
                                                                                                                               
Скупштина градске општине Обреновац, на седници одржаној 04. јула 2012. 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 и 101/11) 
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 

ТРЕЋУ ОДЛУКУ
 О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2012. ГОДИНУ

Члан 1.
 У Одлуци о буџету градске општине Обреновац за 2012. годину ("Сл.лист града Београда" бр. 

58/11, 6/12 и 22/12)  члан 1. мења се и гласи:

"Примања и издаци буџета градске општине Обреновац за 2012. годину, утврђени су у следећим 
износима:
      

  Опис - БУЏЕТ 2012. ГОДИНЕ

Економска

 
 класифик

.

  1 2 3

I ПРИМАЊА 2,415,361,557

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 2,251,662,961

1. Уступљени приходи 760,462,961

 

Порез на приход од самосталне делатности 711 45,378,000

Порез на зараде 711 184,119,000

Порез на земљиште 711 21,703,000

Порез на приход од продаје непокретности 711 19,000,000

Порез на наслеђе и поклон 713 6,000,000

Порез на пренос апсолутних права 713 62,000,000

Накнада за моторна и друмска возила 714 15,000,000

Наменски трансфер од Републике 733 3,000,000

Наменски трансфери oд виших нивоа власти 733 12,722,308

Tрансфери између истих нивоа власти 781 391,540,653

2. Изворни приходи 1,490,600,000

Порез на имовину 713 200,000,000
Накнада за загађивање животне средине 714 700,000,000
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Посебна накнада за заштиту и унапређење 
животне средине 714 10,000

Накнада за коришћење грађев. земљишта 741 415,000,000

Приходи од закупа пословног простора 742 50,000,000

Комуналне таксе 714-716 45,000,000

Камате 741 45,000,000

Приходи органа 742 8,500,000

Административне таксе 742 3,000,000

Новчане и мандатне казне 743 500,000

Мешовити приходи 745 19,200,000

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

Меморандумске ставке за рефундацију
 расхода 771-772 3,390,000

3. Капитални приходи 600,000

Примања од продаје непокретности 811 100,000

II ИЗДАЦИ 4+5 2,396,161,557

ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 2,192,110,005

1. Расходи за запослене 41 263,452,112

2. Коришћење роба и услуга 42 1,334,371,950

3. Отплате камата 44 6,500,000

4. Субвенције 45 460,175,943

5. Издаци за социјалну заштиту 47 45,250,000

6. Остали расходи 48.49 55,960,000

ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ 4631-41 26,400,000

КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 4632-42  

  КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 5 204,051,552

III

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА И ОТПЛАТА 
ДУГА
И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  

 1.
Примања по основу продаје финансијске
имовине и отплате кредита 92 500,000

 2. Задуживање 91  
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2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911  

2.2. Задуживање код страних кредитора 912  

3. ОТПЛАТА ДУГА 61  

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 19,200,000

 3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612  

 3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613  

 4. Набавка финансијске имовине 62  

 IV Нето финансирање (1+2-3-4)   

     

V
 Вишак прихода из ранијих година / извор 
финансирања 13/ 3 163,698,596

 VI

Неутрошена средства од приватизације из 
ранијих година 
/ извор финансирања 13/ 3  

Члан 2.
 Члан 2. Одлуке мења се и гласи:
"Буџет градске општине Обреновац за 2012.годину састоји се од:
• Текућих прихода и примања у износу од  1.860.122.308 динара;
• Трансфера између буџетских корисника на истом нивоу власти у износу од  391.540.653 динара;
• Буџетског суфицита у износу од 163.698.596 динара;
• Расхода и издатака у износу од 2.023.820.904 динара;
• Расхода и издатака из трансфера у износу од 391.540.653 динара."

