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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
РАКОВИЦА

Скуп шти на град ске оп шти не Ра ко ви ца на сед ни ци одр жа-
ној 14. ју на 2010. го ди не, на осно ву чла на 46. За ко на о ло кал-
ним из бо ри ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 129/07), до не ла је

ОД ЛУ КУ
О ПРЕ СТАН КУ МАН ДА ТА ОД БОР НИ КУ СКУП ШТИ НЕ 

ГРАД СКЕ ОП ШТИ НЕ РА КО ВИ ЦА

1. Утвр ђу је се пре ста нак ман да та од бор ни ку Скуп шти не 
град ске оп шти не Ра ко ви ца, пре ис те ка вре ме на на ко је је иза-
бран због под не те остав ке Мар ку Лац ма но ви ћу, са из бор не 
ли сте Ли бе рал но де мо крат ска пар ти ја – Че до мир Јо ва но вић.

2. Ову од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”.

Скуп шти на град ске оп шти не Ра ко ви ца
Број 06-24/2010-IV, 14. ју на 2010. го ди не

Пред сед ник
Дар ко Ро ган, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Ра ко ви ца на сед ни ци одр-
жа ној 14. ју на 2010. го ди не, на осно ву чла на 56. За ко на о ло-
кал ним из бо ри ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 129/07) и 
чл. 70. и 94. По слов ни ка Скуп шти не град ске оп шти не Ра ко-
ви ца („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 57/08), до не ла је

ОД ЛУ КУ
О ПО ТВР ЂИ ВА ЊУ МАН ДА ТА ОД БОР НИ КУ СКУП ШТИ-

НЕ ГРАД СКЕ ОП ШТИ НЕ РА КО ВИ ЦА

1. По твр ђу је се ман дат од бор ни ку Скуп шти не град ске 
оп шти не Ра ко ви ца, иза бра ном на из бо ри ма одр жа ним 11. 

ма ја 2008. го ди не Љи ља ни Лов че вић-Пет ко вић, са из бор не 
ли сте Ли бе рал но де мо крат ска пар ти ја – Че до мир Јо ва но вић.

2. Ову од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”.

Скуп шти на град ске оп шти не Ра ко ви ца
Број 06-24/2010-IV, 14. ју на 2010. го ди не

Пред сед ник
Дар ко Ро ган, с. р.

Скупштина градске општине Раковица на седници 
одржаној 14. јуна 2010. године, на основу члана 78. Закона 
о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/09), 
члана 32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник РС”, број 129/07) и члана 19. Статута градске 
општине Раковица („Службени лист града Београда”, бр. 
45/08, 10/10) донела је 

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

РАКОВИЦА ЗА 2009. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Остварени текући приходи и примања и извршени рас-

ходи и издаци буџета градске општине Раковица за 2009. 
годину (у даљем тексту: одлука) износе динара, и то:

l Средства из буџета
1. Остварена примања:
– текући приходи (7) 511,641,456.22
Укупна примања
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2. Извршени издаци
– текући расходи (4) 397,659,317.64
– издаци за набавку нефинансијаске имовине 181,142,964.36
Укупни издаци 578,802,282.00
3. Разлика укупних примања и издатака (1-2) -67,160,825.78
4.  Распоређена средства из ранијих година 

(корекција мањка прихода) 86,371,185.29
5.  Нераспоређени вишак прихода за пренос 

у наредну годину (3-4) 19,210,359.51
II  Средства на наменским подрачунима 

и код индиректног корисника
1. Остварена примања из осталих извора (7+8+9) 7,850,006.30
2. Извршени издаци из осталих извора (4+5+6) 21,025,408.50
3. Разлика укупних примања и издатака (1-2) -13,175,402.20

4.  Распоређена средства из ранијих година 
(корекција мањка расхода) 13,348,835.76

5.  Нераспоређени вишак прихода за пренос 
у наредну годину (3+4) 173,433.56

Члан 2.
У завршном рачуну буџета градске општине Раковица 

за 2009. годину (у даљем тексту завршни рачун) у Билансу 
стања на дан 31.12.2009. године, утврђена је укупна актива 
у износу од 611.293.185,99 динара и укупна пасива у износу 
611.293.185,99 динара.

Структура активе и пасиве је исказана према економској 
класификацији:

АКТИВА ПАСИВА
Економска 
класифи-

кација
Опис

Износ у 
хиљадама 

динара

Укупно у 
хиљадама 

динара

Економска 
класифи-

кација
Опис

Износ у 
хиљадама 

динара

Укупно у 
хиљадама 

динара

1 2 3 4 5 6 7 8

.011 некретнине и опрема 400,317  231 обавезе за плате и додатке 11,797  

.014 природна имовина 1,544  232 обавезе по основу накнада запосленима 63  

.015 нефинансијска имовина у припреми и аванси 93,113  234 обавезе по основу социјалних доприноса 
на терет послодавца 1,967  

.016 нематеријална имовина 14,480  236 обавезе по основу социјалне помоћи запосленима 352  

0 нефинансијска имовина  509,454 237 службена путовања и услуге по уговору 1181  

111 дугорочна домаћа финансијска имовина 3,262  23 обавезе по основу расхода за запослене  15,360

121 новчана средства 42,207  245 обавезе за остале расходе 573 573

122 краткорочна потраживања 36,849  252 обавезе према добављачима 3,592 3,592

131 активна временска разграничења 19,521  29 пасивна временска разграничења 40,077 40,077

1 финансијска имовина  101,839 2 обавезе  59,602

    3111 нефинансијска имовина у сталним средствима 509,454  

    3144 финансијска имовина 30  

    3115 извори новчаних средстава 38  

    3117 пренета неутрошена средства из ранијих година 84  

    311 капитал  509,606

    321121 вишак прихода суфицит на рачуну:  19,345

     – буџета, 19,210  

     стамбене изградње, 88  

     месних заједница 11  

     канцеларије за младе 36  

    321311 нераспоређени вишак прихода из ранијих година 22,740 22,740

    3 капитал, утврђивање резултата пословања  551,691

 УКУПНА АКТИВА  611,293  УКУПНА ПАСИВА  611,293

Билансом стања су обухваћена средства на подрачунима консолидованог рачуна трезора.

Члан 3.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 

31. децембра 2009. године, утврђује се резултат пословања:
1.Буџетски дефицит 80,374,453.98

на подрачуну буџета-дефицит 67,160,825.78
на подрачуну стамбене изградње-дефицит 13,261,206.37

1а.Буџетски суфицит
на подрачуну месних заједница -11,457.17
на подрачуну канцеларије за младе -36,121.00

2. Кориговање вишка, односно мањка
прихода и примања 99,720,021.05
на подрачуну буџета 86,371,185.29
на подрачуну стамбене изградње 13,348,835.76

3. Вишак прихода– суфицит  19,345,567.07
на подрачуну буџета 19,210,359.51

на подрачуну стамбене изградње 87,629.39
на подрачуну месних заједница 11,457.17
на подрачуну канцеларије за младе 36,121.00

Остварени вишак прихода– суфицит из овог члана износи 
19.345.567,07 динара и преноси се у наредну годину, и то:

на подрачуну буџета 19,210,359.51
на подрачуну стамбене изградње 87,629.39
на подрачуну месних заједница 11,457.17
на подрачуну канцеларије за младе 36,121.00

Члан 4.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара 

до 31. децембра 2009.године, утврђен је резултат 
пословања:
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а) Опис
Економска 
класификација План за 2009. годину Извршено

% 
остварења

I Укупни приходи и примања осим примања од 
задуживања  731,831,659.96 519,453,236.52 70.60
Пренета неутрошена средства на дан 31.12.2008.године 
на рачуну буџета 122,523,431.96   
1. Текући приходи 7 513,308,228.00 511,981,342.55 99.74
а) порески приходи 71 306,948,000.00 301,653,535.22 98.28
б) непорески приходи 74 21,332,000.00 24,328,072.67 114.04
в) меморандумске ставке за рефундацију расхода из 
претходне године 772  971,878.15 #DIV/0!
г) Трансфери 733 185,028,228.00 185,027,856.51 100.00
2. Примања 8 96,000,000.00 7,471,893.97 7.78
а) Укупна примања од откупа станова у државној 
својини  96,000,000.00 7,471,893.97 7.78
II Укупни расходи и издаци  731,831,659.96 599,827,690.50 81.96
1. текући расходи  407,299,146.50 397,968,803.80 97.71
а) расходи за запослене 41 217,994,310.00 216,901,934.77 99.50
б) коришћење роба и услуга 42 147,074,257.32 143,042,714.95 97.26
в) донације, дотације и трансфери 46 9,563,878.00 9,563,746.74 100.00
г) права из социјалног осигурања 47 3,173,300.00 390,644.00 12.31
д) остали расходи 48+49 29,493,401.18 28,069,763.34 95.17
2. текући издаци  324,532,513.46 201,858,886.70 62.20
а) капитални расходи 51 324,532,513.46 201,858,886.70 62.20
III буџетски суфицит (буџетски дефицит) у 2009.
години (7+8)-(4+5)   -80,374,453.98  
примарни суфицит (дефицит) (укупни приходи 
умањени за наплаћене камате минус укупни расходи 
умањени за плаћене камате (7.-7411+8)-(4.-44+5)  -7,999,000.00  -88,828,322.10  1,110.49
Укупни фискални резултат (III+VI)  0.00 -80,336,227.98  
IV Примања по основу отплате датих кредита и 
продаје финансијске имовине 92  38,226.00  
V Издаци по основу датих позајмица и набавке 
финансијске имовине 62    
VI Примања по основу отплате кредита и продаје 
финансијске имовине минус издаци по основу датих 
кредита и набавке финансијске имовине (IV-V) 92.-62 0.00 38,226.00  
Ц. Задуживање и отплата дуга     
VII Примања од задуживања 91    
VIII Отплата главнице 61    
IX Промена стања на рачуну (III+VI+VII-VIII)  0.00 -80,336,227.98  
X Нето финансирање (VI+VII-VIII– IX=-III)  0.00 80,374,453.98  

Буџетски дефцит као разлика између укупног износа 
текућих прихода, примања остварених по основу продаје 
нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода 
и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђује се у 
износу 80.374.453,98 динара.

Примарни дефицит, буџетски дефицит коригован за из-
нос нето камате утврђен је у износу 88.828.322,10 динара.

Укупни фискални резултат је буџетски дефицит кори-
гован за разлику између примања по основу отплате датих 
кредита и одлива по основу набавке финансијске имовине, 
утврђен је у износу 80.336.227,98 динара.

Након извршеног распореда текућих прихода и 
примања из 2009. године на расходе и издатке остао је де-
фицит у износу 80.374.453,98 динара, који коригован за 
део нераспоређеног вишка прихода из претходне године 
распоређеног за покриће расхода и издатака 99.720.021,05 
динара и део пренетих неутрошених средстава из ранијих 
година коришћен за покриће расхода и издатака даје кори-
говани суфицит од 19.345.567,07 динара који се преноси у 
2010. годину.

Додатно се преносе у 2010.годину средства остварена на 
рачуну стамбене изградње од примања по основу отплате 
стамбеног кредита у износу од 38.226 динара.

Од укупног суфицита из 2008. године и ранијих година 
остало је неутрошено 22.719.368,96 динарa. (неутрошени 
суфицит из 2008. и ранијих година на рачуну буџета, код 
општинске управе 22.719.368,96 динара:

На економској класификацији 511-3.388.851,97 динара, 
512-5.503.990,22 динара, 515-12.983.701,87 421-441.393,68 
динара, 425-340.155,64 динара, 481-61.275,58 динара),

На рачуну месних заједница 20.052,36 динара остало 
је нераспоређено и на подрачуну средстава за стамбену 
изградњу 84.041,95 динара).

Остварени суфицит за 2009. годину износи 19.345.567,07 
динара

I Суфицит средства на рачуну буџета распоређује се у 
2010. години (до дозвољеног оквира за класичну буџетску 
потрошњу) код општинске управе: 19,210,359.51 

на функционалној класификацији 130; 16,549,359.51
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а) за набавку нефинансијске имовине 
код општинске управе 14,075,630.53

1. за зграде и грађевинске објекте – економ-
ској класификација 511 12,100,127.33

2. за набавку опреме економској класифи-
кација 512 1,975,503.20

б) за покриће текућих расхода из 2009. 
године општинске управе. 2,473,728.98

1. за услуге по уговору – економска 
класификација 423 326,802.28

2. неискоришћена средтва од закупа 
из 2009 – економска класификација 425 1,573,522.70

3. ПДВ на приходе од закупа дуг 31.12.2009.
– економска класификација 482 573,404.00

на функционалној класификацији .090; 2,661,000.00
1. социјална давања из буџета 

– економска класификација 472 2,661,000.00
II Суфицит средства на рачуну стамбене изградње рас-

поређује се у 2010. години на функционалној класификацији 
610 за набавку нефинансијске имовине – стамбену 
изградњу

1. за зграде и грађевинске објекте
– економска класификација 511 87,629.39

(наплаћена средства датих кредита радницима за стам-
бену изградњу у 2009. години износе 38.226,00 динара и 
преносе се за намене стамбене изградње)

III Суфицит средства на рачуну месних заједница 
распоређује се у 2009. години на функционалној 
класификацији 160 11,457.17

а) за покриће текућих расхода из 2009. године месних 
заједница

1. за сталне трошкове – економска 
класификација 421 11,457.17

(суфицит месних заједница из ранијих година 20.052,36 
динара користиће се за покриће сталних трошкова-
економска класификација 421)

IV Суфицит средства на рачуну канцеларије 
за младе распоређује се у 2009. години 36,121.00

на функционалној класификацији 810 – услуге рекреа-
ције и спорта

а) за покриће текућих расхода из 2010. године канце-
ларије за младе

1. за сталне трошкове – економска 
класификација 421 10,000.00

2. за услуге по уговору – економска 
класификација 423 26,121.00

Члан 5.
У Извештају о капиталним издацима и финансирању у 

периоду од 1. јануара до 31. децембра 2009. године, утврђена 
су укупна примања у износу 7.510.119,97 динара и укупни 
издаци у износу 201.858.886,70 динара.

Структура извора финансирања и издатака:

1. Примања 

8 Примања од продаје нефинансијске имовине 7,471,893.97

9 Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 38,226.00

 1. Примања 7,510,119.97

 2. Издаци  

511 Зграде и грађевински објекти 156,801,692.75

 на подрачуну буџета за орган управе 136,085,770.41  

 на подрачуну стамбене изградње 20,715,922.34  

512 Машине и опрема  38,331,147.65

 на подрачуну буџета 38,331,147.65  

515 Нематеријална имовина  6,726,046.30
 на подрачуну буџета за орган управе 6,726,046.30  
 2 Издаци  201,858,886.70
 3. Мањак примања (2-1)  194,348,766.73

Члан 6.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. 

јануара до 31. децембра 2009. године, утврђени су укупни 
новчани приливи у износу 524.835.162,15 динара, укупни 
новчани одливи у износу од 560.909.084,94 динара и салдо 
готовине на крају године у износу 122.543.484,32 динара.

Структура новчаних токова :
Екон. 
клас 1. Новчани приливи  (у динарима)

7 Текући приходи  511,981,342.55

 на подрачуну буџета 511,641,456.22

 на подрачуну канцеларије за младе 318,296.00

 на подрачуну месних заједница 21,590.33

8 Примања од продаје нефинансијске 
имовине

 7,471,893.97

 на подрачуну стамбене изградње 7,471,893.97

9 Примања од задуживања и продаје 
финансијске имовине

 38,226.00

 на подрачуну стамбене изградње 38,226.00

 1.Укупан новчани прилив  519,491,462.52

 2.Новчани одлив  

4. Текући расходи  397,968,803.80

 на подрачуну буџета 397,659,317.64

 на подрачуну канцеларије за младе (без 
пренетих средства буџета 2.537.800,00)

282,175.00

 на подрачуну стамбене изградње 17,178.00

 на подрачунима месних заједница (без 
пренетих средства буџета 1.081.866,42)

10,133.16

5. Издаци за нефинансијску имовину  201,858,886.70

 на подрачуну буџета 181,142,964.36

 на подрачуну стамбене изградње 20,715,922.34

 2. Укупан новчани одлив  599,827,690.50

 3. Мањак новчаних прилива (2-1)  80,336,227.98

 4. Салдо готовине на почетку године  122,543,484.32

 на подрачуну буџета 109,090,554.25  

 на подрачуну стамбене изградње 13,432,877.71  

 на подрачунима месних заједница 20,052.36  

 5. Салдо готовине на крају године  42,207,256.34

 на подрачуну буџета 41,929,728.47  

 на подрачуну стамбене изградње 209,897.34  

 на подрачуну канцеларије за младе 36,121.00  

 на подрачунима месних заједница 31,509.53  

Члан 7.
У Извештају о извршењу буџета (консолидованог) у пе-

риоду од 01.јануара до 31. децембра 2009. године, утврђена 
је укупна разлика прихода и примања без екон. Кл. 9 
(519.453.236,52) и расхода и издатака (599.827.690,50) у из-
носу од 80.374.453,98 динара (буџетски дефицит), односно 
мањак новчаних прилива.80.374.453,98 динара.

СТРУКТУРА ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Екон. 
клас Приходи и примања Укупно

Из 
осталих 
извора

Из буџета 
републике

Из буџета 
општине, 

града
1 2 4 5 6 7

71 Порези 301,653   301,653
73 Донације и трансфери 185,029  148,010 37,019
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1 2 3 4 5 6

74 Други приходи 24,327 110  24,217

77
меморандумске ставке за 
рефундацију расхода из претходне 
године

972   972

7 Текући приходи 511,981 110 148,010 363,861

81 примања од продаје непокретности 7,472 7,472   

8 примања од продаје нефинансијске 
имовине 7,472 7,472   

92 примања од отплате кредита 38 38   

9 примања од задуживања 38 38   

8+9 1. Примања 7,510 7,510   

7+8+9 УКУПНИ ПРИХОДИ 
И ПРИМАЊА 519,491 7,620 148,010 363,861

СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Eкон. 
клас Расходи и издаци Укупно

Из 
осталих 
извора

Из буџета 
републике

Из буџета 
општине, 

града
41 расходи за запослене 216,902  66,795 150,107

42 коришћење роба и услуга 143,043 116  142,927

46 донације, дотације и трансфери 9,564  1,695 7,869

47 права из социјалног осигурања 391  12 379

48 остали расходи 28,069  200 27,869

4 Текући расходи 397,969 116 68,702 329,151

51 основна средства 201,859 20,716 76,647 104,496

5 Издаци за нефинансијску имовину 201,859 20,716 76,647 104,496

5+6 Укупни издаци 201,859 20,716 76,647 104,496

4+5+6 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 599,828 20,832 145,349 433,647

Члан 8.
У Завршном рачуну за 2009. годину није било одступања 

одобрених средстава из буџета и извршења код индирек-
тног корисника, функционална класификација 160 – опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту.

За извршавање расхода Канцеларије за младе, која није 
индиректни корисник буџета отворен је рачун у оквиру 
консолидованог рачуна трезора 840-2250740-78.

Из општинског и градског буџета планирана је дотација 
Канцеларији за младе у износу 2.938.296 динара – на 
функционалној класификацији 810 – спорт и активности 
омладине, економака класификација 481 – дотације невла-
диним организацијама а дозначена су средства на подрачун 
буџета 840-2250740-78

ГР. ОП. Раковица – канцеларија за младе, за програме и 
активности канцеларије за младе у износу 2.856.096 динара: 
2.537.800 динара из општинског и 318.296 из градског буџета.

Од пренетих средстава за програме и активности 
Канцеларије за младе утрошено је 2.819.975,00 динара у 
оквиру функционалне класификације 810 – спорт и актив-
ности омладине за: економска класификација 421 – стални 
трошкови 15.397 динара, 423 – услуге по уговору 2.451.790 
динара и порези, 482 – порезе, обавезне и казне 352.788 ди-
нара. Под 31.12.2009. године салдо на рачуну канцеларије за 
младе износио је 36.121 динар и остаје на рачуну за програ-
ме и активности у 2010. години. 

Члан 9.
Извештај о примљеним донацијама и кредитима и изврше-

ним отплатама дугова за 2009. годину не садржи податке. 

Члан 10.
Извештај о коришћењу сталне и текуће буџетске резерве 

садржи: 

Извештај о коришћењу текуће резерве
Одлуком о буџету општине Раковица за 2009.годину, на 

економској класификацији 499 – Текућа буџетска резерва 
Одлуком о буџету општине Раковица за 2009. годину, на 
економској класификацији 499 – Текућа буџетска резерва 
планирана су средства у износу од 43.462.000.00 динарa.

Средства текуће резерве распоређена су:
1. На основу Одлуке о коришћењу средстава текуће 

буџетске резерве 403-4/2009-III, од 06.05.2009. године у из-
носу од 1.000.000.00 динара, у Разделу 1. Општинска упра-
ва , у корист апропријације текуће поправке и одржавање, 
економска класификација – 425, у оквиру функционалне 
класификације 130 опште услуге.

2. На основу Одлуке о коришћењу средстава текуће 
буџетске резервe 403-6/2009-III од 23.06.2009. године, 
распоређено је 2.000.000,00 динара у Разделу 1. Општинска 
управа, од тога: 

– у износу од 1.000.000,00 динара, у корист апропријације 
текуће поправке и оджавање, економска класификација 425, 
функционална класификација 130;

– у износу од 1.000.000,00 динара, у корист апропријације 
специјализоване услуге, економска класификација 424,  
функционална класификација 130;

3. На основу Одлуке о коришћењу средстава текуће 
буџетске резервe 403-9/2009-III од 31.07.2009. године, 
распоређено је 2.237.000,00 динара у Разделу 1. Општинска 
управа, од тога: 

– у износу од 2.237.000,00 динара, у корист апропријације 
текуће поправке и оджавање, економска класификација 425, 
функционална класификација 130;

4. На основу Одлуке о коришћењу средстава текуће 
буџетске резервe 403-11/2009-III од 21.09.2009. године, 
распоређено је 2.000.000,00 динара у Разделу 1. Општинска 
управа, од тога: 

– у износу од 2.000.000,00 динара, у корист апропријације 
текуће поправке и оджавање, економска класификација 425, 
функционална класификација 130;

5. На основу Одлуке о коришћењу средстава текуће 
буџетске резервe 403-13/2009-III од 09.11.2009. године, 
распоређено је 7.000.000,00 динара у Разделу 1. Општинска 
управа, од тога: 

– у износу од 7.000.000,00 динара, у корист апропријације 
услуге по уговору, економска класификација 423, функцио-
нална класификација 130;

6. На основу Одлуке о коришћењу средстава текуће буџетске 
резервe 403-15/2009-III од 18.11.2009. године, распоређено је 
3.422.000,00 динара у Разделу 1. Општинска управа, од тога: 

– у износу од 3.422.000,00 динара, у корист апропријације 
зграде и грађевински објекти, економска класификација 
511, функционална класификација 130;

7. На основу Одлуке о коришћењу средстава текуће 
буџетске резервe 403-16/2009-III од 25.11.2009. године, 
распоређено је 3.781.284,00 динара у Разделу 1. Општинска 
управа, од тога: 

– у износу од 3.000.000,00 динара, у корист апропријације 
стални трошкови, економска класификација 421, функцио-
нална класификација 130;

у износу од 581.284,00 динара, у корист апропријације 
трошкови путовања, економска класификација 422, функ-
ционална класификација 130;

– у износу од 200.000,00 динара, у корист апропријације 
специјализоване услуге, економска класификација 424, 
функционална класификација 130;

8. На основу Одлуке о коришћењу средстава текуће 
буџетске резервe 403-18/2009-III од 25.12.2009. године, 
распоређено је 6.988.716,00 динара у Разделу 1. Општинска 
управа, од тога: 
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– у износу од 500.000,00 динара, у корист апропријације 
услуге по уговору, економска класификација 423, функцио-
нална класификација 130,

– у износу од 3.046.716,00 динара, у корист апропријације 
специјализоване услуге, економска класификација 424, 
функционална класификација 130,

– у износу од 3.422.000,00 динара, у корист апропријације 
материјал, економска класификација 424, функционална 
класификација 130.

9. На основу Одлуке о коришћењу средстава текуће 
буџетске резервe 403-20/

– у износу од 5.010,00 динара, у корист апроп. социјални 
доприноси на терет послодавца, екон. класиф. 412, функци-
онална класификација 130,

– у износу од 29.300,00 динара, у корист апропријације 
посланички додатак, економска класификација 417, функ-
ционална класификација 130,

– у износу од 2.945.590,00 динара, у корист апропријације 
услуге по уговору, економска класификација 423, функцио-
нална класификација 130,

– у износу од 2.945.590,00 динара, у корист апропријације 
услуге по уговору, економска класификација 423, функцио-
нална класификација 130,

– у износу од 3.292.200,00 динара, у корист апропријације 
специјализоване услуге, економска класификација 424, 
функционална класификација 130. 

– у износу од 196.500,00 динара, у корист апроп. дотације 
невладиним организацијама, екон. класиф. 481, функцио-
нална класификација 130,

– у износу од 6.767.300,00 динара, у корист апропријације 
материјал, економска класификација 424, функционална 
класификација 130,

– у износу од 1.704.000,00 динара, у корист апропр. 
текући трансфери другим нивоима власти, екон. класиф. 463, 
функционална класификација 912 – основно образовање,

– у износу од 93.100,00 динара, у корист апропријације 
дотације невладиним организацијама, економска класифи-
кација 481, функционална класификација 810 – спорт.

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
Одлуком о буџету за 2009. годину на економској 

класификацији 499 планирано је издвајање за сталну 
буџетску резерву у износу 400.000,00 динара. У извештајном 
периоду није било извршења расхода из сталне резерве

Члан 11.
Извештај о датим гаранцијама не садржи податке.

