
Секретар Секретаријата за спорт и омладину, 24. де-
цембра 2010. године, на основу члана 77. Закона о спор-
ту („Службени гласник РС” бр. 52/96 и 101/05), члана 14. 
став 1. и члана 65. Одлуке о Градској управи града Београ-
да („Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 
23/10 и 32/10), донео је

ПРА ВИЛНИК
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА НАГРАЂИВАЊЕ 
БЕОГРАДСКИХ СПОРТСКИХ КЛУБОВА ЗА УЧЕШЋЕ 
И ПОСТИГНУТЕ УСПЕХЕ У ЕВРОПСКИМ ЛИГА-
МА, ЕВРОПСКИМ КУПОВИМА И РЕГИОНАЛНИМ 

ТАКМИЧЕЊИМА

I. УВОДНА ОДРЕДБА 

Члан 1.
Овим правилником ближе се прописују услови за на-

грађивање београдских спортских клубова за учествовање 
и постигнуте успехе у европским лигама, европским купо-
вима и регионалним такмичењима.

II. УСЛОВИ ЗА НАГРАЂИВАЊЕ

Члан 2.
Спортски клубови из Београда предвиђени за награђи-

вање за учествовање и постигнуте успехе у европским ли-
гама, европским куповима и регионалним такмичењима 
морају приложити следећу документацију: 

1. Потврду Спортског савеза Београда да спортски клуб 
учествује у спортском такмичењу захтеваног европског 
ранга. 

2. Потписану Изјаву о прихватању висине средстава 
субвенције – награде.

3. Пријаву клуба за остваривање права за награђивање.

Члан 3.
Пријаве за остваривање права за награђивање дос-

тављају се Секретаријату за спорт и омладину у периоду 
трајања такмичарске сезоне за коју се установљава награђи-
вање.

III. КРИТЕРИЈУМИ ЗА НАГРАЂИВАЊЕ

Члан 4.
Награђивање београдских спортских клубова за учест-

вовање и постигнуте успехе у европским лигама, европским 

куповима и регионалним такмичењима односи се на сле-
деће спортове:

1. кошарку,
2. одбојку,
3. рукомет,
4. ватерполо,
5. шах,
6. рвање,
7. атлетику,
8. амерички фудбал.

Члан 5.
Награђивање се односи на све београдске спортске клу-

бове, а који су на такмичењу у Националној лиги остварили 
резултате којим су се квалификовали за учешће у европ-
ским и регионалним такмичењима у спортовима из члана 4. 
овог правилника. 

Списак београдских спортских клубова за награђивање 
за сваку такмичарску сезону посебно утврђује секретар Се-
кретаријата за спорт и омладину, а на предлог Спортског 
савеза Београда. 

Члан 6.
На предлог Спортског савеза Београда, секретар Секре-

таријата за спорт и омладину за сваку такмичарску сезону 
посебно утврђује врсту, ранг, фазу и назив европских и ре-
гионалних такмичења по спортовима из члана 4. овог пра-
вилника, за које се награђују београдски спортски клубови.

Члан 7.
Награђивање клубова по спортовима односи се на 

такмичења континенталног и регионалног карактера, који 
се одређују закључком градоначелника града Београда за 
сваку такмичарску сезону посебно.

Награђивање се за сваки клуб који је обезбедио учешће 
у европским и регионалним такмичењима врши етапно 
у односу на фазу такмичења у којој неки клуб наступа. За 
пролазак у сваку наредну фазу такмичења клубови се по-
себно награђују, а на основу закључка градоначелника гра-
да Београда.

Члан 8.
Висину награда која припада клубовима утврђује секре-

тар Секретаријата за спорт и омладину које се потврђује 
Закључком градоначелника града Београда за сваку такми-
чарску сезону посебно, а према врсти и фази такмичења 
и утврђеном плану за сваку сезону, у складу са Одлуком о 
буџету града Београда за текућу годину и финансијским пла-
ном Секретаријата за спорт и омладину за текућу годину. 
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Члан 9.
На основу достављене документације из члана 1. овог 

правилника, у висини награде која је опредељена закључ-
ком градоначелника града Београда, секретар Секретарија-
та за спорт и омладину доноси решење о преносу финан-
сијских средстава спортском клубу коме припада награда.

Члан 10.
Средства добијена на основу награде морају бити утро-

шена сагласно потписаној изјави из члана 2. овог правил-
ника.

Члан 11.
Секретаријат за спорт и омладину може уз сагласност клу-

ба, добитника награде, да пренесе део или укупна средства 
награде спортском центру у коме клуб тренира и/или насту-
па, а за покриће дуговања за термине које је клуб искористио. 
Реализација намиривања дуга према спортском центру врши 
се закључењем уговора о преузимању дуга са спортским цен-
тром у којем награђени клуб тренира и/или наступа. 

Члан 12.
Спортски клуб који је добио награду дужан је да Се-

кретаријату за спорт и омладину достави Извештај о 

наменском трошењу буџетских средстава у року од 15 дана 
од дана утрошка средстава.

Члан 13.
Средства награде се могу пренети матичном спортском 

савезу, односно спортском друштву уколико је рачун на-
грађеног клуба у блокади.

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.
Измене и допуне овог правилника врше се на начин и по 

поступку за његово доношење. 

Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по објављи-

вању у „Службеном листу града Београда”. 

Градска управа града Београда 
Секретаријат за спорт и омладину

XX-01 број 110-2/2010, 24. децембра 2010. године

Секретар
Аца Ковачевић, с. р.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ

Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 30. децембра 2010. године, на основу члана 46. За-
кона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 
129/07), донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупшти-
не градске општине Вождовац, пре истека времена на које 
је изабран, због поднете оставке, Предрага Перуничића, са 
изборне листе За бољи Вождовац – Борис Тадић.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Вождовац
I Број: 020-125/2010, 30. децембра 2010. године

Председник 
Милан Рајковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 30. децембра 2010. године, на основу члана 46. За-
кона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 
129/07), донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупшти-
не градске општине Вождовац, пре истека времена на које је 

изабран, због поднете оставке, Милосава Радовановића, са из-
борне листе Српска напредна странка – Томислав Николић.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Вождовац
I Број: 020-126/2010, 30. децембра 2010. године

Председник 
Милан Рајковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 30. децембра 2010. године, на основу чл. 48 и 56. За-
кона о локалним изборима („Службени гласник РС” број 
129/07), донела је

ОДЛУКУ 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШ-
ТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

1. Потврђује се мандат одборника Скупштине градске 
општине Вождовац Снежане Митић, са изборне листе Срп-
ска напредна странка – Томислав Николић, изабраног на 
изборима одржаним 6. децембра 2009. године.

2. Мандат одборника почиње да тече даном доношења 
одлуке и траје до истека мандата одборника Скупштине 
градске општине Вождовац.

3. Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Вождовац
I Број: 020-127/10, 30. децембра 2010. године

Председник 
Милан Рајковић, с. р.
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Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 30. децембра 2010. године, на основу чл. 48 и 56. За-
кона о локалним изборима („Службени гласник РС” број 
129/07), донела је

ОДЛУКУ 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШ-

ТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

1. Потврђује се мандат одборника Скупштине градске 
општине Вождовац изабраних на изборима одржаним 6. 
децембра 2009. године и то: 

– Бојане Срдановић, са изборне листе За бољи Вождо-
вац – Борис Тадић

– Јованке Илић, са изборне листе Српска напредна 
странка – Томислав Николић

2. Мандат одборника почиње да тече даном доношења 
одлуке и траје до истека мандата одборника Скупштине 
градске општине Вождовац.

3. Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Вождовац
I Број: 020-128/10, 30. децембра 2010. године

Председник 
Милан Рајковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац, на седници 
одржаној 30. децембра 2010. године, на основу чл. 47. и 63. 
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 
54/09 и 73/2010), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 27. Статута 
градске општине Вождовац („Службени лист града Београ-
да”, број 43/I/08), доноси

ОДЛУКУ
О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ ЗА 2010. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Укупна примања општине Вождовац за 2010. годину 

утврђују се у износу од 577.122.835,05 динара, а састоје се од:
– пренетих средстава из претходне године 112.744.825,05 

динара,

– примања текуће године 413.020.000,00 динара,
– прихода од закупа (без ПДВ) – наменска средства 

50.126.000,00 динара,
– средстава од самодоприноса 64.000,00 динара,
– наменских средстава – трансфера 1.168.010,00 динара.

Члан 2.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу 

од 100.000,00 динара.
О коришћењу ових средстава одлучује председник град-

ске општине Вождовац.
Члан 3.

Средства сталне буџетске резерве износе 0,00 динара 
(утрошена за помоћ у санацији последица земљотреса у 
граду Краљеву).

Члан 4.
Примања по врстама и издаци по основним наменама 

утврђују се у следећим износима:

Примања
Ек. кл. Врста примања Износ

I Пренета средства из претходне године 112.744.825,05
II Класична примања у текућој години 413.020.000,00

711 Приходи од пољопривреде 119.000,00
711 Порез на земљиште 3.971.000,00
713 Порез на наслеђе 30.748.000,00
713 Порез на имовину 88.052.000,00
714,716,741 Локалне комуналне таксе 180.347.000,00
733 Трансферна ср. из буџета града за класичну потрошњу 80.767.000,00
741 Приходи од камата 11.816.000,00
742 ПДВ из закупа пословног простора 11.143.000,00
742 Административне таксе 10.000,00
742 Приходи општинских органа 2.451.000,00
743 Новчане казне 234.000,00
745 Мешовити и неодређени приходи 2.462.000,00
733 Трансфери из буџета града 900.000,00

III Наменска средства – изворна и уступљена 51.358.000,00
742 Приходи од закупа пословног простора (без ПДВ) 50.126.000,00
711 Средства од самодоприноса 64.000,00
733 Наменска средства - трансфери 1.168.010,00

Укупно I + II + III 577.122.835,05
Приходи из других извора 50.787.283,00

771,772 Меморанд.ставке за реф.расхода (рефунд. боло-
вања)

3.500.000,00

Сопствени приходи ЈП ПП Вождовац 35.137.283,00
Сопствени приходи МЗ 11.850.000,00
Сопствени приходи ТОВ 100.000,00

744 Приходи од донација 200.000,00

Издаци
Разд. Функ.

клас.
Пози-
ција

Екон.
Клас.

Опис Средства из 
буџета

Издаци из 
осталих извора

1 СКУПШТИНА И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
110 Извршни и законодавни органи

1 417 Накнаде одборника 1.800.000,00
2 422 Трошкови путовања 264.000,00
3 423 Трошкови протокола, информ.и маркетинга 2.350.000,00
4 423 Трошкови обележ. празника 0,00
5 423 Трошкови репрезентације 500.000,00
6 423 Стална конф. градова 0,00
7 423 Услуге по уговору (кабинет, коорд. за нац.мањине,синд.фун.,потпредсед.) 23.436.360,00
8 423 Кол центар 423.550,00
9 472 Расх. за обр.деце-стипендије 201.000,00
10 481 Финансирање полит.странака 331.000,00
11 481 Учешће у финанс.пројеката непроф. орг.и удружења 850.000,00
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Разд. Функ.
клас.

Пози-
ција

Екон.
Клас.

Опис Средства из 
буџета

Издаци из 
осталих извора

090 Социјална заштита
12 472 Накнаде за соц.заштиту 1.865.000,00

Изв.фин.за фун.110,090 
01 Приходи из буџета

32.020.910,00

УКУПНО РАЗДЕО 32.020.910,00
2 ОПШТИНСКА УПРАВА

130 Опште услуге
13 411 Плате и додаци запослених 178.285.500,00
14 412 Соц.допр.на терет послодавца 31.462.500,00
15 413 Накнаде у натури (пакетићи) 400.000,00
16 414 Пор.бол.и бол.преко 30 дана 3.500.000,00
17 414 Отпр.због одласка у пензију 138.000,00
18 414 Солидарне помоћи 500.000,00
19 415 Трошкови превоза 6.510.000,00
20 415 Премије за добровољно пенз.осиг. 2.663.640,00
21 416 Награде,бонуси и сл. 4.705.000,00
22 421 Трошкови платног промета 1.950.000,00
23 421 Трошкови ел. енергије 2.880.000,00
24 421 Трошкови грејања 3.300.000,00
25 421 Услуге телефона 2.650.000,00
26 421 Услуге поште и доставе 926.500,00
27 421 Услуге обезбеђења 5.201.000,00
28 421 Услуге чишћења 4.382.000,00
29 421 Комуналне услуге 1.470.000,00
30 421 Доприноси за грађ.земљиште 105.000,00
31 421 Осигурање имовине 160.000,00
32 421 Осигурање запослених 226.000,00
33 422 Трошкови служб. путовања 66.600,00
34 423 Услуге по уговору 3.680.000,00
35 423 Компјутерске услуге(одрж.софтв.) 1.780.000,00
36 423 Билтен "Мој Вождовац" 950.000,00
37 423 Објав.тендера и инф.огласа 230.000,00
38 423 Остале услуге 1.525.000,00
39 424 Београдводе 3.475.000,00
40 425 Одржавање зграде 200.000,00
41 425 Одржавање опреме 630.000,00
42 425 Одржавање возила 1.100.000,00
43 426 Канцеларијски материјал 1.500.000,00
44 426 Мат.за образ.и усаврш.запослених 1.800.000,00
45 426 Материјал за саобр.-гориво 1.510.000,00
46 426 Материјал за одрж.хигијене 150.000,00
47 426 Остали материјал 9.807.850,00
48 426 Расходи за радну, заштитну и службену одећу 6.829.000,00

910 Предшколско и основно образовање
49 463 Трансфери за основно образовање 36.000.000,00
50 463 Трансфери за одржавање дечијих установа 10.000.000,00

820 Услуге културе
51 463 Трансфери за културу 1.800.000,00

810 Услуге рекреације и спорта
52 463 Трансфери за спорт 2.900.000,00

090 Социјална заштита
53 463 Трансфери за омладину 1.535.800,00
54 463 Трансфери за соц. хум. организације 1.700.000,00

130 55 482 Порези,обав.таксе и казне (ПДВ) 400.000,00
56 512 Администр. и остала опрема 446.000,00
57 499 Стална буџетска резерва 0,00
58 499 Текућа буџетска резерва 100.000,00

Извор финан. за функ.130
01 Приходи из буџета
03 Социјални доприноси 

338.030.390,00
3.500.000,00

Укупно раздео 338.030.390,00 3.500.000,00
3 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

160 Опште јавне услуге
59 421 Трошкови платног промета 12.000,00 200.000,00
60 421 Услуге телефона 120.000,00 600.000,00
61 421 Трошкови енергије 650.000,00 1.350.000,00
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62 421 Комуналне услуге 180.000,00 350.000,00
63 421 Остали расходи 70.000,00
64 421 Трошкови осигурања 30.000,00
65 422 Трошкови службених путовања 50.000,00
66 423 Компјутерске услуге 40.000,00
67 423 Услуге по уговору 4.600.000,00 2.000.000,00
68 423 Репрезентације 700.000,00
69 425 Одржавање зграда и објеката 150.000,00 2.500.000,00
70 425 Одржавање опреме 200.000,00
71 426 Материјал 100.000,00 1.000.000,00
72 463 Донације и трансфери 700.000,00
73 472 Социјална давања 60.000,00
74 482 Порези и таксе 1.200.000,00
75 512 Набавка опреме 30.000,00 800.000,00

Извори финанс.за функ.160
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи

5.842.000,00
11.850.000,00

Укупно раздео 5.842.000,00 11.850.000,00
4 ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ВОЖДОВАЦ”

133 Остале опште услуге
76 411 Плате и додаци запослених 10.456.000,00 2.428.541,00
77 412 Соц.допр. на терет послодавца 1.871.000,00 434.709,00
78 413 Поклони деци запослених 38.934,00
79 414 Солидарне помоћи 313.392,00
80 415 Накнаде за запослене (превоз) 216.000,00 50.000,00
81 416 Јубиларне награде 439.651,00
82 421 Стални трошкови 3.498.000,00
83 422 Трошкови путовања 300.000,00
84 423 Услуге по уговору 1.292.000,00 3.520.851,00
85 424 Специјализоване услуге 150.000,00
86 425 Текуће поправке и одржавање 4.715.400,00
87 426 Материјал 814.000,00
87а 444 Казне за кашњење 2.730,00
88 482 Порез на додату вредност 11.701.000,00 14.034.075,00
89 511 Зграде и објекти 1.000.000,00
90 512 Набавка административне опреме 3.297.000,00
91 515 Компјутерски софтвер 100.000,00
92 Нераспоређени вишак прихода из претходне године 0,00

Извори финанс.за функ.133
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи

25.536.000,00
35.137.283,00

УКУПНО РАЗДЕО 25.536.000,00 35.137.283,00
4а ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЖДОВАЦ

470 Остале делатности
92а 423 Услуге по уговору 1.300.605,00
92б 423 Књиговодствене услуге 44.000,00
92в 415 Накнада за превоз 37.362,00
92г 422 Трошкови путовања 5.000,00 35.000,00
92д 426 Материјал 5.000,00 12.609,00
92ђ 423 Компјутерски софтвер 48.233,00 52.391,00

Извори финансирања за функцију 470
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
07 Приходи из донација

1.440.200,00
50.000,00
50.000,00

УКУПНО РАЗДЕО 1.440.200,00 100.000,00
5 КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

620 Развој заједнице
93 541 Проширење гробља у подавалском подручју (откуп земљишта) 0,00
94 425 Дечија игралишта 3.039.000,00
95 425 Некатегорисани путеви 5.611.500,00
96 511 Инфраструктурна улагања,комунално уређење и заштита животне средине 0,00
97 465 Трансфери ЦКС Шумице 1.500.000,00
98 511 Пројекат развоја туризма - Авала 0,00

Извори финанс.за функ. 620
01 Приходи из буџета 10.150.500,00
УКУПНО РАЗДЕО 10.150.500,00
УКУПНО КЛАСИЧНИ РАСХОДИ 413.020.000,00 50.587.283,00
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6 НАМЕНСКИ РАСХОДИ
620 Развој заједнице

99 511 Адаптација и реконструкција зграде општине 4.073.170,00
100 511 Изградња монтажне школ.сале при ОШ „В.Чарапић“ Зуце 11.510.000,00
101 511 Изградња монтажне школ.сале при ОШ „В.Путник“ Рипањ 13.270.290,00
102 511 Изградња монтажне школ.сале при ОШ „Јајинци“ Јајинци 11.510.000,00
103 425 Уређење локалног гробља у Б.Потоку 1.400.480,77
104 425 Уређење локалног гробља у Пиносави 1.796.224,73
105 425 Уређење локалног гробља у Рипњу 1.731.758,15
106 425 Изградња амбуланте у Рипњу 883.000,00
107 511 Услужни центар Б.Поток 395.344,64
108 425 Изградња амбуланте у селу Зуце 6.446.298,85
109 511 Адаптација и реконстр. Старе механе 579.085,00
110 425 Изр.прој.док. и мере ППЗ 1.519.840,00
111 512 Набавка основних средстава и рачунарске опреме 999.962,52
112 512 Набавка опреме за ПУ 145.042,88
113 483 Судски трошкови 1.546.348,83
114 425 Текуће одрж. дечијих игралишта 1.363.539,04
115 511 Изградња амбуланте у Кумодражу 0,00
116 511 Уређење трга са фонтаном на Бањици 30.386.422,55
117 425 Комунално уређење и рушење 7.479.823,03
118 425 Уређење улаза стамбених зграда 5.008.171,91
119 425 Пазл-град 176.984,83
120 425 Адапт.простора општ.за потр. ПУ 128.740,77
121 423 Еко-патрола 951.804,84
122 423 Канцеларија за младе 1.678.197,34
123 481 Канцеларија за МСП 0,00
124 425 Адапт. прост.у сутерену зграде општине 0,00
125 481 Трансфери здравственим и другим организацијама 1.500.000,00

110 126 423 Накнаде члановима привременог органа 555.052,69
620 127 425 Некатегорисани путеви 7.485.000,00
110 128 481 Накн.за фин.избора полит.странкама 0,00
620 129 425 Уређење месних заједница 4.550.000,00

129а 426 Материјал за посебне намене 450.000,00
130 425 Текуће поправке и одрж.осталих обј. 1.500.000,00
131 465 Адаптација СЦ Вождовац на Бањици 10.800.000,00
132 425 Консултантске услуге и пројектовање 1.291.307,62
133 425 Објекти у области комуналне инфраструктуре 26.459.902,06
133а 423 Остале услуге (отклањање графита) 1.300.000,00
134 425 Уређење куће В.Степе 200.000,00
135 424 Услуге очувања животне средине 1.773.032,00
136 425 Програми на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљ. 1.168.010,00
137 425 Санација крова ЦКС Шумице 290.000,00

Извори финанс.за функ. 620,133,110
01 Приходи из буџета
07 Донације

164.102.835,05
200.000,00

УКУПНО РАЗДЕО 164.102.835,05 200.000,00
УКУПНО РАСХОДИ 577.122.835,05 50.787.283,00

Члан 5.
Наредбодавац за извршење буџета је председник град-

ске општине Вождовац.
Члан 6.

Одељење за финансије, привреду, друштвене делатности 
и планирање непосредно врши контролу законитости, ра-
ционалности и наменског коришћења средстава распоређе-
них директним и индиректним корисницима буџета.

Ако се контролом утврди да се средства не користе зако-
нито, наменски и рационално, Одељење за финансије, при-
вреду, друштвене делатности и планирање неће извршити 
поднете налоге за плаћање.

Корисници буџетских средстава дужни су да уз захтев 
за плаћање доставе Одељењу за финансије документацију 
на основу које се врши финансирање њихових издатака.

Члан 7.
За надлежности пренете чланом 77. Статута града Бео-

града, средства ће се преносити на основу усвојених троме-
сечних планова корисника.

Одељење за финансије, привреду, друштвене делатности 
и планирање ће вршити контролу наменског трошења сред-
става.

Члан 8.
У оквиру распоређених средстава у члану 4. ове одлуке, 

наредбодавац буџета, може закључивати уговоре и преузети 
обавезе само до износа средстава расположивих у буџету.

Буџетски корисници могу користити средства распо-
ређена овом одлуком само за намене за које су им по њихо-
вом захтеву та средства одобрена.
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Члан 9.
Измене висине апропријација утврђених овом одлуком 

вршиће се сагласно одредбама Закона о буџетском систему.

Члан 10.
Наменска примања увећавају се за износ наменских 

трансфера који се у току године остваре из буџета града, ре-
публике или донација од правних и физичких лица.

Акт о промени висине апропријација, као и акт о преу-
зимању обавеза и трошењу средстава, доноси извршни ор-
ган локалне власти.

Члан 11.
Јавне набавке се врше у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 39/02, 43/03 
и 55/04).

Набавком мале вредности сматраће се набавка до изно-
са који је дефинисан Законом о буџету Републике Србије за 
2010. годину.

Члан 12.
Исплата зарада у органима општине вршиће се према 

јединственим елементима утврђеним прописима на нивоу 
републике и критеријумима на нивоу града.

Члан 13.
Извештај о исплаћеним платама у претходном месецу 

достављаће се Секретаријату за финансије Градске управе 
најкасније до 5. у текућем месецу, почев од јануара 2010. 
године у складу са Одлуком о обиму средстава за вршење 
послова града и градских општина и утврђивању прихода 
и примања који припадају граду, односно градским општи-
нама, као и редовне месечне извештаје о оствареним при-
ходима и извршеним расходима за 2010. годину, односно 
тромесечне извештаје о извршењу обима средстава за капи-
тална улагања и извршење наменских прихода буџета.

Скупштина градске општине Вождовац
I Број: 400-317/10, 30. децембра 2010. године

Председник 
Милан Рајковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници 
одржаној 30. децембра 2010. године, на основу чл. 31. и 43. 
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 
54/09 и 73/2010), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 27. Статута 
градске општине Вождовац („Службени лист града Београ-
да”, број 43/I/08), доноси

ОДЛУКУ

О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ ЗА 2011. 
ГОДИНУ

Члан 1.

Укупна примања општине Вождовац за 2011. годину 
утврђују се у износу од 527.993.021,33 динара, а састоје се од:

– пренетих средстава из претходне године 95.683.021,33 
динара,

– примања текуће године 392.120.000,00 динара,
– прихода од закупа (без ПДВ) – наменска средства 

40.190.000,00 динара.

Члан 2.

У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу 
од 500.000,00 динара.

О коришћењу ових средстава одлучује председник град-
ске општине Вождовац.

Члан 3.

У сталну буџетску резерву издвајају се средства у изно-
су од 500.000,00 динара и користе се у складу са Законом о 
буџетском систему.

Члан 4.