Члан 3.
У текстуалнoм делу члан 10. мења се и гласи: 
"Укупна  средства  буџета  градске  општине  Обреновац  утврђена  су  у  износу  од  2.415.361.557 

динара. Укупна средства формирана су приходима и примањима из следећих извора:
- прихода из буџета у износу од 1.837.210.000 динара - извор финансирања 01;
- трансфера истог нивоа власти у износу од 391.540.653 динара - извор финансирања 02;
- средстава социјалних доприноса у износу од 3.390.000 динара – извор финансирања 03;
- сопствених прихода у износу 3.800.000 динара – извор финансирања  04;
- донација од осталих нивоа власти у износу од 15.722.308 – извор финансирања 07;
- процењеног буџетског суфицита у износу од 163.698.596 – извор финансирања 13."

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

• У разделу 1 – Управа градске општине, позиција 4, функционална класификација 130 – Опште услуге, 
економска  класификација  414 "Социјална  давања  запосленима", извор  финансирања  01,  износ  од 
"2.788.000" динара, замењује се износом од "1.888.000" динара, остали извори остају непромењени, 
тако да се  укупан износ од "5.288.000" динара, замењује износом од "4.388.000" динара.

• У разделу 1 – Управа градске општине, позиција 6, функционална класификација 130 – Опште услуге,  
економска класификација 416 "Награде, бонуси и остали посебни расходи", извор финансирања 01, 
износ од "3.000.000" динара, замењује се износом од "500.000" динара, тако да се  укупан износ од 
"3.000.000" динара, замењује износом од "500.000" динара;
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• У разделу 1 – Управа градске општине, позиција 7, функционална класификација 130 – Опште услуге,  
економска класификација 417 "Одборнички додатак", извор финансирања 01, износ од  "11.000.000" 
динара, замењује се износом од "10.000.000" динара, тако да се  укупан износ од "11.000.000" динара,  
замењује износом од "10.000.000" динара;

• У разделу 1 – Управа градске општине, позиција 8, функционална класификација 130 – Опште услуге,  
економска  класификација  421  "Стални  трошкови",  извор  финансирања  01,  износ  од  "20.963.888" 
динара,  замењује  се  износом  "21.963.888"  динара,  извор  финансирања  13,  износ  од  "15.000.000" 
динара, замењује се износом од "14.000.000" динара, тако да  укупан износ од "35.963.888" динара,  
остаје непромењен.

• У разделу 1 – Управа градске општине, позиција 9, функционална класификација 130 – Опште услуге,  
економска  класификација  422  "Трошкови  путовања",  извор  финансирања  01,  износ  од  "600.000" 
динара, замењује се износом од "1.600.000" динара, тако да се  укупан износ од "600.000" динара, 
замењује износом од "1.600.000" динара;

• У разделу 1  –  Управа  градске  општине,  позиција  10,  функционална  класификација  130 –  Опште 
услуге,  економска  класификација  423  "Услуге  по  уговору",  извор  финансирања  01,  износ  од 
"23.500.000" динара, замењује се износом од "22.500.000" динара, остали извори финансирања остају 
непромењени, тако да се  укупан износ од "31.500.000" динара,  замењује  износом од "30.500.000" 
динара;

• У разделу 1  –  Управа  градске  општине,  позиција  12,  функционална  класификација  130 –  Опште 
услуге,  економска  класификација  424 "Специјализоване  услуге",  извор  финансирања  01,  износ  од 
"12.000.000"  динара,  замењује  се  износом  од  "13.000.000"  динара,   тако  да  се   укупан  износ  од 
"12.000.000" динара, замењује износом од "13.000.000" динара;

• У разделу 1  –  Управа  градске  општине,  позиција  18,  функционална  класификација  130  –  Опште 
услуге,  економска  класификација  512  "Машине  и  опрема",  извор  финансирања  01,   износ  од 
"4.000.000" динара, замењује се износом од "8.000.000" динара, додаје се извор финансирања 13, у 
износу од "2.000.000" динара, тако да се  укупан износ од "4.000.000" динара, замењује износом од 
"10.000.000" динара;

• У разделу 1 – Управа градске општине, позиција 19, функционална класификација 160 – Опште јавне 
услуге  некласификоване на другом месту,  економска класификација 515 "Нематеријална имовина", 
извор  финансирања  01,   износ  од  "3.000.000"  динара  се  брише,   тако  да  се  и  укупан  износ  од 
"3.000.000" динара брише;