Члан 12.
Завршни рачун буџета градске општине Раковица за 

2009. годину подлеже екстерној ревизији која се врши у 
складу с одредбама Закона о буџетском систему и Закона о 
државној ревизорској институцији.

Одлука садржи образац 10 – Извештај екстерне ревизије 
о финансијским извештајима за 2009. годину.

Члан 13.
Извештај о излазним резултатима програмског дела 

буџета за 2009. годину не садржи податке.

Члан 14.
Детаљан извештај о реализацији средстава програ-

ма и пројеката који се финансирају из буџета, а односе се 
на трошење наменских јавних прихода садржи податке о 
утрошку средстава за екологију и текуће одржавање по-
словног простора.

За 2009. годину градском одлуком градској општини 
Раковица опредељена су наменска средства за програме 
екологије из прихода од загађивача и прихода од самодо-
приноса и текуће одржавање пословног простора из дела 
средтава од закупа тог пословног простора (део без ПДВ-а).

1. Одлуком су планирана средства за програме екологије 
у износу 7.860.000,00 динара: 7.750.000,00 динара од накнада 
за загађивање животне средине и 110.000,00 динара од са-
модоприноса.

У односу на план мање су остварена средства у износу
1.317.194,79 динара: 1.260.626,25 динара од накнада за зага-
ђивање животне средине и 56.568,54 динара од самодоприноса.

У 2009. години за програме екологије наплаћено је 
6.542.805,21 динара: 6.489.373,75 динара од накнада за загађи-
вање животне средине и 53.431,46 динара од самодоприноса.

У току године за еколошке програме трошена су сред-
ства према планираној наплати прихода.

У расходе за програме екологије утрошена су сред-
ства у износу 6.618.599,92 динара (више 75.794,71 динар од 
наплаћених прихода).

На функционалној класификацији 130, и то за:
– садни материјал за уређење зелених површина око 

зграде општине 3.193.939,92 динара,
– мерење имисије на три мерна места на територији 

општине и испитивање материјала са депоније отпада 
168.150,00 динара,

– одржавање зелених површина 2.841.150,00 динара,
– за епидемиолошке и хирушке маске за: школе, запосле-

не у општини и друге јавне установе на територији општине 
415.360,00 динара.

Из 2008. и ранијих година за програме екологије оста-
ла су средтва на апропријацији 511-92.431,00(трансфер 
2007. динара и и 425-340.155,64 динара (из суфицита 2007. 
Од накнаде загађивача) за пренос у 2010. годину, за еко-
лошке програме, укупно 356.791,93 динара, која се прено-
се са функционалне класификације 130 на функционалну 
класификацију 560-заштита животне средине.

2. Одлуком су планирани приходи на закуп пословног 
простора општине у износу 7.658.000,00 динара: 6.523.000,00 
динара део без ПДВ-а и 1.135.000,00 динара део за покриће 
ПДВ-а.

У односу на план више су остварена средства од закупа 
у износу 1.860.605,59 динара, односно 9.518.605,59 динара.

У 2009. години за текуће одржавње пословног про-
стора из наменских средстава од дела прихода закупа 
који остаје по покрићу ПДВ на закуп извршени су расхо-
ди на функционалној класификацији 130 – 0пште услуге, 
6.288.897,50 динара ,од тога за:

– радове на поправци крова пословне зграде 3.186.944,00 
динара,

– радове на водоводу и канализацији на објектима мес-
них заједница 1.287.634,88 динара, и

– радове на одржавању електро инсталационе мреже 
месних заједница 1.814.396,32 динара.

У 2009. години ПДВ на закуп уплаћен је у износу 
1.082.704,18 динара.

Након покрића расхода за текуће одржавање и ПДВ-а из заку-
па (све укупно 7.371.679,38 динара) остало је 2.146.926,21 динар.

За 2010. годину преносе се средства за покриће ПДВ-а из за-
купа (дуг 31.12.2009. год.) 573.403,51 динара и 1.573.522,70 динара.

Члан 15.
У извештају Напомене о рачуноводственим политика-

ма и додатним анализама, образложењима и и сравњивању 
ставки извода и извештаја обухваћених завршним рачуном 
дата су образложења у вези са израдом завршног рачуна.
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Члан 16.
Планирани и остварени текући приходи и примања преко подрачуна буџета, подрачуна за откуп станова, подрачуна 

месних заједница и подрачуна трезора за канцеларију за младе, врстама и планирани и извршени расходи по основним 
наменама

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ЗА ПЕРИОД I–XII 2009. ГОДИНЕ
(у динарима)

Конто Опис конта План 2009. 
године

Примања на 
рн буџета

Примања од 
откупа станова

Примања на 
рн канцеларије 

за младе
Приходи мз Свеукупно Индекс 8/3

1 2 3 4 5 7 6 8 9

7+8+9 Текући приходи примања 609,308,228.00 511,641,456.22 7,510,119.97 318,296.00 21,590.33 519,491,462.52 85.26

700000 Текући приходи 513,308,228.00 511,641,456.22 0.00 318,296.00 21,590.33 511,981,342.55 99.74

710000 Порези 306,948,000.00 301,653,535.22 0.00 0.00 0.00 301,653,535.22 98.28

711000 Порез на доходак добит и капиталне добитке 1,316,000.00 3,562,838.61    3,562,838.61 270.73

711100 Порез на доходак и капиталне добитке које 
плаћају физичка лица 1,316,000.00 3,562,838.61    3,562,838.61 270.73

711146 Порез на приход од пољопривреде и шумарства 35,000.00 33,039.69    33,039.69 94.40

711147 Порез на земљиште 1,171,000.00 3,476,367.46    3,476,367.46 296.87

711181
Самодопринос према зарадама запослених 
и по основу пензија на територији месне 
заједнице и општине

90,000.00 48,225.24    48,225.24 53.58

711184 Самодопринос из прихода лица која се баве 
самосталном делатношћу 20,000.00 5,206.22    5,206.22 26.03

713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 199,832,000.00 197,096,168.61 0.00  0.00 197,096,168.61 98.63

713121 Порез на имовину (осим на земљиште, акције 
и уделе) од физичких лица 90,000,000.00 94,305,124.58    94,305,124.58 104.78

713122 Порез на имовину (осим на земљиште, акције 
и уделе) од правних лица 30,410,000.00 18,723,440.83    18,723,440.83 61.57

713311 Порез на наслеђе и поклон 7,561,000.00 7,612,039.77    7,612,039.77 100.68

713400 Порези на финансијске и капиталне 
трансакције 71,861,000.00 76,436,550.96 0.00  0.00 76,436,550.96 106.37

713420 Порез на капиталне трансакције 71,861,000.00 76,436,550.96 0.00  0.00 76,436,550.96 106.37

713421 Порез на пренос апсолутних права 61,861,000.00 65,755,468.91    65,755,468.91 106.30

713422 Порез на пренос апсолутних права  38,420.27    38,420.27  

713423 Порез на пренос апсолутних права 10,000,000.00 10,642,661.78    10,642,661.78 106.43

713611 Порез на акције на име и уделе 0 19,012.47    19,012.47  

714000 Порез на добра и услуге 64,800,000.00 63,132,699.12    63,132,699.12 97.43

714400 Порези на појединачне услуге 300,000.00 146,000.00    146,000.00 48.67

714421 Комунална такса за држање музичких уређаја 
и приређивање музичког програма 150,000.00 146,000.00    146,000.00 97.33

714431 Комунална такса за коришћење рекламних 
паноа 150,000.00     0.00 0.00

714500
Порези, таксе и накнаде на употребу добара, 
на дозволу да се добра употребљавају или 
делатности обављају

64,500,000.00 62,986,699.12    62,986,699.12 97.65

714513
Kомунална такса за држање моторних 
друмских и прикључних возила, осим 
пољопривредних возила и машина

56,750,000.00 56,270,919.96    56,270,919.96 99.16

714540 Накнаде за коришћење добара од општег 
интереса 7,750,000.00 6,489,373.75    6,489,373.75 83.73

714547 Накнада за загађивање животне средине 7,700,000.00 6,404,025.40    6,404,025.40 83.17

714549 Накнада од емисије со2, но2, прашкастих 
материја и одложеног отапала 50000 85,348.35    85,348.35 170.70

714574 Комунална такса за држање пловних објеката 
на води  43,575.29    43,575.29  

714575 Комунална такса за држање и коришћење 
чамаца и сплавова на води,  182,830.12    182,830.12  

716000 Други порези 41,000,000.00 37,861,828.88    37,861,828.88 92.35

716110 Други порези које искључиво плаћају 
предузећа, односно предузетници 41,000,000.00 37,861,828.88    37,861,828.88 92.35

716111 Koмунална такса за истицање фирме на по-
словном простору 41,000,000.00 37,861,828.88    37,861,828.88 92.35

733000 Трансфери од других нивоа власти 185,028,228.00 184,709,560.51 0.00 318,296.00 0.00 185,027,856.51 100.00

733100 Tekући трансфери од других нивоа власти 149,668,648.00 149,349,980.51 0.00 318,296.00 0.00 149,668,276.51 100.00

део733100 Tekући трансфери од Републике 148,010,178.00 148,009,806.51    148,009,806.51 100.00

733141 Ненаменски трансфери од Републикеу корист 
нивоа градова 143,442,000.00 143,441,628.51    143,441,628.51 100.00
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733151 Наменски трансфери од републике у корист 
нивоа општина 12300.00 12,300.00    12,300.00 100.00

733154 Текући наменски трансфери од републике 4555878.00 4,555,878.00    4,555,878.00 100.00

733157 Teкући трансфери од градова у корист нивоа 
општина 1,658,470.00 1,340,174.00  318,296.00  1,658,470.00 100.00

733200 Капитални трансфери 35,359,580.00 35,359,580.00    35,359,580.00 100.00

733253 Капитални трансфери од градова у корист 
нивоа општина 35,359,580.00 35,359,580.00    35,359,580.00 100.00

740000 Други приходи 21,332,000.00 24,306,482.34   21,590.33 24,328,072.67 114.04

741000 Приходи од имовине 10,699,000.00 12,166,414.11    12,166,414.11 113.72

741150 Камате 7,999,000.00 8,453,868.12    8,453,868.12 105.69

741500 Закуп непроизводне имовине 2,700,000.00 3,712,545.99    3,712,545.99 137.50

742000 Приходи од продаје добара и услуга 9,402,000.00 11,577,760.89    11,577,760.89 123.14

742152

Приходи од давања у закуп, односно на 
коришћење непокретности у државној 
својини које користе општине и индиректни 
корисници њиховог буџета

7,658,000.00 9,518,605.59    9,518,605.59 124.30

742251 Општинске административне таксе 1,030,000.00 1,310,478.00    1,310,478.00 127.23

742351 Приходи које својом делатношћу остваре 
органи и организације општине 714,000.00 748,677.30    748,677.30 104.86

743000 Новчане казне и одузета имовинска корист 330,000.00 367,680.00    367,680.00 111.42

743351 Приходи од новчаних казни изречених у 
прекршајном поступку 280,000.00 306,300.00    306,300.00 109.39

743353 Приходи од мандатних казни изречених у 
управном поступку 50,000.00 61,380.00    61,380.00 122.76

744000 Добровољни трансфери од физичких и 
правних лица 740,000.00 88,000.00    88,000.00 11.89

744100 Текући добровољни трансфери од физичких 
и правних лица 740,000.00 88,000.00    88,000.00 11.89

745000 Мешовити и неодређени приходи 161,000.00 106,627.34   21,590.33 128,217.67 79.64

745151 Остали приходи у корист нивоа општина 161,000.00 106,627.34   21,590.33 128,217.67 79.64

772000 Меморандумске ставке за рефундацију рас-
хода из претходне године  971,878.15    971,878.15  

772114 Меморандумске ставке за рефундацију рас-
хода буџета општине из претходне године  971,878.15    971,878.15  

800000 Примања од продаје нефинансијске имовине 96,000,000.00  7,471,893.97   7,471,893.97 7.78

811000 Примања од продаје непокретности 96,000,000.00  7,471,893.97   7,471,893.97 7.78

811122 Примања од откупа станова у државној 
својини 96,000,000.00  7,471,893.97   7,471,893.97 7.78

900000 Примања од задуживања и продаје 
финансијске   38,226.00   38,226.00  

921000 Примања од продаје домаће нефинансијске 
имовине   38,226.00   38,226.00  

921600 Примања од отплате кредита датих физичким 
лицима и домаћинствима у земљи   38,226.00   38,226.00  

Расходи по наменама за период I–XII 2009. године
(у динарима)

Конто Опис конта План за 2009.
годину

Извршење 
из средстава 

буџета

Извршење 
од продаје 

нефинансијске 
имовине са рн 
средстава за 

станове

Извршење из 
средстава мз

Извршење 
из средстава 
канцеларије 

за младе

Свега 8 
(4 до 7) (Салдо 3-8) Индекс 

8/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 + 5 + 6 Расходи и издаци 731,873,659.96 578,766,161.00 20,733,100.34 10,133.16 318,296.00 599,827,690.50 132,045,969.46 81.96

400000 Текући расходи 407,341,146.50 397,623,196.64 17,178.00 10,133.16 318,296.00 397,968,803.80 8,972,342.70 97.70

410000 Расходи за запослене 217,994,310.00 216,901,934.77 0.00 0.00 0.00 216,901,934.77 1,092,375.23 99.50

411 Плате, додаци и накнаде запослених 174,108,000.00 174,102,464.90    174,102,464.90 5,535.10 100.00

412 Социјални доприноси на терет по-
слодавца 31,323,010.00 31,323,009.00    31,323,009.00 1.00 100.00

413 Накнаде у натури 150,000.00 118,220.00    118,220.00 31,780.00 78.81

414 Социјална давања запосленима 1,500,000.00 735,296.87    735,296.87 764,703.13 49.02

415 Накнаде трошкова за запослене 6,469,500.00 6,179,180.00    6,179,180.00 290,320.00 95.51

416 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 566,500.00 566,500.00    566,500.00 0.00 100.00

417 посланички додатак 3,877,300.00 3,877,264.00    3,877,264.00 36.00 100.00
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420000 Коришћење услуга и роба 147,074,257.32 143,015,403.79 17,178.00 10,133.16 0.00 143,042,714.95 4,031,542.37 97.26

421 Стални трошкови 28,630,393.68 27,637,063.49 17,178.00 10,133.16  27,664,374.65 966,019.03 96.63

422 Трошкови путовања 1,581,284.00 1,220,208.20    1,220,208.20 361,075.80 77.17

423 Услуге по уговору 79,191,473.00 77,942,610.55    77,942,610.55 1,248,862.45 98.42

424 Специјализоване услуге 8,538,916.00 8,221,334.28    8,221,334.28 317,581.72 96.28

425 Текуће поправке и одржавање 16,677,155.64 15,788,316.33    15,788,316.33 888,839.31 94.67

426 Материјал 12,455,035.00 12,205,870.94    12,205,870.94 249,164.06 98.00

460 Донације, дотације и трансфери 9,563,878.00 9,563,746.74    9,563,746.74 131.26 100.00

463 Трансфери осталим нивоима власти 9,563,878.00 9,563,746.74    9,563,746.74 131.26 100.00

470000 Права из социјалног осигурања 3,173,300.00 390,644.00 0.00 0.00 0.00 390,644.00 2,782,656.00 12.31

472000 Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 3,173,300.00 390,644.00    390,644.00 2,782,656.00 12.31

480000 Остали расходи 29,135,401.18 27,751,467.34 0.00 0.00 318,296.00 28,069,763.34 1,065,637.84 96.34

481 Дотације невладиним организацијама 23,135,401.18 22,333,541.60   318,296.00 22,651,837.60 483,563.58 97.91

482 Порези, обавезне таксе и казне 5,000,000.00 4,686,757.18    4,686,757.18 313,242.82 93.74

483 Новчане казне и пенали по решењу 
судова и судских тела 1,000,000.00 731,168.56    731,168.56 268,831.44 73.12

499 Средства резерва 400,000.00     0.00  

499 Стална резерва 400,000.00     0.00  

500000 Издаци за нефинансијску имовину 324,532,513.46 181,142,964.36 20,715,922.34 0.00 0.00 201,858,886.70 122,673,626.76 62.20

510000 Основна средства 324,532,513.46 181,142,964.36 20,715,922.34 0.00 0.00 201,858,886.70 122,673,626.76 62.20

511 Зграде и грађевински објекти 260,987,627.42 136,085,770.41 20,715,922.34   156,801,692.75 104,185,934.67 60.08

512 Машине и опрема 43,835,137.87 38,331,147.65    38,331,147.65 5,503,990.22 87.44

515 Нематеријална имовина 19,709,748.17 6,726,046.30    6,726,046.30 12,983,701.87 34.13

II. ПОСЕБAН ДЕО

Члан 17.
Укупно су планирани расходи за 2009. годину у износу 731.831.659,96 динара: из текућих примања и прихода за општу 

потрошњу 457.251.000,00 динара (380.604.000,00 динара за текуће расходе и капиталну потрошњу 76.647.000,00 динара), на-
менских средстава 56.057.228,00 динара (наменска средства по програму 14.383.000,00 динара, трансфери из буџета града 
37.018.050,00 трансфери из републичког буџета 4.568.178,00 динара и транфер од правног лица 88.000,00 динара) и намен-
ски пренетих, а неутрошених средстава општинске управе на дан 31.12.2008.године у износу 122.523.431,96 и планираних 
примања од продаје нефинансијске имовине 96.000.000,00 динара.

Средства трезора у износу 599.827.690,50 динара распоређена су по корисницима и појединим и наменама:
Расходи по ближим корисницима и наменама извршени су из:

Конто / 
функ.кл. Опис конта / функције

Извршење 
из средстава 

буџета

Извршење 
из буџета

(01)

Извршење 
из пренетих 

средстава 
из ранијих 
година (13)

Сопствени 
приходи (04)

Извршење 
од продаје 

станова са рн 
средстава за 
станове (09)

Укупно 
извршење Салдо

1 2 3 4 5 6 7 8 9

/.090,130,610 08230 Општинска управа 711,656,385.96 472,758,759.55 99,720,021.05 88,000.00 7,384,264.58 579,951,045.18 238,897,626.41

/130 Општинска управа(опште услуге130) 599,050,208.25 472,368,115.55 86,371,185.29 88,000.00 0.00 558,827,300.84 126,682,092.70

411 Плате, додаци и накнаде запослених 174,108,000.00 174,102,464.90    174,102,464.90 5,535.10

412 Социјални доприноси на терет послодавца 31,323,010.00 31,323,009.00    31,323,009.00 1.00

413 Накнаде у натури 150,000.00 118,220.00    118,220.00 31,780.00

414 Социјална давања запосленима 1,500,000.00 735,296.87    735,296.87 764,703.13

415 Накнаде трошкова за запослене 6,469,500.00 6,179,180.00    6,179,180.00 290,320.00

416 Награде запосленима и остали посебни расходи 566,500.00 566,500.00    566,500.00 0.00

417 Посланички додатак 3,877,300.00 3,877,264.00    3,877,264.00 36.00

421 Стални трошкови 27,441,393.68 26,624,684.91    26,624,684.91 816,708.77

422 Трошкови путовања 1,581,284.00 1,220,208.20    1,220,208.20 361,075.80

423 Услуге по уговору 79,191,473.00 75,536,910.55 2,330,735.00 74,965.00  77,942,610.55 3,654,562.45

424 Специјализоване услуге 8,538,916.00 8,221,334.28    8,221,334.28 317,581.72

425 Текуће поправке и одржавање 16,577,155.64 15,718,828.49    15,718,828.49 858,327.15

426 Материјал 12,455,035.00 12,192,835.94  13,035.00  12,205,870.94 262,199.06

481 Дотације невладиним организацијама 13,751,005.18 437,700.00 12,993,238.60   13,430,938.60 13,313,305.18

482 Порези, обавезне таксе и казне 5,000,000.00 4,686,757.18    4,686,757.18 313,242.82
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000,000.00 731,168.56    731,168.56 268,831.44

499 Средства резерве 400,000.00     0.00 400,000.00

499 Стална резерва 400,000.00     0.00 400,000.00

511 Зграде и грађевински објекти 151,574,749.71 82,925,482.67 53,160,287.74   136,085,770.41 68,649,267.04

512 Машине и опрема 43,835,137.87 27,170,270.00 11,160,877.65   38,331,147.65 16,664,867.87

515 Нематеријална имовина 19,709,748.17  6,726,046.30   6,726,046.30 19,709,748.17

/.090 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 3,173,300.00 390,644.00    390,644.00 2,782,656.00

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 3,173,300.00 390,644.00    390,644.00 2,782,656.00

/610 08230/006 Стамбена изградња 109,432,877.71 0.00 13,348,835.76 0.00 7,384,264.58 20,733,100.34 109,432,877.71

421 Стални трошкови 20,000.00    17,178.00 17,178.00 20,000.00

511 Зграде и грађевински објекти 109,412,877.71  13,348,835.76  7,367,086.58 20,715,922.34 109,412,877.71

/160 08231 Месне заједнице – глава 1.1 1,272,000.00 1,081,866.42 0.00 10,133.16 0.00 1,091,999.58 190,133.58

421 Стални трошкови 1,169,000.00 1,012,378.58  10,133.16  1,022,511.74 156,621.42

425 Текуће поправке и одржавање 100,000.00 69,487.84    69,487.84 30,512.16

482 Порези, обавезне таксе и казне 3,000.00     0.00 3,000.00

/912 Основно образовање глава 1.2 9,563,878.00 9,563,746.74    9,563,746.74 131.26

463 Трансфери осталим нивоима власти 9,563,878.00 9,563,746.74    9,563,746.74 131.26

/820 Култура – глава 1.3 1,800,000.00 1,799,824.00    1,799,824.00 176.00

481 Дотације невладиним организацијама 1,800,000.00 1,799,824.00    1,799,824.00 176.00

/810 Спорт и активности омладине – глава 1.4 7,539,396.00 7,421,075.00    7,421,075.00 118,321.00

481 Дотације невладиним организацијама
– кол. 4. распоређено са рачуна буџета 7,539,396.00 7,421,075.00    7,421,075.00 118,321.00

481 Задовољавање потреба грађана у области 
спорта 4,601,100.00 4,601,100.00    4,601,100.00 0.00

481 Дотације спортским омладинаским 
организацијама  4,601,100.00    4,601,100.00 -4,601,100.00

481 Канцеларија за младе 2,938,296.00 2,819,975.00    2,819,975.00 118,321.00

481 Из општинског буџета
Дотације осталим непрофитним институцијама  2,501,679.00    2,501,679.00 -2,501,679.00

481 Из градског буџета
Дотације осталим непрофитним институцијама  318,296.00    318,296.00 -318,296.00

 Извршено по програмима са подрачуна 
канцеларије за младе, од тога: 2,938,296.00 2,819,975.00    2,819,975.00 118,321.00

421 Стални трошкови 25,397.00 15,397.00    15,397.00 10,000.00

423 Услуге по уговору 2,560,111.00 2,451,790.00    2,451,790.00 108,321.00

482 Порези, обавезне таксе и казне 352,788.00 352,788.00    352,788.00 0.00

 Укупно за раздедео 1. 731,831,659.96 492,625,271.71 99,720,021.05 98,133.16 7,384,264.58 599,827,690.50 239,206,388.25

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.
Извештаји о извршењу буџета општине Раковица за 2009. 

годину и утрошцима наменских средстава за екологију и текуће 
одржавање пословног простора саставни су део ове одлуке.

Члан 19.
Предлог Одлуке о завршном рачуну градске општине 

Раковица за 2009. годину доставља се Скупштини градске 
општине до 1. јуна 2010. године,

Одлука о завршном рачуну општине Раковица за 2009. 
годину треба да буде усвојена на седници Скупштине 
градске општине и достављена градском секретаријату за 
финансије, најкасније до 15. јуна 2010. године.

Члан 20.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће 

се у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Раковица
Број 06-24/2010-IV,14. јуна 2010. године

Председник
Дарко Роган, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Ра ко ви ца на сед ни ци одр-
жа ној 14. ју на 2010. го ди не, на осно ву чл. 72, 74, 75. и 77. За-
ко на о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
129/07), чл. 123–128. Ста ту та гра да Бе о гра да („Слу жбе ни 
лист гра да Бе о гра да”, број 39/08) и чл. 14, 19, 89, 90. и 91. 
Ста ту та град ске оп шти не Ра ко ви ца („Слу жбе ни лист гра да 
Бе о гра да”, бр. 45/08 и 10/10), до не ла је

ОД ЛУ КУ
О МЕ СНИМ ЗА ЈЕД НИ ЦА МА НА ТЕ РИ ТО РИ ЈИ ГРАД СКЕ 

ОП ШТИ НЕ РА КО ВИ ЦА

I. ОП ШТЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.
Од лу ком о ме сним за јед ни ца ма на те ри то ри ји град ске 

оп шти не Ра ко ви ца (у да љем тек сту: од лу ка), утвр ђу је се 
број ме сних за јед ни ца, на зив, под руч је и по сло ви ме сних 
за јед ни ца, ор га ни и по сту пак из бо ра ор га на, ор га ни за-
ци ја и рад ор га на, на чин од лу чи ва ња, сред ства за рад и 
фи нан си ра ње по сло ва ме сних за јед ни ца, јав ност ра да и 
оба ве шта ва ње гра ђа на и дру га пи та ња од зна ча ја за рад 
ме сних за јед ни ца.
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Члан 2.
Ра ди за до во ља ва ња по тре ба од не по сред ног за јед нич ког 

ин те ре са за гра ђа не на од ре ђе ном под руч ју град ске оп шти-
не Ра ко ви ца (у да љем тек сту: оп шти на), осни ва се ме сна за-
јед ни ца у скла ду са За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви, Ста ту-
том гра да Бе о гра да и Ста ту том град ске оп шти не Ра ко ви ца.

