  позиција 101, функционална класификација 
620 – Развој заједнице, економска класификација 424 "Услуге очувања животне средине 
и геодетске услуге",  извор финансирања 01, износ од ''7.100.000''  динара, замењује се 
износом од ''6.600.000'' динара, тако да се  укупан износ од ''7.100.000'' динара, замењује 
износом од ''6.600.000'' динара;

• У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу,  позиција 102, функционална класификација 
620 – Развој заједнице, економска класификација 424 "Остале специјализоване услуге – 
елаборат и студија",  извор финансирања 01, износ од ''3.200.000''  динара, замењује се 
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износом од ''2.100.000'' динара, тако да се  укупан износ од ''3.200.000'' динара, замењује 
износом од ''2.100.000'' динара;

• У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу,  позиција 103, функционална класификација 
620 – Развој заједнице, економска класификација 425 "Текуће поправке и одржавање – 
саобраћајница'',  извор  финансирања  01,  износ  од  ''22.000.000''динара,  замењује  се 
износом од ''19.700.000'' динара, извор финансирања 02, износ од ''101.000.000'' динара, 
замењује се износом од ''105.400.000'' динара,  тако да се  укупан износ од ''123.000.000'' 
динара, замењује износом од ''125.100.000'' динара;

• У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу,  позиција 105, функционална класификација 
620 – Развој заједнице, економска класификација 425 "Текуће поправке и одржавање – 
уређење  терена'',  извор  финансирања  01,  износ  од  ''10.530.000''динара,  замењује  се 
износом  од  ''12.030.000''  динара,   тако  да  се   укупан  износ  од  ''10.530.000''  динара, 
замењује износом од ''12.030.000'' динара;

• У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу,  позиција 107, функционална класификација 
620 – Развој  заједнице,  економска класификација  425 "Текуће  поправке и одржавање 
стамбених  зграда,  извор финансирања  01,  износ  од  ''10.000.000''  динара,  замењује  се 
износом од ''9.000.000'' динара, тако да се  укупан износ од ''10.000.000'' динара, замењује 
износом од ''9.000.000'' динара;

• У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу,  позиција 108, функционална класификација 
620 – Развој заједнице, економска класификација 426 "Материјал – редовна делатност'',  
извор финансирања 01, износ од ''7.044.000'' динара, замењује се износом од ''7.544.000''  
динара, тако да се  укупан износ од ''7.044.000'' динара, замењује износом од ''7.544.000'' 
динара;

• У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу,  позиција 111, функционална класификација 
620  –  Развој  заједнице,  економска  класификација  485  "Накнада  штете  од  државних 
органа'',  извор финансирања 01, износ од ''13.591.000'' динара, замењује се износом од 
''9.091.000''  динара,  извор  финансирања  02,  износ  од  ''4.000.000''  динара,  замењује  се 
износом од ''1.000.000'' динара, тако да се  укупан износ од ''17.591.000'' динара, замењује 
износом од ''10.091.000'' динара;

• У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу,  позиција 113, функционална класификација 
620 – Развој заједнице, економска класификација 511 "Зграде и грађевински објекти за 
расељавање'' ,  извор финансирања 01, износ од ''27.000.000'' динара, замењује се износом 
од  ''30.000.000''  динара,   тако  да  се   укупан  износ  од  ''27.000.000''  динара,  замењује 
износом од ''30.000.000'' динара;

• У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу,  позиција 114, функционална класификација 
620 – Развој заједнице, економска класификација 511,  "Зграде и грађевински објекти – 
уређење терена и јавна расвета'',   извор финансирања 01, износ од ''4.400.000'' динара,  
замењује  се  износом  од  ''14.500.000''  динара,  извор  финансирања  07,  износ  од 
''60.000.000''  динара,  замењује  се  износом од ''55.000.000''  динара,  тако да се   укупан 
износ од ''64.400.000'' динара, замењује износом од ''69.500.000'' динара;

• У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу,  позиција 116, функционална класификација 
620 – Развој заједнице, економска класификација 511 ''Пројектно планирање – пројектна 
документација'',   извор  финансирања  01,  износ  од  ''6.800.000''  динара,  замењује  се 
износом од ''5.500.000'' динара,  тако да се  укупан износ од ''6.800.000'' динара, замењује 
износом од ''5.500.000'' динара;

• У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу,  позиција 117, функционална класификација 
620  –  Развој  заједнице,  економска  класификација  511  ''Зграде  и  објекти  –  остали 
простори'',  извор финансирања 01, износ од ''76.300.000'' динара, замењује се износом од 
''66.400.000'' динара, извор финансирања 02, износ од ''10.000.000'' динара, замењује се 
износом од ''8.600.000''  динара,  извор финансирања 13, износ од ''43.000.000''  динара, 
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замењује се износом од ''48.000.000'' динара,  тако да се  укупан износ од ''129.300.000'' 
динара, замењује износом од ''123.000.000'' динара;

• У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу,  позиција 119, функционална класификација 
620 – Развој заједнице, економска класификација 541 ''Земљиште'',  извор финансирања 
01, износ од ''1.000.000'' динара, замењује се износом од ''5.500.000'' динара,  тако да се  
укупан износ од ''1.000.000'' динара, замењује износом од ''5.500.000'' динара;

Извори финансирања за раздео 4 – Јавно предузеће за изградњу  –07- Донације од осталих 
нивоа власти,  износ од ''60.000.000''  динара,  замењује се износом од  ''55.000.000'' динара, 
извор финансирања 13, износ од ''53.000.000'' динара, замењује се износом од ''59.700.000''  
динара,  остали  извори  финансирања  остају  непромењeни,  тако  да  се  укупан  износ  од 
''694.100.000'' динара, замењује износом од ''695.800.000'' динара.