• У разделу 1 – Управа градске општине, позиција 20, функционална класификација 160 – Опште јавне 
услуге  некласификоване  на  другом  месту,  економска  класификација  481  "Дотације  друштвеним, 
невладиним  и  верским  организацијама",  извор  финансирања  13,   износ  од  "1.000.000"  динара, 
замењује се износом од "2.200.000" динара, остали извори финансирања остају непромењени, тако да 
се  укупан износ од "7.000.000" динара, замењује износом од "8.200.000" динара;

• У разделу  1  –  Управа  градске  општине,  иза  позиције  20,  додаје  се  позиција  20/а,  функционална 
класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, економска класификација 
481 "Дотације осталим удружењима грађана", извор финансирања 01, у  износу од "700.000" динара.

• У  разделу  1  –  Управа  градске  општине,  позиција  34,  функционална  класификација  421  – 
Пољопривреда,  економска  класификација  451  "Текуће  субвенције  за  пољопривреду",  извор 
финансирања 01,  износ од "13.900.000" динара, замењује се износом од "23.900.000" динара, додаје се 
извор финансирања 13, у износу од "2.000.000" динара,  тако да се  укупан износ од "13.900.000"  
динара, замењује износом од "25.900.000" динара;

• У  разделу  1  –  Управа  градске  општине,  позиција  38,  функционална  класификација  620  –  Развој  
заједнице, економска класификација 424 "Одржавање зоохигијене", извор финансирања 01,  износ од 
"5.000.000"  динара,  замењује  се  износом  од  "1.500.000"  динара,    тако  да  се   укупан  износ  од 
"5.000.000" динара, замењује износом од "1.500.000" динара;
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• У  разделу  1  –  Управа  градске  општине,  позиција  41,  функционална  класификација  620  –  Развој  
заједнице, економска класификација 451 "Капиталне субвенције ЈКП "Обреновац" – изградња азила за 
напуштене  псе",  извор финансирања  01,   износ  од  "15.000.000"  динара  ,  замењује  се  износом од 
"10.300.000" динара,  додаје се извор финансирања 13 у износу од "8.200.000" динара,  тако да се 
укупан износ од "15.000.000" динара, замењује износом од "18.500.000" динара;

• У  разделу  1  –  Управа  градске  општине,  позиција  42,  функционална  класификација  620  –  Развој  
заједнице,  економска  класификација  451  "Капиталне  субвенције  ЈКП  "Обреновац"  ",  извор 
финансирања 01,  износ од "5.000.000" динара, замењује се износом од "7.000.000" динара,  тако да се 
укупан износ од "5.000.000" динара, замењује износом од "7.000.000" динара;

• У  разделу  1  –  Управа  градске  општине,  позиција  43,  функционална  класификација  620  –  Развој  
заједнице, економска класификација 451 "Капиталне субвенције ЈКП "Обреновац"-Гребача ", извор 
финансирања 13,  износ од "2.000.000" динара, замењује се износом од "1.715.943" динара,  тако да се 
укупан износ од "2.000.000" динара, замењује износом од "1.715.943" динара;

• У  разделу  1  –  Управа  градске  општине,  позиција  45,  функционална  класификација  620  –  Развој  
заједнице,  економска  класификација  451 "Субвенције  ЈП СКЦ",  додаје  се  извор финансирања  13, 
износ од "3.500.000" динара,  остали извори финансирања остају непромењени, тако да се  укупан 
износ од "25.000.000" динара, замењује износом од "28.500.000" динара;

• У  разделу  1  –  Управа  градске  општине,  позиција  46,  функционална  класификација  620  –  Развој 
заједнице, економска класификација 451, опис позиције "Субвенције ЈП СКЦ – капитално одржавање 
спортске хале", замењује се описом "Субвенције ЈП СКЦ – набавка опреме и одржавање објеката",  
додаје се  извор финансирања 13,  у износу од "1.500.000" динара, остали извори финансирања остају 
непромењени, тако да се  укупан износ од "10.000.000" динара,  замењује  износом од "11.500.000" 
динара;