Ме сна за јед ни ца осни ва се за на се ље но ме сто, два или 
ви ше на се ље них ме ста, део на се ље ног ме ста, град ску че тврт, 
ре јон, стам бе ни блок, ули цу, део јед не или ви ше ули ца, ко ји 
пред ста вља про стор ну, функ ци о нал ну и ур ба ни стич ку це-
ли ну и где по сто ји ме ђу соб на ин те ре сна по ве за ност гра ђа-
на и мо гућ ност њи хо вог осни ва ња.

Члан 3.
Ме сна за јед ни ца има свој ство прав ног ли ца.
Ме сна за јед ни ца има пе чат окру глог об ли ка са тек стом 

ис пи са ним ћи ри лич ним пи смом по обо ду „Ре пу бли ка Ср-
би ја – Град Бе о град – Град ска оп шти на Ра ко ви ца – ме сна за-
јед ни ца ____________________ (на зив ме сне за јед ни це).

II. ОСНИ ВА ЊЕ МЕ СНЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ

Члан 4.
Ме сна за јед ни ца осни ва се за од ре ђе но под руч је оп шти-

не ко је пред ста вља те ри то ри јал ну и функ ци о нал ну це ли ну, 
у ко ме по сто ји ме ђу соб на по ве за ност гра ђа на и мо гућ ност 
њи хо вог не по сред ног до го ва ра ња и од лу чи ва ња о за јед нич-
ком ин те ре су.

Члан 5.
Од лу ку о осни ва њу, спа ја њу, при па ја њу, по де ли или уки-

да њу ме сне за јед ни це, до но си Скуп шти на град ске оп шти не 
Ра ко ви ца (у да љем тек сту: Скуп шти на оп шти не), ве ћи ном 
гла со ва од укуп ног бро ја од бор ни ка, по прет ход но при ба-
вље ном ми шље њу гра ђа на са под руч ја на ко је се обра зо ва-
ње или уки да ње од но си.

Члан 6.
Ини ци ја ти ву за осни ва ње или уки да ње ме сне за јед ни це 

мо же под не ти: пред сед ник оп шти не, Оп штин ско ве ће, од-
бор ник Скуп шти не оп шти не, Са вет ме сне за јед ни це и 500 
би ра ча са под руч ја на ко је се обра зо ва ње или уки да ње од-
но си.

Члан 7.
Ако у ро ку ко ји је од ре дио под но си лац ини ци ја ти ве гра-

ђа ни не до ста ве ми шље ње о обра зо ва њу или уки да њу ме сне 
за јед ни це, сма тра се да су се гра ђа ни из ја сни ли за пред лог у 
сми слу чла на 5. од лу ке.

Члан 8.
Овом од лу ком на те ри то ри ји оп шти не осни ва се 18 ме-

сних за јед ни ца и то:
1. МЗ „Ко шут њак”,
2. МЗ „Ка на ре во бр до”,
3. МЗ „Ми ља ко вач ки из во ри”,
4. МЗ „Сун ча ни брег”,
5. МЗ „Ми ља ко вац”,
6. МЗ „Ду шко Ра до вић”,
7. МЗ „Бра ћа Ве лич ко вић”,
8. МЗ „Ми тар Ба кић”,
9. МЗ „Ско јев ска”,
10. МЗ „Ви ди ко вац 1”,
11. МЗ „Ви ди ко вац 2”,
12. МЗ „Кне же вац”,

13. МЗ „Ла бу до во бр до”,
14. МЗ „Пе тло во бр до”,
15. МЗ „Ки је во”,
16. МЗ „Ава ла град”,
17. МЗ „Ре сник”,
18. МЗ „Же ле знич ка ста ни ца – Ре сник”.

Члан 9.
Овом од лу ком на те ри то ри ји оп шти не утвр ђу ју се сле де-

ћа под руч ја ме сних за јед ни ца из чла на 8. од лу ке:
1. Ме сна за јед ни ца „Ко шут њак”
Се ди ште ме сне за јед ни це на ла зи се у ули ци Пе ре Ве ли-

ми ро ви ћа бр. 48.
Под руч је МЗ „Ко шут њак” об у хва та сле де ће ули це:
– ули ца Ха са на ги ни це,
– ули ца Ми ла ди на По по ви ћа,
– ули ца Пе ре Ве ли ми ро ви ћа,
– ули ца Бор ска од бро ја 43 (а,м) до 55 и 92 (г,д,ф); 94; 94ц,
– ули ца Аџи ји не ли ва де,
– ули ца Ба њич ки пут,
– ули ца Гре гор чи ће ва,
– ули ца Ма ти је Гуп ца,
– ули ца Срп ских удар них Бри га да од бро ја 1 до 25 и 2,
– ули ца Рељ ко ви ће ва,
– ули ца Ко сте Жив ко ви ћа,
– ули ца Ми ла на Бла го је ви ћа Шпан ца од бро ја 2 до 36,
– ули ца Ра ко вач ки пут од бро ја 5 до 19, од бро ја 2 до 14,
– ули ца Ср зен ти ће ва,
– ули ца Шум ска ку ћа,
– ули ца Шум ска ку ћа Ко шут њак,
– ули ца Тав ча ре ва,
– ули ца Же ле знич ка ста ни ца Ко шут њак,
– ули ца Бла го је ви ћев про лаз,
– ули ца, Ми ха и ла Ста но је ви ћа,
– ули ца На то ше ви ће ва,
– ули ца Тр сте ња ко ва.
2. Ме сна за јед ни ца „Ка на ре во бр до”
Се ди ште ме сне за јед ни це на ла зи се у ули ци Ка на ре во 

бр до бр. 40.
Под руч је МЗ „Ка на ре во бр до” об у хва та сле де ће ули це:
– ули ца Бор ска од бро ја 70 до 92 и 41 

(а,б,в,г,д,е,ж,и,ј,к,л,м,н), 43(б,в), 51,
– улицa Ше сте лич ке ди ви зи је,
– ули ца Ву ка со ви ће ва од бро ја 23 до 65, од бро ја 30а до 

70 и 21 (а,и,ј,к,л,м,н,ф,х,ц),
– ули ца Ива на Ми чу ри на од бро ја 1 до27,
– ули ца Ка на ре во бр до.
3. Ме сна за јед ни ца „Ми ља ко вач ки из во ри”
Се ди ште ме сне за јед ни це на ла зи у ули ци Сла во љу ба 

Вук са но ви ћа бр. 1.
Под руч је МЗ „Ми ља ко вач ки из во ри” об у хва та сле де ће 

ули це:
– ули ца Бор ска од бро ја 42 до 68,
– ули ца Ива на Ми чу ри на од бро ја 40 до 44,
– ули ца Ву ка со ви ће ва од бро ја 42 до 92, од бро ја 67 до 75
– ули ца Ни ко ле Ма ра ко ви ћа,
– ули ца Сла во љу ба Вук са но ви ћа,
– ули ца Ве ли за ра Стан ко ви ћа,
– ули ца Сте ва на Опа чи ћа од бро ја 2 до 50.
4. Ме сна за јед ни ца „Сун ча ни брег”
Се ди ште ме сне за јед ни це на ла зи при вре ме но у ули ци 

Сла во љу ба Вук са но ви ћа бр. 1.
Под руч је МЗ „Сун ча ни брег” об у хва та сле де ће ули це:
– ули ца Па три јар ха Ди ми три ја од бро ја 61 до 163, од 

бро ја 28 до 98,
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– ули ца Ву ка со ви ће ва број 130,
– ули ца Ми ља ко вач ки ви но гра ди,
– ули ца Ми ља ко вач ко бр до,
– ули ца Ми ља ко вач ке шу ме,
– ули ца Ми ља ко вач ка,
– ули ца Ми ља ко вач ке ста зе,
– ули ца Ми ља ко вач ки из во ри,
– ули ца Ми ља ко вач ке ли ва де,
– ули ца Ја ко ва Га лу са.
5. Ме сна за јед ни ца „Ми ља ко вац”
Се ди ште ме сне за јед ни це на ла зи се у ули ци Бог да на Же-

ра ји ћа бр. 24а.
Под руч је МЗ „Ми ља ко вац” об у хва та сле де ће ули це:
– ули ца Стан ка Па у но ви ћа Вељ ка,
– ули ца Сте ва на Опа чи ћа од бро ја 9 до11,
– ули ца Бог да на Же ра ји ћа,
– ули ца Бор ска од бро ја 1 до 7, од бро ја 2 до 40,
– ули ца Ди ми три ја Ко ту ро ви ћа,
– ули ца Фра на Лев стви ка,
– ули ца Два де сет пр вог ма ја,
– ули ца Ми шка Крањ ца,
– ули ца Ми тра Ба ки ћа,
– ули ца Бо ја на Ђор ду мо ви ћа,
– ули ца Па три ја рха Ди ми три ја од бро ја 3 до 59, од бро ја 

4 до 38a.
6. Ме сна за јед ни ца „Ду шко Ра до вић”
Се ди ште ме сне за јед ни це на ла зи се при вре ме но у ули ци 

Ка на ре во бр до бр. 40.
Под руч је МЗ „Ду шко Ра до вић” об у хва та сле де ће ули це:
– ули ца Бор ска од бро ја 9 до 43,
– ули ца Ива на Ми чу ри на од бро ја 2 до 38,
– ули ца Пр ве шу ма диј ске бри га де,
– ули ца Ра ко вич ка,
– ули ца Ро зе Лук сем бург,
– ули ца Ва ре шка,
– ули ца Па три јар ха Ди ми три ја број 1 и 155м,
– ули ца Ву ка со ви ће ва од бро ја 1до 21, од бро ја 2 до 30,
– ули ца Пе тра Ко њо ви ћа,
– ули ца Че ле бић ка,
– ули ца Бо жи да ра Сто ја но ви ћа,
– ули ца Осме цр но гор ске бри га де.
7. Ме сна за јед ни ца „Бра ћа Ве лич ко вић”
Се ди ште ме сне за јед ни це на ла зи се у ули ци Пи ло та Ми-

хај ла Пе тро ви ћа бр. 12.
Под руч је МЗ „Бра ћа Ве лич ко вић” об у хва та сле де ће ули це:
– ули ца Пи ло та Рат ка Јо ва но ви ћа,
– ули ца Др Ми ли во ја Пе тро ви ћа,
– ули ца Пи ло та Ми ха и ла Пе тро ви ћа од бро ја 2 до 34 и 

7, 7(а,б,в),
– ули ца Ка кањ ска,
– ули ца Ми ле Ди мић од бро ја 14 до 86, од бро ја 11 до 53,
– ули ца Ми ли це Срп ки ње,
– ули ца Во ди це,
– ули ца Ру ји ца,
– ули ца Го до мин ска,
– ули ца Стар ца Ми ли је,
– ули ца Јан ко вић Сто ја на,
– ули ца Сне жа не Хре пев ник,
– ули ца Бла знав че ва,
– ули ца Цр но је ви ћа,
– ули ца Бра ће Ма рин ко ви ћа,
– ули ца Кне за Ви ше сла ва, број 27,
– ули ца Кра љи це Је ле не од бро ја 22 до 24 и 15,
– ули ца Пи о нир ска,
– ули ца Ри бар че ва,

– ули ца Ви ше вач ка од бро ја 2 до 48 и 13,
– ули ца Гу слар ска,
– ули ца Врб нич ка,
– ули ца Ко смај ског од ре да,
– ули ца Лу ке Вој во ди ћа од бро ја 4 до 30,
– ули ца Бо жи да ра Ти мо ти је ви ћа.
8. Ме сна за јед ни ца „Ми тар Ба кић”
Се ди ште ме сне за јед ни це на ла зи се у ули ци Пи ло та Ми-

хај ла Пе тро ви ћа бр. 12.
Под руч је МЗ „Ми тар Ба кић” об у хва та сле де ће ули це:
– ули ца Кра љи це Је ле не од бро ја 1 до 13, од бро ја 2 до 20,
– ули ца Ма рич ка,
– ули ца Ми ле Ди мић од бро ја 1 до 7, од бро ја 2 до 12,
– ули ца Треп чан ска,
– ули ца Ви ше вач ка од бро ја 1 до 57, од бро ја 52 до 104,
– ули ца Сте ва на Лу ко ви ћа,
– ули ца Јан ко вић Сто ја на од бро ја 2 до 12, од бро ја 1 до 23,
– ули ца Пи ло та Ми ха и ла Пе тро ви ћа од бро ја 3 до 39,
– ули ца Сне жа не Хре пев ник, број 1.
9. Ме сна за јед ни ца „Ско јев ска”
Се ди ште ме сне за јед ни це на ла зи се у ули ци Лу ке Вој во-

ди ћа бр. 93.
Под руч је МЗ „Ско јев ска” об у хва та сле де ће ули це:
– ули ца Кне за Ви ше сла ва од бро ја 29 до 63,
– ули ца Лу ке Вој во ди ћа од бро ја 1 до 95 и 2,
– ули ца Пи ло та Ми ха и ла Пе тро ви ћа од бро ја 70 до 72.
10. Ме сна за јед ни ца „Ви ди ко вац 1”
Се ди ште ме сне за јед ни це на ла зи се у ули ци Ви ди ко вач-

ки ве нац бр. 1а.
Под руч је МЗ „Ви ди ко вац I” об у хва та сле де ће ули це:
– ули ца Ви ди ковч ки ве нац од бро ја 1 до 59, од бро ја 2 до 80, 
– ули ца Па три јар ха Јо а ни ки ја од бро ја 22 до 32,
– ули ца Мо ме Ста ној ло ви ћа од бро ја 9 до 11 и 35ц,
– ули ца Су сед град ска од бро ја 15 до 57, од бро ја 2 до 26.
11. Ме сна за јед ни ца „Ви ди ко вац 2”
Се ди ште ме сне за јед ни це на ла зи се при вре ме но у у ули-

ци Ви ди ко вач ки ве нац бр. 1а.
Под руч је МЗ „Ви ди ко вац II” об у хва та сле де ће ули це:
– ули ца Ви ди ко вач ки ве нац од бро ја 61 до 85, од бро ја 82 

до 114,
– ули ца Па три јар ха Јо а ни ки ја од бро ја 1 до 35, од бро ја 

2 до 20,
– ули ца Пи ло та Ми ха и ла Пе тро ви ћа од бро ја 75 до 79,
– ули ца Сре те на Мла де но ви ћа Ми ке од бро ја 29 до 31.
12. Ме сна за јед ни ца „Кне же вац”
Се ди ште ме сне за јед ни це на ла зи се у ули ци 17. ок то бра 

бр. 16.
Под руч је МЗ „Кне же вац” об у хва та сле де ће ули це:
– ули ца Бро да ра ца,
– ули ца Че тр на е стог ок то бра од бро ја 1 до 19, од бро ја 2 

до 26,
– ули ца Дру гог сеп тем бра од бро ја 1 до 9, од бро ја 16 до 94,
– ули ца 21 Кне же вац,
– ули ца Пр во бо ра ца,
– ули ца Се дам на е стог ок то бра од бро ја 1 до 59, од бро ја 

2 до 64,
– ули ца Стра же вич ка,
– ули ца 31 Кне же вац, број 15,
– ули ца Ан то на Че хо ва,
– ули ца Бо же Је ре ми ћа,
– ули ца Кне же вач ка,
– ули ца Мо ме Ста ној ло ви ћа од бро ја 1до 7, од бро ја 2 

до12,
– ули ца Слав ка Ро ди ћа,
– ули ца Ви ди ко вач ки ве нац број 2(б,в,г,д,з),
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– ули ца Су сед град ска број 2г,
– ули ца Сре те на Мла де но ви ћа Ми ке од бро ја 50 до 54,
– ули ца Хај дук-Вељ ко ва,
– ули ца Хај дук-Вељ ко во со ка че,
– ули ца Осло бо ђе ња од бро ја 1 до 55, од бро ја 2 до 40.
13. Ме сна за јед ни ца „Ла бу до во бр до”
Се ди ште ме сне за јед ни це на ла зи се у ули ци Сер дар Јан-

ка Ву ко ти ћа бр. 2–12.
Под руч је МЗ „Ла бу до во бр до” об у хва та сле де ће ули це:
– ули ца Је да на е сте кра ји шке ди ви зи је од бро ја 41 до 79 , 

52(а, б,г) и 108а,
– ули ца Сре те на Мла де но ви ћа Ми ке од бро ја 1 до 25, од 

бро ја 2 до 48,
– ули ца Гоч ка од бро ја 43 до 61 и 40,
– ули ца Сер да ра Јан ка Ву ко ти ћа од бро ја 2 до 32,
– ули ца Ту злан ска број 26,
– ули ца Љу бо ми ра Ив ко ви ћа Шу це од бро ја 2 до 34 , 29 

и 29а,
– ули ца Ге не ра ла Зго ња ни на од бро ја 28 до 30,
– ули ца Сер да ра Јан ка Ву ко ти ћа од бро ја 1 до 19,
– ули ца Опле нач ка од бро ја 44 до 72 и 24(г, д, е, ћ, 

ф),42а,17,
– ули ца Ђу је и Дра го љу ба од бро ја 3 до 15.
14. Ме сна за јед ни ца „Пе тло во бр до”
Се ди ште ме сне за јед ни це на ла зи се у ули ци Ми ло ра да 

Дра шко ви ћа бр. 24а.
Под руч је МЗ „Пе тло во бр до” об у хва та сле де ће ули це:
– ули ца Ту злан ска од бро ја 2 до 24, од бро ја 1 до 25,
– ули ца Је да на е сте кра ји шке ди ви зи је од бро ја 21 до 39, 

од бро ја 38 до 52
– ули ца Чај нич ка,
– ули ца Мра ко вич ка од бро ја 38 до 54, од бро ја 25 до 51,
– ули ца ге не ра ла Зго ња ни на од бро ја 1 до 15, од бро ја 2 

до 26,
– ули ца Опле нач ка од бро ја 19 до 59, од бро ја 2 до 32,
– ули ца Ра син ска од бро ја 1 до 9, од бро ја 2 до 4,
– ули ца Бу бањ ских жр та ва,
– ули ца Бо же Ба у ца ла,
– ули ца Кру жни пут Ки је во од бро ја 2 до 16,
– ули ца Ни ћи фо ра Нин ко ви ћа,
– ули ца Омла дин ско ше та ли ште,
– ули ца Ми ло ра да Дра шко ви ћа,
– ули ца Ми ла ди на Пе тро ви ћа,
– ули ца Пе те Ко зар ске,
– ули ца Ге ор ги ја Остро гор ског,
– ули ца Ђу је и Дра го љу ба од бро ја 4 до 26,
– ули ца Ја го дин ска,
– ули ца Гоч ка од бро ја 1 до 41, од бро ја 2 до 34,
– ули ца Ми ло ша Тен ко ви ћа,
– ули ца Ра до ва на Са мар џи ћа,
– ули ца Ми лу ти на Га ра ша ни на.
15. Ме сна за јед ни ца „Ки је во”
Се ди ште ме сне за јед ни це на ла зи се при вре ме но у ули ци 

Ми ло ра да Дра шко ви ћа бр. 24а.
Под руч је МЗ „Ки је во” об у хва та сле де ће ули це:
– ули ца Дру гог сеп тем бра од бро ја 108 до 148,
– ули ца Кру жни пут Ки је во од бро ја 1 до 25, 2а, 10(а,б),
– ули ца Ле ти ће ва,
– ули ца Про ле тер ска,
– ули ца Ту нел ска,
– ули ца Че тр на е стог ок то бра од бро ја 25 до 27,
– ули ца Ду ша на Пу ђе,
– ули ца Пе тра Јо ва но ви ћа,
– ули ца Ра син ска од бро ја 6 до 14,
– ули ца Је да на е сте кра ји шке ди ви зи је од бро ја 1 до 19, од 

бро ја 2 до 34,

– ули ца Бо ри во ја Ми ло је ви ћа,
– ули ца Па вла Ву је ви ћа,
– ули ца Се дам на е стог ок то бра од бро ја 59 до 75, од бро ја 

76 до 144,
– ули ца Ди ми три ја Ву че но ва,
– ули ца Мра ко вич ка од бро ја 1 до 23, 1а и од бро ја 2 до 36,
– ули ца Опле нач ка од бро ја 1 до 15 и 9а, 15(а,б), 33в,
– ули ца Усек Ки је во,
– ули ца Осло бо ђе ња од бро ја 42 до 74, од бро ја 55а до 63.
16. Ме сна за јед ни ца „Ава ла град”
Се ди ште ме сне за јед ни це на ла зи се у ули ци Ми ле не Па-

вло вић Ба ри ли бр. 6 б.
Под руч је МЗ „Ава ла град” об у хва та сле де ће ули це:
– ули ца По да вал ска од бро ја 60 до 96 (б,в,г), од бро ја 67а 

до 77 и 39ф, 59а,
– ули ца Слав ка Миљ ко ви ћа од бро ја 66 до 154 б,
– ули ца Је ле зо вач ка,
– ули ца Дра го сла ва Пе тро ви ћа,
– ули ца Уро ше вач ка,
– ули ца Едвар да Гри га,
– ули ца Ми ле не Па вло вић Ба ри ли,
– ули ца Др. Аћи ма Ме до ви ћа,
– ули ца То до ра Ма рин ко ви ћа Со лун ца,
– ули ца Са ше Фи ли по ви ћа,
– ули ца Ми ла на Бар то ша,
– ули ца Бре сто вач ка од бро ја 1 до 35, од бро ја 2 до 52,
– ули ца Ма вров ска,
– ули ца Па ши нац,
– ули ца Ман дрин ска,
– ули ца Де ло ви од бро ја 1 до 7,
– ули ца Ива њич ка,
– ули ца Ма ло за бран ска,
– ули ца Ли чин ска,
– ули ца Осмог сеп тем бра,
– ули ца Рат ка Со фи ја ни ћа,
– ули ца Три на е стог ок то бра од бро ја 77 до 85.
17. Ме сна за јед ни ца „Ре сник”
Се ди ште ме сне за јед ни це на ла зи се у ули ци 13. ок то бра 

бр. 23.
Под руч је МЗ „Ре сник” об у хва та сле де ће ули це:
– ули ца Сен тан дреј ска,
– ули ца По да валск од бро ја 1до 75, од бро ја 2 до 58.
– ули ца Бра ће Је ре ми ћа,
– ули ца Бр ђан ска,
– ули ца Јо си па Те ла ре ви ћа,
– ули ца Па лих бо ра ца,
– ули ца Ра ко вач ки по ток,
– ули ца Слав ка Миљ ко ви ћа од бро ја 1 до 79 и 152,
– ули ца Пр ња вор ска,
– ули ца Ла бин ска,
– ули ца Не го тин ска,
– ули ца Ра ко вич ки пут 40,
– ули ца Па три јар ха Ди ми три ја од бро ја 36 до 46, 64д, 

66(б,г,и),
– ули ца Вр ба ска,
– ули ца Ра ђев ска,
– ули ца Во ји сла ва Ра до ва но ви ћа,
– ули ца Че твр тог апри ла,
– ули ца Зе ле њак,
– ули ца Лич ких бри га да,
– ули ца Ста ни сла ва Ви на ве ра,
– ули ца Или је Ра до је ви ћа,
– ули ца Бра ни сла ва Па ра ћа,
– ули ца Три на е стог ок то бра од бро ја 1 до 75, од бро ја 2 

до 84,
– ули ца Се ки ље вач ка,
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– ули ца Ва ра ждин ска,
– ули ца План ди шка,
– ули ца Но ва ше сна е ста,
– ули ца Ма на стир ска,
– ули ца Гај ски пут,
– ули ца Ка ме нац,
– ули ца Кор ча ги но ва,
– ули ца Го ли брег,
– ули ца Ка ли но вич ка,
– ули ца Ко пар ска,
– ули ца Ми ла на Ђу ри ћа.
18. Ме сна за јед ни ца „Же ле знич ка ста ни ца – Ре сник”
Се ди ште ме сне за јед ни це на ла зи се при вре ме но у ули ци 

13. ок то бра бр. 23.
Под руч је МЗ „Же ле знич ка ста ни ца – Ре сник” об у хва та 

сле де ће ули це:
– ули ца Алек сан дра Во ји но ви ћа,
– ули ца Бре сто вач ка од бро ја 39 до 49,
– ули ца Де ло ви од бро ја 9до 101(в,д,е) од бро ја 2 до 58,
– ули ца Же ле знич ка ста ни ца Ре сник, број ББ,
– ули ца Ду ши це Спа сић,
– ули ца Слав ке Ка ље вић,
– ули ца Лу го вач ка,
– ули ца Иван град ска,
– ули ца Ју жно мо рав ска,
– ули ца Ла бу да Шће ко ви ћа,
– ули ца Осло бо ђе ња пе ти део,
– ули ца Осло бо ђе ња осми део,
– ули ца Љу би ше Је лен ко ви ћа,
– ули ца Ре снич ки пут.