Примања по врстама и издаци по основним наменама 
утврђују се у следећим износима:

Примања
Ек. кл. Врста примања Износ

I Пренета средства из претходне године 95.683.021,33
II Класична примања у текућој години 392.120.000,00

713 Порез на имовину 89.000.000,00
713 Порез на наслеђе 31.000.000,00
714,716,741 Локалне комуналне таксе 160.000.000,00
733 Трансферна ср. из буџета града за класичну потрошњу 83.538.000,00
741 Приходи од камата 14.000.000,00
742 ПДВ из закупа пословног простора 10.661.000,00
742 Административне таксе 10.000,00
742 Приходи општинских органа 2.320.000,00
743 Новчане казне 275.000,00
745 Мешовити и неодређени приходи 1.316.000,00

III Наменска средства-изворна и уступљена 40.190.000,00
742 Приходи од закупа пословног простора (без ПДВ) 40.190.000,00

Укупно I + II + III 527.993.021,33
Приходи из других извора 64.250.437,72

771,772 Меморанд.ставке за реф.расхода (рефунд.боловања) 3.500.000,00
Сопствени приходи ЈП ПП Вождовац 47.230.437,72
Сопствени приходи МЗ 13.320.000,00

744 Приходи од донација 200.000,00
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1 СКУПШТИНА И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
110 Извршни и законодавни органи

1 417 Накнаде одборника 3.000.000,00
2 422 Трошкови путовања 300.000,00
3 423 Трошкови протокола, информ.и маркетинга 3.000.000,00
4 423 Трошкови обележ. празника 200.000,00
5 423 Трошкови репрезентације 400.000,00
6 423 Услуге по уговору (кабинет, коорд. за нац.мањине,синд.фун.,потпредсед.) 9.835.000,00
7 423 Кол центар 432.000,00
8 472 Расх. за обр.деце-стипендије 350.000,00
9 481 Финансирање полит.странака 350.000,00
10 481 Учешће у финанс.пројеката непроф. орг.и удружења 900.000,00

090 Социјална заштита
11 472 Накнаде за соц.заштиту 1.000.000,00

Изв.фин.за фун.110,090 
01 Приходи из буџета 19.767.000,00
УКУПНО РАЗДЕО 19.767.000,00

2 ОПШТИНСКА УПРАВА
130 Опште услуге

12 411 Плате и додаци запослених 187.680.000,00
13 412 Соц.допр.на терет послодавца 33.116.000,00
14 413 Накнаде у натури (пакетићи) 400.000,00
15 414 Пор.бол.и бол.преко 30 дана 3.500.000,00
16 414 Отпр.због одласка у пензију 600.000,00
17 414 Солидарне помоћи 500.000,00
18 415 Трошкови превоза 7.920.000,00
19 416 Награде,бонуси и сл. 50.000,00
20 421 Трошкови платног промета 2.000.000,00
21 421 Трошкови ел. енергије 3.600.000,00
22 421 Трошкови грејања 4.200.000,00
23 421 Услуге телефона 3.200.000,00
24 421 Услуге поште и доставе 1.200.000,00
25 421 Услуге обезбеђења 5.200.000,00
26 421 Услуге чишћења 4.600.000,00
27 421 Комуналне услуге 1.600.000,00
28 421 Доприноси за грађ.земљиште 150.000,00
29 421 Осигурање имовине 250.000,00
30 421 Осигурање запослених 300.000,00
31 422 Трошкови служб. путовања 150.000,00
32 423 Услуге по уговору 2.000.000,00
33 423 Компјутерске услуге (одрж.софтв.) 2.100.000,00
34 423 Вождовачке новине 1.500.000,00
35 423 Објав.тендера и инф.огласа 250.000,00
36 423 Остале услуге 3.400.000,00
37 425 Одржавање зграде 300.000,00
38 425 Одржавање опреме 700.000,00
39 425 Одржавање возила 2.000.000,00
40 426 Канцеларијски материјал 2.000.000,00
41 426 Мат.за образ.и усаврш.запослених 1.900.000,00
42 426 Материјал за саобр. – гориво 1.600.000,00
43 426 Материјал за одрж.хигијене 200.000,00
44 426 Остали материјал 2.900.000,00
45 426 Расходи за радну, заштитну и службену одећу 1.500.000,00

910 Предшколско и основно образовање
46 463 Трансфери за основно образовање 29.000.000,00
47 463 Трансфери за одржавање дечијих установа 7.000.000,00
48 463 Превоз деце основних школа 5.010.000,00
49 463 Превоз и смештај деце ометене у развоју 2.000.000,00

820 Услуге културе
50 463 Трансфери за културу 2.150.000,00
51 463 Одржавање споменика културе 400.000,00

473 Туризам
52 463 Туристичка организација Вождовац 100.000,00
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Разд. Функ.
клас.

Пози-
ција

Екон.
клас.

Опис Средства 
из буџета

Издаци из 
осталих извора

810 Услуге рекреације и спорта
53 463 Трансфери за спорт 1.800.000,00

150 Опште јавне услуге
54 463 Трансфери за омладину 900.000,00
55 423 Услуге по уговору (Канцел.за младе) 1.716.000,00

090 Социјална заштита
56 463 Трансфери за соц. хум. организације 2.200.000,00

453 Железнички саобраћај
57 463 Одржавање пружних прелаза 2.000.000,00

520 Управљање отпадним водама
58 424 Београдводе 3.600.000,00

130 59 482 Порези,обав.таксе и казне (ПДВ) 500.000,00
60 512 Администр. и остала опрема 200.000,00
61 499 Стална буџетска резерва 500.000,00
62 499 Текућа буџетска резерва 500.000,00

Извор финан. за функ.130
01 Приходи из буџета
03 Социјални доприноси 

338.642.000,00
3.500.000,00

Укупно раздео 338.642.000,00 3.500.000,00
3 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

160 Опште јавне услуге
63 421 Трошкови платног промета 50.000,00 220.000,00
64 421 Услуге телефона 200.000,00 660.000,00
65 421 Трошкови енергије 900.000,00 1.500.000,00
66 421 Комуналне услуге 250.000,00 380.000,00
67 421 Остали расходи 100.000,00
68 421 Трошкови осигурања 50.000,00
69 422 Трошкови службених путовања 60.000,00
70 423 Компјутерске услуге 50.000,00
71 423 Услуге по уговору 4.700.000,00 2.500.000,00
72 423 Репрезентације 750.000,00
73 425 Одржавање зграда и објеката 100.000,00 2.700.000,00
74 425 Одржавање опреме 250.000,00
75 426 Материјал 125.000,00 1.100.000,00
76 463 Донације и трансфери 700.000,00
77 472 Социјална давања 100.000,00
78 482 Порези и таксе 1.300.000,00
79 512 Набавка опреме 30.000,00 900.000,00

Извори финанс.за функ.160
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи

6.355.000,00
13.320.000,00

Укупно раздео 6.355.000,00 13.320.000,00
4 ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ВОЖДОВАЦ”

133 Остале опште услуге
80 411 Плате,додаци и накнаде запосленима (зараде) 10.456.000,00 5.377.500,00
81 412 Соц.допр. на терет послодавца 1.871.000,00 963.000,00
82 413 Накнаде у натури 342.000,00
83 414 Социјална давања запосленима 1.790.000,00
84 415 Накнаде трошкова за запослене 216.000,00 170.000,00
85 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 322.000,00
86 421 Стални трошкови 3.700.000,00
87 422 Трошкови путовања 620.000,00
88 423 Услуге по уговору 1.292.000,00 6.727.000,00
89 424 Специјализоване услуге 580.000,00
90 425 Текуће поправке и одржавање 2.860.000,00
91 426 Материјал 1.370.000,00
92 431 Амортизација некрет. и опреме 1.158.000,00
93 441 Отплата домаћих камата 160.000,00
94 444 Пратећи трошкови задуживања 20.000,00
95 482 Порези,обавезне таксе и казне 13.521.000,00 11.290.000,00
96 511 Зграде и објекти 500.000,00
97 512 Машине и опрема 3.780.000,00
98 515 Нематеријална имовина 100.000,00
99 Нераспоређени вишак прихода и примања из претходне године 5.400.937,72
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Разд. Функ.
клас.

Пози-
ција

Екон.
клас.

Опис Средства 
из буџета

Издаци из 
осталих извора

Извори финанс.за функ.133
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи

27.356.000,00
47.230.437,72

Укупно раздео 27.356.000,00 47.230.437,72
УКУПНО КЛАСИЧНИ РАСХОДИ 392.120.000,00 64.050.437,72

6 НАМЕНСКИ РАСХОДИ
620 Развој заједнице

Средства закупа – 2011
100 425 Санација зграде општине (санит.чвор, хидроизолација,електроинсталације) 5.000.000,00
101 423 Консултантске услуге и пројектовање 2.000.000,00
102 512 Набавка основних средстава 2.000.000,00
103 423 Остале услуге (објављивање тендера и услуге надзора) 1.000.000,00
104 425 Комунално уређење (водовод у Рипњу и Раковици) 466.000,00
105 425 Електроинсталације у ДК Рипањ 700.000,00
106 425 Адаптација зграде МЗ Пиносава 1.800.000,00
107 425 Адаптација и уређење амбуланте Рипањ – Брђани 1.000.000,00
108 425 Санација ДК Рипањ 1.600.000,00
109 425 Уређење дечијег игралишта-Аутоком. 500.000,00
110 425 Уређење дечијег игралишта-С.Стена 1.500.000,00
111 465 Санација СЦ Вождовац на Бањици 2.100.000,00
112 465 Санација ЦКС Шумице 2.000.000,00
113 425 Уређење зелених површина – Виногради 500.000,00
114 425  Инфраструктура и ком.уређење по МЗ 17.500.000,00

560 Заштита животне средине
115 424 Услуге очувања животне средине 524.000,00

Пренета наменска средства из 2010
620 116 511 Адаптација и реконструкција зграде општине 4.057.477,18

117 511 Изградња монтажне школ.сале при ОШ „В.Чарапић” Зуце 11.506.568,00
118 511 Изградња монтажне школ.сале при ОШ „В.Путник” Рипањ 4.295.627,70
119 511 Изградња монтажне школ.сале при ОШ „Јајинци” Јајинци 11.499.990,00
120 425 Уређење локалног гробља у Пиносави 1.249.859,15
121 425 Изградња амбуланте у Рипњу 883.000,00
122 511 Услужни центар Б.Поток 339.837,44
123 511 Адаптација и реконстр. Старе механе 579.085,00
124 425 Изр.прој.док. и мере ППЗ 1.508.686,00
125 512 Набавка опреме за ПУ 145.042,88
126 483 Судски трошкови 298.614,27
127 425 Текуће одрж. дечијих игралишта 1.156.663,80
128 511 Уређење трга са фонтаном на Бањици 30.386.422,55
129 425 Комунално уређење и рушење 5.057.732,19
130 425 Уређење улаза стамбених зграда 1.462.271,81
131 425 Адапт.простора општ.за потр. ПУ 128.740,77
132 423 Канцеларија за младе 152.577,88
133 425 Некатегорисани путеви 7.455.256,00
134 425 Уређење месних заједница 4.372.231,33
135 425 Текуће поправке и одрж.осталих обј. 1.500.000,00
136 465 Адаптација СЦ Вождовац на Бањици 800.000,00
137 423 Консултантске услуге и пројектовање 1.025.396,00
138 425 Објекти у области комуналне инфраструктуре 2.595.651,38
139 423 Остале услуге (отклањање графита) 1.300.000,00
140 425 Уређење куће В.Степе 200.000,00
141 425 Програми на заштити, уређењу и 

коришћењу пољопривредног земљ.
1.168.010,00

142 465 Санација крова ЦКС Шумице 290.000,00
130 Опште услуге – матичари

143 423 Остале услуге (превоз, фризер и др.) 100.000,00
144 425 Уређење сале за венчање 300.000,00
145 426 Службена одећа и обућа 68.280,00

Извори финанс.за функ. 620,133,110
01 Приходи из буџета
07 Донације

135.873.021,33
200.000,00

УКУПНО РАЗДЕО 135.873.021,33 200.000,00
УКУПНО РАСХОДИ 527.993.021,33 64.250.437,72
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Члан 5.
Наредбодавац за извршење буџета је председник град-

ске општине Вождовац.

Члан 6.
Одељење за финансије, привреду, друштвене делатности 

и планирање непосредно врши контролу законитости, ра-
ционалности и наменског коришћења средстава распоређе-
них директним и индиректним корисницима буџета.

Ако се контролом утврди да се средства не користе зако-
нито, наменски и рационално Одељење за финансије, при-
вреду, друштвене делатности и планирање неће извршити 
поднете налоге за плаћање.

Корисници буџетских средстава дужни су да уз захтев 
за плаћање доставе Одељењу за финансије документацију 
на основу које се врши финансирање њихових издатака.

Члан 7.
За надлежноси пренете чланом 77. Статута града Бео-

града, средства ће се преносити на основу усвојених троме-
сечних планова корисника.

Одељење за финансије, привреду, друштвене делатности 
и планирање ће вршити контролу наменског трошења сред-
става.

Члан 8.
У оквиру распоређених средстава у члану 4. ове одлуке, 

наредбодавац буџета, може закључивати уговоре и преузети 
обавезе само до износа средстава расположивих у буџету.

Буџетски корисници могу користити средства распо-
ређена овом одлуком само за намене за које су им по њихо-
вом захтеву та средства одобрена.

Члан 9.
Измене висине апропријација утврђених овом одлуком 

вршиће се сагласно одредбама Закона о буџетском систему.

Члан 10.
Наменска примања увећавају се за износ наменских 

трансфера који се у току године остваре из буџета града, ре-
публике или донација од правних и физичких лица.

Акт о промени висине апропријација, као и акт о преу-
зимању обавеза и трошењу средстава, доноси извршни ор-
ган локалне власти.

Члан 11.
Јавне набавке се врше у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама.
Набавком мале вредности сматраће се набавка до изно-

са који је дефинисан Законом о буџету Републике Србије за 
2011. годину.

Члан 12.
Исплата зарада у органима општине вршиће се према 

јединственим елементима утврђеним прописима на нивоу 
републике и критеријумима на нивоу града.

Члан 13.
Извештај о исплаћеним платама у претходном месецу 

достављаће се Секретаријату за финансије Градске упра-
ве најкасније до 5. у текућем месецу, почев од јануара 2011. 
године у складу са Одлуком о обиму средстава за вршење 
послова града и градских општина и утврђивању прихода и 

примања који припадају граду, односно градским општина-
ма, као и редовне месечне извештаје о оствареним приходи-
ма и извршеним расходима за 2011. годину, односно троме-
сечне извештаје о извршењу обима средстава за капитална 
улагања и извршење наменских прихода буџета.

Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”, а примењи-
ваће се од 1. јануара 2011. године. 

Скупштина градске општине Вождовац
I Број: 400-318/10, 30. децембра 2010. године

Председник 
Милан Рајковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 30. децембра 2010. године, на основу чл. 27. и 59. Ста-
тута градске општине Вождовац („Службени лист града Бе-
ограда”, број: 36/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА 
ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ ИВАНА БА-

КИЋА

1. Утврђује се да је Ивану Бакићу, престала функција 
члана Већа градске општине Вождовац на сталном раду, 
због поднете оставке на функцију члана Већа 29. децембра 
2010. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Вождовац
I Број: 020-130/2010, 30. децембра 2010. године

Председник 
Милан Рајковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 30. децембра 2010. године, на основу чл. 27. и 59. Ста-
тута градске општине Вождовац („Службени лист града Бе-
ограда”, број: 36/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ВОЖДОВАЦ 

1. Бира се Милосав Радовановић, аутоелектричар из Бе-
ограда, за члана Већа градске општине Вождовац.

2. Мандат именованог траје до истека мандата Скупшти-
не градске општине Вождовац.

3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Вождовац
I Број: 020-131/2010, 30. децембра 2010. године

Председник 
Милан Рајковић, с. р.
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Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 30. децембра 2010. године, на основу члана 15. став 
1. тачка 4, члана 33. став 1. тачка 5. Закона о ванредним си-
туацијама („Службени гласник РС”, број 111/09) и члана 27. 
Статута градске општине Вождовац („Службени лист града 
Београда”, број 36/10 – пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕД-
НЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИ-

НЕ ВОЖДОВАЦ

I. Образује се Општински штаб за ванредне ситуације 
на територији градске општине Вождовац (у даљем тексту: 
Општински штаб), у који се именују:

за команданта:
– др Драган Вуканић, председник градске општине 

Вождовац
за заменика команданта:
– Драган Човић, заменик председника градске општине 

Вождовац
за начелника:
– Славица Даничић, самостални полицијски инспектор 

у Управи за ванредне ситуације града Београда
за чланове:
1. мр Милован Трифуновић, члан Већа градске општине 

Вождовац,
2. Дејан Чулић, члан Већа градске општине Вождовац,
3. Милан Дамчевић, члан Већа градске општине Вождо-

вац,
4. Мари-Клер Ђорђевић, заменик заштитника грађана 

градске општине Вождовац,
5. Владислав Стефановић, заменик шефа Кабинета пред-

седника градске општине Вождовац,
6. Славица Насковић, главни комунални инспектор у 

Одељењу за инспекцијске послове, 
7. Мики Ставрић, командир Полицијске станице Вождовац,
8. др Драгана Налић, директор Дома здравља Вождовац,
9. Бранислав Стаменковић, начелник Одељења за имо-

винско-правне послове,
10. Бранислав Мрвић, начелник Одељења за инспекци-

јске послове,
11. Никола Јовандић, начелник Одељења за комунално-

грађевинске и стамбене послове,
12. Радослав Бакић, одборник у Скупштини градске 

општине Вождовац,
13. Недељко Арсенијевић, одборник у Скупштини град-

ске општине Вождовац,
14. Радослав Томашевић, председник Савета за енерге-

тику, саобраћај и телекомуникације,
15. Бојана Илић, заменик шефа кабинета председника 

Скупштине.
II Општински штаб, по потреби, посебним актом об-

разује помоћне стручно-оперативне тимове за специфичне 
задатке заштите и спасавања. 

III Општински штаб обавља следеће послове: 
– предлаже доношење одлуке о проглашењу ванредне 

ситуације;
– руководи и координира рад субјеката система заштите 

и спасавања и снага заштите и спасавања у ванредним си-
туацијама на спровођењу утврђених задатака; 

– руководи и координира спровођење мера и задатака 
цивилне заштите;

– разматра и даје мишљење на предлог процене угроже-
ности и предлог плана заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама;

– прати стање и организацију заштите и спасавања и 
предлаже мере за њихово побољшање;

– наређује употребу снага заштите и спасавања, средста-
ва помоћи и других средстава која се користе у ванредним 
ситуацијама;

– стара се о редовном информисању и обавештавању 
становништва о ризицима и опасностима и предузетим ме-
рама;

– разматра организацију, опремање и обучавање једини-
ца цивилне заштите овлашћених, оспособљених правних 
лица;

– процењује угроженост од настанка ванредне ситу-
ације;

– доноси наредбе, закључке и препоруке;
– сарађује са штабовима суседних општина;
– именује менаџера заштите и заменика менаџера у на-

сељеним местима; 
– разматра и предлаже доношење одлуке о организа-

цији заштите и спасавања на територији градске општине 
Вождовац;

– ангажује оспособљена правна лица и друге организа-
ције од значаја за потребе градске општине Вождовац;

– обавља и друге послове у складу са Законом.
IV. Послови из става III овог решења финансирају се из 

буџетских средстава у складу са законом.
V. Стручне и организационе послове за Општински 

штаб обављаће Одељење за инспекцијске послове градске 
општине Вождовац.

VI. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-
ограда”.

Скупштина градске општине Вождовац
I Број: 020-136/10, 30. децембра 2010. године

Председник 
Милан Рајковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници 
одржаној 30. децембра 2010. године, на основу члана 18. 
Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 
42/91, 71/94, 79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. зако-
на и 83/2005 – испр. др. закона) и члана 27. Статута град-
ске општине Вождовац („Службени лист града Београда”, 
број 43/I/08) и члана 44. Статута Центра за културу и спорт 
„Шумице” донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И 

СПОРТ „ШУМИЦЕ”

1. Разрешава се Снежана Жугић, професор физичке кул-
туре, дужности директора Центра за културу и спорт „Шу-
мице”.

2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина градске општине Вождовац
I Број: 020-129/10, 30. децембра 2010. године

Председник 
Милан Рајковић, с. р.
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Скупштина градске општине Вождовац на седници 
одржаној 30. децембра 2010. године, на основу члана 18. 
Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 
42/91, 71/94, 79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. зако-
на и 83/2005 – испр. др. закона) члана 27. Статута градске 
општине Вождовац („Службени лист града Београда”, број 
43/I/08)и члана 43. Статута Центра за културу и спорт „Шу-
мице” донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И 

СПОРТ „ШУМИЦЕ”

1. Именује се Иван Бакић, машински инжењер, за ди-
ректора Центра за културу и спорт „Шумице”, на период од 
4 године.

2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина градске општине Вождовац
I Број: 020-132/10, 30. децембра 2010. године

Председник 
Милан Рајковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници 
одржаној 30. децембра 2010. године, на основу члана 18. 
Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 
42/91, 71/94, 79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. зако-
на и 83/2005 – испр. др. закона) и члана 27. Статута градске 
општине Вождовац („Службени лист града Београда”, број 
36/10 – пречишћен текст) и члана 9. Статута Дома културе 
„Рипањ” донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА КУЛТУРЕ 

„РИПАЊ”

1. Именује се Милош Ристић, инжењер телекомуника-
ција, за директора Дома културе „Рипањ” у Рипњу, на пери-
од од четири године.

2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина градске општине Вождовац
I Број: 020-133/10, 30. децембра 2010. године

Председник 
Милан Рајковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници 
одржаној 30. децембра 2010. године, на основу члана 20. 
Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 
42/91, 71/94, 79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. зако-
на и 83/2005 – испр. др. закона) члана 27. Статута градске 
општине Вождовац („Службени лист града Београда”, број 
36/10 – пречишћен текст) и члана 16. Статута Дома културе 
„Рипањ” донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ДОМА КУЛТУРЕ „РИПАЊ”

1. Именује се 
– за председника Управног одбора, Мирољуб Милошевић

– за чланове Управног одбора из реда оснивача:
Предраг Аврамовић,
Зоран Митровски,
Слађана Недељковић.
2. Именовање се врши на мандатни период од четири го-

дине.
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Вождовац
I Број: 020-134/10, 30. децембра 2010. године

Председник 
Милан Рајковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници 
одржаној 30. децембра 2010. године, на основу члана 22. 
Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 
42/91, 71/94, 79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. зако-
на и 83/2005 – испр. др. закона) члана 27. Статута градске 
општине Вождовац („Службени лист града Београда”, број 
36/10 – пречишшен текст) и члана 18. Статута Дома култу-
ре „Рипањ” донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ДОМА КУЛТУРЕ „РИПАЊ”

1. Именује се:
– за председника Надзорног одбора Јелена Исаиловић,
– за члана Надзорног одбора из реда оснивача: Миро-

слав Алексић.
2. Именовање се врши на мандатни период од четири го-

дине.
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Вождовац
I Број: 020-135/10, 30. децембра 2010. године

Председник 
Милан Рајковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 30. децембра 2010. године, на основу члана 27. Стату-
та градске општине Вождовац („Службени лист града Бео-
града”, бр. 43/I/08 и 15/10) и чл. 2. и 3. Одлуке о образовању 
и утврђивању подручја месних заједница на територији 
општине Вождовац, донела је 

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И 
ИЗБОРУ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА БАЊИЦА, 
ГОРЊИ ВОЖДОВАЦ, ЧИНОВНИЧКА КОЛОНИЈА, 
ДОЊИ ВОЖДОВАЦ, АУТОКОМАНДА, ТЕШИЋА КУ-
ПАТИЛО, ПАШИНО БРДО, ВИНОГРАДИ, ШУМИЦЕ, 
ДУШАНОВАЦ, МИЛОРАД МЕДАКОВИЋ, СИВА СТЕ-
НА, БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ, МИТРОВО БРДО, КУМОДРАЖ, 
КУМОДРАЖ I, КУМОДРАЖ II, ЈАЈИНЦИ, РАКОВИЦА, 

РИПАЊ И МЕДАКОВИЋ III

I. Мења се и допуњује Решење о разрешењу и избо-
ру савета месних заједница „Бањица”, „Горњи Вождовац”, 
„Чиновничка колонија”, „Доњи Вождовац”, „Аутокоманда”, 
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„Тешића купатило”, „Пашино брдо”, „Виногради”, „Шумице”, 
„Душановац”, „Милорад Медаковић”, „Сива стена”, „Браће 
Јерковић”, „Митрово брдо”, „Кумодраж”, „Кумодраж I”, „Ку-
модраж II”, „Јајинци”, „Раковица”, „Рипањ” и „Медаковић 
III”, („Службени лист града Београда”, бр. 4/10, 11/10, 31/10 
и 36/10) у ставу 3. и то:

1. Месна заједница „Бањица”
Уместо Зорана Ступара, председника Савета, за председ-

ника Савета бира се Добрила Остојић-Миланковић.
Уместо Добриле Остојић-Миланковић, досадашњег чла-

на Савета, за члана Савета месне заједнице бира се Жељко 
Алексић.

4. Месна заједница „Доњи Вождовац”
Уместо Иване Црномарковић, за заменика председника 

Савета бира се Мирко Миловановић.
5. Месна заједница „Аутокоманда”
Уместо Мирка Миловановића и Синише Борковића, за 

чланове Савета бирају се Ивана Црномарковић и Миросла-
ва Андријанић.

15. Месна заједница „Кумодраж”
За члана Савета бира се Гордана Ускоковић.
16. Месна заједница „Кумодраж I”
Уместо Снежане Јовановић и Љиљане Станковић, за 

чланове Савета бирају се Зоран Исаиловић и Горан Васић.
17. Месна заједница „Кумодраж II”
Уместо Мирјане Петровић, председника Савета, за пред-

седника Савета бира се Димитрије Вујиновић.
Уместо чланова Савета Томе Давидовића, Милене Ла-

зић, Весне Јанковић и Нине Костић, за чланове Савета би-
рају се Мирослава Јанковић, Славољуб Ерчић, Слободан Јо-
вановић и Јован Пејкановић.

II. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
III. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Вождовац
I Број: 020-137/10, 30. децембра 2010. године

Председник 
Милан Рајковић, с. р.

ЗВЕЗДАРА

Скупштина градске општине Звездара на седници одр-
жаној 30. децембра 2010. године, на основу члана 43. Зако-
на о буџетском систему („Службени гласник РС” бр. 54/09 
и 73/10) члана 32. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник РС” број 129/07) и члана 19. Статута градске 
општине Звездара („Службени лист града Београда” бр. 
43/08, 43/09 и 15/10 ) донела је

ОДЛУКУ 
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА 2011. 

ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Приходи и расходи буџета градске општине Звездара за 

2011. годину, примања и издаци буџета општине по основу 
продаје, односно набавке финансијске имовине и датих кре-
дита и задуживања и отплате дуга утврђени су у следећим 
износима, и то: 

А. Примања и издаци буџета општине Економска 
класификација

Средства 
из буџета

I Укупна примања 592.746.954
Пренета неутрошена средства из претход-
не године 30.951.964

Текући приходи 7 561.794.990
1. Уступљени приходи 433.161.000
Порез на имовину 713 205.000.000
Порез на наслеђе и поклон 713 25.000.000
Локалне комуналне таксе 714.716.741 131.803.000
Трансферна средства из буџета града за кла-
сичну потрошњу 733 71.358.000

Трансферна средства из буџета града за на-
менску потрошњу 733 0

2. Изворни приходи 117.633.990
Порез на доходак грађана – самодопринос 711 0
Приходи од камата 741 8.561.000
Приходи од закупа пословног простора (са 
ПДВ ) 7421 91.159.000

Општинске административне таксе 7422 1.700.000
Приходи органа 7423 12.000
Новчане и мандатне казне 743 3.150.000
Добровољни трансфери 744 0
Мешовити приходи 745 1.900.000
Сопствени приходи индиректних корисника 745 11.151.990
3. Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода 771 11.000.000

4. Примања од продаје 8 0
II Укупни издаци 592.746.954
ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 527.202.290
1. Расходи за запослене 41 242.974.660
2. Коришћење роба и услуга 42 180.596.300
3. Отплата камата 44 0
4. Издаци за социјалну заштиту 47 12.320.000
5. Остали расходи 48,49 36.643.330
6. Текући трансфери 4631, 4651 11.919.000
7. Капитални трансфери 4652 42.749.000
8. Издаци за нефинансијску имовину 5 65.544.664
III Буџетски суфицит – дефицит I– II 0,00
Б. Рачун финансирања 0,00
IV Примања по основу продаје финансијске 
имовине 92 0,00

V Примања од задуживања 91
1. Примања од домаћих задуживања 911 0,00
1.1. Задуживање код јавних финансијских 
институција и пословних банака 9113+9114

1.2. Задуживање код осталих кредитора 9111+9112+9115+
9116+9117+9118+9119

2. Примања од иностраног задуживања 912
VI Набавка финансијске имовине 62
VII Oтплата главнице 61 0,00
1. Отплата главнице домаћим кредиторима 611 0,00
1.1. Отплата главнице домаћим јавним 
финансијским институцијама и пословним 
банкама

6113+6114

1.2. Отплата главнице страним кредиторима 612
VIII Нето финансирање ( IV+V-VI-VII=-III ) 0,00
Б. Укупни фискални суфицит (Укупни фи-
скални дефицит) (III+IV-VI)   0,00

Члан 2.
Буџет за 2011. годину састоји се од:
1) примања у износу од динара 592.746.954
2) издатака у износу од динара 592.746.954
3) буџетског суфицита у износу од динара 0

Члан 3.
Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету 

у износу од 300.000 динара и користе се у складу са чланом 
70. Закона о буџетском систему.
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Члан 4.
Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету 

у износу од 1.000.000 динара. 
Средства из става 1. овог члана користе се за непланира-

не сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе 
за које се у току године покаже да апропријације нису биле 
довољне.

О коришћењу средстава из става 1. овог члана одлучује 
председник градске општине Звездара.

Члан 5.
Приходи буџета градске општине Звездара за 2011. го-

дину у укупном износу од 592.746.954 динара по врстама, 
односно економским класификацијама, утврђени су у сле-
дећим износима: 

Економска 
класифик. Приходи Износ

321 I Пренета неутрошена средства из претходне године 30.951.964
711 Порез на приход од пољопривреде и шумарства 0,00
711 Порез на земљиште 0,00

713
Порез на наслеђе и поклон (100 % наплаћених на оп-
штини) 25.000.000

713 Порез на имовину (50% наплаћених на општини) 205.000.000

Економска 
класифик. Приходи Износ

714 Локалне комуналне таксе (40% наплаћених на општини) 131.803.000

733
Трансферна средства из буџета Града за класичну 
потрошњу (1,0994%) 71.358.000

741 Приходи од камата 8.561.000

742
Општинске административне таксе (100 % наплаћ. на 
општини) 1.700.000

742 Приходи органа 12.000

743
Приходи од мандатних казни и казни у управном по-
ступку 3.150.000

745 Мешовити и неодређени приходи 1.900.000
742 Приходи од закупа пословног простора са ПДВ (56%) 91.159.000
711 Самодопринос 0,00

II Укупан обим средстава: 539.643.000
771 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 11.000.000
745 Сопствени приходи индиректних корисника 11.151.990
812 Примања од продаје покретне имовине 0,00

III Свега: 22.151.990
УКУПНО : I+II+III 592.746.954

Члан 6.
Издаци буџета по основним наменама утврђени су у 

слeдећим износима:

Издаци буџета по основним наменама утврђени су у следећим износима : 
Екон. 

класификација Опис Средства 
из буџета

Издаци из додатних 
прихода органа

Укупни расходи 
у 2011. години

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 239.592.670 3.381.990 242.974.660
411 Плате и додаци запослених 184.287.760 1.301.960 185.589.720
412 Социјални доприноси на терет послодавца 32.997.240 358.760 33.356.000
413 Накнаде у натури ( превоз ) 7.000.000 7.000.000
414 Социјална давања запосленима 6.100.000 825.000 6.925.000
415 Накнаде за запослене 382.940 250.000 632.940
416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 8.824.730 646.270 9.471.000

42 КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА 164.619.000 15.977.300 180.596.300
421 Стални трошкови 47.399.000 2.880.000 50.279.000
422 Трошкови путовања 8.650.000 50.000 8.700.000
423 Услуге по уговору 37.502.450 1.062.406 38.564.856
424 Специјализоване услуге 6.976.550 599.894 7.576.444
425 Текуће поправке и одржавања 53.341.000 10.785.000 64.126.000
426 Материјал 10.750.000 600.000 11.350.000

46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 43.668.000 11.000.000 54.668.000
4651 Остале текуће донације, дотације и трансфери 11.919.000 0 11.919.000
4652 Остале капиталне донације, дотације и трансфери 31.749.000 11.000.000 42.749.000

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 56.200.000 9.344.664 65.544.664
511 Зграде и грађевински објекти 53.500.000 7.024.664 60.524.664
512 Машине и опрема 2.700.000 2.320.000 5.020.000
515 Остала основна средства 0 0 0

47 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 12.320.000 0 12.320.000
471 Трошкови смештаја деце са посебним потребама 2.200.000 0 2.200.000
472 Накнаде за социјалну помоћ из буџета 10.120.000 0 10.120.000

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 32.943.330 2.400.000 35.343.330
481 Дотације невладиним организацијама: 2.740.000 0 2.740.000
482 Порези, таксе, казне наметнуте од власти 30.203.330 2.400.000 32.603.330

4821 Порез на додату вредност 29.453.330 1.000.000 30.453.330
4822 Остали порези из групе 482 450.000 300.000 750.000
4831 Новчане казне по решењу суда 300.000 1.100.000 1.400.000

49 РЕЗЕРВА 1.300.000 1.300.000
499 Стална резерва** 300.000 0 300.000
499 Текућа резерва*** 1.000.000 0 1.000.000

  УКУПНИ РАСХОДИ 550.643.000 42.103.954 592.746.954
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II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 7.
Укупно планирани расходи буџета по организационој, функционалној и економској класификацији као и ближим на-

менама – позицијама износе:
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зд
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Опис Из буџета 
(01)

Закуп 
2011 
(01)

Капитал-
ни буџет 

(01)

Нове
надлеж-

ности 
по Ста-

туту 
(01)

Меморан-
думске 

ставке (01) 
Примања 
од продаје 

(01)

Сопствени 
приходи (04) 
Трансферна 
средства (07) 

Текући 
добро-
вољни 

трансфери 
(08)

Пренета 
неутро-

шена 
средства 
из прет-

ходне 
године 

Укупно 
планирани 

расходи 
за 2011. 

год.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 1 ОРГАНИ ОПШТИНЕ

110 Извршни и законодавни органи
1 411 Плате и додаци запослених 18.800.000 18.800.000
2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 3.500.000 3.500.000
3 413 Накнаде у натури (превоз) 1.000.000 1.000.000
4 414 Социјална давања запосленима 100.000 100.000
5 416 Средства за остале посебне расходе 5.000.000 5.000.000
6 422 Трошкови путовања 100.000 100.000
7 423 Трошкови општинске славе 100.000 100.000
8 423 Трошкови репрезентације и протокола 1.200.000 1.200.000
9 423 Услуге информисања 1.500.000 1.500.000

10 423
Чланарина Сталној конференцији гра-
дова и општина 400.000 400.000

11 423 Остале опште услуге 5.000.000 5.000.000
12 424 Остале специјализоване услуге 500.000 500.000
13 426 Публикације, часописи и гласила 100.000 100.000

14 481
Дотације невладиним организацијама-
друштвене организације 2.400.000 2.400.000

15 481 Финансирање политичких странака 340.000 340.000

16 483
Нанада по решењу суда за одузето 
пољопривредно земљиште и друго 0

17 499 Стална буџетска резерва 300.000 300.000
18 499 Текућа буџетска резерва 1.000.000 1.000.000

Извори финансирања за функцију 110
1 Приходи из буџета 41.340.000 0 41.340.000
7 Донације од осталих нивоа власти 0

13 Пренета средства из претходне године 0 0
Укупно за функцију 110 41.340.000 0 0 0 41.340.000

90 Социјална заштита

19 471
Трошкови смештаја деце са посебним 
потребама 2.200.000 2.200.000

20 472
Трошкови сахране социјално 
необезбеђених лица на Општини 300.000 300.000

21 472
Помоћи појединцима, породици и уста-
новама 2.400.000 2.400.000

22 472
Помоћ и унапређење животног стандар-
да ромске популације 1.000.000 1.000.000

23 423
Канцеларија за помоћ особама са инва-
лидитетом 850.000 850.000

24 472
Финансирање програма социо-
хуманитарних организација 4.170.000 4.170.000

25 472 Комисија за избегла и расељена лица 200.000 200.000
Извори финансирања за функцију 090

1 Приходи из буџета 3.550.000 7.570.000 11.120.000
7 Донације од осталих нивоа власти 0
8 Добровољни трансфери 0

13 Пренета средства из претходне године 0 0
Укупно за функцију 090 3.550.000 7.570.000 0 0 11.120.000

130 Опште услуге
26 411 Плате и додаци запослених 156.018.000 156.018.000

27 412
Социјални доприноси на терет посло-
давца 27.927.000 27.927.000

28 413 Накнаде у натури (превоз) 6.000.000 6.000.000
29 414 Социјална давања запосленима 2.000.000 4.000.000 6.000.000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
30 416 Средства за остале посебне расходе 500.000 500.000
31 421 Стални трошкови 32.000.000 4.000.000 36.000.000
32 422 Трошкови службених путовања 250.000 250.000
33 423 Услуге по уговору 19.742.450 1.000.000 20.742.450
34 424 Специјализоване услуге 3.076.550 3.076.550
35 4251 Текуће поправке и одржавање објекта 2.120.000 2.120.000
36 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 3.500.000 3.500.000
37 426 Материјал 8.000.000 2.000.000 10.000.000
38 482 Порези, обавезне таксе и казне 350.000 350.000
39 483 Новчане казне по решењу суда 300.000 300.000
40 511 Капитално одржавање 500.000 500.000
41 512 Набавка опреме 1.200.000 2.310.000 3.510.000
42 515 Остала основна средства 0

Извори финансирања за функцију 130
1 Приходи из буџета 256.164.000 7.320.000 0 11.000.000 274.484.000
7 Донације од осталих нивоа власти 0 0

13 Пренета средства из претходне године 2.310.000 2.310.000
Укупно за функцију 130 256.164.000 7.320.000 0 0 11.000.000 0 2.310.000 276.794.000
Укупно за главу 1 301.054.000 7.320.000 0 7.570.000 11.000.000 0 2.310.000 329.254.000

1.1. ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ПОСЛОВНИ 
ПРОСТОР ЗВЕЗДАРА"

133 Остале опште услуге
43 411 Плате и додаци запослених 9.469.760 1.301.960 10.771.720

44 412
Социјални доприноси на терет послодав-
ца 1.570.240 358.760 1.929.000

45 414 Социјална давања запосленим 0 825.000 825.000
46 415 Накнаде за запослене (превоз) 382.940 250.000 632.940
47 416 Средства за остале посебне расходе 3.324.730 646.270 3.971.000
48 421 Стални трошкови 1.599.000 430.000 2.029.000
49 422 Трошкови путовања 200.000 50.000 250.000
50 423 Услуге по уговору 2.350.000 390.000 2.740.000
51 424 Специјализоване услуге 900.000 300.000 1.200.000
52 425 Текуће поправке и одржавање опреме 100.000 100.000
53 426 Материјал 650.000 200.000 850.000
54 4821 Порез на додату вредност 29.453.330 1.000.000 30.453.330
55 4822 Таксе 100.000 200.000 300.000
56 483 Новчане казне по решењу суда 0 1.100.000 1.100.000
57 4251 Текуће поправке и одржавање објекта 0 4.000.000 0 4.000.000
58 511 Капитално одржавање 0 3.000.000 3.000.000
59 512 Набавка опреме 0 1.000.000 0 1.000.000
60 515 Остала основна средства 0 0

Извори финансирања за функцију 133:
1 Приходи из буџета 50.000.000 8.000.000 58.000.000
4 Сопствени приходи 7.151.990 7.151.990

Укупно за функцију 133 50.000.000 8.000.000 7.151.990 65.151.990
Укупно за главу 1.1.: 50.000.000 8.000.000 7.151.990 65.151.990

1.2. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗВЕЗДАРА
160 Опште јавне услуге

61 421 Стални трошкови 9.800.000 2.450.000 12.250.000
62 423 Услуге по уговору 200.000 420.000 620.000
63 4251 Текуће поправке и одржавање објекта 5.300.000 510.000 5.810.000
64 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 200.000 110.000 310.000
65 426 Материјал 0 400.000 400.000
66 482 Порези, обавезне таксе и казне 0 100.000 100.000
67 511 Капитално одржавање 50.000.000 50.000.000
68 512 Набавка опреме 500.000 10.000 510.000

Извори финансирања за функцију 160:
1 Приходи из буџета 10.000.000 6.000.000 50.000.000 66.000.000
4 Сопствени приходи 4.000.000 4.000.000

13 Пренета средства из претходне године 0 0
Укупно за функцију 160: 10.000.000 6.000.000 50.000.000 4.000.000 0 70.000.000
Укупно за главу 1.2.: 10.000.000 6.000.000 50.000.000 4.000.000 0 70.000.000

2.1. 620 Развој заједнице
69 423 Услуге по уговору 2.500.000 2.500.000

70 423

Средства за реализацију пројектних 
мера дефинисаних у стратегији развоја 
општине 100.000 100.000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
71 423 Канцеларија за младе 100.000 100.000
72 423 Канцеларија за "Start up" 100.000 100.000

73 424
Трошкови рушења бесправно подигну-
тих објеката 299.894 299.894

74 424 Трошкови уређења паркова и игралишта 0

75 424
Услуге очувања животне средине 
(одводњавање) 1.000.000 1.000.000

76 425
Текуће поправке и одржавање осталих 
објеката 13.221.000 10.065.000 23.286.000

77 426 Материјал 0
78 4651 Текући трансфери 0
79 4652 Капитални трансфери 31.749.000 11.000.000 42.749.000
80 511 Капитално одржавање 7.024.664 7.024.664
81 512 Набавка опреме 0

Извори финансирања за функцију 620
1 Приходи из буџета 2.800.000 44.970.000 0 1.000.000 48.770.000
7 Донације од осталих нивоа власти 0 0

13 Пренета средства из претходне године 28.389.558 28.389.558
Укупно за функцију 620: 2.800.000 44.970.000 0 1.000.000 0 28.389.558 77.159.558

810 Услуге рекреације и спорта

82 423
Услуге по уговору (Услуге рекреације и 
спорта) 360.000 360.000

83 4651
Манифестације из области спорта СЦ 
Олимп 2.919.000 2.919.000

84 472 Накнаде из буџета за спорт 500.000 500.000
Извори финансирања за функцију 810

1 Приходи из буџета 0 3.779.000 3.779.000
Укупно за функцију 810: 0 3.779.000 3.779.000

820 Услуге културе
85 4651 Текући трансфери УК Вук Караџић 3.000.000 6.000.000 9.000.000

86 423
Трошкови организовања фестивала 
„Позориште Звездариште” 0 2.000.000 252.406 2.252.406

87 424 Манифестације из области културе 0 1.500.000 1.500.000
88 472 Накнаде из буџета за културу 500.000 500.000

Извори финансирања за функцију 820
1 Приходи из буџета 3.000.000 10.000.000 13.000.000
7 Донације од осталих нивоа власти 0
8 Добровољни трансфери 0

15
Неутрошена средства донације из прет-
ходне године 252.406 252.406
Укупно за функцију 820: 3.000.000 10.000.000 0 252.406 13.252.406

912 Основно образовање
89 422 Превоз ученика 8.100.000 8.100.000
90 4251 Текуће поправке и одржавање школа 25.000.000 25.000.000
91 465 Текући трансфери 0
92 515 Остала основна средства 0

Извори финансирања за функцију 912
1 Приходи из буџета 0 33.100.000 33.100.000

Укупно за функцију 912: 0 33.100.000 33.100.000
950 Образовање које није дефинисано нивоом

93 472 Награде ученицима генерације 400.000 400.000
94 472 Књиге за ђаке прваке 250.000 250.000

95 472

Накнаде из буџета ученицима и сту-
дентима за одлазак на усавршавање и 
такмичење 400.000 400.000
Извори финансирања за функцију 950

1 Приходи из буџета 1.050.000 1.050.000
Укупно за функцију 950: 1.050.000 1.050.000
Укупно за главу 2.1: 6.850.000 44.970.000 0 47.879.000 0 0 28.641.964 128.340.964
Извори финансирања за раздео 1

1 Приходи из буџета 367.904.000 66.290.000 50.000.000 55.449.000 11.000.000 550.643.000
4 Сопствени приходи 11.151.990 11.151.990
7 Донације од осталих нивоа власти 0 0
8 Добровољни трансфери 0 0

13 Пренета средства из претходне године 30.699.558 30.699.558

15
Неутрошена средства донације из прет-
ходне године 252.406 252.406

          Укупно за раздео 1: 367.904.000 66.290.000 50.000.000 55.449.000 11.000.000 11.151.990 30.951.964 592.746.954
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III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 8.
Наредбодавац за извршење буџета је председник град-

ске општине Звездара и одговоран је за извршење ове од-
луке.

Члан 9.
У случају да један ниво власти својим актом определи 

наменска трансферна средства, као и у случају уговарања 
донације, чији износи нису могли бити познати у поступку 
доношења ове одлуке, Одељење за финансије и привреду на 
основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извр-
шавање расхода по том основу.

Члан 10.
Стална буџетска резерва планира се као посебна апро-

пријација за финансирање расхода у отклањању последица 
ванредних околности у износу највише до 0,5 % укупних 
прихода за буџетску годину, без обавезе издвајања на посе-
бан рачун.

Решење о употерби средстава сталне буџетске резер-
ве доноси председник градске општине. Извештај о ко-
ришћењу средстава сталне буџетске резерве доставља се 
Скупштини градске општине уз завршни рачун буџета.

Члан 11.
Средства текуће буџетске резерве опредељују се највише 

до 1,5 % укупних прихода и примања за буџетску годину, а 
трошиће се на основу Решења о употреби средстава текуће 
буџетске резерве која доноси председник градске општине 
на предлог Одељења за финансије и привреду.

Средства текуће буџетске резерве користиће се за наме-
не које нису планиране или за намене које су планиране али 
у недовољном обиму.

Члан 12.
Председник градске општине Звездара може донети од-

луку о промени износа апропријације у складу са чланом 
61. Закона о буџетском систему, односно може извршити 
преусмеравање апропријација одобрених на име одређених 
расхода у износу до 5% вредности апропријације за расход 
чији се износ умањује.

Преусмеравање апропријација односи се на апроприја-
ције из прихода буџета, док се из осталих извора могу 
мењати без ограничења. 

Ако у току године дође до промене околности која не 
угрожава утврђене приоритете унутар буџета, председник 
градске општине доноси одлуку да се износ апропријације 
који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску 
резерву и може се користити за намене које нису предвиђе-
не буџетом или за намене за које средства нису предвиђена 
у довољном обиму. Укупан износ преусмеравања из става 
3. овог члана не може бити већи од износа разлике између 
буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве и 
максимално могућег износа средстава текуће буџетске ре-
зерве утвеђеног чланом 69. став 3. Закона о буџетском сис-
тему.

Члан 13.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извр-

шавају се сразмерно оствареним приходима буџета.
Корисници буџетских средстава дужни су да одобре-

на средства из буџета и сопствене приходе користе зако-
нито, наменски за извршавање послова и задатака из свог 

делокруга рада, а према распореду средстава из члана 7. од-
луке.

Члан 14.
Ако се у току године приходи смање, издаци буџета 

извршаваће се по приоритетима и то обавезе утврђене за-
конским прописима на постојећем нивоу и минимални 
стални трошкови неопходни за несметано функционисање 
корисника буџетских средстава. 

Члан 15.
Распоред остварених прихода буџета врши се тромесеч-

ним плановима за извршење буџета које доноси Одељење за 
финанасије и привреду градске општине Звездара. 

Директни и индиректни корисници средстава буџета 
могу да врше плаћања до висине квота које за тромесеч-
ни или неки други период одреди Одељење за финансије 
и привреду, а сразмерно планираним средствима у буџету 
као и ликвидним могућностима буџета. 

Члан 16.
Обавезе преузете, у складу са одобреним апропријација-

ма у 2010. години, а неизвршене у току те године, преносе се 
и имају статус преузетих обавеза и у 2011. години и извр-
шавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком. 

Члан 17.
Одељење за финансије и привреду непосредно врши 

контролу законитости, рационалности и наменског ко-
ришћења средстава распоређених корисницима буџета.

Корисници буџетских средстава обавезни су да троме-
сечне извештаје о извршењу финансијских планова доставе 
Одељењу за финансије и привреду у року од 10 дана од ис-
тека периода.

Одељење за финансије и привреду је обавезно да два 
пута годишње, односно у року од 15 дана по истеку шесто-
месечног и деветомесечног периода, информише председ-
ника градске општине.

У року од 15 дана по доношењу извештаја из става 3. 
овог члана председник градске општине усваја и доставља 
извештај Скупштини општине. 

Члан 18.
Расходи распоређени у разделу 1. глава 1.1. ЈП „Послов-

ни простор Звездара” и глава 1.2. Месне заједнице „Звезда-
ра” извршавају се преко подрачуна индиректних корисника 
који су отворени код Управе за трезор.

Корисници из става 1. овог члана, који одређени расход 
извршавају из средстава буџета и из других извора, обавез-
ни су да измирење тог расхода прво врше из прихода из тих 
других извора. 

Члан 19.
Распоред и коришћење средства у 2011. године вршиће 

се по посебном акту (програм, решење, закључак) који до-
носи председник градске општине за извршене апроприја-
ције према наменама у оквиру следећих раздела:

– раздео 1. глава 1. функција 110, економска класифика-
ција 481 – дотације невладиним организацијама – друштве-
ним организацијама 

– раздео 1. глава 1. функција 090, економска класифика-
ција 472 – помоћ појединцима, породици и установама 

економска класификација 472 – помоћ и унапређење 
животног стандарда ромске популације 
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економска класификација 472 – Финансирање програма 
и активности социо-хуманитарних организација

– раздео 1. глава 2.1. функција 810, економска класифи-
кација 472 – накнаде из буџета за спорт

– раздео 1. глава 2.1. функција 820, економска класифи-
кација 472 – накнаде из буџета за културу 

– раздео 1. глава 2.1. функција 950, економска класифи-
кација 472 – накнаде из буџета ученицима и студентима за 
одлазак на стручно усавршавање и такмичење

Члан 20.
У складу са чланом 2. тачка 31, чланом 54. и чланом 56. 

став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник 
РС” бр. 54/09 и 73/10), у буџетској 2011. години неће се вр-
шити исплата према Одлуци о примени Општег колекти-
вног уговора на све послодавце на територији Републике 
Србије и Анексу I Општег колективног уговора („Службе-
ни гласник Републике Србије” број 104/08), као ни обрачун 
и исплата божићних, годишњих и других врста награда и 
бонуса предвиђених посебним и појединачним колектив-
ним уговорима, за директне и индиректне кориснике сред-
става буџета градске општине, осим јубиларних награда за 
запослене који су то право стекли у 2011. години. 

Члан 21.
У буџетској 2011. години обрачун и исплата плата за ди-

ректне и индиректне кориснике буџета градске општине 
Звездара, вршиће се у складу са Законом о буџету Републи-
ке Србије. 

Члан 22.
Директи и индиректни корисници буџетских средста-

ва, чија се делатност у целини или претежно финансира из 
буџета умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад 
за 2010. годину, на терет капитала, сразмерно делу средста-
ва обезбеђених из буџета и средстава остварених по основу 
донација. 

Члан 23.
Уговори о набавци добара, пружању услуга и извођењу 

грађевинских радова, које закључују директни и индирект-
ни корисници буџетских средстава морају бити додељени у 
складу са прописима који регулишу јавне набавке.

Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним 
набавкама сматра се набавка чија је вредност дефинисана 
Законом којим се уређује буџет Републике Србије за 2011. 
годину. 

Члан 24.
Градска општина Звездара се може задуживати узи-

мањем кредита.
Одлуку о капиталном задуживању доноси Скупшти-

на градске општине по претходно прибављеном мишљењу 
Министарсва финанасија Републике Србије и сагласности 
градоначелника града Београда, а све у складу са одредбама 
Закона о јавном дугу („Службени гласник РС” бр. 61/05 и 
107/09). 