• У  разделу  1  –  Управа  градске  општине,  позиција  47,  функционална  класификација  620  –  Развој  
заједнице, економска класификација 451 "Текуће субвенције ЈКП Водовод и канализација",  додаје се 
извор  финансирања  13,   у  износу  од  "4.000.000"  динара,  остали  извори  финансирања  остају 
непромењени,  тако  да  се   укупан  износ  од  "2.000.000"  динара,  замењује  износом  од  "6.000.000" 
динара;

• У  разделу  1  –  Управа  градске  општине,  позиција  49,  функционална  класификација  620  –  Развој  
заједнице,  економска  класификација  451  "Текуће  субвенције  "ЈКП  Обреновац",  додаје  се  извор 
финансирања 13, у  износу од "1.940.000" динара, остали извори финансирања остају непромењени, 
тако да се  укупан износ од "2.000.000" динара, замењује износом од "3.940.000" динара;

• У разделу 1 – Управа градске општине, позиција 50, функционална класификација 090 – Социјална 
заштита некласификована на другом месту, економска класификација 471 "Трошкови смештаја деце 
са посебним потребама", извор финансирања 01, износ од "3.000.000" динара, замењује се износом од 
"2.000.000" динара, тако да се  укупан износ од "3.000.000" динара, замењује  износом од "2.000.000" 
динара;

• У разделу 1 – Управа градске општине, позиција 51, функционална класификација 090 – Социјална 
заштита некласификована на другом месту, економска класификација 472 "Накнада из буџета за децу 
и породицу", извор финансирања 01, износ од "100.000" динара, замењује се износом од "3.800.000" 
динара, тако да се  укупан износ од "100.000" динара, замењује  износом од "3.800.000" динара;

• У разделу 1 – Управа градске општине, позиција 54, функционална класификација 090 – Социјална 
заштита  некласификована  на  другом  месту,  економска  класификација  472  "Накнаде  из  буџета  за 
једнократне помоћи", извор финансирања 01, износ од "2.000.000" динара, замењује се износом од 
"2.200.000" динара, додаје се нови извор финансирања 13, у износу од "250.000" динара, тако да се 
укупан износ од "2.000.000" динара, замењује  износом од "2.450.000" динара;

• У разделу  1  –  Управа  градске  општине,  позиција  56,  функционална  класификација  810 –  Услуге 
рекреације и спорта, економска класификација 472 "Накнаде за спорт из буџета", извор финансирања 
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01, износ од  "12.000.000" динара, замењује  се износом од "16.000.000" динара,  тако да се  укупан 
износ од "12.000.000" динара, замењује  износом од "16.000.000" динара;

• У разделу 1 – Управа градске општине, позиција 57, функционална класификација 911 – Предшколско 
образовање,  економска  класификација  463  "Трансфери  за  текуће  одржавање  ПУ  "Перка 
Вићентијевић", извор финансирања 01, износ од "2.000.000" динара, замењује  износом од "500.000" 
динара, тако да се  укупан износ од "2.000.000" динара, замењује  износом од "500.000" динара;

• У разделу 1 – Управа градске општине, позиција 58, функционална класификација 912 – Основно 
образовање,  економска  класификација  422  "Превоз  ученика"',  извор  финансирања  01,  износ  од 
"100.200.000"  динара,  замењује  се  износом  од  "90.200.000"  динара,  тако  да  се   укупан  износ  од 
"100.200.000" динара, замењује  износом од "90.200.000" динара;

• У разделу 1 – Управа градске општине, позиција 59, функционална класификација 912 – Основно 
образовање, економска класификација 463 "Трансфери за текуће одржавање основних школа", извор 
финансирања 01, износ од "16.000.000" динара, замењује се износом од "17.500.000" динара, додаје се 
нови извор финансирања 13, у износу од "1.000.000" динара, тако да се  укупан износ од "16.000.000" 
динара, замењује  износом од "18.500.000" динара;