III. ПО СЛО ВИ МЕ СНЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ

Члан 10.
Ме сна за јед ни ца, у скла ду са Ста ту том град ске оп шти не 

и од лу ком о осни ва њу, раз ма тра пи та ња ко ја се од но се на 
ства ра ње бо љих усло ва жи во та у ме сној за јед ни ци, а на ро-
чи то на:

– бри гу о де ци, ста рим ли ци ма и ли ци ма са по себ ним 
по тре ба ма,

– за шти ту и уна пре ђе ње жи вот не сре ди не,
– уна пре ђе ње и одр жа ва ње на се ља и зе ле них по вр ши на,
– ста ње обје ка та ко му нал не ин фра струк ту ре и ква ли тет 

ко му нал них услу га,
– снаб де ва ње и за шти ту по тро ша ча,
– рас по ред по слов ног про сто ра и утвр ђи ва ње рад ног 

вре ме на,
– раз вој по љо при вре де,
– одр жа ва ње кул тур них и спорт ских ма ни фе ста ци ја, као 

и ак тив но сти ве за не за од мор и ре кре а ци ју ста рих ли ца,
– одр жа ва ње стам бе них згра да,
– ко му нал ну зо о хи ги је ну,
– ор га ни зо ва ње про тив по жар не за шти те,
– и дру га пи та ња од знач ла ја за гра ђа не са свог под руч ја.
У вр ше њу по сло ва из ста ва 1. овог чла на, ме сна за јед ни ца:
– упу ћу је ини ци ја ти ве над ле жним ор га ни ма град ске оп-

шти не и гра да за уре ђи ва ње од ре ђе них пи та ња и из ме ну 
про пи сас и дру гих ака та из над ле жно сти град ске оп шти не 
од но сно гра да,

– оства ру је са рад њу са дру гим ме сним за јед ни ца ма, 
удру же њи ма гра ђа на, уста но ва ма и јав ним пред у зе ћи ма 
ко је је осно вао град, од но сно град ска оп шти на, ор га ни ма 
град ске оп шти не, не вла ди ним и дру гим ор га ни за ци ја ма.

– ор га ни зу је кон крет не ак тив но сти и гра ђа на и дру гих 
за ин те ре со ва них уче сни ка,

– оба ве шта ва гра ђа не ме сне за јед ни це о ак тив но сти ма 
ко је по ре ду зи ма,

– уче ству је у ор га ни зо ва њу збо ро ва гра ђа на, ре фе рен ду-
ма и по кре та њу гра ђан ских ини ци ја ти ва,

– вр ши и дру ге по сло ве, у скла ду са Ста ту том град ске 
оп шти не и ак ти ма ме сне за јед ни це.

У вр ше њу сво јих по сло ва, ме сна за јед ни ца је ду жна да 
ува жа ва ин те рес гра ђа на град ске оп шти не, од но сно гра да у 
це ли ни.

У ме сној за јед ни ци мо гу се ор га ни зо ва ти не ки по сло ви 
из над ле жно сти оппшти не а ко ји се од но се на не по сред но 
за до во ља ва ње сва ко днев них и не по сред них по тре ба гра ђа-
на са под руч ја ме сне за јед ни це.

Обез бе ђи ва ње сред ста ва из бу џе та оп шти не Ра ко ви ца за 
оба вља ње по сло ва из ста ва 1. овог чла на, вр ста по сло ва и 
на чин оба вља ња, утвр ђу је се од лу ком Скуп шти не оп шти не.

IV. ОР ГА НИ МЕ СНЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ

Члан 11.
Ра дом и по сло ви ма ме сне за јед ни це, на ве де ним у чла ну 

10. од лу ке, упра вља са вет ме сне за јед ни це (у да љем тек сту: 
са вет).

Са вет бро ји се дам чла но ва, ра ди по ста ту ту ме сне за јед-
ни це и за свој рад од го ва ра Оп штин ском ве ћу и Скуп шти-
ни оп шти не.

Чла но ви са ве та су пу но лет ни, по слов но спо соб ни гра-
ђа ни ко ји има ју пре би ва ли ште на те ри то ри ји ме сне за јед-
ни це.

Са вет би ра пред сед ни ка са ве та (у да љем тек сту: пред-
сед ник), из ме ђу сво јих чла но ва, ве ћи ном гла со ва од укуп-
ног бро ја чла но ва.

Члан 12.
Кан ди да те за са вет пред ла жу: пред сед ник оп шти не, 

Оп штин ско ве ће или нај ма ње 10 од бор ни ка Скуп шти не 
оп шти не.

Члан 13.
Са ве те ме сних за јед ни ца би ра Скуп шти на оп шти не.
Са ве ти се би ра ју на пе ри од од че ти ри го ди не.
Са ве ти су иза бра ни ка да пред лог у це ли ни, до би је ве ћи-

ну гла со ва укуп ног бро ја од бор ни ка.
Ако пред лог у це ли ни бу де од би јен, по сту пак пред ла га-

ња кан ди да та за са ве те се по на вља.

Члан 14.
Пред сед ник ме сне за јед ни це:
– пред ста вља и за сту па ме сну за јед ни цу и са вет;
– ор га ни зу је рад са ве та;
– са зи ва и пред се да ва сед ни ца ма са ве та;
– при пре ма у са рад њи са струч ном слу жбом оп шти не, 

пред ло ге ака та ко је раз ма тра и усва ја са вет;
– ста ра се о из вр ше њу од лу ка са ве та;
– вр ши и дру ге по сло ве у скла ду са За ко ном о ло кал ној 

са мо у пра ви, Ста ту том гра да Бе о гра да, Ста ту том град ске 
оп шти не Ра ко ви ца и овом од лу ком.

Члан 15.
Са зи ва ње сед ни ца, рад и од лу чи ва ње са ве та, бли же се 

уре ђу је ста ту том ме сне за јед ни це.
Ста тут ме сне за јед ни це мо ра би ти у са гла сно сти са За ко-

ном о ло кал ној са мо у пра ви, Ста ту том гра да Бе о гра да, Ста-
ту том град ске оп шти не Ра ко ви ца и овом од лу ком.
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Члан 16.
Ста тут ме сне за јед ни це сту па на сна гу по до би ја њу са-

гла но сти Оп штин ског ве ћа.
Са гла сност на пред лог ста ту та ме сне за јед ни це до ста вља 

се у пи са ној фор ми у ро ку од 30 да на од да на до ста вља ња 
пред ло га ста ту та Оп штин ском ве ћу.

Уко ли ко Оп штин ско ве ће у истом ро ку ста ви при мед бе 
на пред лог ста ту та, са вет ме сне за јед ни це је ду жан да по-
сту пи по при мед ба ма у ро ку од 15 да на од да на до ста вља ња 
при мед би.

Ако по ис те ку ро ка од 15 да на од да на до ста вља ња при-
мед би Оп штин ског ве ћа, са вет ме сне за јед ни це не по сту по 
по њи ма, Оп штин ско ве ће мо же до не ти од лу ку да се на сед-
ни ци Скуп шти не град ске оп шти не пред ло жи рас пу шта ње 
са ве та ме сне за јед ни це и из вр шни из бор но вог.

Ра дом ме сне за јед ни це у слу ча ју из ста ва 3. овог чла на, 
до од лу ке Скуп шти не град ске оп шти не упра вља по ве ре ник 
ме сне за јед ни це, ко га на ту функ ци ју по ста вља Оп штин ско 
ве ће а до из бо ра но вог са ве та ме сне за јед ни це.

Ста тут ме сне за јед ни це усва ја са вет ме сне за јед ни ца ве-
ћи ном гла со ва од укуп ног бро ја чла но ва са ве та.

Члан 17.
Са вет мо же би ти раз ре шен и пре ис те ка вре ме на на ко је 

је иза бран уко ли ко не оба вља по ве ре не по сло ве про пи са не 
чла но ви ма 10, 14, 18, 19. и 20. ове од лу ке на на чин пред ви-
ђен За ко ној о ло кал ном са мо у пра ви Ста ту том гра да Бе о гра-
да, Ста ту том град ске оп шти не Ра ко ви ца, од лу ка ма Скуп-
шти не оп шти не, пред сед ни ка оп шти не, Оп штин ског ве ћа и 
ста ту том ме сне за јед ни це.

Пред лог за раз ре ше ње са ве та мо гу под не ти пред сед ник 
оп шти не, члан Оп штин ског ве ћа, од бор ник Скуп шти не оп-
шти не, члан са ве та ме сне за јед ни це или 500 би ра ча.

Пред лог се под но си Оп штин ском ве ћу у пи са ној фор ми 
и мо ра би ти обра зло жен.

Уко ли ко је под нет пред лог за раз ре ше ње, Оп штин ско ве-
ће мо же од ба ци ти, од би ти по ре длог или тра жи ти од са ве та 
ме сне за јед ни це да у ро ку од 15 да на од го во ри на при мед бе 
за свој рад.

На кон ис те ка ро ка из ста ва 4. овог чла на Оп штин ско ве-
ће мо же до не ти од лу ку да се на сед ни ци Скуп шти не оп шти-
не пред ло жи рас пу шта ње Са ве та ме сне за јед ни це и из вр ши 
из бор но вог.

Ра дом ме сне за јед ни це у слу ча ју из прет ход ног ста ва 
упра вља по ве ре ник ме сне за јед ни це ко га на ту функ ци ју 
по ста вља Оп штин ско ве ће, а до из бо ра но вог са ве та ме сне 
за јед ни це у Скуп шти ни оп шти не.

Члан 18.
Рад ме сне за јед ни це је ја ван.
Пред сед ник ме сне за јед ни це ду жан је да о свом ра ду 

оба ве шта ва гра ђа не ме сне за јед ни це, Оп штин ско ве ће, 
Скуп шти ну оп шти не, пре ма по тре би, а нај ма ње јед ном 
го ди шње.

Члан 19.
Оп штин ско ве ће вр ши над зор над ра дом пред сед ни ка и 

са ве та ме сне за јед ни це.
Пред сед ник ме сне за јед ни це је ду жан да Оп штин ском 

ве ћу и Скуп шти ни оп шти не до ста ви пи са ни из ве штај о ра-
ду и ко ри шће њу сред ста ва ме сне за јед ни це, по усва ја њу за-
вр шног ра чу на ме сне за јед ни це.

Из ве штај из ста ва 2. овог чла на. Пред сед ник је ду жан да 
до ста ви у то ку го ди не на зах тев Оп штин ског ве ћа у ро ку 15 
да на од да на при је ма зах те ва.

V. ФИ НАН СИ РА ЊЕ ПО СЛО ВА МЕ СНЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ

Члан 20.
Сред ства ме сне за јед ни це су:
– сред ства ко ја оп шти на пре не се ме сној за јед ни ци у 

скла ду са пла но ви ма и про гра ми ма раз во ја ме сних за јед ни-
ца од но сно оп шти не, а ко ја су утвр ђе на Од лу ком о бу џе ту 
оп шти не;

– сред ства ко ја гра ђа ни обез бе де са мо до при но сом или 
на дру ги на чин;

– сред ства од на кна да за услу ге, из да ва ња у за куп и 
дру гих при хо да ко је сво јом ак тив но шћу оства ру ју ме сне 
за јед ни це.

По кло ни, до на тор ска и дру га сред ства при ба вље на у 
скла ду са за ко ном.

О рас по ла га њу сред стви ма ме сне за јед ни це од лу чу је 
са вет ме сне за јед ни це, до но ше њем фи нан сиј ског пла на о 
утро шку сред ста ва за те ку ћу го ди ну, на ко ји са гла сност да је 
Оп штин ско ве ће.

Сред ства на ве де на у ста ву 1. овог чла на, ко ри сте се за 
оба вља ње по сло ва ме сне за јед ни це на ве де них у чла ну 10. 
од лу ке, као и за ма те ри јал не тро шко ве, те ку ће и ин ве сти ци-
о но одр жа ва ње ме сних за јед ни ца и за на кна ду пред сед ни ку 
са ве та ме сне за јед ни це ко ја из но си 30% од про сеч не ме сеч-
не за ра де за по сле них у Упра ви град ске оп шти не, об ра чу на-
то за прет ход ни ме сец од ме се ца у ко ме се вр ши ис пла та.

Члан 21.
Ста ту том ме сне за јед ни це уре ђу је се да ва ње у за куп или 

на ко ри шће ње про сто ри ја и сред ста ва ко је ко ри сти ме сна 
за јед ни ца.

Уго вор о за ку пу или ко ри шће њу про сто ри ја из ста ва 1. 
овог чла на за кљу чу је се по при ба вље ном по зи тив ном ми-
шље њу јав ног пра во бра ни о ца оп шти не.

Члан 22.
Фи нан сиј ско по сло ва ње ме сних за јед ни ца оба вља се 

пре ко те ку ћег ра чу на ме сне за јед ни це, ко ји збир но во ди 
Упра ва град ске оп шти не Ра ко ви ца.

На ред бо да вац за ко ри шће ње сред ста ва из чла на 20. од-
лу ке је пред сед ник са ве та ме сне за јед ни це.

Сред ства ко ја оста ну на ра чу ну ме сне за јед ни це по усва-
ја њу за вр шног ра чу на, не мо гу се ко ри сти ти без са чи ње ног 
про гра ма на ко ји је да та са гла сност Оп штин ског ве ћа.

Члан 23.
Струч не, тех нич ке ад ми ни стра тив не и фи нан сиј ске по-

сло ве за по тре бе ме сне за јед ни це, оба вља Упра ва град ске 
оп шти не Ра ко ви ца.

V. ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 24.
Ор га ни ме сне за јед ни це иза бра ни у скла ду са про пи си-

ма ко ји су би ли на сна зи до сту па ња на сна гу ове од лу ке, на-
ста вља ју са ра дом до из бо ра но вих ор га на са гла сно од ред-
ба ма ове од лу ке.

Члан 25.
Ме сне за јед ни це из чла на 8. ове од лу ке ду жне су да ус-

кал де сво је ста ту те са овом од лу ком у ро ку од 90 да на од да-
на сту па ња на сна гу ове од лу ке.

Члан 26.
Сту па њем на сна гу ове од лу ке пре ста је да ва жи Од лу-

ка о при вре ме ном пре стан ку ра да ме сних за јед ни ца ма на 
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те ри то ри ји оп шти не Ра ко ви ца („Слу жбе ни лист гра да Бе-
о гра да”, број 13/97), Од лу ка о под руч ји ма ме сних за јед ни ца 
на те ри то ри ји оп шти не Ра ко ви ца („Слу жбе ни лист гра да 
Бе о гра да”, број 5/79) и Од лу ка о из ме на ма и до пу на ма од-
лу ке о под руч ји ма ме сних за јед ни ца („Слу жбе ни лист гра-
да Бе о гра да”, број 9/86).

Члан 27.
Ова од лу ка сту па на сна гу да ном до но ше ња, а об ја ви ће 

се у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”.

Скуп шти на град ске оп шти не Ра ко ви ца
Број 06-24/2010-IV, 14. ју на 2010. го ди не

Пред сед ник
Дар ко Ро ган, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Ра ко ви ца на сед ни ци одр-
жа ној 14. ју на 2010. го ди не, на осно ву чла на 19. Ста ту та 
град ске оп шти не Ра ко ви ца („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра-
да”, бр. 45/08 и 10/10) и чла на 96. По слов ни ка Скуп шти не 
град ске оп шти не Ра ко ви ца („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра-
да”, број 57/08), до не ла је

РЕ ШЕ ЊЕ
О УТВР ЂИ ВА ЊУ ПРЕ СТАН КА ФУНК ЦИ ЈЕ ЧЛА НА 

ВЕ ЋА ГРАД СКЕ ОП ШТИ НЕ РА КО ВИ ЦА

1. Утвр ђу је се да је Де ја ну Ста ну ло ву пре ста ла функ ци-
ја чла на Ве ћа град ске оп шти не Ра ко ви ца због под но ше ња 
остав ке.

2. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”.

Скуп шти на град ске оп шти не Ра ко ви ца
Број 06-24/2010-IV, 14. ју на 2010. го ди не

Пред сед ник
Дар ко Ро ган, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Ра ко ви ца на сед ни ци одр-
жа ној 14. ју на 2010. го ди не, на осно ву чла на 41. Ста ту та 
град ске оп шти не Ра ко ви ца („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра-
да”, бр. 45/08 и 10/10) и чла на 96. По слов ни ка Скуп шти не 
град ске оп шти не Ра ко ви ца („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра-
да”, број 57/08) до не ла је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИЗ БО РУ ЧЛА НА ВЕ ЋА ГРАД СКЕ ОП ШТИ НЕ 

РА КО ВИ ЦА

1. Би ра се за чла на Ве ћа град ске оп шти не Ра ко ви ца Ра-
до и чић Алек сан дар, ин же њер елек тро тех ни ке.

2. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”.

Скуп шти на град ске оп шти не Ра ко ви ца
Број 06-24/2010-IV, 14. ју на 2010. го ди не

Пред сед ник
Дар ко Ро ган, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Ра ко ви ца на сед ни ци одр-
жа ној 14. ју на 2010. го ди не, на осно ву чл. 30, 31. и 32. Ста-
ту та град ске оп шти не Ра ко ви ца („Слу жбе ни лист гра да Бе-
о гра да бр. 45/08 и 10/10) и чла на 43–46. и 56. По слов ни ка 
Скуп шти не град ске оп шти не Ра ко ви ца („Слу жбе ни лист 
гра да Бе о гра да, број 57/08), до не ла је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИЗ МЕ НИ И ДО ПУ НИ РЕ ШЕ ЊА О ОСНИ ВА ЊУ 

СТАЛ НИХ И ПО ВРЕ МЕ НИХ РАД НИХ ТЕ ЛА

1. У ре ше њу о осни ва њу стал них и по вре ме них рад них 
те ла („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да” бр. 57/08, 17/09 и 
35/09), вр ше се сле де ћа из ме на:

– у Са ве ту за ур ба ни зам, гра ђе ви ну, имо ви ну и ко му нал-
не де лат но сти раз ре ша ва се члан Та тја на Ми ли шић, би ра се 
члан Ан ђе ла Илић.

– у Са ве ту за за шти ту здра вља раз ре ша ва се члан Ра да 
Ар се но вић, би ра се члан Дра га на Не шко вић-Илић.

2. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”.

Скуп шти на град ске оп шти не Ра ко ви ца
Број 06-24/2010-IV, 14. ју на 2010. го ди не

Пред сед ник
Дар ко Ро ган, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Ра ко ви ца на сед ни ци одр-
жа ној 14. ју на 2010. го ди не, на осно ву чл. 11. и 12. За ко на 
о јав ним пред у зе ћи ма и оба вља њу де лат но сти од оп штег 
ин те ре са („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05 
и 108/05), чла на 17. Од лу ке о ор га ни зо ва њу јав ног пред у-
зе ћа за упра вља ње по слов ним про сто ром „По слов ни цен-
тар – Ра ко ви ца” („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, бр. 28/06, 
57/08 и 62/09), чла на 19. Ста ту та град ске оп шти не Ра ко ви ца 
(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, бр. 45/08 и 10/10) и чла-
на 94. По слов ни ка Скуп шти не град ске оп шти не Ра ко ви ца 
(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 57/08), до не ла је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИЗ МЕ НИ И ДО ПУ НИ РЕ ШЕ ЊА О ИМЕ НО ВА ЊУ 

ПРЕД СЕД НИ КА, ЗА МЕ НИ КА ПРЕД СЕД НИ КА И ЧЛА-
НО ВА УПРАВ НОГ ОД БО РА ЈП „ПО СЛОВ НИ ЦЕН ТАР 

– РА КО ВИ ЦА”

1. У Ре ше њу о име но ва њу пред сед ни ка, за ме ни ка пред-
сед ни ка и чла но ва Управ ног од бо ра ЈП „По слов ни цен тар 
– Ра ко ви ца”, („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 57/08) 
вр ши се сле де ћа из ме на и до пу на:

– раз ре ша ва се за ме ник пред сед ни ка Управ ног од бо-
ра ЈП „По слов ни цен тар Ра ко ви ца”, Сло бо дан На стић, због 
под не те остав ке;

– име ну је се за ме ник пред сед ни ка Упр ва ног од бо ра ЈП 
„По слов ни цен тар Ра ко ви ца” Ми ли ја Тер зић.

2. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”.

Скуп шти на град ске оп шти не Ра ко ви ца
Број 06-24/2010-IV, 14. ју на 2010. го ди не

Пред сед ник
Дар ко Ро ган, с. р.
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СТАРИ ГРАД

Општинско веће градске општине Стари град, 12. августа 
2010. године, на основу члана 77. Статута градске општине 
Стари град („Службени лист града Београда”, број 43/08), а у 
вези са чланом 15. Одлуке о оснивању Установе културе град-
ске општине Стари град „Пароброд“ („Службени лист града 
Београда”, број 8/10), као надлежни орган оснивача, доноси

ЗА КЉУЧА К
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА УК „ПАРОБРОД” ЗА ПЕРИОД 
ЈУЛ–ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ

1. Даје се сагласност на измене и допуне Финансијског 
плана пословања УК „Пароброд“ за период јул–децембар 
2010. године, који је донео Управни одбор Установе на сед-
ници одржаној 2. августа 2010. године, и који је саставни 
део овог закључка.

2. Овај закључак објавити у „Службеном листу града 
Београда”.

Градска општина Стари град 
Општинско веће

I-03, број 020-3-389/10, 12. августа 2010. године
Председник

Мирјана Божидаревић, с. р.

БА РА ЈЕ ВО

На осно ву чла на 93. став 1. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 129/2007), и чла на 7. и 19. тач-
ка 21. Ста ту та град ске оп шти не Ба ра је во („Слу жбе ни лист 
гра да Бе о гра да”, број 44/08), Скуп шти на оп шти не Ба ра је во 
на сед ни ци одр жа ној 20. ав гу ста 2010. го ди не, до нела је

ОД ЛУ КУ
О ИЗ МЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ОД ЛУ КЕ О УТВР ЂИ ВА ЊУ 
ПРА ЗНИ КА ОП ШТИ НЕ БА РА ЈЕ ВО И СЛА ВЕ ОП ШТИ НЕ 

БА РА ЈЕ ВО

Члан 1.
У Од лу ци о утвр ђи ва њу пра зни ка оп шти не Ба ра је во и 

сла ве оп шти не Ба ра је во („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, 
број 12/09), члан 3. ме ња се и гла си: „Дан оп шти не Ба ра је во 
сла ви се одр жа ва њем све ча не ака де ми је оп шти не Ба ра је во 
на ко јој се ево ци ра ју успо ме не на 28. ав густ, су ми ра ју ре зул-
та ти у прет ход ној го ди ни, до де љу ју при зна ња и на гра де за 
по стиг ну те ре зул та те у раз во ју оп шти не из обла сти при вре-
де, по љо при вре де, кул ту ре, умет но сти и спор та, по је ди ци-
ма, уста но ва ма, пред у зе ћи ма.

Скуп шти на оп шти на до но си од лу ку о до де ли при зна ња 
и на гра да за по стиг ну те ре зул та те, на пред лог Ко ми си је за 
до де лу при зна ња.

При зна ња и на гра де из прет ход ног ста ва уру чу ју се на 
све ча ној ака де ми ји оп шти не Ба ра је во.”

Члан 2.
Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

ва ња у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”.
Скуп шти на оп шти не Ба ра је во

Број 06-24/2010-195, 20. ав гу ста 2010.го ди не
Пред сед ник

Пр во слав Ман дић, с. р.

На осно ву чла на 8. став 1. и 2. Ста ту та град ске оп шти-
не Ба ра је во („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 44/08), 
Скуп шти на оп шти не Ба ра је во, на сед ни ци одр жа ној 20. ав-
гу ста 2010. го ди не, до не не ла је

ОД ЛУ КУ
О ИЗ МЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ОД ЛУ КЕ О УСТА НО ВЉЕ ЊУ 
НА ГРА ДЕ И ДРУ ГИХ ЈАВ НИХ ПРИ ЗНА ЊА ОП ШТИ НЕ 

БА РА ЈЕ ВО

Члан 1.
У Од лу ци о Уста но вље њу на гра да и дру гих јав них при зна-

ња оп шти не Ба ра је во („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 
25/05), у чла ну 15. став 1. уме сто ре чи: „До де љу ју”, ста вља се 
реч: „Уру чу ју”, а уме сто ре чи: „На све ча ној сед ни ци Скуп-
шти не оп шти не”, ста вља ју се ре чи: „На све ча ној ака де ми ји”.

Члан 2.
Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

ва ња у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”.

Скуп шти на оп шти не Ба ра је во
Број 06-24/2010-196, 20. ав гу ста 2010. го ди не

Пред сед ник
Пр во слав Ман дић, с. р.

На основу члана 29. Закона о задужбинама, фондацијама 
и фондовима („Службени гласник РС”, број 59/89), а у скла-
ду са Зконом о престанку важења Закона о порезу на фонд 
зарада („Службени гласник РС”, број 9/04) и члана 19. Ста-
тута градске општине Барајево („Службени лист града Бео-
града”, бр. 44/08 и 17/10), Скупштина општине Барајево на 
седници одржаној 20. августа 2010. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ РАДА ФОНДА СОЛИДАРНЕ СТАМБЕНЕ 

ИЗГРАДЊЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

Члан 1.
Престаје са радом Фонд солидарне стамбне изградње 

општине Барајево (у даљем тексти: Фонд), који је формира-
ла Скупштина општине Барајево Одлуком број 06-18/2000 
од 28. јула 2000. године, из разлога непостојања извора и 
прилива средстава, због чега Фонд није у могућности да и 
даље остварује циљ због којег је основан.

Члан 2.
Средства солидарне стамбене изградње налазе се на

рачуну буџета општине Барајево, а распоређена су на
позицији 75. Одлуке о буџету општине Барајево и корис-
тиће се за опремање и припремање земљишта као и других 
aктивности у вези солидарне стамбене изградње, у складу 
са законом.

Члан 3.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје мандат 

Управном и Надзорном одбору Фонда.

Члан 4.
Службена документација и евиденције настале о раду 

Фонда чувају се у архиви Дирекције за изградњу и развој 
општине Барајево.
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Члан 5.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи: Од-

лука о формирању Фонда солидарне стамбене изградње оп-
штине Барајево („Службени лист града Београда”, бр. 11/2000 
и 17/04) и Одлука о начину, условима и роковима коришћења 
и враћања средстава солидарности која су издвојена у складу са 
раније важећим прописима („Службени лист града Београда, 
број 17/04).