Члан 25.
Приходи од закупа пословног простора остварени до 

износа од 66.290.000 динара трошиће се по програму град-
ске општине за намене предвиђене законом. 

Члан 26.
Процењена пренета средства из претходне године у из-

носу од 30.951.964 динара користиће се у складу са преузе-
тим уговорним обавезама и према распореду из одлуке.

Члан 27.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”, а примењи-
ваће се од 1. јануара 2011. године. 

Скупштина градске општине Звездара
XI број 020 – 38, 30. децембра 2010. године

Председник 
Стева Павловић, с. р.

Скупштина градске општине Звездара на седници одр-
жаној 30. децембра 2010. године на основу члана 59. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени гласник РС” број 
129/07), члана 86. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда” бр. 39/08 и 6/10) и чл. 19. и 56. Статута 
градске општине Звездара („Службени лист града Београ-
да” бр. 43/08, 43/09 и 15/10) донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УПРАВИ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

Члан 1.
У Одлуци о Управи градске општине Звездара („Служ-

бени лист града Београда”, бр. 47/08, 43/09, 62/09, 31/10 
и 44/10), у поглављу II – Организација и делокруг Упра-
ве градске општине, тачка 1. – Одељења Управе градске 
општине и њихов делокруг у члану 14. Одељење за финан-
сије и привреду поред послова који се врше у Одељењу 
уписије се: „Врши послове који се односе на спровођење 
јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама и 
Правилником о јавним набавкама мале вредности. Учест-
вује у предлогу Одлуке о покретању поступка и прати даљи 
поступак у вези са јавним набавкама. Иницира предлог 
плана јавних набавки за текућу годину на основу прикуз-
пљених захтева одељења – служби, припрема извештаје из 
области јавних набавки. Остварује сарадњу са органима 
и организацијама који у оквиру своје надлежности при-
мењују прописе из области јавних набавки”.

Члан 2.
У истом поглављу, тачка 2. – Службе и њихов делокруг 

у члану 20. Став 1. брише се тачка 3. – Служба за јавне на-
бавке.

Члан 3.
У истом поглављу, иста тачка, члан 23. – Служба за јавне 

набавке, брише се у целости. 

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Звездара
XI број 020 – 39, 30. децембра 2010. године

Председник 
Стева Павловић, с. р.
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Скупштина градске општине Звездара на седници одр-
жаној 30. децембра 2010. године на основу члана 19. тачка 
13. и члана 41. Статута градске општине Звездара („Служ-
бени лист града Београда” бр. 43/08, 43/09 и 15/10) и члана 
25. став 5. Пословника градске општине Звездара („Служ-
бени лист града Београда” бр. 47/08, 52/09 и 15/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕЋА 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

У Одлуци о избору чланова Већа градске општине Звез-
дара XI број 020-10 од 19. јуна 2008. године, I број 020-59 
од 28. новембра 2008. године, XI број 020-5, XI број 020-6 
и XI број 020-7 од 18. марта 2009. године, XI број 020-20 од 
25. септембра 2009. године, XI број 020-11 и XI број 020-12 
од 12. маја 2010. године у ставу 1. после имена „Мирослав 
Митровић”, додају се речи „на сталном раду”.

У осталом делу одлука остаје неизмењена.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Звездара
XI број 020 – 43, 30. децембра 2010. године

Председник 
Стева Павловић, с. р.

Скупштина градске општине Звездара на седници одр-
жаној 30. децембра 2010. године на основу члана 19. тачка 
13. и члана 33. Статута градске општине Звездара („Служ-
бени лист града Београда” бр. 43/08, 43/09 и 15/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

У Решењу о избору председника Скупштине градске 
општине Звездара I број 020-52 од 28. новембра 2008. годи-
не: после речи „Звездара” додају се речи „на сталном раду”.

У осталом делу решење остаје неизмењено.
Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина градске општине Звездара
ХI број 020 – 44, 30. децембра 2010. године

Председник 
Стева Павловић, с. р.

Скупштина градске општине Звездара на седници одр-
жаној 30. децембра 2010. године, на основу члана 15. став.1. 
тачка 4, члана 33. став 1. тачка 5. и члана 42. Закона о ван-
редним ситуацијама („Службени гласник РС” број 111/09) 
и члана19. Статута градске општине Звездара („Службени 
лист града Београда” бр. 43/08, 43/09 и 15/10), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕД-
НЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИ-

НЕ ЗВЕЗДАРА

1. Образује се Општински штаб за ванредне ситуације 
за територију градске општине Звездара (у даљем тексту: 
Општински штаб), у који се именују:

За команданта:
– Милан Поповић, председник Градске општине Звездара;
За заменика команданта:
– Зоран Вулетић, заменик председника Градске општине 

Звездара;
За начелника:
– Александар Планиншек, начелник Управе Градске 

општине Звездара;
За чланове:
– Гојко Вукотић, самостални полицијски инспектор у 

Управи за ванредне ситуације у Београду;
– Милан Мркоњић, полицијски саветник, командир ПС 

Звездара;
– Бобан Живић, мајор, начелник Центра Министарства 

одбране Звездара;
– Славко Чупић, виши ватрогасни официр I класе, руко-

водилац РЗ ДВД „Звездара”;
– Драган Бунчић, директор Сектора сигнализације, ЈКП 

„Београд-пут”;
– Драгомир Марковић, руководилац Радне јединице 

Ташмајдан, Сектор одржавања јавних и зелених површина, 
ЈКП „Зеленило – Београд”;

– Небојша Недовић, управник Погона Звездара, ЈКП 
„Градска чистоћа”;

– Наташа Вуковић, секретар Општинске организације 
Црвеног крста Звездара;

– доц. др сц. Александар Милошевић, директор КБЦ 
„Звездара”;

– др Драгана Трифуновић-Балановић, директор Дома 
здравља Звездара;

– др Драган Млађан, доцент на Криминалистичко-поли-
цијској академији;

– Драгољуб Малетић, помоћник председника градске 
општине Звездара;

– Милан Трумбуловић, помоћник шефа Одељења за ин-
спекцијске послове Управе градске општине Звездара;

– Нада Ђурђић, Служба за скупштинске послове Управе 
градске општине Звездара;

– Младен Човић, Одсек за израду и праћење пројеката 
Управе градске општине Звездара;

– Илија Томић, шеф Службе за вршење заједничких по-
слова Управе градске општине Звездара.

2. Општински штаб, по потреби, посебним актом об-
разује помоћне стручно-оперативне тимове за специфичне 
задатке заштите и спасавања.

3. Општински штаб обавља следеће послове:
– руководи и координира рад субјеката система заштите 

и спасавања и снага заштите и спасавања у ванредним си-
туацијама на спровођењу утврђених задатака;

– руководи и координира спровођење мера и задатака 
цивилне заштите;

– разматра и даје мишљење на Предлог процене угроже-
ности и Предлог плана заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама на територији градске општине Звездара;

– прати стање и организацију заштите и спасавања и 
предлаже мере за њихово побољшање;

– наређује употребу снага заштите и спасавања, средста-
ва помоћи и других средстава која се користе у ванредним 
ситуацијама;

– стара се о редовном информисању и обавештавању ста-
новништва о ризицима и опасностима и предузетим мерама;

– разматра организацију, опремање и обучавање јединица 
цивилне заштите, овлашћених, оспособљених правних лица;

– сарађује са надлежним органима заштите и спасавања 
суседних јединица локалне самоуправе;

– процењује угроженост од настанка ванредне ситу-
ације;
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– доноси наредбе, закључке и препоруке;
– именује менаџера заштите и заменика менаџера у на-

сељеним местима;
– разматра и предлаже доношење одлуке о организацији 

заштите и спасавања на територији градске општине Звездара;
– ангажује оспособљена правна лица и друге организа-

ције од значаја за јединицу локалне самоуправе – градску 
општину Звездара;

– обавља и друге послове у складу са законом.
4. Послови из става 3. овог решења финансирају се из 

буџетских средстава у складу са законом.
5. Стручне и организационе послове за Општински 

штаб обављаће Служба за скупштинске послове Управе 
градске општине Звездара.

6. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Звездара
XI број 020 – 42, 30. децембра 2010. године

Председник 
Стева Павловић, с. р.

Скупштина градске општине Звездара на седници одр-
жаној 30. децембра 2010. године на основу члана 19. Стату-
та градске општине Звездара („Службени лист града Бео-
града” бр. 43/08, 43/09 и 15/10) донела је

РЕШЕЊЕ
O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП – ЗВЕЗДАРА”

Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа Спортски 
центар „Олимп – Звездара”.

Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Звездара
XI број 020 – 40, 30. децембра 2010. године

Председник 
Стева Павловић, с. р.

На основу члана 16. и 17. Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса („Службени гла-
сник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05) и Одлуке о оснивању Ја-
вног предузећа за физичку културу Спортски центар „Звез-
дара” („Службени лист града Београда” број 25/04), Одлуке 
о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за физичку 
културу Спортски центар „Звездара” („Службени лист гра-
да Београда” број 16/05) и Одлуке о изменама и допунама 
Одлуке о организовању Јавног предузећа за физичку култу-
ру Спортски центар „Звездара” („Службени лист града Бео-
града” број 44/10), Управни одбор Јавног предузећа Спорт-
ски центар „Олимп – Звездара” на својој седници одржаној 
23. децембра 2010. године, донео је 

С ТАТУТ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП – 

ЗВЕЗДАРА”

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.
Јавно предузеће Спортски центар „Олимп – Звездара” (у 

даљем тексту: предузеће) основано је Одлуком о оснивању 

Јавног предузећа за физичку културу Спортски центар 
„Звездара” („Службени лист града Београда” број 25/04), 
Одлуком о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за 
физичку културу Спортски центар „Звездара” („Службени 
лист града Београда”, број 16/05) и Одлуком о изменама и 
допунама Одлуке о организовању Јавног предузећа за фи-
зичку културу Спортски центар „Звездара” („Службени 
лист града Београда” број 44/10).

Члан 2.
Предузеће је уписано у судски регистар Привредног 

суда у Београду Решењем Фи-8571/91 од 12. августа 1991. 
године у регистарском улошку бр. 1-434-00 као предузеће за 
физичку културу Спортски центар „Звездара”.

Одлуком Скупштине општине Звездара (у даљем текс-
ту: оснивач) број БР-020-14 од 9. септембра 2004. године 
(„Службени лист града Београда” број 25/04), предузеће се 
организује као Јавно предузеће за физичку културу Спорт-
ски центар „Звездара”.

Предузеће је основано са циљем управљања објектима и 
средствима у државној својини које је оснивач пренео пре-
дузећу одлуком.

Предузеће је од општег интереса.

Члан 3.
Овим статутом уређује се организација и пословање 

предузећа и поред општих одредби, ближе утврђује: 
1. пословно име, седиште и правни положај предузећа,
2. делатност предузећа,
3. заступање и представљање предузећа,
4. органи предузећа,
5. имовина, основни капитал и резерве предузећа,
6. одговорност за обавезе,
7. начин распоређивања добити и покриће губитака,
8. овлашћење оснивача,
9. организација предузећа,
10. развој и унапређење рада,
11. права и обавезе запослених, обавештавање у предузећу,
12. пословна тајна,
13. остваривање права на штрајк и сарадња са синдикатом,
14. заштита животне средине,
15. општи акти предузећа,
16. прелазне и завршне одредбе.

1. Пословно име, седиште и правни положај предузећа

Члан 4.
Пуно пословно име предузећа гласи: Јавно предузеће 

Спортски центар „Олимп – Звездара”, Београд. 
Скраћено пословно име предузећа гласи: Спортски цен-

тар „Олимп – Звездара” ЈП Београд, Вјекослава Ковача 11.
Седиште предузећа је у Београду, Вјекослава Ковача 11. 

Члан 5.
Предузеће не може променити пословно име и седиште 

без сагласности оснивача. 
Одлуку о промени пословног имена и седишта предузећа 

доноси Управни одбор уз сагласност оснивача предузећа. 

Члан 6.
Предузеће има свој знак.
Знак предузећа је кружна фигура која представља спор-

тисте са лоптом.
Облик и садржај знака предузећа утврђује Управни од-

бор предузећа посебном одлуком. 
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Члан 7.
Предузеће има свој печат и штамбиљ.
Печат предузећа је округлог облика, пречника 32 mm, и 

садржи пун назив и седиште предузећа и знак предузећа.
Штамбиљ предузећа је правоугаоног облика и садржи 

пун назив и седиште предузећа.
Текст печата и штамбиља исписани су на српском јези-

ку, ћириличним писмом. 
Начин коришћења и чувања печата и штамбиља, њихов 

изглед, број, врсту и величину утврђује Управни одбор пре-
дузећа својом одлуком. 

Члан 8.
Предузеће је правно лице са правима, обавезама и одго-

ворностима које су утврђене законом, одлуком оснивача и 
овим статутом. 

У правном промету са трећим лицима предузеће иступа 
самостално, у своје име и за свој рачун, са пуном правном и 
пословном способношћу. 

Члан 9.
Предузеће за своје обавезе у правном промет одговара 

целокупном својом имовином. 
Оснивач одговара за обавезе предузећа до висине осни-

вачког улога.

2. Делатност јавног предузећа 

Члан 10.
Претежна делатност предузећа је: 
9311 делатност спортских објеката
Предузеће може обављати и друге делатности, ако за то ис-

пуњава услове предвиђене законом и ако то није у супротности 
са циљем и сврхом његовог оснивања, уз сагласност оснивача. 

Члан 11.
Одлуку о промени делатности предузећа доноси Управ-

ни одбор предузећа уз сагласност оснивача.

3. Заступање и представљање предузећа 

Члан 12.
Предузеће заступа и представља директор предузећа.
У случају спречености и одсутности директора, преду-

зеће ће заступати односно директора замењивати лице које 
он одреди.

Члан 13.
Директор предузећа може, у оквиру својих овлашћења, 

дати другом лицу писмено пуномоћје за заступање предузећа, 
ради закључивања одређених уговора, заступање у правним 
пословима као и ради предузимања одређених правних радњи. 
Пред судовима и другим државним органима предузеће засту-
па Јавно правобранилаштво Градске општине Звездара.

Изузетно од става 1. овог члана, заступање у појединим 
случајевима, може се одлуком Управног одбора поверити 
адвокату.

4. Органи предузећа 

Члан 14.
Органи предузећа су:
1) Управни одбор, као орган управљања,
2) Директор, као орган пословођења,
3) Надзорни одбор, као орган надзора. 
Управни одбор и директор чине управу предузећа.
Органе предузећа именује и разрешава оснивач. 

Управни одбор 

Члан 15.
Управни одбор је орган управљања предузећем и броји 

шест чланова.
Председника и чланове Управног одбора бира и разре-

шава оснивач.
Чланови Управног одбора предузећа бирају се на време 

од четири године.
Два члана предлажу запослени на начин утврђен овим 

статутом.
Председник Управног одбора има заменика кога 

одређује oснивач актом о именовању Управног одбора.
Актом о именовању се може предвидети да председник 

Управног одбора у предузећу остварује права и обавезе из 
радних односа.

Чланови Управног одбора предузећа одговорни су за 
свој рад оснивачу.

По истеку мандата исто лице може поново бити имено-
вано у Управни одбор предузећа.

За члана Управног или Надзорног одбора предузећа не 
може бити изабрано лице које је осуђивано за кривично 
дело против привреде или службене дужности за које су 
наступиле правне последице забране обављања делатности.

Члан 16.
Предлагање чланова управног и надзорног одбора из 

реда запослених врши се на збору који се одржава на ини-
цијативу запослених или директора предузећа.

Збор сазива председник синдиката, а на њему се после 
избора председавајућег збора и записничара, и утврђивања 
дневног реда доноси одлука о начину гласања (јавно или 
тајно).

Сваки запослени може предложити кандидата за члана 
управног или надзорног одбора, а по обављеном гласању 
за предложеног члана сматра се кандидат који је на гласању 
добио већину гласова запослених.

Ако два или више кандидата добију исти број гласова, 
гласање за њихово место се понавља.

Члан 17.
Управни одбор уз сагласност скупштине оснивача врши 

следеће послове:
– доноси Статут предузећа,
– одлучује о статусним променама, и својинским тран-

сформацијама.
Члан 18.

Управни одбор уз сагласност извршног органа оснивача 
врши следеће послове:

– одлучује о промени назива, седишта и делатности,
– доноси програме и планове пословања,
– усваја извештаје о пословању и периодичне извештаје, 

одлучује о расподели годишње добити и покрићу губитака,
– доноси инвестиционе одлуке и одлуке о располагању 

имовином предузећа веће вредности која је у непосредној 
функцији обављања делатности,

– одлучује и о другим питањима утврђеним законом и 
овим статутом.

Члан 19.
Управни одбор самостално врши следеће послове:
– доноси опште акте предуећа, осим оних које доноси 

директор,
– утврђује пословну политику и даје смернице директо-

ру за остваривање пословне политике предузећа,
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– доноси пословник о свом раду,
– утврђује предлоге одлука које доноси оснивач,
– доноси одлуке о ценама услуга и акт о општим услови-

ма, за давање услуга,
– одлучује и о другим питањима утврђеним законом и 

овим статутом и другим општим актима предузећа.

Члан 20.
Управни одбор ради и одлучује по правилу на седницама. 
Управни одбор може пуноважно да ради и одлучује ако 

је на седници присутно више од половине укупног броја 
чланова.

У случају једнаке поделе гласова чланова при одлучи-
вању о поједином питању, глас председника Управног одбо-
ра је одлучујући. 

Члан 21.
У доношењу општих аката из своје надлежности Управ-

ни одбор одлучује већином гласова свих чланова.

Члан 22.
У хитним случајевима, када одлагање доношења одређе-

не одлуке не би било у интересу предузећа, Управни одбор 
може донети одлуку и без сазивања и одржавања седнице 
(писмено, телефонски, телеграфски или на други сличан на-
чин), ако се томе не противи ни један члан Управног одбора.

Када наступи случај из става 1. овог члана, председник 
Управног одбора обавештава чланове о неопходности пот-
ребе доношења одлуке без сазивања и одржавања седнице и 
упознаје их са одлуком коју треба донети.

Ако се ни један члан не противи доношењу одлуке на на-
чин из става 1. овог члана, одлука се сматра донетом када 
се за њу изјасне (писмено, телефонски, телеграфски или на 
други начин) сви чланова Управног одбора.

На првој седници по доношењу одлуке писмено, теле-
фонски, телеграфски или на други сличан начин, председ-
ник Управног одбора подноси информацију о донетој одлу-
ци и разлозима за њено доношење на начин и по поступку 
предвиђеним овим чланом.

Члан 23.
Начин рада и друга питања у вези са радом Управног од-

бора уређују се Пословником о раду Управног одбора. 

Члан 24.
Чланови Управног одбора имају право на одговарајућу 

накнаду за свој рад у висини коју утврђује Управни одбор 
на основу критеријума садржаних у годишњем програму 
пословања предузећа. 

Члан 25.
Члан Управног одбора предузећа не може гласати кад 

Управни одбор одлучује:
– о ослобађању од обавеза и одговорности тог члана,
– о признавању погодности члану на рачун предузећа,
– о утврђивању захтева које предузеће има у односу на 

тог члана,
– о покретању или одустајању од спора против тог члана,
– у другим случајевима када тај члан има интерес проти-

ван интересу предузећа. 

Члан 26.
Чланови Управног одбора који су запослени у предузећу 

имају право на зараду и друга примања (накнаде трошкова 
и друга додатна плаћања), у складу са одлуком Управног од-
бора предузећа.

Члан 27.
Чланови Управног одбора предузећа одговарају соли-

дарно за штету коју својом одлуком проузрокују предузећу 
и повериоцима ако је та одлука донета грубом непажњом 
или у намери да се штета проузрокује.

Члан Управног одбора не сноси одговорност, ако је 
при гласању приликом доношења одлуке, издвојио своје 
мишљење у записник.

Члан 28.
Члан Управног одбора може бити разрешен: 
– ако не учествује или не учествује редовно у раду Упра-

вног одбора,
– уколико својом кривицом нанесе већу материјалну 

штету предузећу,
– ако несавесно обавља дужност члана Управног одбора,
– ако поднесе оставку. 

Члан 29.
О разрешењу чланова Управног одбора одлучује осни-

вач по својој иницијативи или на захтев Управног одбора 
или Надзорног одбора предузећа.

Поступак разрешења спроводи се на начин и по 
поступку као и за именовање Управног одбора.

Члан 30.
Председник, заменик председника и члан Управног од-

бора могу дати оставку коју Скупштина општине конста-
тује на првој наредној седници по пријему обавештења. 

Надзорни одбор

Члан 31.
Надзорни одбор предузећа је орган надзора у предузећу 

и има три члана, од којих је један из реда запослених. 
Председника и чланове Надзорног одбора именује и ре-

зрешава оснивач, за мандатни период од четири године.

Члан 32.
У вршењу своје функције Надзорни одбор је независан 

у свом раду.
Надзорни одбор предузећа обавља следеће послове:
– врши надзор над законитошћу рада Управног одбора 

и директора,
– прегледа периодичне и годишње обрачуне предузећа и 

утврђује да ли су сачињени у складу са прописма,
– утврђује да ли се пословне књиге и друга документа 

предузећа воде уредно и у складу са прописима и исте може 
дати на вештачење ако оцени да је то потребно,

– извештава о годишњим рачуноводственим исказима и 
извештајима о пословању предузећа који се подносе оснивачу,

– даје мишљење о предлозима за расподелу добити и по-
криће губитака предузећа,

– доноси пословник о свом раду,
– обавља и друге послове утврђене законом и овим ста-

тутом.

Члан 33.
Надзорни одбор најмање једанпут годишње подноси ос-

нивачу извештај о извршеном надзору.
Извештај из претходног става, надзорни одбор истовре-

мено доставља Управном одбору.

Члан 34.
Седнице Надзорног одбора сазивају се према потреби.
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Члан 35.
Надзорни одбор предузећа може пуноважно да ради и од-

лучује ако седници присуствује најмање две трећине чланова.
Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова прису-

тних чланова.
Начин рада и друга питања у вези са радом Надзорног 

одбора уређују се Пословником о раду Надзорног одбора.

Члан 36.
Чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу 

накнаду за рад, на основу критеријума утврђених у го-
дишњем програму пословања предузећа.

Услове за рад Надзорног одбора предузећа обезбеђује 
предузеће, а организује директор предузећа.

Члан 37.
Чланови Надзорног одбора предузећа одговарају за свој 

рад оснивачу.
Чланови Надзорног одбора одговорни су солидарно 

предузећу и повериоцима предузећа за штету коју у вр-
шењу својих овлашћења проузрокују намерно или грубом 
непажњом.

Одговорност из ст. 1. и 2. овог члана не сноси члан Над-
зорног одбора који је своје мишљење издвојио у записник.

Члан 38.
Члан Надзорног одбора предузећа може бити разрешен 

и пре истека времена на које је именован.
Поступак разрешења спроводи се на исти начин као и 

поступак именовања.

Члан 39.
Председник и члан Надзорног одбора могу поднети ос-

тавку, коју скупштина оснивача констатује на првој наред-
ној седници по пријему обавештења.

Директор

Члан 40.
Директор је орган пословођења у предузећу.
Директора поставља и разрешава оснивач за мандатни 

период од четири године.

Члан 41.
За директора предузећа може бити именовано лице које 

поред општих услова предвиђених законом мора да има:
– високу стручну спрему,
– пет година радног искуства.
За директора предузећа не може бити именовано лице 

које је осуђивано за кривично дело против привреде или 
службене дужности за које су наступиле правне последице 
забране обављања делатности.

Члан 42.
Директор одговара солидарно са члановима Управног 

одбора за штету проузроковану предузећу и повериоцима, 
доношењем и спровођењем одлука из своје надлежности, 
ако је одлука којом је штета проузрокована донета грубом 
непажњом или у намери да се штета проузрокује.

Члан 43.
Пословодни орган у предузећу је директор који обавља 

следеће послове:
– заступа и представља предузеће,
– организује и руководи пословањем предузећа,

– одговара за резултате пословања и законитост рада 
предузећа,

– предлаже основе пословне политике, програм и план 
рада и развоја и предузима мере за њихову реализацију,

– извршава одлуке Управног одбора,
– доноси опште акте из своје надлежности у складу са 

законом,
– одлучује о правима, обавезама и одговорностима рад-

ника у складу са законом и колективним уговором,
– обавља и друге послове у складу са законом, овим ста-

тутом и другим општим актима предузећа.

Члан 44.
Директор је дужан да обустави од извршења сваки акт 

предузећа који је штетан за предузеће и оснивача и да о 
томе одмах обавести оснивача.

Члан 45.
Директор предузећа може бити разрешен и пре истека 

времена на које је именован.

5. Имовина, основни капитал и резерве јавног предузећа

Члан 46.
Имовину јавног предузећа чини право својине на не-

покретним и покретним стварима, новчана средства и дру-
га имовинска права укључујући и коришћење добара у др-
жавној својини.

Процењена вредност укупног капитала предузећа из-
носи 15.411.000,00 динара, односно 2.606.732,07 USD, што 
представља државни капитал, а верификован је решењем 
Министарства за економску и власничку трансфомрацију 
број 175/99-16 од 30. августа 1999. године.

Имовина коју је оснивач пренео предузећу износи 100% 
основног капитала. 

Члан 47.
Предузеће формира обавезне резерве тако што из доби-

ти предузећа издваја најмање 5% док средства резерви не 
достигну 10% основног капитала предузећа. 

Ако се обавезне резерве из става 1. овог члана смање, 
мора се допунити до утврђеног износа.

6. Одговорност за обавезе 

Члан 48
Предузеће за своје обавезе у правном промету одговара 

целокупном својом имовином. 
Оснивач одговара за обавезе предузећа до висине осни-

вачког улога.