• У разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне средине,  позиција 124, функционална 
класификација 130 – Опште услуге,  економска класификација 414 "Социјална давања 
запосленима'',  додаје се извор финансирања 13, у  износу од ''63.675''  динара,  остали 
извори  финансирања  остају  непромењени,  тако  да  се   укупан  износ  од  ''1.270.000'' 
динара, замењује износом од ''1.333.675'' динара;

• У разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне средине,  позиција 127, функционална 
класификација 130 – Опште услуге, економска класификација 421 "Стални трошкови'',  
извор финансирања 01,  износ од ''2.291.500'' динара, замењује износом од ''2.256.700''  
динара, тако да се  укупан износ од ''2.291.500''  динара, замењује износом од ''2.256.700'' 
динара;

• У разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне средине,  позиција 129, функционална 
класификација 130 – Опште услуге, економска класификација 423 "Услуге по уговору'',  
извор финансирања 01, износ од ''3.551.500'' динара, замењује се износом од ''3.636.310''  
динара, тако да се  укупан износ од ''3.551.500'' динара, замењује износом од ''3.636.310'' 
динара;

• У разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне средине,  позиција 131, функционална 
класификација 130 – Опште услуге, економска класификација 425 "Текуће поправке и 
одржавање'', извор финансирања 01, износ од ''260.000'' динара, замењује се износом од 
''340.000''  динара, тако да се  укупан износ од ''260.000''  динара, замењује износом од 
''340.000''  динара;

• У разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне средине,  позиција 132, функционална 
класификација 130 – Опште услуге, економска класификација 426 "Материјал – редовна 
делатност'', извор финансирања 01, износ од ''1.200.000'' динара, замењује се износом од 
''1.170.000'' динара, тако да се  укупан износ од ''1.200.000'' динара, замењује износом од 
'1.170.000''  динара;

• У разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне средине,  позиција 133, функционална 
класификација  130 –  Опште услуге,  економска  класификација  482 "Порези,  обавезне 
таксе и казне '', извор финансирања 01, износ од ''250.000'' динара, замењује се износом 
од ''150.000'' динара, тако да се  укупан износ од ''250.000'' динара, замењује износом од 
''150.000''  динара;

• У разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне средине,  позиција 136, функционална 
класификација 530 – Заштита животне средине, економска класификација 423 "Услуге 
по уговору'', извор финансирања 02, износ од ''4.500.000'' динара, замењује се износом од 
''4.085.000'' динара, остали извори финансирања остају непромењени,  тако да се  укупан 
износ од ''4.550.000'' динара, замењује износом од ''4.135.000'' динара;

• У разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне средине,  позиција 137, функционална 
класификација  530  –  Заштита  животне  средине,  економска  класификација  424 
"Специјализоване  услуге'',  извор  финансирања  02,  износ  од  ''27.330.000''  динара, 
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замењује  се  износом  од  ''28.448.830''  динара,  остали  извори  финансирања  остају 
непромењени, тако да се  укупан  износ од ''28.885.291''  динара,  замењује износом од 
''30.004.121'' динара;

• У разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне средине,  позиција 138, функционална 
класификација 530 – Заштита животне средине, економска класификација 425 "Текуће 
поправке и одржавање'', извор финансирања 02, износ од ''617.000'' динара, замењује се 
износом од ''100.000''  динара, тако да се  укупан износ од ''617.000''  динара, замењује 
износом од ''100.000'' динара;

• У разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне средине,  позиција 139, функционална 
класификација  530  –  Заштита  животне  средине,  економска  класификација  426 
"Материјал'', извор финансирања 02, износ од ''350.000'' динара, замењује се износом од 
''450.000''  динара, тако да се  укупан износ од ''350.000''  динара, замењује износом од 
''450.000'' динара;

• У разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне средине,  позиција 140, функционална 
класификација 530 – Заштита животне средине, економска класификација 511 "Зграде и 
грађевински објекти'', извор финансирања 02, износ од ''2.253.000'' динара, замењује се 
износом од ''2.240.000'' динара, тако да се  укупан износ од ''2.253.000'' динара, замењује 
износом од ''2.240.000'' динара;

• У разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне средине, позиција 141,  функционална 
класификација 530 – Заштита животне средине, економска класификација 512 "Машине 
и опрема'', извор финансирања 02, износ од ''4.250.000'' динара, замењује се износом од 
''3.976.170'' динара, тако да се и укупан износ од ''4.250.000'' динара замењује износом од 
''3.976.170'' динара;

Извори финансирања за  раздео 5 – Јавно предузеће  за  заштиту животне средине,  вишак 
прихода – 13 , износ од ''305.291'' динара, замењује се износом од ''368.966'' динара, остали 
извори финансирања остају непромењени, тако да се укупан износ од ''67.605.291'' динара 
замењује изном од '''67.668.966'' динара.

* * *
Изменама у структури извора финансирања по разделима,   мења се и укупна структура 
извора финансирања за разделе од  1 до 6:

1- Приходи  из  буџета,  износ  од  ''1.687.578.000''  динара,  замењује  се  износом  од 
''1.688.770.500'' динара;

07  –  Донације  од  осталог  нивоа  власти,  износ  од  ''61.800.000''  динара,  замењује  се 
износом од ''56.800.000'' динара; 

    13- Вишак прихода, износ од ''92.665.691'' динара, замењује се износом од ''111.854.710'' 
динара;
Остали извори финансирања остају непромењени, тако да се укупан износ од "2.212.343.691'' 
динара, замењује износом од "2.227.725.210'' динара.

Члан 3.
Одлука  ступа  на  снагу  наредног  дана  од  дана  објављивања  у  "Службеном листу 

града Београда".

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-01 бр. 400 - 3 од  21. маја 2013. године
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                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
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