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објав-

љивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина општине Барајево

Број 06-24/2010-197, 20. августа 2010. године
Председник

Првослав Мандић, с. р.

На осно ву чла на 19. Ста ту та град ске оп шти не Ба ра је во 
(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, бр ој 44/08), Скуп шти на 
оп шти не Ба ра је во, на сед ни ци одр жа ној 20. ав густа 2010. 
го ди не, до не ла је

ЗА  КЉУ ЧА К
1. Да је се овла шће ње Ко ми си ји за пр о пи се Скуп шти не 

оп шти не Ба ра је во да ура ди пре чи шћен текст Ста ту та град-
ске оп шти не Ба ра је во.

2. Овај за кљу чак об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”.

Скуп шти на оп шти не Ба ра је во
Бр ој 06-24/2010-204, 20. ав гу ста 2010. го ди не

Пред сед ник
Пр во слав Ман дић, с. р.

На осно ву За кључ ка Скуп шти не оп шти не Ба ра је во бр. 
06-24/2010-204 од 20. ав гу ста. 2010. го ди не, Ко ми си ја за 
про пи се Скуп шти не оп шти не Ба ра је во, на сед ни ци одр жа-
ној, 26. ав гу ста 2010. го ди не утвр ди ла је пре чи шће ни текст 
Ста ту та град ске оп шти не Ба ра је во.

Пре чи шће ни текст Ста ту та град ске оп шти не Ба ра је во 
об у хва та:

1. Ста тут град ске оп шти не Ба ра је во („Слу жбе ни лист 
гра да Бе о гра да”, бр. 44/2008)

2. Од лу ку о про ме ни Ста ту та град ске оп шти не Ба ра је во 
(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, бр. 17/10).

Пре чи шће ни текст Ста ту та град ске оп шти не Ба ра је во не об у-
хва та члан 100, 101. 102. и 104 . Ста ту та град ске оп шти не Ба ра је во 
и члан 9. Од лу ке о про ме ни Ста ту та град ске оп шти не Ба ра је во

Ко ми си ја за прoписе
Број 06-24/2010, 26. ав гу ста 2010. го ди не

Пред сед ник ко ми си је
Бра ни сав Ми ја и ло вић, с. р.

С ТА ТУТ
ГРАД СКЕ ОП ШТИ НЕ БА РА ЈЕ ВО

(пре чи шће н текст)

I. ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.
Овим ста ту том у скла ду са Ста ту том гра да Бе о гра да (у 

да љем тек сту:Ста тут гра да), уре ђу је се по ло жај град ске оп-

шти не Ба ра је во (у да љем тек сту: оп шти на), пра ва и ду жно-
сти оп шти не, на чин, усло ви и об ли ци њи хо вог оства ри ва ња, 
сим бо ли и пра зник оп шти не, број од бор ни ка Скуп шти не оп-
шти не, ор га ни за ци ја и рад ор га на и слу жби, на чин упра вља-
ња гра ђа на по сло ви ма из над ле жно сти оп шти не, осни ва ње и 
рад ме сне за јед ни це и дру га пи та ња од зна ча ја за оп шти ну.

Члан 2.
Оп шти на Ба ра је во је део те ри то ри је гра да Бе о гра да, (у 

да љем тек сту: град), ко ја на свом под руч ју вр ши по сло ве из 
над ле жно сти гра да од ре ђе не Ста ту том гра да.

У вр ше њу по сло ва из ста ва 1. овог чла на, оп шти на се ста-
ра о по тре ба ма и ин те ре си ма гра ђа на са свог под руч ја, и у њој 
гра ђа ни оства ру ју сво ја пра ва не по сред но или пре ко сло бод но 
иза бра них пред став ни ка упра вља њем јав ним по сло ви ма од не-
по сред ног зна ча ја, за јед нич ког и оп штег ин те ре са за гра ђа не.

Гра ђа ни уче ству ју по сред но у вр ше њу по сло ва оп шти не 
пре ко иза бра них од бор ни ка у Скуп шти ни оп шти не и дру-
гих ор га на оп шти не.

Об ли ци не по сред ног вр ше ња по сло ва оп шти не су:гра-
ђан ска ини ци ја ти ва, збор гра ђа на и ре фе рен дум, у скла ду 
са Уста вом, за ко ном, Ста ту том гра да, Ста ту том оп шти не и 
дру гим оп штим ак ти ма гра да и оп шти не.

Члан 3.
Оп шти на има над ле жно сти ко је су За ко ном и Ста ту том 

гра да по ве ре не град ској оп шти ни.
Оп шти на вр ши по сло ве др жав не упра ве ко је јој град 

Ста ту том гра да по ве ри из окви ра сво је над ле жно сти.
Оп шти на је од го вор на за ква ли тет но, еко но мич но и 

ефи ка сно вр ше ње по ве ре них над ле жно сти и по сло ва на те-
ри то ри ји оп шти не.

Члан 4.
Оп шти на има свој ство прав ног ли ца.
Оп шти ну пред ста вља и за сту па пред сед ник оп шти не.
Се ди ште оп шти не је у Ба ра је ву у ули ци Све то сав ској 

број 2.
Члан 5.

Ор га ни оп шти не има ју пе чат, у скла ду са за ко ном.

Члан 6.
Оп шти на има грб и за ста ву.
Грб оп шти не ко ри сти се у три ни воа – као основ ни, сред-

њи и ве ли ки грб.
Опис ни воа гр ба, ње го ва упо тре ба и опис за ста ве и ње-

на упо тре ба као и гра фич ки стан дар ди за њи хо во при ка зи-
ва ње уре ђу ју се од лу ком Скуп шти не оп шти не.

Члан 7.
Оп шти на сла ви и обе ле жа ва и про сла вља Дан оп шти не и 

сла ву оп шти не – 28. ав густ, Ве ли ка го спо ји на, као дан ка да је 
фор ми ра на пр ва срп ска вла да – Пра ви тељ ству ју шћи со вјет 
срп ски.

На чин обе ле жа ва ња Да на оп шти не и на чин про сла вља-
ња сла ве оп шти не уре ђу ју се од лу ком Скуп шти не оп шти не.

За утвр ђи ва ње пра зни ка – Да на оп шти не ко ји се утвр ђу-
је Од лу ком из прет ход ног ста ва по треб на је прет ход на са-
гла сност гра до на чел ни ка, по при ба вље ном ми шље њу над-
ле жног ми ни стар ства.

Члан 8.
Оп шти на уста но вља ва на гра де и дру га јав на при зна ња 

за зна чај на оства ре ња у раз ли чи тим обла сти ма ства ра ла-
штва и до при нос раз во ја и афир ма ци ји оп шти не, као и у 
знак за хвал но сти.
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Вр сте на гра да и дру гих јав них при зна ња, усло ви и по сту-
пак њи хо ве до де ле уре ђу ју се од лу ком Скуп шти не оп шти не.

О до де ли на гра да и дру гих јав них при зна ња као и о до-
де ли зва ња по ча сног гра ђа ни на, Скуп шти на оп шти не од лу-
чу је акла ма ци јом.

Члан 9.
Оп шти на оства ру је са рад њу са оп шти на ма у зе мљи и у 

ци љу оства ри ва ња за јед нич ких ин те ре са мо же се учла њи-
ва ти у асо ци ја ци је оп шти на, у скла ду са за ко ном.

Оп шти на мо же оства ри ва ти са рад њу од за јед нич ког ин-
те ре са са од го ва ра ју ћим те ри то ри јал ним за јед ни ца ма и је-
ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве у дру гим др жа ва ма, у окви ру 
спољ не по ли ти ке Ре пу бли ке Ср би је, под усло ви ма и на на-
чин пред ви ђен За ко ном за за јед ни це ло кал не са мо у пра ве.

Ор га ни оп шти не мо гу са ра ђи ва ти са не вла ди ним, ху ма-
ни тар ним и дру гим ор га ни за ци ја ма, ка да је то у ин те ре су 
оп шти не и ста нов ни ка са ње ног под руч ја.

Члан 10.
Оп шти на има сво ју имо ви ну ко јом са мо стал но упра вља-

ју ор га ни оп шти не у скла ду са за ко ном.

Члан 11.
Рад ор га на оп шти не је ја ван, и у том сми слу, а у ци љу обез-

бе ђи ва ња јав но сти, оп шти на мо же да из да је гла си ло оп шти не, 
мо же об ја вљи ва ти про мо тив не и ин фор ма тив не пу бли ка ци је, 
оства ри ва ти са рад њу са ме ди ји ма и на дру ги на чин обез бе ђу је 
јав ност ра да, у скла ду са Ста ту том гра да и овим ста ту том.

Члан 12.
Те ри то ри ју оп шти не чи не на се ље на ме ста од но сно под-

руч ја ка та стар ских оп шти на ко ји ула зе у њен са став, и то:

На се ље Кат. оп шти на
Ар на је во Ар на је во
Ба ра је во део Ба ра је во
Ба ће вац Ба ће вац
Бе љи на Бе љи на
Бо жда ре вац Бо жда ре вац
Ве ли ки Бо рак Ве ли ки Бо рак
Вра нић Вра нић
На се ље Гај део Ба ра је во
Глум че во бр до део Ба ра је во
Гун ца ти Гун ца ти
Ли со вић Ли со вић
Ма нић Ма нић
Ме љак Ме љак
Ро жан ци Ро жан ци
Ши ља ко вац Ши ља ко вац

II. ПО СЛО ВИ КО ЈЕ ОБА ВЉА ОП ШТИ НА

Члан 13.
Оп шти на у скла ду са Ста ту том гра да, пре ко сво јих ор га на:
1. До но си ста тут, бу џет и за вр шни ра чун бу џе та оп шти не.
2. До но си про гра ме и спро во ди Про јек те раз во ја оп шти-

не и ста ра се о уна пре ђе њу оп штег окви ра за при вре ђи ва ње 
у оп шти ни, у скла ду са ак ти ма гра да.

2а До но си стра те ги ју од ло кал ног зна ча ја у скла ду са ака-
ти ма гра да

3. Осни ва ме сну за јед ни цу, по при ба вље ном ми шље њу гра-
ђа на у скла ду са за ко ном, овим ста ту том и ак ти ма оп шти не.

4. Да је ми шље ње на про стор не и ур ба ни стич ке пла но ве 
ко је до но си град.

5. Оту ђу је и да је у за куп гра ђе вин ско зе мљи ште у јав ној 
сво ји ни, у скла ду са за ко ном и Од лу ком гра да, ра ди из град-
ње обје ка та до 800 m2, бру то раз ви је не гра ђе вин ске по вр ши-
не осим оту ђе ња и да ва ња у за куп гра ђе вин ског зе мљи шта 
не по сред ном по год бом у по ступ ку ле га ли за ци је; ре ша ва по 
зах те ви ма за по ни штај пра во сна жног ре ше ња о из у зи ма-
њу из по се да град ског гра ђе вин ског зе мљи шта; ре ша ва по 
зах те ви ма за пре ста нак пра ва ко ри шће ња гра ђе вин ског зе-
мљи шта за ко је је ре ше ње о да ва њу на ко ри шће ње ра ди из-
град ње, од но сно по след њу из ме ну ре ше ња до нео над ле жни 
ор ган оп шти не.

6. До но си ре ше ње у пр вом сте пе ну о гра ђе вин ској до-
зво ли за из град њу или ре кон струк ци ју обје ка та до 800 m2, 
бру то раз ви је не гра ђе вин ске по вр ши не и пре тва ра њу за јед-
нич ких про сто ри ја у стам бе ни, од но сно по слов ни про стор, 
осим у по ступ ци ма ле га ли за ци је обје ка та на те ри то ри ји 
гра да, вр ши ин спек циј ски над зор над из град њом обје ка та 
за ко је гра ђе вин ску до зво лу из да је оп шти на.

7. Од лу чу је о по ста вља њу и укла ња њу ма њих мон та-
жних обје ка та при вре ме ног ка рак те ра на по вр ши на ма јав-
не на ме не (ки о сци, лет ње и зим ске ба ште, те зге и дру ги по-
крет ни објек ти), у скла ду са про пи сом гра да.

8. Спро во ди по сту пак исе ље ња бес прав но усе ље них ли-
ца у ста но ве и за јед нич ке про сто ри је у стам бе ним згра да ма.

9. Ста ра се о одр жа ва њу ко му нал ног ре да у оп шти ни, 
вр ши ин спек циј ски над зор у ко му нал ној обла сти у скла ду 
са по себ ном од лу ком Скуп шти не гра да.

10. Уре ђу је и обез бе ђу је ко ри шће ње по слов ног про сто ра 
ко јим упра вља, утвр ђу је ви си ну на кна де за ко ри шће ње по-
слов ног про сто ра и вр ши над зор над ко ри шће њем по слов-
ног про сто ра, у скла ду са за ко ном.

11. Ста ра се о из град њи, одр жа ва њу, упра вља њу и ко ри-
шће њу се о ских, пољ ских и дру гих не ка те го ри са них пу те ва.

12. Пра ти ста ње и пред у зи ма ме ре за за шти ту и уна пре-
ђе ње жи вот не сре ди не на свом под руч ју, до но си и спро во ди 
ак ци о не и са на ци о не пла но ве од зна ча ја за за шти ту жи вот-
не сре ди не на свом под руч ју у скла ду са ак ти ма гра да и ста-
ра се и обез бе ђу је усло ве за очу ва ње, ко ри шће ње и уна пре-
ђе ње под руч ја са при род ним ле ко ви тим свој стви ма.

13. Пра ти ста ње и ста ра се о одр жа ва њу (осим ка пи тал-
ног), де чи јих вр ти ћа и основ них шко ла; пра ти упис у пр ви 
раз ред основ не или спе ци јал не шко ле и ре дов но по ха ђа ње 
на ста ве у основ ним шко ла ма и по кре ће пре кр шај ни по сту-
пак про тив ро ди те ља од но сно ста ра те ља у скла ду са за ко ном; 
ор га ни зу је по сло ве ко ји се од но се на пре воз де це и њи хо вих 
пра ти ла ца ра ди по ха ђа ња при прем ног пред школ ског про гра-
ма на уда ље но сти ве ћој од 2 km и уче ни ка основ них шко ла на 
уда ље но сти ве ћој од 4 km од се ди шта шко ле; ор га ни зу је пре-
воз, сме штај и ис хра ну де це и уче ни ка са смет ња ма у раз во ју, 
без ози ра на уда ље ност ме ста ста но ва ња од шко ле; ор га ни зу-
је пре воз уче ни ка на ре пу блич ка и ме ђу на род на так ми че ња.

14. Под сти че раз вој кул тур но-умет нич ког ства ра ла штва 
и ама те ри зма на свом под руч ју, обез бе ђу је усло ве за одр жа-
ва ње кул тур них ма ни фе ста ци ја од зна ча ја за оп шти ну и у 
ци љу за до во ља ва ња по тре ба гра ђа на са свог под руч ја мо же 
осни ва ти уста но ве кул ту ре.

15. Уче ству је у из град њи и одр жа ва њу спорт ских обје ка-
та уста но ва чи ји је осни вач оп шти на; пра ти по тре бе и ста-
ра се о за до во ља ва њу по тре ба гра ђа на у обла сти спор та на 
под руч ју оп шти не; уче ству је у ре а ли за ци ји си сте ма школ-
ског спор та и обез бе ђу је усло ве за ор га ни зо ва ње и одр жа-
ва ње спорт ских так ми че ња и ма ни фе ста ци ја од оп штин ског 
зна ча ја; обез бе ђу је усло ве за ре а ли за ци ју про гра ма уста но-
ва и омла дин ских ор га ни за ци ја на свом под руч ју и у ци љу 
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за до во ља ва ња по тре ба гра ђа на са свог под руч ја мо же осно-
ва ти уста но ве у обла сти спор та.

16. Спро во ди стра те ги ју и ак ци о ни план по ли ти ке за мла-
де у оп шти ни, до но си ак ци о ни план за мла де оп шти не у скла-
ду са стра те ги јом и ак ци о ним пла ном гра да, мо же да осну је, 
пра ти и обез бе ђу је функ ци о ни са ње Кан це ла ри је за мла де.

17. Ста ра се о раз во ју уго сти тељ ства, за нат ства, ту ри зма 
и тр го ви не на свом под руч ју и мо же осно ва ти ту ри стич ку 
ор га ни за ци ју ра ди про мо ви са ња ту ри зма на свом под руч ју.

18. Спро во ди ме ре за шти те ко ри шће ња и уре ђе ња по љо при-
вред ног зе мљи шта на свом под руч ју утвр ђе не ак ти ма гра да.

19. Пред ла же ме ре за уре ђе ње и одр жа ва ње спољ ног из-
гле да стам бе них и по слов них згра да, во ди еви ден ци ју о на-
чи ну ор га ни зо ва ња по сло ва одр жа ва ња стам бе них згра да и 
пред ла же ме ре за уре ђе ње зе ле них по вр ши на, де чи јих игра-
ли шта, обје ка та јав не ра све те.

19а Уче ству је у за шти ти и спа са ва њу љу ди, ма те ри јал-
них и ко му нал них до ба ра, жи вот не сре ди не у ван ред ним 
си ту а ци ја ма и убла жа ва њу и от кла ња њу њи хо вих по сле ди-
ца у скла ду са за ко ном и ак ти ма гра да.

20. Упра вља имо ви ном оп шти не, ко ри сти сред ства у др-
жав ној сво ји ни и ста ра се о њи хо вом очу ва њу и уве ћа њу у 
скла ду са за ко ном.

21. Ор га ни зу је вр ше ње по сло ва прав не за шти те сво јих 
пра ва и ин те ре са.

22. Обез бе ђу је пру жа ње прав не по мо ћи гра ђа ни ма за 
оства ри ва ње њи хо вих пра ва.

23. Обра зу је ор га не, ор га ни за ци је и слу жбе за по тре-
бе оп шти не и уре ђу је њи хо ву ор га ни за ци ју и рад и осни ва 
јав на пред у зе ћа, уста но ве и дру ге ор га ни за ци је у скла ду са 
Ста ту том гра да и овим ста ту том.

24. Уре ђу је ор га ни за ци ју и рад ми ров них ве ћа.
25. По ма же раз вој раз ли чи тих об ли ка са мо по мо ћи и со-

ли дар но сти са ли ци ма са по себ ним по тре ба ма, као и са ли-
ци ма ко ја су су штин ски у не јед на ком по ло жа ју са оста лим 
гра ђа ни ма и под сти че ак тив но сти и пру жа по моћ ор га ни-
за ци ја ма ин ва ли да и дру гим со ци јал но – ху ма ни тар ним ор-
га ни за ци ја ма на свом под руч ју.

26. Ста ра се о оства ри ва њу, за шти ти и уна пре ђе њу људ-
ских пра ва и ин ди ви ду ал них и ко лек тив них пра ва при пад-
ни ка на ци о нал них ма њи на и ет нич ких гру па.

27. Мо же уста но ви ти за штит ни ка гра ђа на.
28. Ста ра се о јав ном оба ве шта ва њу о пи та њи ма од зна-

ча ја за жи вот и рад гра ђа на на свом под руч ју.
29. Про пи су је пре кр ша је за по вре де про пи са оп шти не.
30. Уре ђу је и обез бе ђу је упо тре бу име на, гр ба и дру гог 

сим бо ла оп шти не.
31. Из вр ша ва про пи се и оп ште ак те гра да и оп шти не.
32. Обез бе ђу је усло ве за оба вља ње и раз вој ко му нал них 

де лат но сти на свом под руч ју, осим јав ног ли ниј ског пре-
во за пут ни ка и за њи хо во оба вља ње мо же осни ва ти јав на 
пред у зе ћа, од но сно ор га ни зо ва ти оба вља ње тих де лат но сти 
у скла ду са за ко ном и про пи сом гра да.

32а Обез бе ђу је, ор га ни зу је и спро во ди упра вља ње ко му-
нал ним от па дом на свом под руч ју, у скла ду са за ко ном и ак-
ти ма гра да.

32б Из да је гра ђе вин ску до зво лу за из град њу и ре кон-
струк ци ју са о бра ћај ни ца и обје ка та ли ниј ске од но сно ко-
му нал не ин фра струк ту ре на свом под руч ју; из да је ин фор-
ма ци ју о ло ка ци ји и ло ка циј ску до зво лу за објек те за ко је 
из да је гра ђе вин ску до зво лу у скла ду са Ста ту том гра да.

33. Од лу чу је о на зи ви ма ули ца, тр го ва, за се ла ка и дру-
гих на се ље них ме ста и о по ди за њу спо ме ни ка, по ста вља њу 
спо мен пло ча или скулп ту рал них де ла.

34. Оба вља и дру ге по сло ве од ин те ре са за гра ђа не, у 
скла ду са за ко ном, Ста ту том гра да и дру гим про пи си ма 
гра да и овим ста ту том.

Члан 14.
Оп шти на оба вља и дру ге по сло ве од не по сред ног ин-

те ре са за гра ђа не у скла ду са уста вом и за ко ном а ко ји су 
утвр ђе ни Ста ту том гра да и дру гим оп штим ак том гра да, 
као по сло ви ко је оба вља оп шти на.

III. ОР ГА НИ ОП ШТИ НЕ

Члан 15.
По сло ве оп шти не вр ше ор га ни оп шти не.
Гра ђа ни уче ству ју у вр ше њу по сло ва оп шти не, пре ко 

иза бра них од бор ни ка Скуп шти не оп шти не, пу тем гра ђан-
ске ини ци ја ти ве, збо ра гра ђа на и ре фе рен ду мом у скла ду са 
Уста вом, за ко ном, Ста ту том гра да и ак ти ма оп шти не.

Члан 16.
Ор га ни оп шти не су:
– Скуп шти на град ске оп шти не,
– пред сед ник град ске оп шти не,
– Ве ће град ске оп шти не,
– Упра ва град ске оп шти не.

Скуп шти на оп шти не

Члан 17.
Скуп шти на оп шти на Ба ра је во (у да љем тек сту: Скуп-

шти на), је пред став нич ки ор ган ко ји вр ши основ не функ-
ци је вла сти утвр ђе не Уста вом, за ко ном, Ста ту том гра да, 
дру гим оп штим ак ти ма гра да и овим ста ту том.

Члан 18.
Скуп шти на има 33 од бор ни ка.
Гра ђа ни би ра ју од бор ни ке на не по сред ним из бо ри ма, 

тај ним гла са њем, на че ти ри го ди не, сход ном при ме ни за ко-
на ко јим се уре ђу ју ло кал ни из бо ри.

Од бор ник не мо же би ти за по слен у Оп штин ској упра ви 
и ли це ко је име ну је од но сно по ста вља Скуп шти на.

Ако за по сле ни у Оп штин ској упра ви бу де иза бран за од-
бор ни ка, пра ва и оба ве зе по осно ву ра да ми ру ју док тра је 
ње гов од бор нич ки ман дат.

Да ном по твр ђи ва ња од бо р нич ког ман да та ли ци ма ко је 
је име но ва ла од но сно по ста ви ла Скуп шти на пре ста је функ-
ци ја на ко ју су име но ва ни, од но сно по ста вље ни.

Чла но ви ве ћа ко је би ра Скуп шти на не мо гу исто вре ме-
но би ти и од бор ни ци.

Про пи си ко ји ма се уре ђу је спре ча ва ње су ко ба ин те ре са 
при вр ше њу јав них функ ци ја не ис кљу чу ју при ме ну од ре да-
ба овог ста ту та о по сло ви ма ко ји су од ре ђе ни као не спо ји ви 
са функ ци јом од бор ни ка у Скуп шти ни.

Над ле жност, од лу чи ва ње и са зи ва ње сед ни це Скуп шти не

Члан 19.
Скуп шти на, у скла ду са Ста ту том гра да:
1. до но си Ста тут оп шти не Ба ра је ва и по слов ник о ра ду 

Скуп шти не оп шти не;
2. до но си бу џет и за вр шни ра чун бу џе та оп шти не Ба ра-

је во;
3. до но си про грам ра да Скуп шти не оп шти не;
4. до но си про грам раз во ја оп шти не и по је ди них де лат но-

сти и де та љан план ра до ва по ме сним за јед ни ца ма (из град-
ња и одр жа ва ње се о ских, пољ ских и не ка те го ри са них пу те ва 
и дру гих ра до ва по ме сним за јед ни ца ма), спро во ди про јек те 
раз во ја оп шти не и ста ра се о уна пре ђе њу оп штег окви ра за 
при вре ђи ва ње у оп шти ни у скла ду са Ста ту том гра да;
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4а до но си стра те ги ју од ло кал ног зна ча ја у скла ду са ак-
ти ма гра да;

5. до но си про пи се и дру ге оп ште ак те;
6. да је ми шље ња на про стор не и ур ба ни стич ке пла но ве 

ко је до но си град;
7. обез бе ђу је усло ве за оба вља ње и раз вој ко му нал них 

де лат но сти и за њи хо во вр ше ње осни ва јав но пред у зе ће;
8. обра зу је ор га не, ор га ни за ци је и слу жбе за по тре бе оп-

шти не и уре ђу је њи хо ву ор га ни за ци ју и рад и осни ва јав на 
пред у зе ћа, уста но ве и дру ге ор га ни за ци је у скла ду са Ста-
ту том гра да и овим ста ту том и до но си од лу ку о по ве ра ва њу 
по је ди них по сло ва из обла сти ко му нал них и дру гих де лат-
но сти дру гим пред у зе ћи ма или пред у зет ни ци ма.