7. Начин распоређивања добити и покриће губитака 

Члан 49.
Одлуку о расподели добити предузећа доноси Управни 

одбор, уз сагласност оснивача.
Расподела добити врши се по завршетку пословне годи-

не најкасније 30 дана после усвајања годишњег рачуна. 
У расподели добити учествује оснивач сагласно свом 

учешћу у укупном капиталу предузећа.

Члан 50.
У случају да предузеће по годишњем обрачуну искаже 

губитак, Управни одбор је дужан да, уз навођење разлога 
због којих је настао губитак, предложи оснивачу начин по-
крића губитка.
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Члан 51.
Приликом доношења одлуке о начину покрића губитка 

предузећа, оснивач утврђује да ли су директор и Управни 
одбор предузећа одговорни за настали губитак. 

Ако постоји одговорност из става 1. овог члана, против 
директора и чланова Управног одбора покреће се одгова-
рајући поступак, односно предузимају одређене мере. 

8. Овлашћење оснивача 

Члан 52.
У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, ос-

нивач може предузети мере којима ће обезбедити услове 
за несметано функционисање јавног предузећа и обављање 
делатности за које је предузеће основано, а нарочито:

1. промену унутрашње организације јавног предузећа, 
2. разрешење органа које именује и именовање привре-

мених органа јавног предузећа,
3. ограничење у погледу права располагања појединим 

средствима,
4. друге мере одређене законом којим се уређују услови 

и начин обављања делатности од општег интереса.

9. Организација предузећа

Члан 53.
Организација предузећа утврђује се и усклађује према 

потребама пословања и обављања делатности предузећа, а 
у складу са захтевима савремен научне организације рада и 
планом развоја.

Члан 54.
Предузеће обавља делатности као јединствена пословна 

и радна целина. 
Организациони састав предузећа чине његови органи-

зациони делови, службе и то:
– физичка култура,
– техничко одржавање,
– заједнички послови.

Члан 55.
Организациони састав предузећа утврђује Управни од-

бор посебним општим актом и одговарајућим одлукама, на 
предлог директора предузећа.

10. Развој и унапређење рада

Члан 56.
Развој и унапређење рада предузећа заснива се на дуго-

рочном и средњорочном плану рада и развоја.
Планове рада и развоја на прелог директора доноси 

правни одбор предузећа.
Члан 57.

За сваку календарску годину предузеће доноси годишњи 
програм пословања.

Годишњи програм пословања из става 1. овог члана по-
себно приказује планиране изворе прихода и позиција рас-
хода по наменама, критеријуме за коришћење средстава за 
помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију, 
као и критеријуме за одређивање зараде председника Упра-
вног одбора и одређивања накнаде за рад председника Над-
зорног одбора и чланова Управног и Надзорног одбора.

11. Права и обавезе запослених, обавештавање у предузећу 

Члан 58.
Запослени у предузећу остварују право на зараду и дру-

га права и обавезе у вези са радом и по основу рада у складу 

са законом, колективним уговором, актима предузећа и 
Уговором о раду. 

Члан 59.
Запослени у предузећу обавештавају се редовно, благов-

ремено и потпуно о пословању предузећа и о раду његових 
органа. 

Обавештавање запослених врши се нарочито о:
– извештајима о пословању предузећа и његовим рачу-

новодственим исказима,
– извештајима о раду органа предузећа,
– развојним плановима предузећа и њиховом утицају на 

економски и социјални положај запослених,
– расподели добити и покрићу губитака,
– заштити и безбедности на раду и мерама за побољ-

шање услова рада предузећа,
– статусним променам предузећа,
– другим питањима од значаја за запослене.

Члан 60.
Обавештавање запослених у предузећу врши се преко 

представника у органима, преко синдикалних зборова и ог-
ласних табли или на други погодан начин. 

13. Остваривање права на штрајк и сарадња са синдикатом 

Члан 61.
У предузећу право на штрајк запослени остварују у 

складу са законом којим се уређују услови за организовање 
штрајка, колективним уговором и актом оснивача о мини-
муму процеса рада. 

Члан 62.
У случају да се у јавном предузећу не обезбеде услови за 

остваривање минимума процеса рада, надлежан орган др-
жавне управе може предузети конкретне мере ако оцени да 
могу наступити штетне последице за живот и здравље људи 
или њихову безбедност и безбедност имовине или друге не-
отклоњиве последице и то: 

– увођење радне обавезе,
– ангажовање других радника,
– покретање поступка за утврђивање одговорности ди-

ректора и управе.
Органи предузећа су дужни да у складу са законом овим 

статутом и другим актима обавештавају синдикалну орга-
низацију о свим питањима рада и пословања предузећа, те 
да остварују сарадњу са њом. 

Директор је обавезан да обезбеди услове за рад органи-
зације синдиката, те да им пружи потребну помоћ. 

14. Заштита животне средине 

Члан 63.
При обављању делатности предузеће се стара о заштити, 

очувању и унапређивању човекове животне и радне среди-
не и придржава се свих прописа који регулишу ову област. 

Члан 64.
У предузећу се не могу вршити активности којима се за-

гађује или на други начин оштећује животна и радна средина. 
Управни одбор на предлог директора доноси одлуке и 

акта везана за заштиту животне и радне средине.
Предузеће је обавезно да врши одговарајућа мерења и 

испитивања из те области сагласно прописима.
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15. Општи акти предузећа 

Члан 65.
Општи акти предузећа су Статут, правилник и одлука 

којом се на општи начин уређују одређена питања.

Члан 66.
Статут је основни општи акт предузећа којим се 

утврђују најважнији односи и питања у предузећу.
Други општи и појединачни акти који се доносе у преду-

зећу морају бити сагласни са Статутом.
Статут предузећа доноси Управни одбор предузећа на 

начин утврђен законом. 

Члан 67.
О промени Статута одлучује Управни одбор уз саглас-

ност оснивача.
Предлог за измену Статута могу поднети: 
– надлежни орган оснивача,
– Управни одбор предузећа,
– Надзорни одбор предузећа,
– Организација синдиката,
– Директор.
Предлог за измену Статута доставља се оснивачу. 

Члан 68.
Предлог одлуке о промени Статута утврђује Управни 

одбор.
Одлука о промени Статута предузећа сматра се усвоје-

ном ако се за исту изјасни већина чланова Управног одбора. 

Члан 69.
Други општи акти предузећа су: правилници, одлуке 

којима се на општи начин уређују одређена питања и по-
словници. 

Правилник је општи акт којим се на основу Статута или 
непосредно на основу закона, целовито уређује одређена 
врста унутрашњег односа у предузећу или више врста овак-
вих односа.

Одлука као општи акт је одлука којом се на општи на-
чин уређује одређено питање или мања група питања из 
појединог унутрашњег односа у предузећу. 

Пословник је општи акт којим се ближе уређује рад 
одређеног колегијалног органа предузећа.

Члан 70.
Правилнике и одлуке којима се на општи начин уређују 

одређена питања доноси Управни одбор предузећа, ако за 
доношење појединих општих аката на основу закона није 
надлежан директор предузећа. 

Пословник доноси орган предузећа чији се рад одређује 
овим општим актом. 

Члан 71.
Општи акти предузећа мењају се на начин и по поступку 

који важи за њихово доношење.
Општи акти предузећа ступају на снагу осмог дана од 

дана објављивања на огласној табли предузећа, ако општим 
актом није другачије одређено. 

16. Прелазне и завршне одредбе

Члан 72.
Организација предузећа и општа акта предузећа ускла-

диће се са овим статутом у року од 30 дана од дана његовог 
ступања на снагу. 

До усклађивања аката из предходног става, примењи-
ваће се постојећа акта предузећа, која нису у супротности 
са овим статутом и законом. 

Члан 73.
Статут објавити у „Службеном листу града Београда” по 

добијеној сагласности оснивача.
Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу града Београда”.

Члан 74.
Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи 

Статут Јавног предузећа за физичку културу Спортски цен-
тар „Звездара”, донет на седници Управног одбора Јавног 
предузећа за физичку културу Спортски центар „Звездара” 
одржаној дана 6. децембра 2004. године.

Јавно предузеће Спортски центар „Олимп – Звездара”
Број: 361, 23. децембра 2010. године

Председник 
Зоран Крајновић, с. р.

Скупштина градске општине Звездара на седници одр-
жаној 30. децембра 2010. године на основу члана 19. Стату-
та градске општине Звездара („Службени лист града Бео-
града” бр. 43/08, 43/09 и 15/10) донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 
И ДОПУНИ СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВ-

НИ ПРОСТОР ЗВЕЗДАРА”

Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни Статута 
Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”.

Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Звездара
XI број 020 – 41, 30. децембра 2010. године

Председник 
Стева Павловић, с. р.

Управни одбор Јавног предузећа „Пословни простор 
Звездара” на седници одржаној 22.12.2010. године, на ос-
нову члана 17. и члана 33. Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса („Службени гла-
сник РС” бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/08 и 123/07) и члана 
48. Статута Јавног предузећа за управљање пословним 
простором „Пословни простор Звездара” број 19/01 од 14. 
септембра 2001. године са Изменом Оу број 620/05 од 4. јула 
2005. године, Изменом Оу број 866/05 од 12. септембра 2005. 
године и Изменом Оу број 301/06 од 13. марта 2006. године, 
Изменом Оу број 715/08 од 23. децембра 2008. и Изменом 
Оу број 109/09 од 3. марта 2009. године, доноси

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕ-

ЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЗВЕЗДАРА”

У Статуту Јавног предузећа „Пословни простор Звезда-
ра” који обухвата: Статут Јавног предузећа за управљање 
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пословним простором „Пословни простор Звездара” број 
19/01 од 14. септембра 2001. године са Изменом Оу број 
620/05 од 4. јула 2005. године, Изменом Оу број 866/05 од 
12. септембра 2005. године и Изменом Оу број 301/06 од 13. 
марта 2006. године, Изменом Оу број 715/08 од 23. децембра 
2008. и Изменом Оу број 109/09 од 3. марта 2009. године, 
врше се измене и допуне и то:

Члан 1. 
У члану 5. после става 3. додаје се став 4. који гласи: 

„Јавно предузеће прославља Богојављење као славу пре-
дузећа.”

Члан 2. 
У осталом делу текст Статута остаје неизмењен.

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Члан 4. 
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Јавно предузеће „Пословни простор Звездара”
Број: 664/2010, 22. децембра 2010. године

Председник 
Горан Јаић, с. р.

САВСКИ ВЕНАЦ

Скупштина градске општине Савски венац на седници одржаној 30. децембра 2010. године, на основу чл. 4. и 5. Одлуке 
о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају граду, 
односно градским општинама у 2010. години („Службени лист града Београда”, бр. 60/2009 и 27/2010) и члана 17. Статута 
градске општине Савски венац („Службени лист града Београда”, бр. 45/08, 18/10 и 25/10) донела је следећу

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2010. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Члан 1. Одлуке о буџету градске општине Савски венац за 2010. годину мења се и гласи: „Укупан обим средстава буџета 

градске општине Савски венац за 2010. годину (у даљем тексту одлука) утврђује се у износу од 654.740.657 динара.
Обим средстава за општу потрошњу буџета градске општине Савски венац за 2010. годину према Одлуци о обиму сред-

става за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају граду, односно град-
ским општинама у 2010. години утврђују се у укупном износу од 347.945.000 динара и исказани су у ставу 1. овог члана.

Обим планираних средстава у износу од 33.231.000 динара намењених за финансирање додељених надлежности иска-
зани су у ставу 2. овог члана.

Обим планираних прихода од закупа пословног простора у износу од 127.228.000 динара као и обим планираних соп-
ствених прихода у износу од 3.852.669 динара исказани су у ставу 1. овог члана.

Обим планираних меморандумских ставки – рефундација износи 591.621 динaра; обим планираних донација износи 
3.027.140 динара; обим планираних трансфера износи 8.055.500 динара; обим пренетог вишка средстава буџета из ранијих го-
дина износи 163.508.456 динара; обим пренетог вишка сопствених прихода из ранијих година износи 525.941 динар и пренете 
неутрошене донације из претходне године износи 6.330 динара исказани су у ставу 1. овог члана.

Средства за финансирање буџетског дефицита градске општине Савски венац финансираће се из пренетог неутроше-
ног вишка прихода из претходне године и исказана су у ставу 1. овог члана.”

Члан 2.
У члану 3. одлуке износ од 150.000 динара се брише.

Члан 3.
У члану 4. одлуке износ од 2.846.380 динара мења се и гласи: 2.310.753 динара.

Члан 4.
У члану 6. одлуке, примања по врстама и издацима по основним наменама утврђују се у следећим износима:

1. Примања
Ек. клас. Приходи и примања Средства 

буџета 
(01)

Наменска 
средства 
закупa 

(01)

Остали 
транс-
фери 
(01)

Рефун-
дације 

(01)

Соп-
ствени 

приходи 
(04) 

Дона-
ције 

(05), (06) 
и (08)

Пренета 
средства 

буџета (13)

Пренета 
сопствена 
средства 

(13)

Пренета 
сред-

ства од 
донација 

(15)

Укупно 

  ПРИХОДИ И ПРИМАЊА                    
711 Порез на земљиште  3.216.000                  3.216.000 
713 Приходи од пореза на имовину 144.891.142                 144.891.142 

714, 716, 
741

Локалне таксе 49.009.000                  49.009.000 
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Ек. клас. Приходи и примања Средства 
буџета 

(01)

Наменска 
средства 
закупa 

(01)

Остали 
транс-
фери 
(01)

Рефун-
дације 

(01)

Соп-
ствени 

приходи 
(04) 

Дона-
ције 

(05), (06) 
и (08)

Пренета 
средства 

буџета (13)

Пренета 
сопствена 
средства 

(13)

Пренета 
сред-

ства од 
донација 

(15)

Укупно 

733 Трансфери за општу потрошњу 57.616.000                  57.616.000 
741 Приходи од камата на средства буџета 

општине
39.698.000                  39.698.000 

742 Приходи од давања у закуп за пословни 
простор 

  127.228.000               127.228.000 

742 ПДВ на приход од закупа 36.455.000                  36.455.000 
742 Административне таксе 1.011.000                  1.011.000 
742 Приходи општинских органа 182.000                  182.000 
743 Новчане казне и одузета имовинска ко-

рист
1.149.000                  1.149.000 

743 Мандатне казне 473.000                  473.000 
745 Мешовити и неодређени приходи 1.046.000       3.852.669          4.898.669 

  Дефицит 13.198.858                  13.198.858 
  ПРИХОДИ I:  347.945.000 127.228.000  -  -  3.852.669  -  -  -  - 479.025.669 

731 Текуће донације од иностраних држава у 
корист нивоа општина

           133.000        133.000 

732 Текуће донације од међународних 
организација општинама

          1.444.938        1.444.938 

733 Трансфери за наменску потрошњу     8.055.500              8.055.500 
744 Добровољни трансфери од физичких и 

правних лица
          1.449.202        1.449.202 

772 Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода из претходне године

       591.621            591.621 

  ПРИХОДИ II:  -  - 8.055.500  591.621  - 3.027.140  -  -  -  11.674.261 
321 Пренета неутрошена средства буџета из 

2009. године
             42.713.984      42.713.984 

311 Пренета неутрошена средства капитал-
ног буџета из 2009. године

             3.439.052      3.439.052 

311 Пренета неутрошена средства нових 
надлежности из 2009. године

             142.522      142.522 

311 Пренета неутрошена наменска и про-
грамска средства из 2009. године

             20.667.420      20.667.420 

311 Пренета неутрошена средства прихода 
од закупа из 2009. године

             96.545.478      96.545.478 

311 Пренета неутрошена средства сопстве-
них прихода ЈП „Пословни простор Сав-
ски венац” из 2009. године

               10.890    10.890 

311 Пренета неутрошена средства сопстве-
них прихода ДКЦ „Мајдан” из 2009. го-
дине

               349.371    349.371 

311 Пренета неутрошена средства сопстве-
них прихода Фонда „Исидора Секулић” 
из 2009. године

               165.680    165.680 

311 Пренета неутрошена средства донација 
ДКЦ „Мајдан” из 2009.године

                 6.330  6.330 

  УКУПНО ПРЕТА НЕУТРОШЕНА 
СРЕДСТВА ИЗ 2009.ГОДИНЕ:

 -  -  -  -  -  - 163.508.456  525.941  6.330 164.040.727 

  УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:  347.945.000 127.228.000 8.055.500  591.621  3.852.669 3.027.140 163.508.456  525.941  6.330 654.740.657 
  Извор финансирања за приходе и 

примања:
                   

01 Приходи из буџета  347.945.000 127.228.000 8.055.500  591.621           483.820.121 
02 Трансфери између корисника на истом 

нивоу
                   - 

04 Сопствени приходи буџетских корисника          3.852.669          3.852.669 
05 Донације од иностраних земаља            133.000        133.000 
06 Донације од међународних организација           1.444.938        1.444.938 
08 Донације од невладиних организација и 

појединаца
          1.449.202        1.449.202 

13 Нераспоређени вишак из ранијих година             163.508.456  525.941   164.034.397 
15 Неутрошена средства донација из прет-

ходних година
                 6.330  6.330 

  УКУПНО ПО ИЗВОРИМА 
ФИНАНСИРАЊА:

 347.945.000 127.228.000 8.055.500  591.621  3.852.669 3.027.140 163.508.456  525.941  6.330 654.740.657 
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II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 5.
У члану 7. одлуке укупан обим средстава буџета градске општине Савски венац за 2010. годину у износу од 659.371.095 

динара мења се и гласи: 654.740.657 динара, и распоређују се по корисницима – носиоцима раздела према економским и 
функционалним класификацијама и изворима финансирања:
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III. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 6.
У члану 20. одлуке износ од 150.000 динара се брише.

Члан 7.
Члан 30. мења се и гласи: „Индиректни корисници 

буџетских средстава пренеће на рачун – Извршење буџета 
ГО Савски венац 31. децембра 2010. године средства која 
нису утрошена за финансирање расхода и издатака у 2010. 
години, која су овим корисницима пренета у складу са 
Одлуком о буџету општине Савски венац за 2010. годину, 
закључно са 31. децембром 2010. године”.

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службени листу града Београда”.

Скупштина градске општине Савски венац
Број: 06-1-18/2010-I-01, 30. децембра 2010. године

Председник
Бранислав Белић, с. р.

Скупштина градске општине Савски венац на седници 
одржаној 30. децембра 2010. године, на основу чл. 4. и 5. Од-
луке о обиму средстава за вршење послова града и градских 
општина и утврђивању прихода и примања који припадају 
граду односно градским општинама у 2011. години („Служ-
бени лист града Београда”, број 45/10) и члана 17. Статута 
градске општине Савски венац („Службени лист града Бео-
града”, бр. 45/08, 18/210 и 25/10) донела је следећу

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 

2011. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Укупан обим средстава буџета градске општине Савски 

венац за 2011. годину (у даљем тексту одлука) утврђује се у 
износу од 439.591.770 динара.

Обим средстава за општу потрошњу буџета градске 
општине Савски венац за 2011. годину према Одлуци о оби-
му средстава за вршење послова града и градских општина и 
утврђивању прихода и примања који припадају граду, односно 
градским општинама у 2011. години утврђују се у укупном из-
носу од 354.606.000 динара и исказани су у ставу 1. овог члана.

Обим планираних средстава у износу од 39.831.000 ди-
нара намењених за финансирање надлежности исказани су 
у ставу 2. овог члана.

Обим планираних прихода од закупа пословног прос-
тора у износу од 80.567.000 динара као и обим планираних 
сопствених прихода у износу од 4.418.770 динара исказани 
су у ставу 1. овог члана.

Члан 2.
Примања буџета градске општине Савски венац из чла-

на 1. ове одлуке за 2011. годину утврђена су Одлуком о оби-
му средстава за вршење послова града и градских општина 
и утврђивању прихода и примања које припадају граду, од-
носно градским општинама у 2011. години.

Укупна примања из става 1. овог члана увећавају се за 
висину пренетих неутрошених средстава на дан 31. децем-
бра 2010. године, за наменска средства трансферисана из 
буџета града и републике, као и по основу остварених дона-
ција, трансфера, рефундација и сопствених прихода.

Члан 3.
Од укупно планираних примања за сталну буџетску ре-

зерву планира се 1.750.000 динара.

Члан 4.
У текућу буџетску резерву издваја се 1.614.666 динара.

Члан 5.
Укупан износ који се распоређује за финансирање ин-

директних корисника буџетских средстава ЈП „Пословни 
простор Савски венац”, ДКЦ „Мајдан” и Фонд „Исидора 
Секулић” исказани су у посебном делу буџета.

Члан 6.
Примања по врстама и издацима по основним наменама 

утврђују се у следећим износима:

1. Примања
Ек. клас. Приходи и примања Средства 

буџета (01)
Наменска 
средства 

закупa (01)

Сопствени 
приходи 

(04) 

Укупно 

  ПРИХОДИ И ПРИМАЊА        
713 Приходи од пореза на имовину 155.221.000      155.221.000 

714, 716, 741 Локалне таксе 77.153.000      77.153.000 
733 Трансфери за општу потрошњу 69.095.000      69.095.000 
741 Приходи од камата на средства буџета Општине 13.527.000      13.527.000 
742 Приходи од давања у закуп за пословни простор   80.567.000    80.567.000 
742 ПДВ на приход од закупа 36.132.000      36.132.000 
742 Административне таксе 800.000      800.000 
742 Приходи општинских органа 235.000      235.000 
743 Новчане казне и одузета имовинска корист 700.000      700.000 
743 Мандатне казне 500.000      500.000 
745 Мешовити и неодређени приходи 1.243.000   4.418.770  5.661.770 

  УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:  354.606.000  80.567.000  4.418.770  439.591.770 
  Извор финансирања за приходе и примања:        

01 Приходи из буџета  354.606.000  80.567.000    435.173.000 
04 Сопствени приходи буџетских корисника      4.418.770  4.418.770 
  УКУПНО ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА:  354.606.000  80.567.000  4.418.770  439.591.770 
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2. Издаци
Ек. клас.   Врста расхода и издатака Средства 

буџета (01)
Наменска 
средства 

закупа (01)

Надлежности 
(01)

Сопствени 
приходи 

(04)
41   РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ  211.063.000  -  -  1.060.000 
  411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)  168.133.282      
  412 Социјални доприноси на терет послодавца  30.162.718      
  414 Социјална давања запосленима  1.193.000      300.000 
  415 Накнаде трошкова за запослене  11.574.000      40.000 
  416 Награде запосленима и остали посебни расходи  -      720.000 

42   КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА  52.589.000  28.295.588  17.074.000  3.358.770 
  421 Стални трошкови  17.127.955    30.000  191.000 
  422 Трошкови путовања  80.000    9.375.000  110.000 
  423 Услуге по уговору  29.010.538    6.989.000  1.907.770 
  424 Специјализоване услуге  1.000.000      - 
  425 Текуће поправке и одржавање  -  28.295.588    300.000 
  426 Материјал  5.370.507    680.000  850.000 

44   ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА  20.000  -  -  - 
  441 Отплата домаћих камата  -      
  444 Пратећи трошкови задуживања  20.000      

46   ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ  -  -  17.527.000  - 
  463 Трансфери осталим нивоима власти  -    17.527.000  

47   СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА  709.334  -  2.240.000  - 
  472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета  709.334    2.240.000  

48   ОСТАЛИ РАСХОДИ  47.029.000  -  2.990.000  - 
  481 Дотације невладиним организацијама  600.000    2.990.000  
  482 Порези, обавезне таксе и казне  1.500.000      
  482 Порез на додату вредност  42.629.000      
  483 Новчане казне и пенали по решењу судова  2.300.000      
  484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природ-

них узрока 
 -      

49   СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ  3.364.666  -  -  - 
  499 Стална резерва  1.750.000      
  499 Текућа резерва  1.614.666      

51   ОСНОВНА СРЕДСТВА  -  52.271.412  -  - 
  511 Зграде и грађевински објекти  -  31.176.656    
  512 Машине и опрема  -  17.744.756    
  515 Нематеријална имовина  -  3.350.000    
    УКУПНИ РАСХОДИ:  314.775.000  80.567.000  39.831.000  4.418.770 
    УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:  314.775.000  80.567.000  39.831.000  4.418.770 

3. Издаци по функцији

Раз-
део

Гла-
ва

Функ-
ција Опис Средства

 буџета (01)

Наменска 
средства 

закупa (01)

Надлежности 
(01)

Сопствени 
приходи (04)

1.     СКУПШТИНА ОПШТИНЕ        
    110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови 21.781.729      

2.     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ        
    110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови 10.631.000      
    090 Социјална заштита некласификована на другом месту 300.000      
    130 Опште услуге        

3.     ОПШТИНСКО ВЕЋЕ        
    110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови 21.464.000      

4.     OПШТИНСКА УПРАВА        
    410 Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада 177.411.038      
    090 Социјална заштита некласификована на другом месту      7.341.000  
    490 Економски послови некласификовани на другом месту      2.172.000  
    560 Заштита животне средине некласификована на другом месту      3.516.000  
    810 Услуге рекреације и спорта      4.330.000  
    820 Услуге културе      5.052.000  
    910 Предшколско и основно образовање      17.420.000  
    110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови  2.000.000      
    130 Опште услуге 4.973.237 72.644.000    
    180 Трансакције општег карактера између различитих нивоа власти 20.000      
    090 Социјална заштита некласификована на другом месту 159.334      
   4.1.   ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПОСЛОВНИ ПРОСТОР САВСКИ ВЕНАЦ"        
    620 Развој заједнице 66.732.416 7.923.000   2.777.770
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Раз-
део

Гла-
ва

Функ-
ција Опис Средства

 буџета (01)

Наменска 
средства 

закупa (01)

Надлежности 
(01)

Сопствени 
приходи (04)

   4.2.   ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "МАЈДАН"        
    820 Услуге културе 8.837.753     1.641.000
   4.3.   ФОНД "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ"        
    820 Услуге културе 464.493      
      УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:  314.775.000  80.567.000  39.831.000  4.418.770 

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 7.
Укупан обим средстава буџета градске општине Савски венац за 2011. годину у износу од 439.591.770 динара распо-

ређују се по корисницима – носиоцима раздела према економским и функционалним класификацијама и изворима фи-
нансирања:

Посебан део:

Раз-
део

Гла-
ва

Функ-
ција

Ек. 
клас.