• У разделу 1 – Управа градске општине, позиција 61, функционална класификација 980 – Образовање 
некласификовано  на  другом  месту,  економска  класификација   463  "Трансфери  осталим  нивоима 
власти",  извор  финансирања  01,  износ  од  "1.300.000"  динара,  замењује  се  износом  од  "300.000" 
динара, тако да се  укупан износ од "1.300.000" динара, замењује  износом од "300.000" динара;

 
• У разделу 1 – Управа градске општине, позиција 64, функционална класификација 160 – Опште јавне 

услуге, економска класификација  421 "Стални трошкови", извор финансирања 01, износ од "900.000" 
динара,  замењује  се  износом од  "400.000"  динара,  тако  да  се   укупан  износ од  "900.000"  динара, 
замењује  износом од "400.000" динара;

• У разделу 1 – Управа градске општине, позиција 66, функционална класификација 160 – Опште јавне 
услуге, економска класификација  426 "Материјал", извор финансирања 01, износ од "900.000" динара, 
замењује се износом од "400.000" динара, тако да се  укупан износ од "900.000" динара, замењује  
износом од "400.000" динара;

• У разделу 1 – Управа градске општине, позиција 67, функционална класификација 180 – Трансфери 
општег  карактера,  економска  класификација   463  "Трансфери  другим  нивоима  власти",  извор 
финансирања 01, износ од "2.000.000" динара, замењује се износом од "4.000.000" динара, тако да се 
укупан износ од "2.000.000" динара, замењује  износом од "4.000.000" динара;

Извори финансирања за раздео 1 – Управа градске општине  – 13 Вишак прихода, износ од "66.400.000" 
динара замењује  се износом од "90.705.943" динара,  остали извори финансирања остају непромењeни, 
тако да се укупан износ од "'758.621.888" динара, замењује износом од "782.927.831" динара.

• У разделу 2 – Буџетски фонд за заштиту животне средине, позиција 73, функционална класификација  
560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту, економска класификација 424 "ЈП 
за изградњу Обреновца – по програму", додаје се нови извор финансирања 13, у износу од "1.530.653" 
динара, остали извори финансирања остају непромењени, тако да се  укупан износ од "322.010.000" 
динара, замењује износом од "323.540.653" динара;

Извори  финансирања  за  раздео  2 –  Буџетски  фонд  за  заштиту  животне  средине  –  додаје  се  извор 
финансирања 13 - Вишак прихода  у  износу од "1.530.653" динара, остали извори финансирања остају 
непромењeни,  тако  да  се  укупан  износ  од  "700.010.000"  динара,  замењује  износом  од  "701.540.653" 
динара.

• У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу,  позиција 87, функционална класификација 620 – Развој  
заједнице, економска класификација 421 "Стални тр. енергетске услуге - електрична енергија", извор 
финансирања 01, износ од "18.700.000" динара, замењује се износом од "27.738.000" динара, додаје се 
нови  извор финансирања  13  у  износу од  "14.462.000"  динара,  остали  извори финансирања  остају 
непромењени, тако да се  укупан износ од "18.700.000" динара,  замењује  износом од "42.200.000" 
динара;
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• У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу,  позиција 90, функционална класификација 620 – Развој  
заједнице,  економска  класификација  423  "Услуге  по  уговору  –  редовна  делатност",  извор 
финансирања 01, износ од  "12.500.000" динара, замењује се износом од "13.900.000" динара, остали 
извори финансирања остају непромењени, тако да се  укупан износ од "13.100.000" динара, замењује 
износом од "14.500.000" динара;

• У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу,  позиција 92, функционална класификација 620 – Развој  
заједнице,  економска  класификација  424  "Специјализовне  услуге  –  природне  површине",  извор 
финансирања 02, износ од "90.010.000" динара, замењује се износом од "84.150.000" динара, тако да се 
укупан износ од "90.010.000" динара, замењује износом од "84.150.000" динара;