9. обра зу је јав но пра во бра ни ла штво;
10. име ну је и раз ре ша ва Управ ни и Над зор ни од бор 

јав них пред у зе ћа, уста но ва и дру гих ор га ни за ци ја и слу-
жби чи ји је осни вач; име ну је и раз ре ша ва ди рек то ра јав них 
пред у зе ћа, уста но ва и дру гих ор га ни за ци ја и слу жби чи ји 
је осни вач и да је са гла сност на њи хо ве ста ту те, да је са гла-
сност на це не њи хо вих про из во да и услу га и вр ши дру га 
пра ва осни ва ча у скла ду са за ко ном;

11. би ра и раз ре ша ва пред сед ни ка Скуп шти не и ње го вог 
за ме ни ка, по ста вља и раз ре ша ва се кре та ра Скуп шти не и 
ње го вог за ме ни ка и би ра и раз ре ша ва чла но ве рад них те ла 
Скуп шти не;

12. би ра и раз ре ша ва пред сед ни ка оп шти не, ње го вог за-
ме ни ка и чла но ве Оп штин ског ве ћа;

13. би ра и раз ре ша ва јав ног пра во бра ни о ца оп шти не и 
ње го вог за ме ни ка;

14. до но си од лу ку о осни ва њу ме сне за јед ни це и дру гих 
об ли ка ме сне са мо у пра ве по при ба вље ном ми шље њу гра ђа-
на у скла ду са за ко ном и Ста ту том гра да, и од лу ку о ор га-
ни за ци ји и ра ду ми ров них ве ћа;

15. мо же да уста но ви за штит ни ка гра ђа на за оп шти ну 
Ба ра је во;

16. би ра и раз ре ша ва за штит ни ка гра ђа на за оп шти ну 
Ба ра је во;

17. до но си од лу ку о на кна да ма од бор ни ка и чла но ва 
рад них те ла;

18. утвр ђу је пред лог од лу ке о рас пи си ва њу ре фе рен ду ма 
за под руч је оп шти не и део оп шти не, из ја шња ва се о пред ло-
зи ма са др жа ним у гра ђан ској ини ци ја ти ви и утвр ђу је пред-
лог од лу ке о са мо до при но су;

19. до но си од лу ку о упра вља њу имо ви ном оп шти не и 
ко ри шће њу сред ста ва у др жав ној сво ји ни и до но си од лу ку 
о јав ном за ду жи ва њу оп шти не тј. за кљу чу је уго во ре о за ду-
жи ва њу – кре ди ти и дру ги об ли ци за ду жи ва ња, у скла ду са 
за ко ном ко јим се уре ђу је јав ни дуг;

20. до но си од лу ку о удру жи ва њу и о са рад њи са дру гим 
оп шти на ма у зе мљи и ино стран ству;

21. до но си од лу ку о пра зни ку и сла ве оп шти не и од лу ку 
о сим бо ли ма оп шти не и да је са гла сност на упо тре бу име на 
и сим бо ла оп шти не;

22. до но си од лу ку о на зи ви ма ули ца и тр го ва, за се ла ка 
и дру гих де ло ва на се ље них ме ста и о по ди за њу спо ме ни ка, 
по ста вља њу спо мен пло ча или скулп ту рал них де ла;

23. до но си од лу ку о ко ри шће њу по слов ног про сто ра чи-
ји је ко ри сник оп шти на Ба ра је во, утвр ђу је ви си ну на кна де 
за ко ри шће ње тог про сто ра и вр ши над зор над ње го вим ко-
ри шће њем у скла ду са за ко ном;

24. до но си про пи се о по ста вља њу при вре ме них обје ка та 
на јав ним по вр ши на ма (ки о сци, лет ње ба ште, по крет не те-
зге и сл.), у скла ду са про пи си ма гра да;

25. до но си ак ци о не и са на ци о не пла но ве и про пи се и 
пла но ве од зна ча ја за за шти ту жи вот не сре ди не на свом 
под руч ју у скла ду са про пи си ма гра да;

26. до но си ак ци о ни план за мла де у скла ду са стра те ги јом 
и ак ци о ним пла ном гра да и у ци љу спро во ђе ња стра те ги је и 
ак ци о ног пла на, мо же да осну је Кан це ла ри ју за мла де;

27. до но си ак те ко ји ма се утвр ђу ју ме ре и ак тив но сти за-
шти те и без бед но сти де це од но сно уче ни ка за вре ме оства-
ри ва ња обра зов но-вас пит ног ра да и дру гих ак тив но сти 
ко је ор га ни зу је школ ска, од но сно пред школ ска уста но ва у 
скла ду са за ко ном;

28. у ци љу обез бе ђи ва ња усло ва за одр жа ва ње кул тур них 
ма ни фе ста ци ја од зна ча ја за оп шти ну и за до во ља ва ња по-
тре ба гра ђа на оп шти не, мо же осно ва ти уста но ву кул ту ре;

29. до но си од лу ку о кул тур ним и спорт ским ма ни фе ста-
ци ја ма од оп штин ског зна ча ја;

30. у ци љу обез бе ђи ва ња усло ва за одр жа ва ње спорт-
ских ма ни фе ста ци ја од зна ча ја за оп шти ну и за до во ља ва ња 
по тре ба гра ђа на оп шти не, мо же осно ва ти уста но ве из обла-
сти спор та;

31. у ци љу раз во ја уго сти тељ ства, за нат ства, ту ри зма и 
тр го ви не на под руч ју оп шти не и у ци љу про мо ви са ња ту ри-
зма мо же осно ва ти ту ри стич ку ор га ни за ци ју;

32. раз ма тра из ве шта је о ра ду фи нан сиј ске из ве шта је и 
да је са гла сност на про гра ме ра да укљу чу ју ћи и фи нан сиј ски 
про грам јав них пред у зе ћа;

33. про пи су је пре кр ша је за по вре де про пи са оп шти не;
34. до но си етич ки ко декс о по на ша њу функ ци о не ра;
35. оба вља дру ге по сло ве про пи са не за ко ном, Ста ту том 

гра да и овим ста ту том од не по сред ног ин те ре са за гра ђа не 
оп шти не.

Члан 20.
Скуп шти на од лу чу је ако сед ни ци при су ству је ве ћи на од 

укуп ног бро ја од бор ни ка.
Од лу ке се до но се ве ћи ном гла со ва при сут них од бор ни-

ка, уко ли ко за ко ном, Ста ту том гра да и овим ста ту том ни је 
друк чи је од ре ђе но.

Члан 21.
Скуп шти на од лу чу је ве ћи ном гла со ва од укуп ног бро ја 

од бор ни ка ка да од лу чу је о до но ше њу:
1. ста ту та оп шти не Ба ра је во,
2. од лу ке о осни ва њу ме сне за јед ни це,
3. од лу ке о бу џе ту и за вр шном ра чу ну Бу џе та оп шти не 

Ба ра је во,
4. про гра ма раз во ја оп шти не,
5. да ва ња ми шље ња на про стор не и ур ба ни стич ке пла но ве,
6. из бо ру пред сед ни ка оп шти не Ба ра је во, ње го вог за ме-

ни ка и чла на Оп штин ског ве ћа,
7. из бо ру пред сед ни ка Скуп шти не оп шти не и ње го вог 

за ме ни ка,
8. од лу ке о рас пи си ва њу ре фе рен ду ма за под руч је оп-

шти не Ба ра је во,
9. од лу ке о удру жи ва њу и са рад њи са дру гим оп шти на-

ма у зе мљи и ино стран ству.
10. од лу ке о на зи ви ма ули ца, тр го ва, за се ла ка и дру гих 

на се ље них ме ста,
11. од лу ке о јав ном за ду жи ва њу оп шти не,
12. по слов ни ка о ра ду Скуп шти не оп шти не,
13. утвр ђи ва њу пред ло га Од лу ке о са мо до при но су и од-

лу чи ва њу о ини ци ја ти ви за уво ђе ње са мо до при но са,
14. у дру гим слу ча је ви ма утвр ђе ним за ко ном, Ста ту том 

гра да и овим ста ту том.

Члан 22.
Сед ни цу но вог са зи ва Скуп шти не са зи ва пред сед ник 

Скуп шти не из прет ход ног са зи ва у ро ку од 15 да на од да на 
об ја вљи ва ња ре зул та та из бо ра – кон сти ту тив на сед ни ца.
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Кон сти ту тив на сед ни ца мо ра се одр жа ти у ро ку од два 
ме се ца од да на об ја вљи ва ња ре зул та та из бо ра.

Уко ли ко пред сед ник Скуп шти не из прет ход ног са зи-
ва не са зо ве кон сти ту тив ну сед ни цу у ро ку пред ви ђе ном у 
ста ву 1. овог чла на, сед ни цу но вог са зи ва са зва ће нај ста ри-
ји од бор ник у ро ку од се дам да на од ис те ка ро ка из ста ва 1. 
овог чла на.

Сед ни цом пред се да ва нај ста ри ји од бор ник од при сут-
них од бор ни ка.

Члан 23.
На пр вој сед ни ци но вог са зи ва на осно ву из ве шта ја ве-

ри фи ка ци о ног од бо ра Скуп шти на од лу чу је јав ним гла са њем 
о по твр ђи ва њу ман да та од бор ни ка у скла ду са за ко ном.

Ве ри фи ка ци о ни од бор из ста ва 1. овог чла на би ра ју од-
бор ни ци Скуп шти не но вог са зи ва ве ћи ном гла со ва од при-
сут них од бор ни ка.

По сле ве ри фи ка ци је ман да та Скуп шти на би ра пред сед-
ни ка Скуп шти не, и по ста вља се кре та ра Скуп шти не чи ме се 
сма тра да је Скуп шти на кон сти ту и са на у скла ду са за ко ном.

Члан 24.
Сед ни це Скуп шти не, на кон кон сти ту и са ња, са зи ва 

пред сед ник Скуп шти не по соп стве ној ини ци ја ти ви, по по-
тре би, а нај ма ње јед ном у три ме се ца.

Пред сед ник Скуп шти не ду жан је да за ка же сед ни цу на 
зах тев пред сед ни ка оп шти не, Оп штин ског ве ћа, или 1/3 од-
бор ни ка, у ро ку од се дам да на од да на под но ше ња зах те ва, 
та ко да дан одр жа ва ња сед ни це бу де нај ка сни је у ро ку од 15 
да на од да на под но ше ња зах те ва.

Ако пред сед ник Скуп шти не не за ка же сед ни цу у ро ку из 
ста ва 2. овог чла на, сед ни цу мо же за ка за ти под но си лац зах те ва, 
а истом пред се да ва од бор ник ко га од ре ди под но си лац зах те ва.

Пред сед ник Скуп шти не мо же од ло жи ти сед ни цу ко ју је 
са звао са мо у слу ча ју ка да не по сто ји кво рум по тре бан за 
рад, а у дру гим слу ча је ви ма о од ла га њу сед ни це од лу чу је 
Скуп шти на.

Пра ва и ду жно сти од бор ни ка

Члан 25.
Пра во је и ду жност од бор ни ка да уче ству је у ра ду Скуп-

шти не и ње них рад них те ла, из вр ша ва по ве ре не за дат ке, пред-
ла же Скуп шти ни рас пра ву о од ре ђе ним пи та њи ма, под но си 
пред ло ге од лу ка и дру гих ака та из над ле жно сти Скуп шти не, 
по ста вља од бор нич ка пи та ња, под но си аманд ма не на пред ло-
ге од лу ка и уче ству је у дру гим ак тив но сти ма Скуп шти не.

Члан 26.
Од бор ник Скуп шти не има пра во на на кна ду за рад и на 

дру га при ма ња, у скла ду са од лу ком Скуп шти не.

Члан 27.
Од бор ник не мо же би ти по зван на кри вич ну од го вор-

ност, при тво рен или ка жњен због из не тог ми шље ња или 
да ва ња гла са на сед ни ци Скуп шти не и ње них рад них те ла.

Рад на те ла Скуп шти не

Члан 28.
Скуп шти на осни ва стал на рад на те ла, ра ди раз ма тра ња 

по је ди них пи та ња из сво је над ле жно сти.
Скуп шти на, по по тре би, осни ва по вре ме на рад на те ла 

ра ди раз ма тра ња од ре ђе ног пи та ња и из вр ша ва ња од ре ђе-
ног за дат ка из сво је над ле жно сти.

Члан 29.
Стал на рад на те ла Скуп шти не су са ве ти и ко ми си је.
Са ве ти има ју се дам чла но ва а ко ми си је пет чла но ва.
Скуп шти на обра зу је нај ви ше 10 рад них те ла.
Чла но ве стал них рад них те ла би ра и раз ре ша ва Скуп-

шти на, за ман дат ни пе ри од за ко ји је иза бра на Скуп шти на.
Чла но ви стал них рад них те ла би ра ју се из ре да од бор ни-

ка и из ре да гра ђа на с тим што ви ше од по ло ви не чла но ва 
рад них те ла мо ра би ти из ре да од бор ни ка.

Стал но рад но те ло би ра пред сед ни ка и за ме ни ка пред-
сед ни ка, из ре да од бор ни ка.

Члан 30.
Стал на рад на те ла, по пра ви лу, тре ба да одр жа ва ју од-

бор нич ки са став Скуп шти не.
Члан Оп штин ског ве ћа не мо же би ти члан стал ног рад-

ног те ла.

Члан 31.
Стал на рад на те ла да ју ми шље ња о пред ло зи ма од лу ка и 

дру гих ака та ко је до но си Скуп шти на и оба вља ју дру ге по-
сло ве у скла ду са По слов ни ком Скуп шти не и дру гим ак ти-
ма оп шти не.

Број и за да ци стал них рад них те ла као и пра ва и ду жно-
сти пред сед ни ка и чла но ва стал них рад них те ла утвр ђу је се 
По слов ни ком Скуп шти не.

Члан 32.
Скуп шти на, на пред лог од бор ни ка, пред сед ни ка оп шти-

не и Оп штин ског ве ћа осни ва по вре ме на рад на те ла за раз-
ма тра ње од ре ђе них пи та ња од но сно за оба вља ње од ре ђе ног 
за дат ка из над ле жно сти Скуп шти не.

Чла но ви по вре ме ног рад ног те ла мо гу би ти би ра ни из 
са ста ва од бор ни ка и гра ђа на с тим што се пред сед ник би ра 
из ре да од бор ни ка.

Ак том о осни ва њу по вре ме ног рад ног те ла од ре ђу ју се 
за да ци, са став, број чла но ва, вре ме на ко је се обра зу је или 
рок за из вр ше ње за дат ка по вре ме ног рад ног те ла.

Пред сед ник и за ме ник пред сед ни ка Скуп шти не и се кре-
тар Скуп шти не

Члан 33.
Скуп шти на има пред сед ни ка.
Пред сед ник Скуп шти не ор га ни зу је рад Скуп шти не, са-

зи ва сед ни це, пред ла же днев ни ред, пред се да ва сед ни ца ма, 
ста ра се о оства ри ва њу јав но сти ра да Скуп шти не, пот пи су-
је ак те ко је до но си Скуп шти на и вр ши дру ге по сло ве утвр-
ђе не за ко ном, и овим ста ту том.

Члан 34.
Пред сед ник Скуп шти не би ра се из ре да од бор ни ка, на 

пред лог нај ма ње 1/3 од бор ни ка, на вре ме од че ти ри го ди не, 
тај ним гла са њем ве ћи ном гла со ва од укуп ног бро ја од бор-
ни ка Скуп шти не. Од бор ник мо же пот пи са ти пред лог за са-
мо јед ног кан ди да та.

У пред ло гу из прет ход ног ста ва са др жа но је да ли ће 
пред ло же ни кан ди дат би ти на стал ном ра ду у оп шти ни.

Ако су пред ло же на два кан ди да та а ни је дан не до би је по-
треб ну ве ћи ну, по сту пак кан ди до ва ња и из бо ра се по на вља.

Ако су пред ло же на три или ви ше кан ди да та, а ни је дан 
не до би је по треб ну ве ћи ну, из бор се вр ши у дру гом кру гу 
где ће се из бор вр ши ти из ме ђу два кан ди да та ко ји су у пр-
вом кру гу до би ли нај ве ћи број гла со ва.

Ако у дру гом кру гу није дан кан ди дат не до би је по треб ну 
ве ћи ну, по сту пак кан ди до ва ња и из бо ра се по на вља.
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За пред сед ни ка Скуп шти не иза бран је кан ди дат ко ји је до-
био ви ше од по ло ви не гла со ва од укуп ног бро ја од бор ни ка.

Пред сед ник Скуп шти не мо же би ти на стал ном ра ду.

Члан 35.
Пред сед ни ку Скуп шти не мо же пре ста ти функ ци ја пре 

ис те ка вре ме на на ко је је иза бран:
1. пре стан ком ман да та од бор ни ка, у скла ду са за ко ном;
2. под но ше њем остав ке на функ ци ју пред сед ни ка;
3. раз ре ше њем.
Пред сед ник Скуп шти не раз ре ша ва се на исти на чин на 

ко ји је би ран.

Члан 36.
Пред сед ник Скуп шти не има за ме ни ка ко ји га за ме њу је 

у слу ча ју ње го ве од сут но сти и спре че но сти да оба вља сво ју 
ду жност.

За ме ни ку пред сед ни ка Скуп шти не пре ста је ман дат пре 
ис те ка вре ме на под истим усло ви ма као пред сед ни ку Скуп-
шти не.

За ме ник пред сед ни ка Скуп шти не би ра се и раз ре ша ва 
на исти на чин као и пред сед ник Скуп шти не.

За ме ник пред сед ни ка Скуп шти не мо же би ти на стал ном 
ра ду у оп шти ни.

Члан 37.
У слу ча ју исто вре ме ног пре стан ка ман да та пред сед ни-

ка Скуп шти не и ње го вог за ме ни ка, по сло ве пред сед ни ка 
Скуп шти не до из бо ра но вог пред сед ни ка вр ши ће нај ста ри-
ји од бор ник од при сут них.

У слу ча ју из прет ход ног ста ва, сед ни цу Скуп шти не на 
ко јој ће би ти иза бра ни пред сед ник и за ме ник пред сед ни-
ка Скуп шти не за ка за ће нај ста ри ји од бор ник а сед ни ца ће 
се за ка за ти и одр жа ти у ро ку од 15 да на од да на пре стан ка 
ман да та пред сед ни ка и за ме ни ка пред сед ни ка Скуп шти не.

Члан 38.
Скуп шти на има се кре та ра ко ји се ста ра о оба вља њу 

струч них по сло ва у ве зи са са зи ва њем и одр жа ва њем сед-
ни ца Скуп шти не и ње них рад них те ла и ру ко во ди ад ми ни-
стра тив ним по сло ви ма ве за ним за њи хов рад.

Се кре тар Скуп шти не по ста вља се на пред лог пред сед-
ни ка Скуп шти не на че ти ри го ди не и мо же би ти по но во по-
ста вљен.

За се кре та ра Скуп шти не мо же би ти по ста вље но ли це 
са за вр ше ним прав ним фа кул те том, по ло же ним струч ним 
ис пи том за рад у ор га ни ма др жав не упра ве и рад ним ис ку-
ством од нај ма ње три го ди не.

Скуп шти на мо же на пред лог пред сед ни ка Скуп шти не 
раз ре ши ти се кре та ра и пре ис те ка ман да та.

Се кре тар мо же има ти за ме ни ка ко ји га за ме њу је у слу ча ју 
ње го ве од сут но сти и спре че но сти да оба вља сво ју ду жност.

За ме ник се кре та ра Скуп шти не се по ста ва и раз ре ша ва на 
исти на чин и под истим усло ви ма као и се кре тар Скуп шти не.

Члан 39.
Ре ше ња о пра ви ма и оба ве за ма по осно ву рад ног од но са 

пред сед ни ка Скуп шти не, за ме ни ка пред сед ни ка Скуп шти-
не, се кре та ра Скуп шти не и за ме ни ка се кре та ра Скуп шти не 
до но си над ле жно стал но рад но те ло Скуп шти не, уз прет-
ход ну са гла сност пред сед ни ка оп шти не.

Члан 40.
На чин при пре ме, во ђе ња и рад сед ни це Скуп шти не и 

дру га пи та ња ве за на за рад Скуп шти не и ње них рад них те ла 
уре ђу ју се По слов ни ком Скуп шти не, ко га до но си Скуп шти-

на ве ћи ном гла со ва од укуп ног бро ја од бор ни ка, на пред лог 
над ле жног рад ног те ла, уз прет ход ну са гла сност пред сед ни-
ка оп шти не.

Јав ност ра да Скуп шти не

Члан 41.
Сед ни це Скуп шти не су јав не за чи ју јав ност је од го во-

ран пред сед ник Скуп шти не.
По зив и ма те ри јал за сед ни цу Скуп шти не до ста вља ју се 

сред стви ма ин фор ми са ња ра ди упо на ва ња јав но сти.
Сед ни ци Скуп шти не мо гу при су ство ва ти пред став ни ци 

сред ста ва ин фор ми са ња, овла шће ни пред став ни ци пред-
ла га ча као и сва дру га за ин те ре со ва на ли ца чи је при су ство 
одо бри пред сед ник Скуп шти не у скла ду са По слов ни ком.

Скуп шти на мо же од лу чи ти да ње на сед ни ца не бу де 
јав на из раз ло га бе бед но сти и дру гих раз ло га утвр ђе них 
за ко ном.

ИЗ ВР ШНИ ОР ГА НИ ОП ШТИ НЕ

Члан 42.
Из вр шни ор га ни оп шти не су пред сед ник оп шти не и Оп-

штин ско ве ће.

Пред сед ник и за ме ник пред сед ни ка оп шти не

Члан 43.
Пред сед ни ка оп шти не би ра Скуп шти на из ре да од бор-

ни ка, на вре ме од че ти ри го ди не, тај ним гла са њем, ве ћи ном 
гла со ва од укуп ног бро ја од бор ни ка Скуп шти не.

Пред сед ник има за ме ни ка ко ји га за ме њу је у слу ча ју ње-
го ве од сут но сти и спре че но сти да оба вља сво ју ду жност.

Пред сед ник Скуп шти не пред ла же кан ди да та за пред сед-
ни ка оп шти не.

Кан ди дат за пред сед ни ка оп шти не пред ла же кан ди да та 
за за ме ни ка пред сед ни ка оп шти не из ре да од бор ни ка, ко га 
би ра Скуп шти на на исти на чин као и пред сед ни ка оп шти не.

Пред сед ник, за ме ник пред сед ни ка оп шти не и чла но ви 
Оп штин ског ве ћа иза бра ни су ако је за њи хов из бор гла са-
ло ви ше од по ло ви не од укуп ног бро ја од бор ни ка.

Пред сед ни ку и за ме ни ку пред сед ни ка оп шти не из бо ром 
на ове функ ци је пре ста је ман дат од бор ни ка у Скуп шти ни.

Пред сед ник оп шти не и за ме ник пред сед ни ка ооп шти не 
су на стал ном ра ду у оп шти ни.

Ре ше ње о пра ви ма и оба ве за ма по осно ву рад ног од но са 
пред сед ни ка и за ме ни ка пред сед ни ка оп шти не до но си над-
ле жно стал но рад но те ло Скуп шти не, уз прет ход ну са гла-
сност пред сед ни ка оп шти не.

Члан 44.
Пред сед ник оп шти не мо же би ти раз ре шен пре ис те ка 

вре ме на на ко је је би ран, на обра зло же ни пред лог нај ма ње 
тре ћи не од бор ни ка, на исти на чин на ко ји је иза бран.

О пред ло гу за раз ре ше ње пред сед ни ка оп шти не мо ра се 
рас пра вља ти и од лу чи ва ти у ро ку од 15 да на од да на до ста-
вља ња пред ло га пред сед ни ку Скуп шти не.

На ис тој сед ни ци Скуп шти не на ко јој се од лу чу је о раз-
ре ше њу пред сед ни ка оп шти не, пред сед ник Скуп шти не под-
но си пред лог кан ди да та за пред сед ни ка оп шти не

Пред сед ник оп шти не и за ме ник пред сед ни ка оп шти не 
мо гу под не ти остав ку пред сед ни ку Скуп шти не ко ју Скуп-
шти на кон ста ту је, на кон че га Скуп шти на би ра пред сед ни ка 
у скла ду са чла ном 43. овог ста ту та на пр вој на ред ној сед-
ни ци Скуп шти не.
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Раз ре ше њем или остав ком пред сед ни ка оп шти не пре ста је 
ман дат за ме ни ка пред сед ни ка оп шти не и Оп штин ског ве ћа.

Пред сед ник оп шти не, за ме ник пред сед ни ка оп шти не 
или члан Оп штин ског ве ћа ко ји су раз ре ше ни или су под-
не ли остав ку, оста ју на ду жно сти и вр ше те ку ће по сло ве до 
из бо ра но вог пред сед ни ка оп шти не, за ме ни ка пред сед ни ка 
оп шти не или чла на Оп штин ског ве ћа.

За ме ник пред сед ни ка оп шти не од но сно члан Оп штин-
ског ве ћа мо гу би ти раз ре ше ни пре ис те ка вре ме на на ко је 
су би ра ни, на обра зло же ни пред лог пред сед ни ка оп шти не 
или нај ма ње јед не тре ћи не од бор ни ка на исти на чин на ко ји 
су иза бра ни.

Исто вре ме но са пред ло гом за раз ре ше ње за ме ни ка пред-
сед ни ка оп шти не или чла на Оп штин ског ве ћа, пред сед ник 
оп шти не је ду жан да Скуп шти ни под не се пред лог за из бор 
но вог за ме ни ка пред сед ни ка оп шти не или члан Оп штин-
ског ве ћа, ко ја исто вре ме но до но си од лу ку о раз ре ше њу и 
из бо ру.