Пози-
ција

Али-
неја

Расходи и издаци Средства 
буџета (01)

Наменска 
средства 

закупа (01)

Надлежности 
(01)

Сопствени 
приходи 

(04)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.           СКУПШТИНА ОПШТИНЕ        
    110       Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови
       

      411 1   Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)  10.700.000      
      412 2   Социјални доприноси на терет послодавца  1.915.300      
      414 3   Социјална давања запосленима  -      
      416 4   Награде запосленима и остали посебни расходи        
      421 5   Стални трошкови  1.750.000      
          1 Трошкови платног промета и банкарских услуга  1.750.000      
      422 6   Трошкови путовања  20.000      
      423 7   Услуге по уговору  3.431.763      
          1 Репрезентација, поклони  500.000      
          2 Чланарине за Сталну конференцију градова и општина  267.180      
          3 Чланарине за фонд. за децу без род. старања        
          4 Oдборнички додатак  2.664.583      
          5 Стручне услуге        
      426 8   Материјал        
      481 9   Дотације невладиним организацијама  600.000      
      499 10   Средства резерве  3.364.666      
          1 Стална буџетска резерва  1.750.000      
          2 Текућа буџетска резерва  1.614.666      
            Извори финансирања за функцију 110:        
          01 Приходи из буџета  21.781.729  -  -  
            Укупно за функцију 110:  21.781.729  -  -  - 
            Извори финансирања за раздео 1.        
          01 Приходи из буџета  21.781.729  -  -  
            Укупно за раздео 1.:  21.781.729  -  -  - 
2.           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ        
    110       Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови
       

      411 11   Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)  9.000.000      
      412 12   Социјални доприноси на терет послодавца  1.611.000      
      414 13   Социјална давања запосленима  -      
      416 14   Награде запосленима и остали посебни расходи        
      422 15   Трошкови путовања  20.000      
      423 16   Услуге по уговору        
      426 17   Материјал        
      463 18   Текуће донације и трансфери        
            Извори финансирања за функцију 110:        
          01 Приходи из буџета  10.631.000  -  -  
            Укупно за функцију 110:  10.631.000  -  -  - 
    090       Социјална заштита некласификована на другом месту        
      472 19   Накнаде за социјалну заштиту из буџета  300.000      
            Извори финансирања за функцију 090:        
          01 Приходи из буџета  300.000  -  -  
            Укупно за функцију 090:  300.000  -  -  - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    130       Опште услуге        
      423 20   Услуге по уговору        
      424 21   Специјализоване услуге        
      425 22   Текуће поправке и одржавање        
      511 23   Зграде и грађевински објекти        
      515 24   Нематеријална имовина        
            Извори финансирања за функцију 130:        
          01 Приходи из буџета  -  -  -  
           Укупно за функцију 130:  -  -  -  - 
            Извори финансирања за раздео 2.        
          01 Приходи из буџета  10.931.000  -  -  
            Укупно за раздео 2.:  10.931.000  -  -  - 
3.   110       ОПШТИНСКО ВЕЋЕ        
            Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови
       

      411 25   Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)  17.680.000      
      412 26   Социјални доприноси на терет послодавца  3.164.000      
      414 27   Социјална давања запосленима        
      416 28   Награде запосленима и остали посебни расходи        
      422 29   Трошкови путовања  20.000      
      423 30   Услуге по уговору        
      426 31   Материјал  600.000      
            Извори финансирања за функцију 110:        
          01 Приходи из буџета  21.464.000  -  -  
            Укупно за функцију 110:  21.464.000  -  -  - 
            Извори финансирања за раздео 3.        
          01 Приходи из буџета  21.464.000  -  -  
            Укупно за раздео 3.:  21.464.000  -  -  - 
4.           OПШТИНСКА УПРАВА        
    410       Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада        
      411 32   Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)  111.445.700      
      412 33   Социјални доприноси на терет послодавца  20.009.033      
      414 34   Социјална давања запосленима  1.000.000      
      415 35   Накнаде трошкова за запослене  11.000.000      
      416 36   Награде запосленима и остали посебни расходи  -      
      421 37   Стални трошкови  14.096.305      
          1 Енергетске услуге  7.020.305      
          2 Комуналне услуге  1.500.000      
          3 Услуге комуникација  3.600.000      
          4 Услуге мобилног телефона  1.400.000      
          5 Трошкови осигурања  500.000      
          6 Закуп имовине и опреме  70.000      
          7 Остали трошкови (тв претплата)  6.000      
      422 38   Трошкови путовања  20.000      
      423 39   Услуге по уговору  18.740.000  -  -  
          1 Компјутерске услуге  200.000      
          2 Услуге образовања и усавршавања запослених  40.000      
          3 Услуге информисања  3.000.000      
          4 Стручне услуге  6.000.000      
          5 Репрезентација        
          6 Остале опште услуге  9.500.000      
      482 40   Порези, обавезне таксе и казне  800.000      
      482 41   Порез на додату вредност  300.000      
            Извори финансирања за функцију 410:        
          01 Приходи из буџета  177.411.038  -  -  
            Укупно за функцију 410:  177.411.038  -  -  - 
    090       Социјална заштита некласификована на другом месту        
        42   Социо-хуманитарне организације и лица са посебним потребама      6.345.000  
      423   1 Услуге по уговору      3.595.000  
      463   2 Текући трансфери      2.750.000  
      463 43   Националне мањине и етничке групе      996.000  
            Извори финансирања за функцију 090:        
          01 Приходи из буџета  -  -  7.341.000  
            Укупно за функцију 090:  -  -  7.341.000  - 
    490       Текући трансфери - Економски послови некласификовани на другом месту  -    2.172.000  
        44 1 - Канцеларија за младе      2.172.000  
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      423   1а Услуге по уговору      672.000  
      472   1б Награде      1.500.000  
            Извори финансирања за функцију 490:        
          01 Приходи из буџета  -  -  2.172.000  
            Укупно за функцију 490:  -  -  2.172.000  - 
    560       Заштита животне средине некласификована на другом месту - 

Екологија
       

      421 45   Стални трошкови      30.000  
      422 46   Трошкови путовања      10.000  
      423 47   Услуге по уговору      946.000  
      426 48   Материјал      530.000  
      463 49   Текући трансфери      1.500.000  
      472 50   Награде      500.000  
            Извори финансирања за функцију 560:        
          01 Приходи из буџета  -  -  3.516.000  
            Укупно за функцију 560:  -  -  3.516.000  - 
    810       Услуге рекреације и спорта        
      421 51   Стални трошкови        
      422 52   Трошкови путовања        
      423 53   Услуге по уговору        
      426 54   Материјал      150.000  
      463 55   Текући трансфери - Услуге рекреације и спорта      4.030.000  
      481 56   Дотације невладиним организацијама      150.000  
            Извори финансирања за функцију 810:        
          01 Приходи из буџета  -  -  4.330.000  
            Укупно за функцију 810:  -  -  4.330.000  - 
    820       Услуге културе        
      421 57   Стални трошкови        
      423 58   Услуге по уговору     580.000  
      426 59   Материјал        
      463 60   Текући трансфери - Услуге културе     1.572.000  
      472 61   Награде      60.000  
      481 62   Дотације невладиним организацијама     2.840.000  
            Извори финансирања за функцију 820:        
          01 Приходи из буџета  -  -  5.052.000  
            Укупно за функцију 820:  -  -  5.052.000  - 
    910       Предшколско и основно образовање        
      422 63   Трошкови путовања      9.365.000  
      423 64   Услуге по уговору      730.000  
      463 65   Текући трансфери - Предшколско и основно образовање      6.679.000  
      472 66   Награде      180.000  
      423 67   Услуге по уговору      466.000  
      463 68   Туризам      -  
      481 69   Дотације невладиним организацијама      -  
            Извори финансирања за функцију 910 :        
          01 Приходи из буџета  -  -  17.420.000  
            Укупно за функцију 910 :  -  -  17.420.000  - 
    110       Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови
       

      483 70   Новчане казне и пенали по решењу судова  2.000.000      
      484 71   Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непо-

года или других природних узрока
       

            Извори финансирања за функцију 110:        
          01 Приходи из буџета  2.000.000  -  -  
            Укупно за функцију 110:  2.000.000  -  -  - 
    130       Опште услуге        
      424 72   Специјализоване услуге  1.000.000      
          1 Трошкови уклањања привремених и рушења осталих објеката        
          2 Остале специјализоване услуге  1.000.000      
      425 73   Текуће поправке и одржавање    27.926.588    
      426 74   Материјал  3.973.237      
          1 Канцеларијски материјал  1.600.000      
          2 Службена и заштитна одећа        
          3 Цвеће и зеленило  150.000      
          4 Материјали за образовање и усавршавање запослених  300.000      
          5 Издаци за гориво  600.000      
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          6 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство  1.123.237      
          7 Материјали за посебне намене  200.000      
      511 75   Зграде и грађевински објекти    24.508.656    
      512 76   Машине и опрема    17.208.756    
      515 77   Нематеријална имовина    3.000.000    
            Извори финансирања за функцију 130:        
          01 Приходи из буџета  4.973.237  72.644.000  -  
            Укупно за функцију 130:  4.973.237  72.644.000  -  - 
    180       Трансакције општег карактера између различитих нивоа власти        
      441 78   Отплата домаћих камата        
      444 79   Пратећи трошкови задуживања  20.000      
            Извори финансирања за функцију 180:        
          01 Приходи из буџета  20.000  -  -  
            Укупно за функцију 180:  20.000  -  -  - 
    090       Социјална заштита некласификована на другом месту        
      472 80   Накнаде за социјалну заштиту из буџета  159.334      
          1 Разврставање деце ометене у развоју        
          2 Сахрањивање незбринутих лица  159.334      
            Извори финансирања за функцију 090:        
          01 Приходи из буџета  159.334  -  -  
            Укупно за функцију 090:  159.334  -  -  - 
            УКУНО ОПШТИНСКА УПРАВА 410, 090, 490, 560, 810, 820, 910, 920, 

110, 130, 180 и 090 (раздео 4)
 184.563.609  72.644.000  39.831.000  - 

            УКУПНО РАЗДЕО 1+2+3+4  238.740.338  72.644.000  39.831.000  - 
  4.1.         ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПОСЛОВНИ ПРОСТОР САВСКИ ВЕНАЦ"        
    620      Развој заједнице        
      411 81   Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)  14.205.758      
      412 82   Социјални доприноси на терет послодавца  2.550.158      
      414 83   Социјална давања запосленима  20.000      100.000 
      415 84   Накнаде трошкова за запослене  375.000      
      416 85   Награде запосленима и остали посебни расходи        620.000 
      421 86   Стални трошкови  985.000      100.000 
          1 Трошкови платног промета и банкарских услуга  130.000      
          2 Енергетске услуге  5.000      
          3 Комуналне услуге  5.000      
          4 Услуге комуникација  150.000      
          5 Трошкови осигурања  695.000      
          6 Остали трошкови (тв претплата)        
      422 87   Трошкови путовања        100.000 
      423 88   Услуге по уговору  4.731.230      1.407.770 
          1 Услуге по уговору - опште  400.000      
          2 Накнаде члановима управног и надзорног одбора  4.331.230      
      425 89   Текуће поправке и одржавање    369.000    
      426 90   Материјал  536.270      450.000 
      482 91   Порези, обавезне таксе и казне  700.000      
      482 92   Порез на додату вредност  42.329.000      
      483 93   Новчане казне и пенали по решењу судова  300.000      
      511 94   Зграде и грађевински објекти    6.668.000    
      512 95   Машине и опрема    536.000    
      515 96   Нематеријална имовина    350.000    
            Извори финансирања за функцију 620        
          01 Приходи из буџета  66.732.416  7.923.000  -  
          04 Сопствени приходи буџетских корисника        2.777.770 
            Укупно за функцију 620:  66.732.416  7.923.000  -  2.777.770 
            Извори финансирања за главу 4.1.        
          01 Приходи из буџета  66.732.416  7.923.000  -  
          04 Сопствени приходи буџетских корисника        2.777.770 
            Укупно за главу 4.1.:  66.732.416  7.923.000  -  2.777.770 
  4.2.         ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "МАЈДАН"        
    820       Услуге културе        
      411 97   Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)  5.101.824      
      412 98   Социјални доприноси на терет послодавца  913.227      
      414 99   Социјална давања запосленима  173.000      200.000 
      415 100   Накнаде трошкова за запослене  199.000      40.000 
      416 101   Награде запосленима и остали посебни расходи        100.000 
      421 102   Стални трошкови  293.000      91.000 
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          1 Трошкови платног промета и банкарских услуга  50.000      
          2 Енергетске услуге  12.000      
          3 Комуналне услуге        
          4 Услуге комуникација  231.000      
          5 Трошкови осигурања        
      422 103   Трошкови путовања        10.000 
      423 104   Услуге по уговору  1.896.702      500.000 
      424 105   Специјализоване услуге        
      425 106   Текуће поправке и одржавање        300.000 
      426 107   Материјал  261.000      400.000 
      482 108   Порези, обавезне таксе и казне        
      482 109   Порез на додату вредност        
      512 110   Машине и опрема        
      515 111   Нематеријална имовина        
            Извори финансирања за функцију 820        
          01 Приходи из буџета  8.837.753  -  -  
          04 Сопствени приходи буџетских корисника        1.641.000 
            Укупно за функцију 820:  8.837.753  -  -  1.641.000 
            Извори финансирања за главу 4.2.        
          01 Приходи из буџета  8.837.753  -  -  
          04 Сопствени приходи буџетских корисника        1.641.000 
            Укупно за главу 4.2.:  8.837.753  -  -  1.641.000 
  4.3.         ФОНД "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ"        
    820       Услуге културе        
      421 112   Стални трошкови  3.650      
          1 Трошкови платног промета и банкарских услуга  3.650      
      423 113   Услуге по уговору  210.843      
          1 Услуге по уговору - опште  210.843      
      472 114   Накнаде за социјалну заштиту из буџета  250.000      
          1 Награда "Исидора Секулић"  250.000      
      482 115   Порези, обавезне таксе и казне        
            Извори финансирања за функцију 820        
          01 Приходи из буџета  464.493  -  -  
          04 Сопствени приходи буџетских корисника        - 
            Укупно за функцију 820:  464.493  -  -  - 
            Извори финансирања за главу 4.3.        
          01 Приходи из буџета  464.493  -  -  
          04 Сопствени приходи буџетских корисника        - 
            Укупно за главу 4.3.:  464.493  -  -  - 
            Извори финансирања за расходе и издатке        
          01 Приходи из буџета  314.775.000  80.567.000  39.831.000  
          04 Сопствени приходи буџетских корисника        4.418.770 
            УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:  314.775.000  80.567.000  39.831.000  4.418.770 

III. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.
Оквир за потрошњу градске општине Савски венац 

утврђен чланом 1. ове одлуке увећава се за износ средстава 
која буду пренета у току 2011. године из буџета града и ре-
публике, као и за износ средстава који општина оствари по 
основу донација, наменских трансфера и рефундација. Ова 
средства ће се користити на основу акта председника град-
ске општине.

На основу акта председника градске општине из става 1. 
овог члана Одељење за финансије отвара одговарајуће ап-
ропријације за извршење расхода.

Члан 9.
Износ од 80.567.000 динара који се односи на планирани 

приход од закупа пословног простора дефинисан је чланом 
4. Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и град-
ских општина и утврђивању прихода и примања који припа-
дају граду, односно градским општинама у 2011. години.

Распоред планираних примања из става 1. овог члана ус-
ваја Комисија за инвестиције Већа градске општине Савски 
венац.

Члан 10.
Распоред и коришћење средстава утврђених у члану 

7. ове одлуке (посебан део буџета), врши се на основу го-
дишњег финансијског плана који доноси начелник Управе 
градске општине Савски венац..

Распоред примања врши се по тромесечним плановима 
за извршење буџета. Тромесечне планове доноси председ-
ник градске општине и Веће градске општине на предлог 
Одељења за финансије – Одсека за буџет и трезор.

Тромесечне планове и месечне квоте за извршење буџе-
та утврдиће Одељење за финансије – Одсек за буџет и тре-
зор на предлог корисника буџетских средстава тј. Одсека за 
финансијско пословање Одељења за финансије.

Члан 11.
Средства одобрена овом одлуком, тромесечним и ме-

сечним квотама преносе се на одговарајуће подрачуне 
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индиректних буџетских корисника на основу финансијских 
планова.

Члан 12.
Средства буџета преносиће се буџетским корисницима 

сразмерно оствареним приходима.
Ако се у току године примања смање, издаци буџе-

та извршаваће се по приоритетима и то: утврђене закон-
ским прописима на постојећем нивоу и минимални стал-
ни трошкови неопходни за несметано функционисање 
корисника буџетских средстава. 

Члан 13.
Ако се у току године издаци повећају или примања 

смање председник градске општине и Веће градске општи-
не, на предлог Одељења за финансије може привремено 
обуставити извршење појединих издатака, не дуже од 45 
дана.

Члан 14.
Набавком мале вредности у смислу Закона о јавним на-

бавкама сматра се набавка чија је процењена вредност де-
финисана законом којим се утрђује буџет Републике Србије 
за 2011. годину.

Члан 15.
Појединачне исплате распоређене у Посебном делу 

буџета на економској класификацији 481 – дотације нев-
ладиним организацијама, економској класификацији 472 
– накнаде за социјалну заштиту из буџета, економској кла-
сификацији 416 – награде запосленима и остали посебни 
расходи, економској класификацији 414 – социјална давања 
запосленима, економској класификацији класе 5 – издаци 
за нефинансијску имовину вршиће се на основу посебних 
аката председника градске општине.

Ради праћења наменског коришћења средстава са еко-
номске класификације класе 5 – Издаци за нефинансијску 
имовину, акт председника градске општине о ангажовању 
средстава треба да садржи и назнаку одговарајућих про-
грамских средстава.

Члан 16.
Накнада одборницима за присуство на седници 

Скупштине општине вршиће се применом Одлуке о накна-
дама и другим примањима општинских одборника и пла-
тама лица које бира, именује и поставља СО Савски венац 
која ће регулисати месечну исплату одборницима за при-
суство на седници према подацима које достави Служба за 
стручне и административне послове.

Члан 17.
Исплата зарада запослених вршиће се према јединстве-

ним елементима примењеним ради уједначавања јавне пот-
рошње на нивоу града у оквиру консолидованих средстава 
прописаних на нивоу пепублике. 

Члан 18.
Уколико се оствари вишак прихода изнад класичног ок-

вира буџета градске општине Савски венац који се оства-
ри у току године преноси се у следећу годину и користи се 
за реализацију пренетих обавеза из претходне године или 
за програме које усвоји Председник градске општине уз 
сагласност Већа градске општине и одобрења Скупштине 
градске општине Савски венац.

Члан 19.
Одлуку о промени апропријација доноси председник 

градске општине у складу са чланом 69. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009 и 73/2010). 

Средства текуће буџетске резерве користе се за непла-
ниране сврхе за које нису утврђене апропријације или за 
сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису 
биле довољне.

Средствима текуће буџетске резерве располаже председ-
ник градске општине.

Члан 20.
Стална буџетска резерва се планира у износу од 

1.750.000 динара.
О употреби сталне буџетске резерве одлучује Председ-

ник општине посебним актом на предлог Одељења за фи-
нансије у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/2009 и 73/2010).

Члан 21.
Налоге за пренос средстава и налоге за електронско 

плаћање из средстава буџета, на основу ове одлуке, тромесеч-
них планова и месечних квота потписује председник градске 
општине или лице које овласти Председник градске општине.

Члан 22.
Одељење за финансије градске општине Савски венац 

обавезно је да редовно прати извршење буџета и најмање 
два пута годишње, односно у року од 15 дана по истеку 
шестомесечног и деветомесечног периода, информише 
председника градске општине и Веће градске општине.

У року од 15 дана по доношењу извештаја из става 1. 
овог члана председник градске општине и Веће градске 
општине усваја и доставља извештај Скупштини градске 
општине у складу са чланом 76. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/2009 и 73/2010).

Члан 23.
Корисници буџетских средстава дужни су да на захтев 

Одељења за финансије ставе на увид документацију и до-
ставе податке на основу којих се врши финансирање њихо-
вих издатака.

Одељење за финансије може остварити увид у докумен-
тацију и промет на рачунима преко којих се врши финанси-
рање издатака буџетских корисника.

Члан 24.
У складу са чланом 61. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС”, бр. 54/2009 и 73/2010) председник 
градске општине може у току године, на предлог Одељења 
за финансије извршити преусмеравање апропријација одо-
брених на име одређених расхода у износу до 5% вреднос-
ти апропријација за расход чији се износ умањује, док се 
преусмеравање средстава унутар програма може извршити 
у износу до 10% вредности апропријације чија се средства 
умањују.

Преусмеравање апропријација из става 1. овог члана од-
носи се на апропријације из прихода из буџета, док се из ос-
талих извора могу мењати без ограничења.

Члан 25.
На предлог Комисије за избор банке ради пласмана сло-

бодних средстава КРТ-а Савски венац закључком председ-
ника градске општине уз мишљење Већа градске општине 
дефинише се избор банке и пласмана слободних средстава 
КРТ-а Савски венац.
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Уговор о депоновању средстава из става 1. овог члана 
закључује у име градске општине Савски венац председ-
ник градске општине или друго лице које овласти председ-
ник градске општине под условима које утврди председник 
градске општине.

Члан 26.
Средства општине могу се привремено, закључком пред-

седника градске општине уз мишљење Већа градске општи-
не, до њиховог коначног коришћења за предвиђене намене 
пласирати на тржишту новца и хартија од вредности.

Закључак о привременом ангажовању буџетских сред-
става за намене из става 1. овог члана доноси председник 
градске општине уз мишљење Већа градске општине.

Услови пласмана новца несмеју бити неповољнији од усло-
ва на тржишту новца и краткорочних хартија од вредности.

Члан 27.
Општина се може задуживати у складу са Законом о јав-

ном дугу („Службени гласник РС”, бр. 61/2005 и 107/2009).

Члан 28.
У циљу обезбеђивања средстава за финансирање текуће 

ликвидности, буџет општине може привремено позајмити 
средства са подрачуна за редовно пословање директних, од-
носно индиректних корисника буџета Општине, односно са 
Консолидованог рачуна трезора општине, преносом сред-
става са рачуна за интерне позајмице.

Члан 29.
Средства остварена по основу донација од Европске 

уније користиће се за реализацију пројекта СПИН – енер-
гетска ефикасност и планирање урбаног развоја.

Са девизног рачуна који је отворен код Народне банке 
Србије вршиће се конверзија средстава и уплаћиваће се на 
уплатни рачун буџета – извор финансирања (06).

Члан 30.
Уколико у току реализације средстава предвиђених овом 

одлуком дође до измена у прописима који дефинишу стан-
дардни класификациони оквир и контни план за буџетски 
систем, председник градске општине и Веће градске општи-
не ће извршити одговарајуће измене ове одлуке на предлог 
Одељења за финансије.

Члан 31.
Индиректни корисници буџетских средстава пренеће 

на рачун – Извршење буџета ГО Савски венац 31. децем-
бра 2011. године средства која нису утрошена за финан-
сирање расхода и издатака у 2011.години, која су овим ко-
рисницима пренета у складу са Одлуком о буџету градске 
општине општине Савски венац за 2011. годину, закључно 
са 31.12.2011. године.

Средства Општине која су у току 2011.године привреме-
но пласирана на тржишту новца и хартија од вредности по-
влаче се из пласмана до 31. децембра 2011.године. 

Члан 32.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”, а примењи-
ваће се од 1. јануара 2011. године.

Скупштина градске општине Савски венац
Број: 06-1-18/2010-I-01, 30. децембра 2010. године

Председник
Бранислав Белић, с. р.

Скупштина градске општине Савски венац на седници 
одржаној 30. децембра 2010. године у складу са чланом 89. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
број 129/07), а на основу члана 5. Статута Сталне конферен-
ције градова и општина – Савеза градова и општина Србије 
и члана 17. Статута градске општине Савски венац („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 45/08, 18/10 и 35/10) донела је 
следећу 

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ ЧЛАНСТВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
САВСКИ ВЕНАЦ У СТАЛНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ ГРА-
ДОВА И ОПШТИНА – САВЕЗУ ГРАДОВА И ОПШТИНА 

СРБИЈЕ

1. Скупштина градске општине Савски венац потврђује 
да је градска општина Савски венац члан Сталне конферен-
ције градова и општина – Савеза градова и општина Ср-
бије, са седиштем у Београду, Македонска 22. (у даљем текс-
ту: СКГО).

2. Скупштина градске општине Савски венац потврђује 
да прихвата све одредбе Статута СКГО, који је усвојила 38. 
Скупштина СКГО, одржана 7. децембра 2010. године. 

3. Скупштина градске општине Савски венац потврђује 
да у складу са Статутом СКГО, градска општина Савски ве-
нац преузима обавезу: 

– да активно доприноси остваривању циљева СКГО, 
– да учествује, у складу са интересовањем, у активност-

има СКГО, 
– да обезбеди да њени представници обављају функцију 

у органу СКГО на коју је изабрана градска општина Савски 
венац, 

– да плаћа чланарину СКГО у складу са одлуком 
Скупштине СКГО,

– и да обавља друге активности које му повере 
Скупштина и Председништво СКГО.