• У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу,  позиција 93, функционална класификација 620 – Развој  
заједнице, економска класификација 424 "Услуге очувања животне средине и геодетске услуге", извор 
финансирања 01,  износ од  "3.200.000" динара,  замењује  се  износом од "8.100.000"  динара,  остали 
извори финансирања остају непромењени, тако да се  укупан износ од "5.200.000" динара, замењује 
износом од "10.100.000" динара;

• У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу,  позиција 94, функционална класификација 620 – Развој  
заједнице, економска класификација 424 "Остале специјализовне услуге – елаборат и студија", извор 
финансирања 01, износ од "8.700.000" динара, замењује се износом од "7.900.000" динара, тако да се 
укупан износ од "8.700.000" динара, замењује износом од "7.900.000" динара;

• У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу,  позиција 95, функционална класификација 620 – Развој  
заједнице,  економска  класификација  425  "Текуће  поправке  и  одржавање  –  саобраћајнице",  извор 
финансирања 01, износ од "44.300.000" динара, замењује се износом од "37.577.692" динара, додаје се 
нови  извор  финансирања  07  у  износу  од  "6.422.308"  динара,  остали  извори  финансирања  остају 
непромењени, тако да се  укупан износ од "222.300.000" динара, замењује износом од "222.000.000" 
динара;

• У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу,  позиција 96, функционална класификација 620 – Развој  
заједнице, економска класификација 425 "Текуће поправке и одржавање – водовод и канализација", 
извор финансирања 01, износ од "1.800.000" динара, замењује се износом од "1.400.000" динара,  тако 
да се  укупан износ од "1.800.000" динара, замењује износом од "1.400.000" динара;

• У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу,  позиција 97, функционална класификација 620 – Развој  
заједнице,  економска  класификација  425  "Текуће  поправке  и  одржавање  електро  мреже",  извор 
финансирања  01,  износ  од  "7.000.000"  динара,  замењује  се  износом од  "6.584.308"  динара,  извор 
финансирања 02, износ од "31.000.000" динара, замењује се износом од "38.390.653" динара, тако да се 
укупан износ од "38.000.000" динара, замењује износом од "44.974.961" динара;

• У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу,  позиција 98, функционална класификација 620 – Развој  
заједнице,  економска  класификација  425 "Текуће  поправке и одржавање  –  уређење  терена"  извор 
финансирања 01, износ од "42.000.000" динара, замењује се износом од "46.100.000" динара, остали 
извори финансирања остају непромењени  тако да се  укупан износ од "47.000.000" динара, замењује 
износом од "51.100.00" динара;

• У  разделу  4  –  Јавно  предузеће  за  изградњу,   иза  позиције  99,  додаје  се  нова  позиција  99/а, 
функционална класификација 620 – Развој заједнице, економска класификација 425 "Текуће поправке 
и одржавање стамбених зграда" извор финансирања 01, износ од "5.000.000" динара.

• У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу,  позиција 100, функционална класификација 620 – Развој 
заједнице,  економска класификација  426 "Материјал  – редовна делатност" извор финансирања 01, 
износ од "5.844.000" динара, замењује се износом од "6.344.000" динара,   тако да се  укупан износ од  
"5.844.000" динара, замењује износом од "6.344.000" динара;

• У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу,  позиција 101, функционална класификација 620 – Развој 
заједнице, економска класификација 441 "Отплата домаћих камата" извор финансирања 01, износ од 
"6.000.000" динара, замењује се износом од "6.300.000" динара, остали извори финансирања остају 
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непромењени   тако  да  се   укупан  износ  од  "6.000.000"  динара,  замењује  износом од  "6.300.000" 
динара;

• У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу,  позиција 103, функционална класификација 620 – Развој 
заједнице, економска класификација 485 "Накнада штете од државних органа" извор финансирања 02, 
износ од "17.000.000" динара, замењује се износом од "4.000.000" динара, остали извори финансирања 
остају  непромењени   тако  да  се   укупан  износ  од  "27.500.000"  динара,  замењује  износом  од 
"14.500.000" динара;