Пре стан ком ман да та Скуп шти не пре ста је ман дат из вр-
шних ор га на оп шти не, с тим да они вр ше те ку ће по сло ве из 
сво је над ле жно сти до сту па ња на ду жност но вих из вр шних 
ор га на, од но сно пред сед ни ка и чла но ва при вре ме ног ор га-
на ако је Скуп шти ни ман дат пре стао због рас пу шта ња.

Члан 45.
Пред сед ник оп шти не:
1. пред ста вља и за сту па оп шти ну;
2. не по сред но из вр ша ва и ста ра се о из вр шпа ва њу од лу-

ка и дру гих ака та оп шти не;
3. пред ла же на чин ре ша ва ња пи та ња о ко ји ма од лу чу је 

оп шти на;
4. на ред бо да вац је из вр ше ња бу џе та оп шти не;
5. усме ра ва и ускла ђу је рад Оп штин ске упра ве;
6. до но си по је ди нач не и дру ге ак те за ко је овла шћен за-

ко ном, Ста ту том гра да и овим ста ту том;
7. у име оп шти не за кљу чу је ко лек тив не уго во ре за уста-

но ве, пред у зе ћа и дру ге јав не слу жбе, чи ји је осни вач Скуп-
шти на;

8. до но си Пра вил ник о пла та ма и дру гим на кна да ма ли-
ца ко ја би ра, по ста вља и име ну је Скуп шти на и Оп штин ско 
ве ће и пла та ма за по сле них и по ста вље них ли ца у Упра ви 
град ске оп шти не;

9. по ста вља и раз ре ша ва по моћ ни ке пред сед ни ка оп-
шти не;

10. да је са гла сност на оп ште ак те ко ри сни ка бу џе та и 
уста но ва и пред у зе ћа чи ји је осни вач Скуп шти на ко ји ма се 
уре ђу је струк ту ра и број за по сле них;

11. ор га ни зу је рад Оп штин ског ве ћа и да је кон крет на 
за ду же ња чла но ви ма Ве ћа и од ре ђу је чла но ве Ве ћа на стал-
ном ра ду у оп шти ни;

12. од лу чу је о сред стви ма у др жав ној сво ји ни у скла ду са 
за ко ном;

13. до но си ре ше ње о оту ђи ва њу и да ва њу у за куп гра-
ђе вин ског зе мљи шта у јав ној сво ји ни, у скла ду са за ко ном 
и Од лу ком гра да ра ди из град ње обје ка та до 800 m2, бру то 
раз ви је не гра ђе вин ске по вр ши не, осим оту ђе ња и да ва ња у 
за куп гра ђе вин ског зе мљи шта не по сред ном по год бом у по-
ступ ку ле га ли за ци је;

13а. од лу чу је о по ста вља њу и укла ња њу ма њих мон та-
жних обје ка та при вре ме ног ка рак те ра на по вр ши на ма јав-
не на ме не (ки о сци, лет ње и зим ске ба ште, те зге и дру ги по-
крет ни објек ти), у скла ду са про пи сом гра да;

14. од лу чу је о при ба вља њу и оту ђе њу опре ме ве ће вред-
но сти за по тре бе ор га на оп шти не;

15. пред ла же ак те Скуп шти ни о јав ном за ду жи ва њу оп-
шти не;

16. за кљу чу је уго во ре о до на ци ји од фи зич ког или прав-
ног ли ца и о то ме из ве шта ва Скуп шти ну;

17. пра ти ста ње и ста ра се о одр жа ва њу, (осим ка пи тал-
ног), де чи јих вр ти ћа и основ них шко ла и пра ти упис у пр-
ви раз ред основ не и спе ци јал не шко ле и ре дов но по ха ђа ње 
на ста ве у основ ним шко ла ма, и на осно ву из ве шта ја над ле-
жног ор га на о пред у зе тим ме ра ма у скла ду са За ко ном, ста-
ра се о пра вил ном функ ци о ни са њу у овој обла сти;

18. у са рад њи са вас пит но-обра зов ном уста но вом утвр-
ђу је ме ре и ак тив но сти за шти те о без бед но сти де це, од но-
сно уче ни ка за вре ме на ста ве и дру гих ак тив но сти ко је ор-
га ни зу је уста но ва у скла ду са за ко ном;

19. ста ра се о из вр ше њу Ак ци о ног пла на за мла де и 
обра зу је са вет за мла де;

20. ста ра се о обез бе ђи ва њу усло ва за раз вој кул тур но-
умет нич ког ста ра ла штва и ама те ри зма и обез бе ђу је усло ве 
за одр жа ва ње ма ни фе ста ци ја од оп штин ског зна ча ја;

21. ста ра се о уче шћу оп шти не у из град њи и одр жа ва-
њу спорт ских обје ка та, уста но ва чи ји је осни вач оп шти на, 
пра ти по тре бе и ста ра се о за до во ља ва њу по тре ба гра ђа на 
у обла сти спор та, уче ству је у ре а ли за ци ји си сте ма школ ског 
спор та и обез бе ђу је усло ве за ор га ни зо ва ње и одр жа ва ње 
спорт ских ма ни фе ста ци ја од оп штин ског зна ча ја;

22. ста ра се да ор га ни за ци ја или пред у зе ће ко је се ба ви 
из град њом, одр жа ва њем и упра вља њем и ко ри шће њем се-
о ских, пољ ских и дру гих не ка те го ри са них пу те ва из вр ша-
ва бла го вре ме но и на за до во ља ва ју ћи на чин по сло ве у тој 
обла сти;

23. ста ра се да се спро во ђе ње ме ра за уре ђе ње и одр жа-
ва ње спољ ног из гле да по слов них и стам бе них згра да, уре-
ђе ње зе ле них по вр ши на, де чи јих игра ли шта, обје ка та јав не 
ра све те и ко му нал ног ре да у оп шти ни спро во ди на за до во-
ља ва ју ћи на чин;

24. под сти че ак тив но сти и пру жа по моћ ор га ни за ци ја ма 
ко је се ба ве раз ли чи тим об ли ци ма са мо по мо ћи и со ли дар-
но сти са ли ци ма са по себ ним по тре ба ма ин ва ли ди ма, ли-
ци ма ко ја су су штин ски у не јед на ком по ло жа ју са оста лим 
гра ђа ни ма и дру гим со ци јал но-ху ма ни тар ним ор га ни за ци-
ја ма и у том сми слу до но си ре ше ња о пру жа њу фи нан сиј ске 
по мо ћи по ме ну тим ли ци ма и по ме ну тим ор га ни за ци ја ма;

25. ста ра се о оства ри ва њу, за шти ти и уна пре ђе њу људ-
ских пра ва и ин ди ви ду ал них и ко лек тив них пра ва при пад-
ни ка на ци о нал них ма њи на и ет нич ких гру па;

26. ста ра се о из вр ша ва њу про пи са и оп штих ака та гра да 
и Скуп шти не;

27. вр ши и дру ге по сло ве утвр ђе не за ко ном, Ста ту том 
гра да, овим ста ту том и дру гим ак ти ма гра да и Скуп шти не.

Члан 46.
Пред сед ник оп шти не, у ци љу из вр ша ва ња по сло ва и ре-

ша ва ња пи та ња из сво је над ле жно сти осни ва ко ми си је, рад-
не гру пе и дру га по вре ме на рад на те ла.

Оп штин ско ве ће

Члан 47.
Оп штин ско ве ће чи не пред сед ник оп шти не, за ме ник 

пред сед ни ка оп шти не као и чла но ви Оп штин ског ве ћа ко је 
би ра Скуп шти на, на пе ри од од че ти ри го ди не, тај ним гла са-
њем, ве ћи ном од укуп ног бро ја од бор ни ка.

Кан ди да те за чла но ве Оп штин ског ве ћа пред ла же кан-
ди дат за пред сед ни ка оп шти не.

Кад од лу чу је о из бо ру пред сед ни ка оп шти не, Скуп шти-
на исто вре ме но од лу чу је о из бо ру за ме ни ка пред сед ни ка 
оп шти не и чла но ва Оп штин ског ве ћа.
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Пред сед ник оп шти не је пред сед ник Оп штин ског ве ћа.
За ме ник пред сед ни ка оп шти не је члан Оп штин ског ве ћа 

по функ ци ји.
Скуп шти на на пред лог пред сед ни ка оп шти не би ра де вет 

чла но ва Оп штин ског ве ћа.
Чла но ви Оп штин ског ве ћа ко је би ра Скуп шти на не мо-

гу исто вре ме но би ти и од бор ни ци, а мо гу би ти за ду же ни за 
јед ну или ви ше обла сти из над ле жно сти оп шти не.

Од бор ни ку ко ји бу де иза бран за чла на Оп штин ског ве ћа 
пре ста је од бор нич ки ман дат.

Чла но ви Оп штин ског ве ћа мо гу би ти на стал ном ра ду у 
оп шти ни. Ре ше ње о од ре ђи ва њу чла но ва Ве ћа на стал но ра-
ду, на пред лог Ве ћа до но си пред сед ник оп шти не а ре ше ње о 
пра ви ма и оба ве за ма чла но ва Ве ћа на стал ном ра ду до но си 
над ле жно рад но те ло Скуп шти не уз прет ход ну са гла сност 
пред сед ни ка оп шти не.

Члан 48.
Оп штин ско ве ће:
1. пред ла же ста тут оп шти не Ба ра је во, бу џет оп шти не 

Ба ра је во, пред ла же про грам раз во ја оп шти не и де та љан 
план ра до ва по ме сним за јед ни ца ма и дру ге од лу ке и ак те 
ко је до но си Скуп шти на;

2. до но си од лу ку о при вре ме ном фи нан си ра њу у слу ча-
ју да Скуп шти на не до не се бу џет оп шти не пре по чет ка фи-
скал не го ди не;

3. да је са гла сност на фи нан сиј ски план ко ри сни ка бу џе-
та и ме сних за јед ни ца и раз ма тра њи хо ве из ве шта је о ра ду 
и про гра ме ра да, осим јав них пред у зе ћа;

4. вр ши над зор над ра дом Оп штин ске упра ве, по ни шта-
ва или уки да ак те Оп штин ске упра ве ко ји ни су у са гла сно-
сти са за ко ном, Ста ту том гра да и овим ста ту том или дру-
гим оп штим ак том Скуп шти не или гра да;

4-а. ре ша ва у управ ном по ступ ку у дру гом сте пе ну о 
пра ви ма и оба ве за ма гра ђа на, пред у зе ћа и уста но ва и дру-
гих ор га ни за ци ја из над ле жно сти оп шти не;

5. ста ра се о из вр ша ва њу по ве ре них над ле жно сти из 
окви ра пра ва и ду жно сти гра да;

6. упу ћу је над ле жни ор ган Оп штин ске упра ве да уче-
ству је у при пре ма њу про пи са гра да чи ја је са др жи на од по-
себ ног зна ча ја за оства ри ва ње пра ва и ду жно сти оп шти не а 
пи та ње је из над ле жно сти тог ор га на Оп штин ске упра ве;

7. тра жи ми шље ње од над ле жних ор га на гра да о при ме-
ни про пи са и дру гих оп штих ака та гра да;

8. да је ор га ни ма гра да ини ци ја ти ву за уре ђи ва ње или 
до но ше ње од но сно из ме ну про пи са из над ле жно сти гра да и 
за пред у зи ма ње ме ра од зна ча ја за оства ри ва ње пра ва и ду-
жно сти оп шти не;

9. до но си оп шта ак та ка да је на то овла шће но за ко ном 
или про пи сом Скуп шти не или гра да;

10. по кре ће по сту пак за оце ну устав но сти или за ко ни то-
сти за ко на или дру гог оп штег ак та ре пу бли ке или гра да ко-
ји ма се по вре ђу је пра во оп шти не и да је од го во ре Уста новм 
су ду;

11. по ста вља и раз ре ша ва на чел ни ка и за ме ни ка на чел-
ни ка Оп штин ске упра ве;

12. да је са гла сност на акт о уну тра шњој ор га ни за ци ји и 
си сте ма ти за ци ји рад них ме ста Оп штин ске упра ве;

13. вр ши дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном, Ста ту том 
гра да и овим ста ту том и дру гим оп штим ак ти ма Скуп шти-
не и гра да.

Члан 49.
Пред сед ник оп шти не је пред сед ник Оп штин ског ве ћа, а 

за ме ник пред сед ни ка оп шти не је члан Оп штин ског ве ћа по 
функ ци ји.

Члан 50.
Оп штин ско ве ће мо же да од лу чу је ако сед ни ци при су-

ству је ве ћи на од укуп ног бро ја ње го вих чла но ва.
Оп штин ско ве ће од лу чу је ве ћи ном гла со ва од укуп ног 

бро ја при сут них чла но ва ако за ко ном или Ста ту том гра да и 
овим ста ту том ни је друк чи је пред ви ђе но. При ли ком утвр-
ђи ва ња пред ло га од лу ке о бу џе ту оп шти не и до но ше ња од-
лу ке о при вре ме ном фи нан си ра њу, Оп штин ско ве ће од лу-
чу је ве ћи ном од укуп ног бро ја чла но ва Ве ћа.

Ор га ни за ци ја на чи на ра да и од лу чи ва ња Оп штин ског 
ве ћа бли же се уре ђу је По слов ни ком о ра ду.

Члан 51.
Пред сед ник опо шти не и Оп штин ско ве ће из ве шта ва ју 

Скуп шти ну, по соп стве ној ини ци ја ти ви или на њен зах тев о 
из вр ша ва њу од лу ка и дру гих ака та оп шти не, а нај ма ње ше-
сто ме сеч но.

Члан 52.
Пре стан ком ман да та Скуп шти не пре ста је ман дат из вр-

шних ор га на оп шти не, с тим да они вр ше те ку ће по сло ве из 
сво је над ле жно сти до сту па ња на ду жност но вих из вр шних 
ор га на, од но сно пред сед ни ка и чла но ва при вре ме ног ор га-
на ако је Скуп шти ни ман дат пре стао због рас пу шта ња.

ОП ШТИН СКА УПРА ВА

Члан 53.
За вр ше ње управ них по сло ва у окви ру пра ва и ду жно сти 

оп шти не и од ре ђе них струч них по сло ва за по тре бе Скуп-
шти не, пред сед ни ка оп шти не и Оп штин ског ве ћа обра зу је 
се Упра ва град ске оп шти не Ба ра је во (у да љем тек сту: Упра-
ва), као је дин ствен ор ган оп шти не.

Члан 54.
Упра ва:
1. при пре ма про пи се и дру ге ак те ко је до но си Скуп шти-

на, пред сед ник оп шти не и Оп штин ско ве ће;
2. из вр ша ва од лу ке и дру ге ак те Скуп шти не, пред сед ни-

ка оп шти не и Оп штин ског ве ћа;
3. ре ша ва у управ ном по ступ ку у пр вом сте пе ну о 

пра ви ма и ду жно сти ма гра ђа на, пред у зе ћа уста но ва и 
дру гих ор га ни за ци ја у управ ним ства ри ма из над ле жно-
сти оп шти не;

4. из вр ша ва про пи се чи је је из вр ша ва ње по ве ре но оп-
шти ни;

5. оба вља струч не и дру ге по сло ве ко је утвр ди Скуп шти-
на, пред сед ник оп шти не и Оп штин ско ве ће.

Упра ва нај ма ње ше сто ме сеч но до ста вља Скуп шти ни, а 
пред сед ни ку оп шти не и Оп штин ском ве ћу на њи хов зах-
тев из ве штај о ра ду на из вр ша ва њу по сло ва из ње не над-
ле жно сти.

На чел ник и за ме ник на чел ни ка Упра ве

Члан 55.
Упра вом, као је дин стве ним ор га ном ру ко во ди на чел ник 

Упра ве, ко га на осно ву јав ног огла са по ста вља Оп штин ско 
ве ће, на вре ме од пет го ди на.

За на чел ни ка Упра ве мо же би ти по ста вље но ли це ко је 
има за вр шен прав ни фа кул тет, по ло жен ис пит за рад у ор-
га ну др жав не упра ве и нај ма ње пет го ди на рад ног ис ку ства.

На чел ник Упра ве има за ме ни ка ко ји га за ме њу је у слу-
ча ју ње го ве од сут но сти или спре че но сти да оба вља сво ју 
ду жност.
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За ме ник на чел ни ка Упра ве по ста вља се на исти на чин и 
под истим усло ви ма као и на чел ник Упра ве.

Ре ше ње о пра ви ма и оба ве за ма из рад ног од но са на чел-
ни ка и за ме ни ка на чел ни ка Упра ве до но си над ле жно рад но 
те ло Скуп шти не уз прет ход ну са гла сност пред сед ни ка оп-
шти не.

Члан 56.
У Упра ви, за вр ше ње срод них по сло ва, обра зу ју се уну-

тра шње ор га ни за ци о не је ди ни це.
Ру ко во ди о це уну тра шњих ор га ни за ци о них је ди ни ца 

рас по ре ђу је на чел ник.

Члан 57.
На чел ник и за ме ник на чел ни ка Упра ве мо гу под не ти 

остав ку. Остав ка се под но си Оп штин ском ве ћу, а да ном 
кон ста то ва ња остав ки од стра не Оп штин ског ве ћа, пре ста је 
им ду жност.

Оп штин ско ве ће мо же раз ре ши ти на чел ни ка и за ме ни ка 
на чел ни ка Упра ве пре ис те ка ман да та, на пред лог пред сед-
ни ка оп шти не или нај ма ње шест чла но ва Оп штин ског ве ћа, 
ко ји мо ра би ти под нет у пи сме ној фор ми, са обра зло же њем.

Члан 58.
У слу ча ју да на чел ник Упра ве и ње гов за ме ник не бу ду 

по ста вље ни или у слу ча ју исто вре ме ног под но ше ња остав ке 
или раз ре ше ња на чел ни ка Упра ве и ње го вог за ме ни ка, Оп-
штин ско ве ће мо же по ста ви ти вр ши о ца ду жно сти на чел ни-
ка из ре да ру ко во ди о ца уну тра шњих ор га ни за ци о них је ди-
ни ца, ко ји оба вља по сло ве на чел ни ка Оп штин ске упра ве до 
ње го вог по ста вље ња, а нај ду же шест ме се ци.

Члан 59.
На чел ник Упра ве за свој рад и рад Упра ве од го ва ра 

Скуп шти ни, пред сед ни ку оп шти не и Оп штин ском ве ћу.

По моћ ни ци пред сед ни ка оп шти не

Члан 60.
У Упра ви се мо гу по ста ви ти три по моћ ни ка пред сед ни-

ка оп шти не из ван уну тра шњих ор га ни за ци о них је ди ни ца, 
за по је ди не обла сти (еко ном ски раз вој, ур ба ни зам, за шти-
та жи вот не сре ди не, де чи ја и со ци јал на за шти та, здрав ство, 
по љо при вре да и др.).

Члан 61.
По моћ ни ке пред сед ни ка оп шти не по ста вља и раз ре ша-

ва пред сед ник оп шти не.
По моћ ни ци пред сед ни ка оп шти не по кре ћу ини ци ја ти ве, 

пред ла жу про јек те и да ју ми шље ња у ве зи са пи та њи ма ко ја 
су од зна ча ја за раз вој у обла сти за ко је су по ста вље ни, и вр-
ше дру ге по сло ве утвр ђе не Од лу ком о ор га ни за ци ји Упра ве 
град ске оп шти не.

Ор га ни за ци ја, на чин ра да и су коб 
над ле жно сти у Упра ви

Члан 62.
Акт о ор га ни за ци ји Упра ве град ске оп шти не до но си 

Скуп шти на на пред лог Оп штин ског ве ћа, а акт о уну тра-
шњем уре ђе њу и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста у Упра ви 
до но си на чел ник уз са гла сност Ве ћа.

Члан 63.
У по ступ ку пред Упра вом при ме њу ју се про пи си о 

управ ном по ступ ку. По сло ве Упра ве ко ји се од но се на 

оства ри ва ње пра ва и ин те ре са гра ђа на и прав них ли ца мо гу 
оба вља ти ли ца ко ја има ју про пи са ну школ ску спре му, по ло-
жен струч ни ис пит за рад у др жав ним ор га ни ма и од го ва-
ра ју ће рад но ис ку ство у скла ду са за ко ном.

Члан 64.
Оп штин ско ве ће ре ша ва су коб над ле жно сти из ме ђу 

Упра ве и дру гих има ла ца јав них овла шће ња ка да на осно ву 
од лу ке Скуп шти не од лу чу ју о по је ди ним пра ви ма гра ђа на, 
прав них ли ца или дру гих стра на ка, а на чел ник Упра ве ре-
ша ва су коб над ле жно сти из ме ђу ор га ни за ци о них је ди ни ца.

О из у зе ћу на чел ни ка ре ша ва Оп штин ско ве ће а о из у зе-
ћу слу жбе ног ли ца ре ша ва на чел ник.

Оп штин ско јав но пра во бра ни ла штво

Члан 65.
По сло ве прав не за шти те пра ва и ин те ре са оп шти не оба-

вља Оп штин ско јав но пра во бра ни ла штво.
Де ло круг, ор га ни за ци ја и рад Оп штин ског јав ног пра во-

бра ни ла штва уре ђу је се по себ ном од лу ком Скуп шти не.
Јав ног пра во бра ни о ца и ње го вог за ме ни ка по ста вља 

Скуп шти на.

IV. ФИ НАН СИ РА ЊЕ ПО СЛО ВА ОП ШТИ НЕ

При хо ди и бу џет оп шти не

Члан 66.
За оба вља ње по сло ва из над ле жно сти оп шти не утвр ђе-

них Ста ту том гра да и овим Ста ту том, оп шти ни при па да ју 
при хо ди и при ма ња утвр ђе ним Ста ту том гра да и од лу ком о 
бу џе ту гра да Бе о гра да.

Сред ства из ста ва 1. овог чла на рас по ре ђу ју се оп шти-
ни сра змер но вр сти и оби му по сло ва ко је оба вља оп шти на 
а иста се утвр ђу ју од лу ком о бу џе ту оп шти не Ба ра је во ко ја 
се до но си за ка лен дар ску го ди ну.

Члан 67.
По сло ви оп шти не фи нан си ра ју се из из вор них и усту-

пље них при хо да, тран сфе ра, при ма ња по осно ву за ду жи ва-
ња и дру гих при хо да и при ма ња утвр ђе них За ко ном.

При хо ди из прет ход ног ста ва су оп шти при хо ди град-
ске оп шти не Ба ра је во, осим оних чи ји је на мен ски ка рак тер 
утвр ђен За ко ном.

Сред ства оп шти не ко ри сте се у скла ду са за ко ном, од лу-
ком о бу џе ту гра да и од лу ком о бу џе ту оп шти не Ба ра је во.

Члан 68.
При хо ди бу џе та оп шти не чи ја је на ме на утвр ђе на за ко-

ном (у да љем тек сту:на мен ски при хо ди), ко ри сте се пре ма 
про гра му ко ји на пред лог од се ка над ле жног за по сло ве фи-
нан си ја, за ка лен дар ску го ди ну (у да љем тек сту:го ди шњи 
про грам), до но си пред сед ник оп шти не.

Го ди шњи про грам из прет ход ног ста ва мо ра би ти ускла-
ђен са Про гра мом раз во ја гра да, од но сно од го ва ра ју ће де-
лат но сти и ди на ми ком фи нан си ра ња утвр ђе ном Про гра-
мом раз во ја гра да.

Члан 69.
Оп шти на има бу џет у ко јем се ис ка зу ју сви ње го ви при-

хо ди и при ма ња, рас хо ди и из да ци.
Оп шти на са мо стал но рас по ла же при хо ди ма и при ма њи-

ма ко ја јој при па да ју у скла ду са Од лу ком о бу џе ту гра да и 
Од лу ком о бу џе ту оп шти не Ба ра је во.
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Члан 70.
Бу џет оп шти не из ра ђу је се на на чин пред ви ђен за ко ном 

ко јим се уре ђу је до но ше ње бу џе та је ди ни це ло кал не са мо у-
пра ве.

По ис те ку го ди не за ко ју је бу џет до нет, Скуп шти на до-
но си за вр шни ра чун бу џе та оп шти не Ба ра је во, у скла ду са 
За ко ном.

Члан 71.
Бу џет и за вр шни ра чун из прет ход ног ста ва до ступ ни су 

јав но сти.
За из вр ша ва ње бу џе та оп шти не пред сед ник оп шти не 

од го ва ра Скуп шти ни.
Од сек над ле жан за фи нан си је оба ве зан је да сва ко днев-

но пра ти из вр ше ње бу џе та и да ре дов но из ве шта ва пред сед-
ни ка оп шти не.

Пред сед ник оп шти не, пре ко ор га ни за ци о не је ди ни це 
град ске упра ве за фи нан си је, до ста вља гра до на чел ни ку тро-
ме сеч ни из ве штај о из вр ше њу на мен ских при хо да бу џе та.

Са мо до при нос

Члан 72.
За фи нан си ра ње од ре ђе них по тре ба, од но сно за ре а ли за-

ци ју од ре ђе них про је ка та на те ри то ри ји оп шти не или на де-
лу те ри то ри је оп шти не, мо же се рас пи са ти са мо до при нос.

Од лу ку о уво ђе њу са мо до при но са до но се гра ђа ни ре фе-
рен ду мом у скла ду са за ко ном, Ста ту том гра да и овим ста-
ту том.

Пред лог Од лу ке о уво ђе њу са мо до при но са за те ри то ри ју 
оп шти не или де ла оп шти не утвр ђу је Скуп шти на.