4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Савски венац
Број: 06-1-18/2010-I-01, 30. децембра 2010. године

Председник
Бранислав Белић, с. р.

ГРОЦКА

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 30. децембра 2010. године, на основу члана 43. Закона 
о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.54/09 и 
73/10), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службе-
ни гласник РС”, број 129/07) и чл. 17. и 24. Статута градске 
општине Гроцка („Службени лист града Београда”, бр. 42/08 
и 17/10), донела је

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА 2011. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Примања и издаци буџета општине Гроцка за 2011. годи-

ну, примања и издаци по основу продаје, односно набавке 
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финансијске имовине и задуживања и отплате дуга, утврђе-
ни су у следећим износима, и то:

А Примања и издаци буџета општине Економ. 
класификација

Средства 
из буџета

I Укупна примања 7+8 574.812.000
Текући приходи 7 574.812.000

1. Уступљени приходи 487.623.000
Порез на доходак грађана 711 72.000.000
Порез на имовину и наслеђе и поклон 713 150.000.000
Локалне комуналне таксе 714,741,716 60.000.000
Накнаде 714 24.375.000
Трансфери 733 181.248.000

2. Изворни приходи 87.189.000 
Таксе 742 1.600.000
Накнаде 741 65.000.000
Камате 7411 207.000
Закуп 7421 5.087.000
Новчане казне 743 540.000
Мешовити и остали приходи 742,744,745,771 14.755.000

II Укупни издаци 4+5 531.412.000
Текући расходи 4 487.312.000

1. Расходи за запослене 41 183.132.000
2. Коришћење роба и услуга 42 162.180.000
3. Отплата камата 44 20.000.000
4. Субвенције 45 94.000.000
5. Текући трансфери 46 7.000.000
6. Издаци за социјалну заштиту 47 2.400.000
7. Остали расходи 48,49 18.600.000
8. Капитални расходи-издаци за 5 44.100.000

Финансијску имовину
III Буџетски суфицит- дефицит I- II (7+8)-(4+5) 43.400.000

Примарни суфицит-дефицит
буџетски суфицит-дефицит коригован 
за износ камата

(7+8-7411) – (4+5-44) 63.193.000

Укупни фискални резултат III+VI 43.400.000
Б Примања и издаци по основу продаје и 

набавке финансијске имовине и датих 
кредита

IV Примања по основу продаје финансијске 
Имовине и отплате датих кредита

92

V Издаци по основу датих позајмица и 
Набавке финансијске имовине

62

VI Примања по основу продаје финансијске 
Имовине и отплате кредита минус из-
даци По основу датих кредита и набав-
ке Финансијске имовине (IV-V)

92-62

В Задуживање и отплата дуга
VII Примања од задуживања 91
1. Примања од домаћих задуживања 911

VIII Отплата главнице 61 46.000.000
1. Отплата главнице домаћим кредиторима 611 46.000.000
IX Промена стања на рачуну 

III +VI+ VII- VIII
2.600.000

Х Нето финансирање 
VI + VII- VIII- IX=III

43.400.000

Члан 2.
Буџет општине Гроцка за 2011. годину састоји се од : 

1. Примања у износу од 574.812.000
2. Издатака у износу од 577.412.000
3. Буџетског дефицита у износу од 2.600.000

Члан 3.
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у 

износу од 2.600.000 динара обезбедиће се из пренетих средста-
ва из претходне године.

Члан 4.
Приходи буџета из члана 1. ове одлуке распоређују се:
– за наменску потрошњу 218.873.000 динара
– за капитална улагања 35.000.000 динара

– за пренете функције 53.000.000 динара
– за класичну потрошњу 270.539.000 динара

Члан 5.
Приходи од накнаде за коришћење градског грађевин-

ског земљишта, накнаде за путеве и прихода од закупа не-
покретности распоређују се и усмеравају за реализацију 
програма комуналне потрошње, програма путне привреде 
сеоских, пољских и некатегорисаних путева и техничког ре-
гулисања саобраћаја и солидарне стамбене изградње.

Члан 6.
Део остварених прихода од трансфера града Београда у 

висини од 115.587.000 динара усмериће се за финансирање 
потреба изградње, одржавање,управљање и коришћење се-
оских, пољских и других некатегорисаних путева и за кому-
налну делатност као и за класичне функције индиректних 
корисника буџета.

Члан 7.
Остварени приходи од накнаде за загађивање и посебне 

накнаде за заштиту животне средине усмериће се за намене 
предвиђене Законом о заштити животне средине.

Члан 8.
Средства остварена на подрачуну Сопствених прихода 

ЈП Дирекције за изградњу општине Гроцка, користиће се за 
измирење обавеза за изградњу водоводне и канализационе 
мреже.

Члан 9.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства од 

200.000 динара.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у виси-

ни од 5.690.000 динара.
О коришћењу средстава сталне и текуће резерве одлу-

чује Председник општине на предлог Одељења за финан-
сије, привреду и друштвене делатности.

Одобрена средства по овом основу представљају по-
већање апропријација корисника буџета за одређене наме-
не и исказују се на класификацији намена за коју су сред-
ства усмерена.

Члан 10.
Приходи и примања буџета, по изворима, планирају се у 

следећим износима:
Економска 
класифи-

кација
Извори прихода и примања Износ

1 2 3
311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене  2.600.000

I Tекући приходи
711000 Порез на доходак, добит и капиталне добитке
711120 Порез на приходе од самосталне делатности 52.000.000
711143 Порез на приходе од непокретности 20.000.000

Укупно 711000 72.000.000
713000 Порез на имовину
713120 Порез на имовину 72.500.000
713310 Порез на наслеђе и поклон 7.500.000
713420 Порез на капиталне трансакције 70.000.000

Укупно 713000 150.000.000
714000 Порез на добра и услуге
714513 Комунална такса за држање моторних возила 40.000.000
714514 Накнада за изградњу и коришћење локалних путева 17.225.000
714547 Накнада за загађивање животне средине 7.000.000
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1 2 3

714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне сре-
дине 150.000

Укупно 714000 64.375.000
716000 Други порези
716110 Комунална такса на фирму  19.000.000

Укупно 716000 19.000.000
733000 Трансфери од других нивоа власти
733141 Законски трансфери 172.248.000
733151 Текући трансфери од других нивоа власти 9.000.000

Укупно 733000 181.248.000
741000 Приходи од имовине
741100 Камате 207.000
741532 Комунална такса за паркирање 1.000.000
741534 Накнада за коришћење градског грађ.земљишта 65.000.000

Укупно 741000 66.207.000
742000 Продаја добара и услуга
742152 Приходи од давања, закуп, односно на коришћење 5.087.000
742251 Општинске административне таксе 1.600.000

742351 Приходи које својом делатношћу остваре органи 
општине 3.000.000

Укупно 742000 9.687.000
743000 Новчане казне и одузета имонивнска корист
743351 Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном 540.000

Укупно 743000 540.000
744000 Добровољни трансфери од правних и физичких лица

744251 Капитални добровољни трансфери од правних и физич-
ких лица у корист општине 6.000.000

Укупно 744000 6.000.000

1 2 3
745000 Мешовити и неодређени приходи
745151 Мешовити приходи у корист општине  2.755.000 

Укупно 745000  2.755.000
771000 Меморандумске ставке
771111 Рефундација расхода  3.000.000

УКУПНО 771000  3.000.000
СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БУЏЕТА 711000-745000 574.812.000
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА 577.412.000

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 11.
Средства буџета општине Гроцка за 2011. годину, 

утврђена су у износу од 577.412.000 динара, а обухватају 
средства на подрачуну извршења буџета и средства на под-
рачуним индиректних корисника која се воде у оквиру кон-
солидованог рачуна трезора општине Гроцка.

Укупна срества из става 1. овог члана формирана су 
приходима и примањима из следећих извора: 

– пренета средства из претходне године 2.600.000 дина-
ра – извор финансирања 13

– текући приходи у износу од 554.112.000 динара-извор 
финансирања 01, 

– сопствени приходи директних и индиректних корисни-
ка у износу од 8.700.000 динара – извор финансирања 04,

– приходи од донација и трансфера у износу од 
12.000.000 динара-извор финансирања 07, 

Средства из става 1.овог члана распоређују се по корисницима, и то :
Функ-
ција

Гла-
ва

Пози-
ција 

Економ-
ска 

класи-
фика-
ција

Извор 
финан-
сирања

Опис Средства 
из буџета

- (01)

Сопствени 
приходи 

 (04)

Примања 
од продаје 

нефинансијске 
имовине

Примања 
од заду-
живања

(11)

Нераспо-
ређени ВП 
из ранијих 

година
(13)

Донације и 
трансфери 

(07)

Укупна
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА 
ОПШТИНА И ОПШТИНСКО 
ВЕЋЕ

110 Извршни и законодавни органи
Финансијски и фискални трош-
кови

1 411 Плате, додаци и накнаде запослених 26.000.000 26.000.000
2 412 Социјални доприноси на терет 

послод.
4.700.000 4.700.000

3 416 Награде,бонуси и остали посебни 
Расходи 

300.000 300.000

4 422 Трошкови путовања  400.000 400.000 
5 423 Услуге по уговору 11.000.000 1.200.000 12.200.000
6 424 Специјализоване услуге 12.000.000 12.000.000
7 463 Донације и трансфери другим 

нивоима власти
1.000.000  1.000.000

8 481 Дотације невладиним организа-
цијама и политичким партијама 

2.500.000 2.500.000

9 483 Трошкови извршења судских 
решења

500.000 500.000

10 484 Накнаде штете настале услед 
елементарних непогода 

300.000 300.000

11 499 Стална буџетска резерва  200.000  200.000
12 499 Текућа буџетска резерва 5.690.000 5.690.000 

Укупно за функцију 110 64.590.000 1.200.000 65.790.000
170 Трансакције јавног дуга

13 441 Отплата камата 18.000.000 18.000.000
14 444 Пратећи трошкови задуживања 2.000.000 2.000.000
15 611 Отплата главнице 46.000.000 46.000.000

Укупно за функцију 170 66.000.000 66.000.000
560 Заштита животне средине

16 451 Текуће субвенције ЈКСП Гроцка 64.000.000 64.000.000
630 Водоснабдевање Текуће субвен-

ције ЈП
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
17 451 Водовод и канализација 30.000.000 30.000.000

Укупно за функцију 630 30.000.000 30.000.000
800 Култура

18 424 Културне манифестације 4.000.000 4.000.000
19 481 Дотације невладиним организа-

цијама
3.000.000 3.000.000

Укупно за фунцију 800 7.000.000 7.000.000
860 Рекреација, култура и вера

20 481 Дотације невладиним организа-
цијама

4.000.000 4.000.000

Укупно за функцију 860 4.000.000 4.000.000
912 Образовање

21 422 Трошкови путовања ученика 33.000.000 33.000.000
22 422 Трошкови смештаја ученика у 

спец. школама
 2.000.000 2.000.000

23 463 Трансфери школама за текуће 
поправке и одржавање

6.000.000 6.000.000

Укупно за функцију 912 41.000.000 41.000.000
090 Социјална заштита некласифи-

кована на другом месту
24 472 Накнаде за социјалну заштиту 

из буџета
2.000.000 2.000.000

Укупно за функцију 090 2.000.000 2.000.000
Свега разедео 1 278.590.000 1.200.000 279.790.000
Раздео 2 – Општинска управа

130 Опште услуге
25 424 Специјализоване услуге 1.000.000 1.000.000
26 425 Текуће поправке и одржавање 2.000.000 200.000 2.200.000
27 426 Материјал 9.000.000 9.000.000
28 512 Набавка опреме 2.000.000 2.000.000

Укупно за функцију 130 14.000.000 200.000 14.200.000
410 Општи економски и комерц. по-

слови и послови по питању рада
29 411 Плате и додаци запослених 107.000.000 107.000.000
30 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
19.089.000 19.089.000

31 413 Накнаде у натури 300.000 300.000
32 414 Социјална давања запосленима 500.000 2.000.000 2.500.000
33 415 Накнаде за запослене 5.000.000 5.000.000
34 416 Награде, бонуси и остали посебни  2.000.000 2.000.000 
35 421 Стални трошкови 16.600.000 400.000 17.000.000
36 422 Трошкови путовања 300.000 300.000
37 423 Услуге по уговору 23.000.000 400.000 23.400.000
38 482 Порези, обавезне таксе и казне 300.000 300.000
39 483 Новчане казне по решењу судова 100.000 100.000

Укупно за функцију 410 174.189.000 2.800.000 176.989.000
2 Комесаријат за избеглице

070 Социјална помоћ угроженом 
становништву

40 413 Накнаде у натури 100.000 100.000
41 421 Стални трошкови 6.000.000 6.000.000
42 426 Материјал 1.500.000 1.500.000 
43 472 Накнаде за социјалну заштиту 400.000 400.000

Укупно за функцију 070 8.000.000 8.000.000
160 3 Месне заједнице

3.11 Месна заједница Калуђерица
44 421 Стални трошкови  1.000.000 700.000 1.700.000
45 426 Материјал  60.000 50.000 110.000

Укупно за главу 3.11  1.060.000 750.000 1.810.000
3.12 Месна заједница Ритопек

46 421 Стални трошкови 60.000 60.000
47 426 Материјал 50.000 500.000 550.000

Укупно за главу 3.12 110.000 500.000 610.000
Месна заједница Брестовик

48 421 Стални трошкови 70.000 5.000 75.000
49 426 Материјал 20.000 20.000

Укупно за главу 3.13 90.000 5.000 95.000
3.14 Месна заједница Умчари
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
50 421 Стални трошкови 100.000 100.000
51 426 Материјал 20.000 20.000

Укупно за главу 3.14 120.000 120.000
3.15 Месна заједница Камендол

52 421 Стални трошкови 20.000 20.000
53 426 Материјал 10.000 10.000

Укупно за главу 3.15 30.000 30.000
3.16 Meсна заједница Заклопача

54 421 Стални трошкови 160.000 160.000
55 426 Материјал 20.000 20.000

Укупно за главу 3.16 180.000 180.000
3.17 Месна заједница Дражањ

56 421 Стални трошкови 90.000 80.000 170.000
57 426 Материјал 20.000 50.000 70.000

Укупно за главу 3.17 110.000 130.000 240.000
3.18 Месна заједница Живковац

58 421 Стални трошкови 40.000 40.000
59 426 Материјал 10.000 10.000

Укупно за главу 3.18 50.000 50.000
3.19 Месна заједница Врчин

60 421 Стални трошкови 100.000 100.000
61 426 Материјал 20.000 20.000

Укупно за главу 3.19 120.000 120.000 
3.20 Месна заједница Винча

62 421 Стални трошкови 70.000 10.000 80.000
63 426 Материјал 20.000 100.000 120.000

Укупно за главу 3.20 90.000 110.000 200.000
3.21 Месна заједница Пударци

64 421 Стални трошкови 70.000 70.000
65 426 Материјал 130.000 130.000

Укупно за главу 3.21 200.000 200.000
3.22 Месна заједница Гроцка

66 421 Стални трошкови 80.000 80.000
67 426 Материјал 50.000 50.000

Укупно заглаву 3.22 130.000 130.000
3.23 Месна заједница Лештане

68 421 Стални трошкови 140.000 140.000
69 426 Материјал 30.000 30.000

Укупно за главу 3.23 170.000 170.000
3.24 Месна заједница Бегаљица

70 421 Стални трошкови 40.000 5.000 45.000
71 426 Материјал 10.000 10.000

Укупно за главу 3.24 50.000 5.000 55.000
3.25 Месна заједница Болеч

72 421 Стални трошкови 350.000 350.000
73 426 Материјал 200.000 200.000

Укупно за главу 3.25 550.000 550.000
Укупно за функцију 160 3.060.000 1.500.000 4.560.000
Укупно раздео 2 191.249.000 1.500.000 11.000.000 203.749.000
Раздео 3 – Дирекција за изградњу 
општине Гроцка

620 РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ
74 411 Плате и додаци запослених 12.380.000 12.380.000
75 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца
2.213.000 2.213.000

76 414 Социјална давања запосленима 50.000 1.000.000  1.050.000
77 415 Накнаде запосленима 500.000  500.000
78 421 Стални трошкови 10.000.000 10.000.000
79 422 Трошкови путовања 20.000 20.000
80 423 Услуге по уговору 2.500.000 2.500.000
81 424 Специјализоване услуге  4.000.000 4.000.000 
82 425 Текуће попр.и одржавање 11.000.000  2.600.000 13.600.000
83 426 Материјал 2.000.000 2.000.000
84 481 Донације невладиним организа-

цијама 
10.000 10.000

85 482 Порези, обавезне таксе и казне 2.000.000 2.000.000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
86 511 Изградња зграда и објеката 32.000.000 6.000.000 38.000.000

Ова апропријација намењена 
је за :
1.Изградња 2 бунара за водосна-
бдевање – 13.000.000. динара;
2.Доградња зелене пијаце у Гроц-
кој II. Фаза – 5.000.000. динара;
3.Постројења за прераду воде у 
Умчарима – 12.000.000. динара;
4.Израда пројектне документације 
– 2.000.000 динара.

87 512 Машине и опрема 100.000 100.000
88 541 Откуп земљишта 4.000.000 4.000.000

Укупно за функцију 620 82.773.000 6.000.000 2.600.000 1.000.000 92.373.000
Укупно за Раздео 3 82.773.000 6.000.000 2.600.000 1.000.000 92.373.000
Раздео 4. – Друштвени фонд за 
финансирање Солидарне стамбе-
не изградње

610 Стамбени развој
89 421 Стални трошкови 30.000 30.000
90 423 Услуге по уговору 1.450.000 1.450.000
91 426 Материјал 20.000 20.000

Укупно за функцију 610 1.500.000 1.500.000
Укупно за раздео 4 1.500.000 1.500.000
Укупно извори финансирања

01 Приходи из буџета 554.112.000 554.112.000
04 Сопствени приходи 8.700.000 8.700.000
07 Трансфери других нивоа власти 12.000.000 12.000.000
13 Пренета средства из претходне 

године
2.600.000 2.600.000

УКУПНО БУЏЕТ 554.112.000 8.700.000 2.600.000 12.000.000 577.412.000

III. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ – ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члaн 12.
Приходи и примања буџета општине Гроцка прикупљају 

се и наплаћују у складу са законом и другим прописима не-
зависно од износа утврђених овом одлуком за поједине вр-
сте прихода и примања.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извр-
шавају се сразмерно оствареним примањима буџета.

Ако се у току године примања смање, издаци буџе-
та извршаваће се по приоритетима и то: обавезе утврђене 
законским прописима на постојећем нивоу и минимални 
стални трошкови неопходни за несметано функционисање 
корисника буџетских средстава.

Ако корисници буџетских средстава не остваре додат-
не приходе, утврђене у члану 10. ове одлуке, апропријације 
утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет сред-
става из буџета.

Члан 13.
Председник општине је наредбодавац за извршење 

буџета и одговоран је за извршење ове одлуке. 
Председник општине подноси извештај Скупштини 

општине о реализацији ове одлуке и коришћењу средстава 
сталне и текуће резерве најмање два пута годишње.

Председник општине може донети Одлуку о промени 
апропријација у складу са чланом 61. Закона о буџетском 
систему.

Корисници буџетских средстава уз одобрења Одељења 
за финансије могу вршити преусмеравање апропријација 
одобрених на име одређеног расхода до 5% вредности апро-
пријација за расход чији се износ умањује.

Преусмеравање апропријација односи се на апроприја-
ције из прихода буџета, док се из осталих извора могу 
мењати без ограничења.

Члaн 14.
Одељење за финансије, привреду и друштвене делат-

ности непосредно врши контролу законитости, рационал-
ности и наменског коришћења средстава распоређених ди-
ректним и индиректим корисницима буџета.

Ако се контролом утврди да се средства не користе за-
конито, наменски и рационално Одељење неће извршити 
поднете налоге за плаћање.

Корисници буџетских средстава дужни су да уз захтев 
за плаћање доставе Одељењу за финансије документацију 
на основу које се врши финансирање њихових издатака.

Члан 15.
У случају да се буџету општине из другог буџета (града 

или републике) определе наменска трансферна средства 
чији износи нису могли бити познати у поступку доношења 
ове одлуке, Одељење за финансије отвара одговарајуће ап-
ропријације за извршење расхода по том основу.

Члaн 16.
У оквиру распоређених средстава у члану 11. ове одлуке, 

старешина органа и Директори јавних предузећа могу у име 
општине закључити уговоре и преузети обавезе само до из-
носа средстава расположивих у буџету.

Буџетски корисници могу користити средства распо-
ређена овом одлуком само за намене за које су им, по њихо-
вом захтеву, та средства одобрена.

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава 
предвиђених овом одлуком или су у супротности са Зако-
ном о буџетском систему не могу се извршавати на терет 
средстава буџета. 

За закониту, наменску, економичну и ефикасну употре-
бу буџетских апропријација одговоран је руководилац ди-
ректног, односно индиректног корисника буџетских сред-
става .
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Члaн 17.
Средства текуће резерве користе се за непланиране свр-

хе за које апропријације нису донете или за сврхе за које 
се у току године покаже да планиране апропријације нису 
биле довољне. 

Средства сталне резерве користиће се за финансирање 
расхода у отклањању последица ванредних околности као 
што су поплава ,суша, земљотрес, пожар, клизишта, град 
и друге елементарне непогоде који могу да угрозе живот и 
здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Члан 18.
У колико у току реализације средстава предвиђених 

овом одлуком, дође до измене у прописима који дефини-
шу стандардни класификациони оквир и контни план за 
буџетски систем, председник општине ће извршити одгова-
рајуће измене ове одлуке на предлог Одељења за финансије. 

Члaн 19.
Овлашћује се Начелник Одељења за финансије да ближе 

уреди начин извршавања издатака од стране буџетских ко-
рисника на терет средстава обезбеђених овом одлуком.

Члaн 20.
Директи корисници средстава буџета општине Гроцка, 

дужни су да, средства утврђена овом одлуком, Годишњим 
финансијским планом, на који сагласност даје председник 
опшптине, распореде по наменама.

Годишњи финансијски план из става 1. овог члана дос-
тавља се председнику општине најкасније седам дана од 
дана ступања на снагу ове одлуке по претходно прибавље-
ном мишљењу Одељења за финансије.

Члaн 21.
Директи и индиректни корисници буџетских средстава 

чија се делатност у целини или претежно финансира из буџе-
та, умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад у 2011. 
години сразмерно делу средстава обезбеђених из буџета.

Члaн 22.
Јавне набавке врше e у складу са одредбама Закона о јав-

ним набавкама.
Набавком мале вредности, у смислу Закона о јавним 

набавкама, сматра се набавка чија је вредност дефинисана 
законом којим се уређује буџет Републике Србије за 2011. 
годину.

Члан 23.
У случају укидања индиректних корисника буџета, сло-

бодна средства преносе се у текућу буџетску резерву.

Члан 24.
Обрачун и исплата божићних, годишњих и јубиларних 

награда и других врста награда и бонуса предвиђених по-
себним и појединачним колективним уговорима, за ди-
ректне и индиректне кориснике буџета општине Гроцка, 
вршиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије 
за 2011. годину.

Члан 25.
Директни и индиректни корисници буџетских средста-

ва који остваре уштеде у трошењу средстава планираних 
за расходе за запослене и коришћење роба и услуга, могу 
остварени износ уштеде користити за исплату награде за 
посебне резултате рада запослених.

Остварене уштеде из става 1. овог члана не могу се ис-
паћивати у већем износу од износа потребног за исплату 
једног месечног платног фонда директног и индиректног ко-
рисника буџетских средстава и то на крају буџетске године.

Средства остварена од уштеде преусмеравају се у корист 
апропријације економске класификације 416 – награде за-
посленима и остали посебни расходи на терет апроприја-
ције чији се износ умањује, о чему одлучује председник 
Општине.

Члан 26.
Ако корисници буџетских средстава остваре додатне 

приходе у износу већем од износа исказаном у члану 10. 
ове одлуке могу користити средства из додатних прихода до 
нивоа до ког су та средства остварена, а за намене утврђене 
овом одлуком.

Ако корисници буџетских средстава не остваре додат-
не приходе утврђене у члану 10. ове одлуке, апропријације 
утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет сред-
става буџета.

Члан 27.
Распоред остварених прихода и примања врши се тро-

месечним планом за извршење буџета који доноси Одељење 
за финансије.

Корисници буџета могу преузети обавезе у границама 
прописаних квота за свако тромесечје.

Члaн 28.
У случају недовољног прилива средстава буџета, за ре-

довно измиривање обавеза, буџет може користити кратко-
рочне позајмице.

За финансирање капиталних инвестиционих расхода 
општина се може задуживати код домаћих или иностраних 
поверилаца у складу и под условима утврђених у чл. 33–37. 
Закона о јавном дугу.

Члан 29.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”, а примењује 
се од 1. јануара 2011. године.