• У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу,  позиција 105, функционална класификација 620 – Развој 
заједнице, економска класификација 511 "Зграде и грађевински објекти-кишна канализација" извор 
финансирања 01, износ од "1.200.000" динара, замењује се износом од "600.000" динара, тако да се 
укупан износ од "1.200.000" динара, замењује износом од "600.000" динара;

• У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу,  позиција 108, функционална класификација 620 – Развој 
заједнице,  економска  класификација  511  "Зграде  и  грађевински  објекти-уређење  терена"  извор 
финансирања 01, износ од "16.000.000" динара, замењује се износом од "34.000.000" динара, остали 
извори финансирања остају непромењени, тако да се  укупан износ од "18.000.000" динара, замењује 
износом од "36.000.000" динара;

• У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу,  позиција 110, функционална класификација 620 – Развој 
заједнице,  економска класификација  511 "Пројектно планирање  –  пројектна  документација"  извор 
финансирања 01,  износ од "5.000.000"  динара,  замењује  се  износом од "7.500.000" динара,  остали 
извори финансирања остају непромењени, тако да се  укупан износ од "10.000.000" динара, замењује 
износом од "12.500.000" динара;

• У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу,  позиција 111, функционална класификација 620 – Развој 
заједнице,  економска  класификација  511  "Зграде  и  грађевински  објекти-  остали  простори"  извор 
финансирања 01, износ од "78.000.000" динара, замењује се износом од "80.000.000" динара, остали 
извори финансирања остају непромењени, тако да се  укупан износ од "86.000.000" динара, замењује 
износом од "88.000.000" динара;

• У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу,  позиција 113, функционална класификација 620 – Развој 
заједнице, економска класификација 541 "Земљиште", додаје се нови извор финансирања 02, износ од 
"13.000.000" динара, остали извори финансирања остају непромењени, тако да се  укупан износ од 
"1.000.000" динара, замењује износом од "14.000.000" динара;

• У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу,  позиција 114, функционална класификација 620 – Развој 
заједнице,  економска класификација  611 "Отплата  главнице  домаћим пословним банкама",   извор 
финансирања 01, износ од "18.000.000" динара, замењује се износом од "19.200.000" динара, тако да се 
укупан износ од "18.000.000" динара, замењује износом од "19.200.000" динара;

Извори финансирања за раздео 4 – Јавно предузеће за изградњу  – 01- Приходи из  буџета,  износ од 
"340.000.000" динара замењује се износом од "380.000.000" динара, 02- Трансфери истог нивоа власти, 
износ  од  "322.010.000"  динара,  замењује  се  износом  од  "323.540.653"  динара,   додаје  се  извор 
финансирања 07- Донације од осталих нивоа власти, износ од "6.422.308" динара, 13-Вишак прихода – 
износ од "57.000.000" динара, замењује се износом од "71.462.000" динара, остали извори финансирања 
остају непромењeни, тако да се укупан износ од "724.110.000" динара, замењује износом од "786.524.961" 
динара.

* * *
Изменама у структури Извора финансирања за раздео  од  1  –  6, мења се и укупна структура Извора 
финансирања за раздео од  1-6:

     01-  Приходи из буџета,  износ од "1.797.210.000"  динара,  замењује  се износом од "1.837.210.000" 
динара;
     02-  Трансфери  истог  нивоа  власти,  износ  од  "390.010.000"  динара,  замењује  се  износом  од 
"391.540.653" динара;
     07  -  Донације  од  осталих  нивоа  власти,  износ  од  "9.300.000"  динара,  замењује  се  износом  од  
"15.792.308" динара;
     13- Вишак прихода, износ од "123.400.000" динара, замењује се износом од "163.698.596" динара. 
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Остали  извори  финансирања  остају  непромењени,  тако  да  се  укупан  износ  од  "2.327.110.000"  динара 
замењује износом од "2.415.361.557" динара.

Члан 4.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у " Службеном листу града Београда".

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VI-01 бр. 400-4 од  04. јула 2012. године

             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                     Жељко Јоветић
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