Ини ци ја ти ву за до но ше ње од лу ке из ста ва 1. овог чла на 
мо же под не ти нај ма ње 1/3 од бор ни ка Скуп шти не, Оп штин-
ско ве ће и гра ђа ни пу тем гра ђан ске ини ци ја ти ве. Уз ини-
ци ја ти ву се под но си и про грам ко јим се утвр ђу ју из во ри, 
на ме на и на чин обез бе ђи ва ња укуп них сред ста ва за ре а ли-
за ци ју про јек та ко ји је пред мет од лу ке о уво ђе њу са мо до-
при но са.

По при мље ној ини ци ја ти ви, Скуп шти на од лу чу је о по-
кре та њу по ступ ка за уво ђе ње са мо до при но са ве ћи ном гла-
со ва од укуп ног бро ја од бор ни ка.

Ка да Скуп шти на при хва ти ини ци ја ти ву, до но си за кљу-
чак ко јим исто вре ме но од ре ђу је рок за при пре му на цр та 
од лу ке о уво ђе њу са мо до при но са и рок и на чин ор га ни зо-
ва ња јав не рас пра ве.

Пред лог од лу ке о уво ђе њу са мо до при но са Скуп шти на 
утвр ђу је ве ћи ном гла со ва од укуп ног бро ја од бор ни ка по 
по ступ ку пред ви ђе ном за до но ше ње Ста ту та по прет ход но 
одр жа ној јав ној рас пра ви.

Члан 73.
Од лу ку о уво ђе њу са мо до при но са до но се гра ђа ни ко ји 

има ју из бор но пра во и пре би ва ли ште на под руч ју на ко јем 
се сред ства при ку пља ју.

Од лу ку из прет ход ног ста ва до но се и гра ђа ни ко ји не ма-
ју из бор но пра во и пре би ва ли ште на под руч ју на ко јем се 
сред ства при ку пља ју ако на том под руч ју има ју на по крет-
ну имо ви ну, а сред стви ма са мо до при но са се по бољ ша ва ју 
усло ви ко ри шће ња те имо ви не.

Од лу ка се сма тра до не том ка да се за њу из ја сни ве ћи на 
од укуп ног бро ја гра ђа на из ста ва 1. и 2. овог чла на.

Члан 74.
Од лу ка о уво ђе њу са мо до при но са об ја вљу је се на на чин 

на ко ји се об ја вљу ју ак ти оп шти не Ба ра је во.

Од лу ка из прет ход ног ста ва, са спи ском гра ђа на ко ји су 
у оба ве зи да пла ћа ју са мо до при нос, до ста вља се ис пла ти о цу 
чи је је се ди ште ван под руч ја на ко јем се сред ства при ку пља ју.

Нов ча на сред ства ко ја се при ку пља ју на осно ву од лу ке о 
са мо до при но су при ход су бу џе та оп шти не и стро го су на-
мен ског ка рак те ра.

V. НЕ ПО СРЕД НО УЧЕ ШЋЕ ГРА ЂА НА У ОБА ВЉА ЊУ 
ПО СЛО ВА ОП ШТИ НЕ

Члан 75.
Гра ђа ни ко ји има ју би рач ко пра во и пре би ва ли ште на 

те ри то ри ји оп шти не уче ству ју у од лу чи ва њу у по сло ви ма 
оп шти не: оства ри ва њем гра ђан ске ини ци ја ти ве, на збо ро-
ви ма гра ђа на и ре фе рен ду мом у скла ду са за ко ном, Ста ту-
том гра да и овим ста ту том.

Град ска ини ци ја ти ва

Члан 76.
Гра ђа ни пу тем гра ђан ске ини ци ја ти ве пред ла жу Скуп-

шти ни до но ше ње ака та ко ји ма ће уре ди ти од ре ђе но пи та ње 
из над ле жно сти оп шти не, про ме ну ста ту та или дру гих ака-
та и рас пи си ва ње ре фе рен ду ма у скла ду са За ко ном, Ста ту-
том гра да и овим ста ту том.

Оп штин ска упра ва пру жа струч ну по моћ гра ђа ни ма 
при ли ком фор му ли са ња пред ло га са др жа ног у ини ци ја ти ви 
из прет ход ног ста ва.

За пу но ва жно по кре та ње гра ђан ске ини ци ја ти ве по тре-
бан је пот пис нај ма ње 1000 би ра ча ко ји су упи са ни у би рач-
ки спи сак на дан пре да је ини ци ја ти ве, ако за ко ном, Ста ту-
том гра да и овим ста ту том ни је утвр ђен дру ги број.

Члан 77.
Гра ђа ни уче ству ју у гра ђан ској ини ци ја ти ви пот пи си ва-

њем од го ва ра ју ћег пред ло га.
Пред лог из прет ход ног ста ва мо ра би ра ти обра зло жен и 

са чи њен та ко да се из ње га ја сно ви де прав ци про ме на, од-
но сно ре ше ња о ко ји ма Скуп шти на тре ба да се из ја сни.

Ра ди оства ри ва ња гра ђан ске ини ци ја ти ве гра ђа ни обра-
зу ју ини ци ја тив ни од бор ко ји има пет чла но ва са би рач ким 
пра вом.

Ини ци ја тив ни од бор мо же обра зо ва ти по себ не од бо ре 
за при ку пља ње пот пи са, у скла ду са за ко ном.

Ини ци ја тив ни од бор до ста вља ли сту пот пи сни ка гра-
ђан ске ини ци ја ти ве Скуп шти ни.

Скуп шти на је ду жна да одр жи рас пра ву о пред ло гу из 
ини ци ја ти ве и да до ста ви обра зло же ни од го вор гра ђа ни ма 
у ро ку од 60 да на од да на до би ја ња пред ло га.

Збор гра ђа на

Члан 78.
Збор гра ђа на рас пра вља и да је пред ло ге о пи та њи ма из 

над ле жно сти ор га на оп шти не.
Збор гра ђа на са зи ва се за под руч је ме сне за јед ни це.
Збор гра ђа на са зи ва пред сед ник са ве та ме сне за јед ни це 

или ли це овла шће но ак том ме сне за јед ни це нај ма ње 15 да на 
пре одр жа ва ња збо ра (у да љем тек сту:са зи вач).

Са зи вач је ду жан да са зо ве збор гра ђа на на зах тев 10% 
гра ђа на би ра ча са пре би ва ли штем под руч ја за ко је се са зи-
ва збор гра ђа на.

Пред лог за са зи ва ње збо ра гра ђа на мо же упу ти ти ор ган 
оп шти не над ле жан за од лу чи ва ње о пи та њу ко је се раз ма-
тра на збо ру.
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О са зва ном збо ру гра ђа ни се оба ве шта ва ју ис ти ца њем 
ак та о са зи ва њу збо ра на огла сним та бла ма на под руч ју ме-
сне за јед ни це, пу тем сред ста ва јав ног ин фор ми са ња или на 
дру ги при кла дан на чин.

Са зи вач је оба ве зан да оба ве сти Упра ву о одр жа ва њу 
збо ра.

Члан 79.
Збо ру гра ђа на пред се да ва са зи вач или ли це ко је он 

овла сти.
Збор гра ђа на раз ма тра пред ло ге и за у зи ма ста во ве о њи-

ма ако му при су ству је ве ћи на гра ђа на ко ја има би рач ко пра-
во са под руч ја ме сне за јед ни це за ко ју је са зван збор.

Збор гра ђа на ве ћи ном гла со ва при сут них усва ја зах те ве 
и пред ло ге и упу ћу је их над ле жним ор га ни ма оп шти не.

На чин ра да и на чин утвр ђи ва ња ста во ва збо ра уре ђу је 
се ста ту том ме сне за јед ни це.

Упра ва је ду жна да пру жи струч ну по моћ гра ђа ни ма 
при ли ком фор му ли са ња пред ло га од но сно зах те ва збо ра 
гра ђа на, а пре њи хо вог упу ћи ва ња над ле жним ор га ни ма 
оп шти не.

Ор га ни оп шти не ду жни су да у ро ку од 60 да на од да-
на одр жа ва ња збо ра гра ђа на, раз мо тре зах те ве и пред ло ге 
гра ђа на, за у зму став о њи ма, од но сно до не су од го ва ра ју ћу 
од лу ку или ме ру и о то ме оба ве сте гра ђа не.

Ре фе рен дум

Члан 80.
Скуп шти на мо же на соп стве ну ини ци ја ти ву да рас пи-

ше ре фе рен дум о пи та њи ма из сво је над ле жно сти, ве ћи ном 
гла со ва од укуп ног бро ја од бор ни ка.

Ре фе рен дум о пи та њи ма из прет ход ног ста ва, ко ји се рас-
пи су је за те ри то ри ју оп шти не Скуп шти на је ду жна да рас пи-
ше пред лог ко ји под не се нај ма ње 25% би ра ча са пре би ва ли-
штем на те ри то ри ји оп шти не упи са них у би рач ки спи сак на 
дан пре да је пред ло га за рас пи си ва ње ре фе рен ду ма, на на чин 
утвр ђен за ко ном, Ста ту том гра да и овим ста ту том.

Пред лог из прет ход ног ста ва мо ра би ти пот пи сан од 
стра не свих би ра ча – под но си ла ца пред ло га и ове рен, у 
скла ду са за ко ном.

Акт о рас пи си ва њу ре фе рен ду ма до но си Скуп шти на.
Од да на рас пи си ва ња до да на спро во ђе ња ре фе рен ду ма 

не мо же про те ћи ма ње од 30 да на ни ви ше од 90 да на.
Од лу ка пу тем ре фе рен ду ма, до не та је ако се за њу из ја-

сни ла ве ћи на, гра ђа на ко ја је гла са ла, под усло вом да је гла-
са ло ви ше од по ло ви не укуп ног бро ја гра ђа на са пра вом из-
ја шња ва ња на ре фе рен ду му, у скла ду са за ко ном.

Од лу ка до не та на ре фе рен ду му, је оба ве зна и Скуп шти-
на не мо же да је ста ви ван сна ге, ни ти из ме на ма и до пу на ма 
ме ња ње ну су шти ну у пе ри о ду од го ди ну да на од да на до но-
ше ња од лу ке.

VI. МЕ СНА СА МО У ПРА ВА

Члан 81.
Ра ди за до во ља ва ња по тре ба и ин те ре са од не по сред ног 

зна ча ја за гра ђа не, оп шти на осни ва ме сне за јед ни це.
Ме сна за јед ни ца се осни ва за јед но или ви ше се ла, од-

носн на се ље них ме ста.

Члан 82.
Ме сна за јед ни ца има свој ство прав ног ли ца, у окви ру 

пра ва и ду жно сти утвр ђе ним овим ста ту том и од лу ком о 
осни ва њу.

Ме сна за јед ни ца има свој пе чат и ра чун.

Члан 83.
Ме сну за јед ни цу обра зу је, ме ња под руч ја и уки да Скуп-

шти на. Од лу ком ко ја се до но си ве ћи ном од укуп ног бро ја 
од бор ни ка, по прет ход но при ба вље ном ми шље њу гра ђа на 
са тог под руч ја.

Од лу ком из прет ход ног ста ва уре ђу ју се: на зив и под-
руч је ме сне за јед ни це, по сло ви ме сне за јед ни це, ор га ни, 
сред ства за рад, јав ност ра да и оба ве шта ва ње гра ђа на.

Ак ти ма ме сне за јед ни це, у скла ду са Ста ту том и од лу ком о 
осни ва њу утвр ђу ју се по сло ви ко је ме сна за јед ни ца вр ши, ор-
га ни и по сту пак из бо ра ор га на, ор га ни за ци ја и рад ор га на, на-
чин од лу чи ва ња и дру га пи та ња од зна ча ја за ме сну за јед ни цу.

Члан 84.
У окви ру пра ва и ду жно сти ме сна за јед ни ца, у скла ду са 

овим ста ту том и од лу ком о осни ва њу раз ма тра пи та ња ко ја 
се од но си на ства ра ње бо љих усло ва жи во та у ме сној за јед-
ни ци а на ро чи то на:

– бри гу о де ци, ста рим ли ци ма и ли ци ма са по себ ним 
по тре ба ма;

– за шти ту и уна пре ђе ње жи вот не сре ди не;
– уре е ђе ње и одр жа ва ње на се ља и зе ле них по вр ши на;
– ста ње објка та ко му нал не ин фра струк ту ре и ква ли тет 

ко му нал них услу га;
– снаб де ва ње и за шти ту по тро ша ча;
– рас по ред по слов ног про сто ра и утвр ђи ва ње рад ног 

вре ме на;
– раз вој по љо при вре де;
– одр жа ва ње кул тур них и спорт ских ма ни фе ста ци ја, као 

и ак тив но сти ве за не за од мор и ре кре а циј ста рих ли ца;
– одр жа ва ње стам бе них згра да;
– ко му нал ну зо о хи ги је ну;
– ор га ни зо ва ње про тив по жар не за шти те;
– и дру га пи та ња од зна ча ја за гра ђа не са свог под руч ја.
У вр ше њу по сло ва из ста ва 1 овог чла на, ме сна за јед ни ца:
– упу ћу је ини ци ја ти ве над ле жним ор га ни ма оп шти не и 

гра да за уре ђи ва ње од ре ђе них пи та ња и из ме ну про пи са и 
дру гих ака та из над ле жно сти оп шти не од но сно гра да;

– оства ру је са рад њу са дру гим ме сним за јед ни ца ма, 
удру же њи ма гра ђа на, уста но ва ма и јав ним пред у зе ћи ма 
ко је је осно вао град, од но сно оп шти на, ор га ни ма оп шти не, 
не вла ди ним и дру гим ор га ни за ци ја ма;

– ор га ни зу је кон крет не ак тив но сти гра ђа на и дру гих за-
ин те ре со ва них уче сни ка;

– оба ве шта ва гра ђа не ме сне за јед ни це о ак тив но сти ма 
ко је пред у зи ма;

– уче ству је у ор га ни зо ва њу збо ро ва гра ђа на, ре фе рен ду-
ма и по кре та њу гра ђан ских ини ци ја ти ва;

– вр ши и дру ге по сло ве, у скла ду са Ста ту том оп шти не и 
ак ти ма ме сне за јед ни це.

У вр ше њу сво јих по сло ва, ме сна за јед ни ца је ду жна да 
ува жа ва ин те рес гра ђа на оп шти не.

Члан 85.
У ме сној за јед ни ци обра зу је се са вет ме сне за јед ни це као 

пред став нич ко те ло гра ђа на.
По сло ви и за да ци са ве та, број чла но ва, на чин од лу чи ва-

ња и дру га пи та ња од зна ча ја за рад са ве та бли же се уре ђу ју 
од лу ком о осни ва њу ме сне за јед ниц е и ста ту том ме сне за-
јед ни це, у скла ду са овим ста ту том.

Члан 86.
Сред ства за рад ме сне за јед ни це обез бе ђу ју се из:
– сред ства утвр ђе них од лу ком о бу џе ту оп шти не Ба ра је-

во, укљу чу ју ћи и са мо до при нос,
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– до на ци ја, и
– при хо да ко је ме сна за јед ни ца оства ри сво јом ак тив-

но шћу.
Ме сна за јед ни ца до но си фи нан сиј ски план на ко ји са-

гла сност да је Оп штин ско ве ће оп шти не Ба ра је во.
Од лу ком Скуп шти не у ме сној за јед ни ци мо гу се ор га-

ни зо ва ти не ки по сло ви из над ле жно сти оп шти не, а ко ји 
се од но се на не по сред но за до во ља ва ње сва ко днев них и 
не по сред них по тре ба гра ђа на са под руч ја ме сне за јед ни-
це, уз обез бе ђи ва ње за то по треб них сред ста ва из бу џе та 
оп шти не.

Члан 87.
За оба вља ње од ре ђе них по сло ва из над ле жно сти Упра-

ве, а по себ но у ве зи са оства ри ва њем пра ва гра ђа на мо же 
се ор га ни зо ва ти рад упра ве на те ри то ри ји ме сне за јед ни це 
(ме сне кан це ла ри је).

По сло ве из прет ход ног ста ва, на чин и ме сто њи хо вог 
вр ше ња од ре ђу је пред сед ник оп шти не на пред лог на чел ни-
ка Оп штин ске упра ве, што се кон кре ти зу је Пра вил ни ком о 
си сте ма ти за ци ји за по сле них и то де таљ ни јим опи сом по-
сло ва, бро ја из вр ши ла ца и усло ва по треб ни за вр ше ње тих 
по сло ва.

VII. ЗА ШТИ ТА ПРА ВА ОП ШТИ НЕ И ЊЕ НИХ ГРА ЂА НА

По кре та ње по ступ ка за оце ну устав но сти и за ко ни то сти

Члан 88.
Оп штин ско ве ће по кре ће по сту пак за оце ну устав но сти 

или за ко ни то сти ака та ко ји ма се по вре ђу је пра во оп шти не.
Оп штин ско ве ће има пра во жал бе Устав ном су ду ако се 

по је ди нач ним ак том или рад њом др жав ног ор га на, ор га на 
гра да и ор га на оп шти не оне мо гу ћа ва вр ше ње над ле жно сти 
оп шти не.

За штит ник гра ђа на

Члан 89.
У оп шти ни се мо же уста но ви ти за штит ник гра ђа на оп-

шти не.
За штит ник гра ђа на мо же има ти за ме ни ка.
Над ле жност и овла шће ња на чин по сту па ња и из бо ра и 

пре стан ка ду жно сти за штит ни ка гра ђа на, и за ме ни ка за-
штит ни ка гра ђа на уре ђу је се од лу ком Скуп шти не.

За штит ник гра ђа на је овла шћен да кон тро ли ше по што-
ва ње пра ва гра ђа на, утвр ђу је по вре де учи ње не ак ти ма, 
рад ња ма или не чи ње њем Упра ве и јав них слу жби чи ји је 
осни вач оп шти на, ако се ра ди о по вре ди про пи са и оп штих 
ака та оп шти не.

Члан 90.
За штит ник гра ђа на је са мо ста лан и не за ви стан у вр ше-

њу сво је функ ци је и ни ко не ма пра во да ути че на ње гов рад 
и по сту па ње.

За штит ник гра ђа на и ње гов за ме ник не мо же би ти члан 
по ли тич ке стран ке и не мо же оба вља ти дру гу јав ну функ ци-
ју, ни ти про фе си о нал ну де лат ност од но сно дру гу ду жност 
или по сао ко ји би мо гао ути ца ти на ње го ву са мо стал ност и 
ње го ву не за ви сност.

Члан 91.
За штит ни ка гра ђа на би ра Скуп шти на на пред лог 1/3 од-

бор ни ка на вре ме од пет го ди на, ве ћи ном гла со ва од укуп-
ног бро ја од бор ни ка.

За ме ни ка за штит ни ка гра ђа на би ра Скуп шти на на пред-
лог за штит ни ка гра ђа на под истим усло ви ма и по ступ ку 
пред ви ђе ном за из бор за штит ни ка гра ђа на до ис те ка пе ри-
о да на ко ји је иза бран за штит ник гра ђа на.

За штит ник гра ђа на и ње гов за ме ник мо гу би ти раз ре ше-
ни пре ис те ка ман да та ако:

– не струч но и не са ве сно оба вља сво ју функ ци ју,
– ако пре ста не да ис пу ња ва усло ве из чла на 90. овог ста-

ту та.
– ако бу де осу ђен за кри вич но де ло.
Пред лог за раз ре ше ње за штит ни ка гра ђа на мо же под не-

ти нај ма ње 1/3 од бо ор ни ка Скуп шти не а пред лог за раз ре-
ше ње за ме ни ка за штит ни ка гра ђа на мо же под не ти за штит-
ник гра ђа на.

VI II. ДО НО ШЕ ЊЕ АКА ТА ИЗ НАД ЛЕ ЖНО СТИ ОП ШТИ НЕ

Члан 92.
У вр ше њу сво је над ле жно сти оп шти на до но си про пи се у 

скла ду са пра ви ма и ду жно сти ма оп шти не утвр ђе ним Ста-
ту том гра да и овим ста ту том и дру гим оп штим ак ти ма гра-
да и оп шти не.

Оп шти на у скла ду са за ко ном про пи су је пре кр ша је за 
по вре де про пи са Скуп шти не.

Члан 93.
Про пи се и дру ге оп ште ак те и по је ди нач не ак те из над-

ле жно сти оп шти не до но си Скуп шти на, пред сед ник оп шти-
не, Оп штин ско ве ће и Оп штин ска упра ва, у окви ру над ле-
жно сти утвр ђе не Ста ту том гра да и овим ста ту том.

Од лу ке до но си са мо Скуп ша ти на, оси ма ако је за ко ном и 
Ста ту том гра да пред ви ђе но да од лу ке до но си дру ги ор ган.

Члан 94.
Од лу ке и дру ги ак ти Скуп шти не мо ра ју би ти у са гла сно-

сти са за ко ном, Ста ту том гра да и овим ста ту том, а од лу ке 
из вр шних ор га на и Оп штин ске упра ве и у са гла сно сти са 
ак ти ма Скуп шти не.

Члан 95.
Пра во пред ла га ња про пи са из над ле жно сти Скуп шри не 

има ју:сва ки од бор ник Скуп шти не, Оп штин ско ве ће и 1. 000 
би ра ча са пре би ва ли штем на те ри то ри ји оп шти не.

При ли ком до но ше ња од лу ке о бу џе ту и ста ту та оп шти не 
оба ве зно се ор га ни зу је јав на рас пра ва пу тем ор га ни зо ва ња 
окру глих сто ло ва, до ста вља њем на цр та струч ним ор га ни за-
ци ја ма и слу жба ма, по по тре би на збо ро ви ма гра ђа на, об ја-
вљи ва њем у сред стви ма јав ног ин фор ми са ња и др. , а на чин 
и вре ме оба вља ња јав не рас пра ве од ре ђу је ор ган над ле жан 
за из ра ду на цр та ак та.

Члан 96.
Од лу ке Скуп шти не а по по тре би и од лу ке Оп штин ског 

ве ћа и пред сед ни ка оп шти не об ја вљу ју се у „Слу жбе ном ли-
сту гра да Бе о гра да”.

Од лу ке и дру ги оп шти ак ти сту па ју на сна гу 8. да на од 
да на об ја вљи ва ња, осим ако из на ро чи то оправ да них раз ло-
га, ко ји мо ра ју би ти по себ но обра зло же ни, ни је пред ви ђе но 
да ра ни је сту пе на сна гу.

IX. ДО НО ШЕ ЊЕ И ПРО МЕ НА СТА ТУ ТА ОП ШТИ НЕ

Члан 97.
Пред лог за до но ше ње или про ме ну ста ту та оп шти не мо-

же под не ти нај ма ње 1/3 од бор ни ка Скуп шти не, Оп штин ско 



Број 30 – 30 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 8. септембар 2010.

ве ће и гра ђа ни пу тем гра ђан ске ини ци ја ти ве.
Пред лог се под но си у пи са ном об ли ку, са обра зло же-

њем.
О пред ло гу за до но ше ње или про ме ну ста ту та Скуп шти-

на од лу чу је ве ћи ном од укуп ног бро ја од бор ни ка.
Кад Скуп шти на од лу чи да се при сту пи до но ше њу или 

про ме ни ста ту та, истим за кључ ком од ре ђу је се ко ми си ја за 
из ра ду на цр та ак та, ње ни за да ци и рок за из вр ше ње.

Члан 98.
Пред лог од лу ке о из ме на ма и до пу на ма Ста ту та оп-

шти не и пред лог но вог ста ту та оп шти не утвр ђу је Оп-
штин ско ве ће дво тре ћин ском ве ћи ном гла со ва од укуп ног 
бро ја чла но ва.

X. ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 99.
Скуп шти на оп шти не до не ће од лу ку о из ме на ма и до пу-

на ма Од лу ке о упра ви град ске оп шти не Ба ра је во у ро ку од 
90 да на од да на сту па ња на сна гу ове од лу ке.

До до но ше ња од лу ке из прет ход ног ста ва Упра ва град ске 
оп шти не Ба ра је во на ста вља да ра ди са де ло кру гом по сло ва 
утвр ђе ним до да на сту па ња на сна гу ове од лу ке.

Члан 100.
Про пи си оп шти не оста ју на сна зи до њи хо вог ускла ђи-

ва ња са овом од лу ком.
Про пи си оп шти не ускла ди ће се са овом од лу ком у ро ку 

од шест ме се ци од да на ње ног сту па ња на сна гу.

Члан 101.
Да ном сту па ња на сна гу овог ста ту та пре ста је да ва-

жи Од лу ка о ор га ни за ци ји ор га на и ра ду оп шти не Ба ра је-
во („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, бр. 17/2006, 23/2007 и 
26/2007).

ЛА ЗА РЕ ВАЦ

Ве ће град ске оп шти не Ла за ре вац на сед ни ци одр жа ној 
24. ав гу ста 2010. го ди не, на осно ву чла на 48. став 13. Ста ту-
та град ске оп шти не Ла за ре вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о-
гра да”, бр.43/2008 и 15/2010) до не ло је следећe

РЕ ШЕ ЊЕ
О УТВР ЂИ ВА ЊУ ПРЕ СТАН КА ФУНК ЦИ ЈЕ НА ЧЕЛ НИ КА 

УПР ВЕ ГРАД СКЕ ОП ШТИ НЕ ЛА ЗА РЕ ВАЦ

1. Утвр ђу је се пре ста нак функ ци је на чел ни ка Упра ве 
град ске оп шти не Ла за ре вац Сло бо дан ки Ми јо вић, ди пло-
ми ра ном прав ни ку из Ла за рев ца, са 24. августом 2010. го ди-
не, због поднeтe остав ке.

2. Ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”.

Ве ће град ске оп шти не Ла за ре вац
II-број 06-132/2010, 24. ав гу ста 2010. го ди не

Пред сед ник
Бран ко Бо рић, с. р.
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