Скупштина градске општине Гроцка
Број: 401-392, 30. децембра 2010. године

Председник 
Горан Пекарски, с. р.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одр-
жаној 30. децембра 2010. године, на основу члана 15. став.1 
тачка 4. и члана 33. став 1. тачка 4. Закона о ванредним си-
туацијама („Службени гласник” РС број 111/09) и члана 41. 
тачка 4. Статута градске општине Гроцка („Службени лист 
града Београда” бр. 42/08 и 17/10) донела је 

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

1. Образује се Штаб за ванредне ситуације на територији 
градске општине Гроцка (у даљем тексту: Општински штаб) 
у који се именују:

За команданта:
– Милан Јанковић, председник градске општине Гроцка.
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За заменика команданта
– Петар Момчиловић, заменик председника градске 

општине Гроцка.
За начелника:
– Влајко Јовчић, самостални полицијски инспектор Ми-

нистарства унутрашњих послова Републике Србије.
За чланове:
– Радивоје Видовић, командир Полицијске станице 

Гроцка,
– Душан Илић, директор ЈП - Дирекција за изградњу 

општине Гроцка,
– Дејан Радосављевић, директор ЈКСП „Гроцка“,
– Славољуб Стевановић, директор ЈП „Водовод и кана-

лизација“ Гроцкa,
– Зоран Живановић, командир Ватрогасне станице 

Гроцка,
– Др Драгиша Станојевић, директор Дома здравља 

„Гроцка“,
– Проф. др Милан Орлић, помоћник генералног дирек-

тора ЈП „Нуклеарни објекти Републке Србије” – Винча,
– Драган Стефановић, помоћник председника градске 

општине Гроцка,
– Љиљана Зуровац, доктор ветеринарске медицине
– Дарко Недовић, Електродистрибуција Београд – руко-

водилац погона Гроцка 
2. Општински штаб по потреби, посебним актом об-

разује помоћно стручно-оперативне тимове за специфичне 
задатке заштите и спасавања.

У Општински штаб по потреби и позиву укључују се:
– чланови Већа градске општине Гроцка,
– руководиоци организационих јединица Управе град-

ске општине Гроцка,
– стручна лица на сталном раду у органима градске 

општине Гроцка,
– стручњаци из одређених области на радном ангажо-

вању ван градске општине Гроцка,
3. Распоређивање лица на одређене дужности у 

Општинском штабу или сручно-оперативним тимовима, 
односно ради обављања оперативних задатака Општинског 
штаба, врши Командант штаба или лице које он овласти.

4. Општински штаб обавља следеће послове:
– предлаже доношење одлуке о проглашењу ванредне 

ситуације,
– руководи и координира рад субјеката система заштите 

и спасавања и снага заштите и спасавања у ванредним си-
туацијама на спровођењу утврђених задатака,

– руководи и координира спровођење мера и задатака 
цивилне заштите,

– разматра и даје мишљење на предлог процене угроже-
ности и предлог плана заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама,

– прати стање и организацију заштите и спасавања и 
предлаже мере за њихово побољшање,

– наређује употребу снага заштите и спасавања, средста-
ва помоћи и других средстава која се користе у ванредним 
ситуацијама,

– стара се о редовном информисању и обавештавању 
становништва о разицима и опасностима и предузетим ме-
рама,

– разматра организацију, опремање и обучавање једини-
ца цивилне заштите, овлашћених, оспособљених правних 
лица,

– процењује угроженост од настанка ванредне ситу-
ације,

– доноси наредбе, закључке препоруке,

– сарађује са штабовима суседних јединица локалне са-
моуправе,

– именује менаџера заштите и заменика менаџера заш-
тите у насељеним местима,

– разматра и предлаже доношење одлуке о организацији 
заштите и спасавања на територији градске општине Гроцка,

– ангажује оспособљена правна лица и друге организа-
ције од значаја за потребе градске општине Гроцка,

– обавља и друге послове у складу са законом.
5. Општински штаб као орган руковођења активност-

има заштите и спасавања на територији градске општине 
Гроцка доноси наредбе, закључке и препоруке у складу са 
позитивним прописима.

6. Послови из става 4. овог решења финансирају се из 
буџетских средстава у складу са законом.

7. Управа градске општине Гроцка, у оквиру својих на-
длежности, за потребе Општинског штаба обезбеђује оба-
вљање управно-правних, административно-техничких и 
других послова од значаја за планирање, спровођење мера и 
извршавање задатака утврђених прописима.

8. Овим решењем ставља се ван снаге решење Општин-
ског већа о образовању Комисије за елементарне непогоде 
на територији градске општине Гроцка бр. 112-243 од 08. 09. 
2008. године и Решење о измени решења о образовању Ко-
мисије за елементарне непогоде бр. 112-382 од 8. септембра 
2009. године.

9. Ово решење ступа на снагу даном доношења а обја-
виће се у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Гроцка
Број: 112-363, 30. децембра 2010. године

Председник 
Горан Пекарски, с. р.

Општинско веће општине Гроцка на седници одржа-
ној 30. децембра 2010. године, на основу члана 23. Закона 
о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 
16/97 и 42/98), члана 27. Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса („Службени гла-
сник РС” бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005), члана 
64. Статута градске општине Гроцка („Службени лист града 
Београда” бр. 42/2008 и 17/2010), поступајући по захтеву ЈП 
„Водовод и канализација” Гроцка број 3291 од 29. децембра 
2010. године за давање сагласности на Одлуку Управног од-
бора о повећању цена услуга број 3287 од 28. децембра 2010. 
године донело је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ГРОЦКА 

О ПОВЕЋАЊУ ЦЕНА УСЛУГА

1. Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора ЈП „Во-
довод и канализација“ Гроцка број 3287 од 28. децембра 
2010. године о повећању цена услуга за 2011. годину.

2. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а са од-
луком на коју се даје сагласност и ценовником објавиће се у 
„Службеном листу града Београда”.

Општинско веће градске општине Гроцка
Број: 38-9, 30. децембра 2010. године

Председник
Милан Јанковић, с. р.
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Управни одбор ЈП „Водовод и канализација” из Гроцке, на XI седници одржаној 28. децембра 2010. године, разматрајући 
Предлог новог ценовника услуга бр. 3270 од 27. децембра 2010. године, имајући у виду индикаторе раста потрошачких цена 
у 2011. години, а на основу члана 23. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС” бр. 16/97 и 42/98), члана 
27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС” бр. 25/2000, 25/2002, 
107/2005 и 108/2005) и члана 31. Статута предузећа и члана 17. Пословника о раду Управног одбора, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се нови ценовник услуга ЈП „Водовод и канализација” Гроцка за 2011. годину, са увећање досадашњих цена 
услуга за 8%.

2. Ову одлуку доставити оснивачу на сагласност.
3. Ова одлука ступа на снагу даном давања сагласности од стране оснивача, а примењиваће се од 1. јануара 2011. године.
4. По добијању сагласности од оснивача, одлуку са ценовником објавити у „Службеном листу града Београда”.

Управни одбор ЈП „Водовод и канализација” Гроцка
Број 3287, 28. децембра 2010. године

Председник 
Миланче Пантелић, с. р.

ЦЕНОВНИК 
вода-канализација –такса

 ФИЗИЧКА ЛИЦА : Гроцка, Болеч, Врчин, Заклопача, Бегаљица,Ритопек Повећање цена у 2011. од 8 %
У С Л У Г А ОСНОВНА ЦЕНА 8% ПОРЕЗ ДИНАРА ОСНОВНА ЦЕНА 8% ПОРЕЗ ДИНАРА

Вода 42,13 3,37 45,50 45,50 3,64 49,14
Канализација 10,10 0,80 10,90 10,90 0,87 11,77
Такса 50,56 4,04 54,60 54,59 4,37 58,96
Канализација Паушал 157,23 12,57 169,80 169,80 13,58 183,38

 ФИЗИЧКА ЛИЦА : Умчари, Пударци  
У С Л У Г А ОСНОВНА ЦЕНА 8% ПОРЕЗ ДИНАРА ОСНОВНА ЦЕНА 8% ПОРЕЗ ДИНАРА

Вода 26,96 2,15 29,11 29,10 2,33 31,43
Такса 54,48 4,35 58,83 58,82 4,71 63,53

 ПРАВНА ЛИЦА : Гроцка, Болеч, Врчин, Заклопача, Бегаљица  
У С Л У Г А ОСНОВНА ЦЕНА 8% ПОРЕЗ ДИНАРА ОСНОВНА ЦЕНА 8% ПОРЕЗ ДИНАРА

Вода 93,25 7,45 100,70 100,70 8,05 108,75
Канализација 18,52 1,48 20,00 20,00 1,60 21,60
Такса 74,71 5,97 80,68 80,68 6,45 87.13
Канализација паушал 8,89 0,71 9,60 9,59 0,77 10,36

 ПРАВНА ЛИЦА : Умчари, Пударци  
У С Л У Г А ОСНОВНА ЦЕНА 8% ПОРЕЗ ДИНАРА ОСНОВНА ЦЕНА 8% ПОРЕЗ ДИНАРА

Вода 63,48 5,07 68,55 68,55 5,48 74,03
Такса 84,82 6,78 91,60 91,59 7,33 98,92

ЈП „Водовод и канализација”
Председник Управног одбора

Миланче Пантелић, с. р.

ЦЕНОВНИК
услуга ангажовања грађевинских машина за потребе трећих лица

врста услуге основна цена ПДВ 18%  укупно динара повећање цена у 2011.г. од 8%
Рад „Крамера” 4.042,37 727.63 4.770,00/час 5.151,00/час
Рад мини багера „Бобцат” 3.144,07 565,93 3.710,00/час 4.006,00/час

Транспорт мини багера до 10 km 4.491,53 808,47 5.300,00 5.724,00
 -II- до 20 km 7.186,44 1293,56 8.480,00 9.158,00
 -II- преко 20 km 152,54 27,46 180,00/км 194,00/км
Хидраулични подбушивач 1.167,80 210,20 1.378,00/м 1.488,00/м
Сечење асфалта Д=10 cm 449,15 80,85 530,00/м 572,00/м
-II- бетона Д=10 cm 718,64 129,36 848,00/м 915,00/м
-II- АМ.бетона Д=10 cm 898,31 161,69 1.060,00/м 1144,00/м

ЈП „Водовод и канализација”
Председник Управног одбора

Миланче Пантелић, с. р.
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ЦЕНОВНИК
ауто цистерне за воду 45 m црево

М Е С Т О СТАРА ЦЕНА  повећање у 2011. г. од 8%
ОСНОВНА ЦЕНА 8% ПОРЕЗ ДИНАРА ОСНОВНА ЦЕНА 8% ПОРЕЗ ДИНАРА

Гроцка 3.947,22 315,78 4.263,00 4.262,96 341,04 4.604,00
Заклопача 4.373,15 349,85 4.723,00 4.722,22 377,78 5.100,00
Болеч 4.767,59 381,41 5.149,00 5.148,15 411,85 5.560,00
Ритопек 4.767,59 381,41 5.149,00 5.148,15 411,85 5.560,00
Винча 5.197,22 415,78 5.613,00 5.612,96 449,04 6.062,00
Лештане 5.197,22 415,78 5.613,00 5.612,96 449,04 6.062,00
Калуђерица 7.348,15 587,85 7.936,00 7.935,19 634,81 8.570,00
Врчин 7.348,15 587,85 7.936,00 7.935,19 634,81 8.570,00
Врчин - Авалски пут, Траншпед 7.775,00 622,00 8.397,00 8.396,30 671,70 9.068,00
Бегаљица 4.373,15 349,85 4.723,00 4.722,22 377,78 5.100,00
Брестовик 4.373,15 349,85 4.723,00 4.722,22 377,78 5.100,00
Пударци 4.767,59 381,41 5.149,00 5.148,15 411,85 5.560,00
Камендол 5.197,22 415,78 5.613,00 5.612,96 449,04 6.062,00
Умчари 5.197,22 415,78 5.613,00 5.612,96 449,04 6.062,00
Дражањ 7.081,48 566,52 7.648,00 7.647,22 611,78 8.259,00
Живковац 7.081,48 566,52 7.648,00 7.647,22 611,78 8.259,00

ЈП „Водовод и канализација”

Председник Управног одбора
Миланче Пантелић, с. р.

ЦЕНОВНИК
ауто цистерне за фекалије 15 m црево

М Е С Т О СТАРА ЦЕНА  повећање у 2011.г.од 8%
ОСНОВНА ЦЕНА 8% ПОРЕЗ ДИНАРА ОСНОВНА ЦЕНА 8% ПОРЕЗ ДИНАРА

Гроцка 3.176,85 254,15 3.431,00 3.430,56 274,44 3.705,00
Заклопача 3.947,22 315,78 4.263,00 4.262,96 341,04 4.604,00
Болеч 4.593,52 367,48 4.961,00 4.960,19 396,81 5.357,00
Ритопек 4.593,52 367,48 4.961,00 4.960,19 396,81 5.357,00
Винча 4.725,93 378,07 5.104,00 5.103,70 408,30 5.512,00
Лештане 4.725,93 378,07 5.104,00 5.103,70 408,30 5.512,00
Калуђерица 5.837,04 466,96 6.304,00 6.303,70 504,30 6.808,00
Врчин 5.837,04 466,96 6.304,00 6.303,70 504,30 6.808,00
Врчин - Авалски пут, Траншпед 6.793,52 543,48 7.337,00 7.336,11 586,89 7.923,00
Бегаљица 3.947,22 315,78 4.263,00 4.262,96 341,04 4.604,00
Брестовик 3.947,22 315,78 4.263,00 4.262,96 341,04 4.604,00
Пударци 4.593,52 367,48 4.961,00 4.960,19 396,81 5.357,00
Камендол 4.725,93 378,07 5.104,00 5.103,70 408,30 5.512,00
Умчари 4.725,93 378,07 5.104,00 5.103,70 408,30 5.512,00
Дражањ 5.257,41 420,59 5.678,00 5.677,78 454,22 6.132,00
Живковац 5.257,41 420,59 5.678,00 5.677,78 454,22 6.132,00

ЈП „Водовод и канализација”

Председник Управног одбора
Миланче Пантелић, с. р.

ЦЕНОВНИК 
за прање улица по МЗ општине Гроцка

стара цена  повећање у 2011. од 8%
М Е С Т О ОСНОВНА ЦЕНА 8% ПОРЕЗ ДИНАРА ОСНОВНА ЦЕНА 8% ПОРЕЗ ДИНАРА

Гроцка 6.054,63 484,37 6.539,00 6.538,89 523,11 7.062,00
Заклопача 7.066,67 565,33 7.632,00 7.631,48 610,52 8.242,00
Болеч 8.076,85 646,15 8.723,00 8.722,22 697,78 9.420,00
Ритопек 8.076,85 646,15 8.723,00 8.722,22 697,78 9.420,00
Винча 9.088,89 727,11 9.816,00 9.815,74 785,26 10.601,00
Лештане 9.088,89 727,11 9.816,00 9.815,74 785,26 10.601,00
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стара цена  повећање у 2011. од 8%
М Е С Т О ОСНОВНА ЦЕНА 8% ПОРЕЗ ДИНАРА ОСНОВНА ЦЕНА 8% ПОРЕЗ ДИНАРА

Калуђерица 11.112,96 889,04 12.002,00 12.001,85 960,15 12.962,00
Врчин 11.112,96 889,04 12.002,00 12.001,85 960,15 12.962,00
Бегаљица 7.066,67 565,33 7.632,00 7.631,48 610,52 8.242,00
Брестовик 7.066,67 565,33 7.632,00 7.631,48 610,52 8.242,00
Пударци 8.076,85 646,15 8.723,00 8.722,22 697,78 9.420,00
Камендол 9.088,89 727,11 9.816,00 9.815,74 785,26 10.601,00
Умчари 9.088,89 727,11 9.816,00 9.815,74 785,26 10.601,00
Дражањ 10.100,93 808,07 10.909,00 10.908,33 872,67 11.781,00
Живковац 10.100,93 808,07 10.909,00 10.908,33 872,67 11.781,00

НАПОМЕНА: Ценовник важи за прање улице по једној тури аутоцистерне са водом од 7 m³.

ЈП „Водовод и канализација”

Председник Управног одбора
Миланче Пантелић, с. р.

УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА И САГЛАСНОСТИ

СТАРА ЦЕНА  ПОВЕЋАЊЕ У 2011. ОД 8%
У С Л У Г А ОСНОВНА 

ЦЕНА
18% ПОРЕЗ УКУПНО 

ДИНАРА
ОСНОВНА 

ЦЕНА
18% ПОРЕЗ УКУПНО 

ДИНАРА
1. Накнада за израду техничких услова за индивидуална домаћинства 2.883,90 519,10 3.403,00 3.114,41 560,59 3.675,00
2. Накнада за издавање сагласности по претходно издатим техничким условима 7.211,02 1.297,98 8.509,00 7.787,29 1.401,71 9.189,00
3.Уцртавање инсталација по км:            

 '- за размере до 1 : 500 4.933,91 888,09 5.822,00 5.327,97 959,03 6.287,00
 '- за размере до 1 : 1000 2.694,92 485,08 3.180,00 2.910,17 523,83 3.434,00
 '- за размере до 1:2 500 1.517,80 273,20 1.791,00 1.638,98 295,02 1.934,00

4. Надокнада за издавање и израду техничких услова за занатске радње, друштвене 
објекте

8.652,55 1.557,45 10.210,00 9.344,07 1.681,93 11.026,00

5. Издавање потврде о могућности коришћења комуналних услуга 955,94 172,06 1.128,00 1.032,20 185,80 1.218,00

ЈП „Водовод и канализација”
Председник Управног одбора

Миланче Пантелић, с. р.

УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРИКЉУЧКА И СПАЈАЊЕ УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА НА ВОДОВОДНУ 
И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ

СТАРА ЦЕНА  ПОВЕЋАЊЕ У 2011. ОД 8%
РЕД. 
БР.

УСЛУГА ОСНОВНА 
ЦЕНА

18% 
ПОРЕЗ

УКУПНО 
ДИНАРА

ОСНОВНА 
ЦЕНА

18% 
ПОРЕЗ

УКУПНО 
ДИНАРА

1 Цена водоводног прикључка за индивидуално домаћинство (у цену улази само монта-
жа прикључка) промер ø 3/4" 

18.195,78 3.275,22 21.471,00 19.650,85 3.537,15 23.188,00

2 Цена водоводног прикључка за индивидуално домаћинство (у цену улази само монта-
жа прикључка) промер ø 1" 

22.190,69 3.994,31 26.185,00 23.965,25 4.313,75 28.279,00

3 Цена водоводног прикључка за занатске радње и друштвене објекте (по локалу) про-
мер ø1/2 "

23.685,61 4.263.39 27.949,00 25.579,66 4.604,34 30.184,00

4 Цена водоводног прикључка за занатске радње и друштвене објекте (по локалу) про-
мер ø3/4 "

25.079,68 4.514,32 29.594,00 27.085,59 4.875,41 31.961,00

5 Цена водоводног прикључка за занатске радње и друштвене објекте (по локалу) про-
мер ø 1 "

28.683,07 5.162,93 33.846,00 30.977,12 5.575,88 36.553,00

6 Цена водоводног прикључка за занатске радње , друштвене објекте , стамбене зграде 
промер ø 5/4"

37.618,67 6.771,33 44.390,00 40.627,97 7.313,03 47.941,00

7 Цена водоводног прикључка за занатске радње , друштвене објекте , стамбене зграде 
промер ø 6/4"

44.784,77 8.061,23 52.846,00 48.366,95 8.706,05 57.073,00

8 Цена водоводног прикључка за занатске радње, друштвене објекте , стамбене зграде 
промер ø2 "

57.323,76 10.318,24 67.642,00 61.909,32 11.143,68 73.053,00

9 Цена водоводног прикључка за занатске радње и друштвене објекте ,стамбене зграде 
промер ø3 "

93.152,59 16.767,41 109.920,00 100.604,23 18.108,77 118.713,00

10 Цена канализационог прикључка за индивидуална домаћинства ( у цену улази само 
монтажа прикључка)

16.744,93 3.014,07 19.759,00 18.083,90 3.255.10 21.339,00

11 Цена канализационог прикључка за занатске радње и друштвене објекте ,зграде (за вод. 
промер 1/2”,3/4”,1’)

21.662,73 3.899,27 25.562,00 23.394,92 4.211,08 27.606,00

12 Цена канализационог прикључка за занатске радње ,друштвене објекте ,зграде ( за вод. 
промер 5/4’ , 6/4”)

32.244,93 5.804,07 38.049,00 34.823,73 6.268,27 41.092,00

13 Цена канализационог прикључка за занатске радње, друштвене објекте (,зграде ( за вод. 
промер 2”)

50.159,35 9.028,65 59.188,00 54.172,03 9.750,97 63.923,00

14 Цена канализационог прикључка за занатске радње, друштвене објекте ,зграде ( за вод. 
промер 3”)

80.613,60 14.510,40 95.124,00 87.061,86 15.671,14 102.733,00
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СТАРА ЦЕНА  ПОВЕЋАЊЕ У 2011. ОД 8%
РЕД. 
БР.

УСЛУГА ОСНОВНА 
ЦЕНА

18% 
ПОРЕЗ

УКУПНО 
ДИНАРА

ОСНОВНА 
ЦЕНА

18% 
ПОРЕЗ

УКУПНО 
ДИНАРА

15 Легализација бесправног урађеног прикључка за индивидуална домаћинства ( у цену је 
урачуната контрола извршених радова и уцртавање у плански документ)-ИЗНОС СЕ 
ДОДАЈЕ НА ЦЕНУ ПРИКЉУЦКА

6.269,50 1.128,50 7.398,00 6.770,34 1.218,66 7.989,00

16 Легализација бесправног урађеног прикључка за занатске радње и друштвене објекте 
по локалима ( у цену је урачуната контрола извршених радова и уцртавање у плански 
документ)- ИЗНОС СЕ ДОДАЈЕ НА ЦЕНУ ПРИКЉУЦКА

8.956,79 1.612,21 10.569,00 9.672,88 1.741.12 11.414,00

17 Накнада за водоводни прикључак код принудног искључења ( за неблаговремено 
плаћање потрошње воде, неовлашћена замена водомера)

           

   искључење са главног цевовода 4.331,36 779,64 5.111,00 4.677,12 841,88 5.519,00
   искључење из водоводног склоништа 865,26 155,74 1.021,00 933,90 168,10 1.102,00
  Замена стакла на водомеру            
   О 3/4'' 817,00 147,00 964,00 иста цена иста цена иста цена

18  О 1'' 1.035,60 186,40 1.222,00 иста цена иста цена иста цена
19 Промена власника корисника комуналних услуга            

 - физичка лица 449,16 80,84 530,00 484,75 87,25 572,00
 - пословни простор - правна лица 628,82 113,18 742,00 678,81 122,19 801,00

20 Издавање потврда о измирењу комуналних услуга            
 - приватно домаћинство и станари 449,16 80,84 530,00 484,75 87,25 572,00
 - пословни простор - правна лица 628,82 113,18 742,00 678,81 122,19 801,00

21 Цена водоводног и канализационог прикључка за корисника који су учествовали у 
изградњи мреже умањује се за 50% од вредности утврђене ценовником

           

22 Накнада за раздвајање прикључка умањује се за 50% вредности утврђене ценовником            
са домаћинства на локал 50% од цене за локал            
са домаћинства на домаћинство 50% од цене за домаћинство            
са локала на домачинство 50% од цене за домаћинство            

Јавно предузеће „Водовод и канализација” Гроцка
Број 3287/1, 28. децембра 2010. године

Председник Управног одбора
Миланче Пантелић, с. р.

СОПОТ

Скупштина градске општине Сопот на седници одржа-
ној 29. децембра 2010. године, на основу чл. 28-32. и члана 
43. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник 
РС”, бр. 54/2009 и 73/2010-3), члана 32. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), и чл. 18. и 
19. Статута градске општине Сопот („Службени лист града 
Београда”, бр. 45/08 и 12/10), донела је

ОДЛУКУ
О ЧЕТВРТОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ ЗА 2010. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Члан 1. Одлуке о буџету градске општине Сопот за 2010. 

годину („Службени лист града Београда”, бр. 62/I/2009, 
12/10, 25/10 и 35/10) мења се и гласи:

Укупни приходи буџета градске општине Сопот за 2010. 
годину утврђују се у износу од 425.402.506,25 динара, а 
састоји се од:

– примања текуће године у износу од 405.018.000,00 
динара – утврђенa Одлуком о обиму средстава за вршење 
послова града и градских општина и утврђивању прихода 
и примања који припадају граду, односно градским општи-
нама у 2010. години ( „Службени лист града Београда”, бр. 
60/09 и 22/10)

– текућег трансфера општинама за класичну потрошњу 
(за уклањање дивљих депонија) у износу од 500.000,00 дина-
ра и исти се распоређује на позицију 37 – стални трошкови

– текућег трансфера општинама за класичну потрошњу 
(за покриће дела трошкова изласка службеног лица на те-
рен ради закључења брака) у износу од 20.000,00 динара 
који се распоређује на позицију 27 – материјал,

– капиталног трансфера од града за уређење атарских 
путева у износу од 2.357.570,00 динара који се распоређује 
на позицију 45 – зграде и грађевински објекти и 

– нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у 
износу од 17.506.936,25 динара.

Вишак прихода у износу од 17.506.936,25 динара распо-
ређује се за следеће намене:

– Износ од 5.000.000,00 динара распоређује се на пози-
цију 6 – субвенције јавним нефинансијским предузећима,

– Износ од 5.000.000,00 динара распоређује се на пози-
цију 12 – текуће донације и трансфери осталим нивоима 
власти – текуће одржавање основних школа и

– Износ од 7.506.936,25 динара распоређује се на пози-
цију 41 – текуће поправке и одржавање односно распо-
ређује се за покриће трошкова текућег одржавања зграда 
месних заједница и одржавање осталих објеката. 

Члан 2.
Члан 2. Одлуке о буџету градске општине Сопот за 2010. 

годину мења се и гласи:
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу 

од 2.142.579,26 динара. О коришћењу ових средстава одлу-
чује председник општине.
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Члан 3.
Члан 3. Одлуке о буџету градске општине Сопот за 2010. годину мења се и гласи:
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 10.000,00 динара. Одлуку о употреби средстава сталне 

буџетске резерве у појединачним случајевима доноси председник градске општине.

Члан 4.
У члану 4. Одлуке о буџету градске општине Сопот за 2010. годину („Службени лист града Београда”, бр. 62/I/2009, 

12/10, 25/10 и 35/10) табела I – ПРИХОДИ мења се и гласи:
Економска класификација   Опис Укупна средства

  I Класични приходи (А+Б) 266.869.570,00
  А ИЗВОРНИ КЛАСИЧНИ ПРИХОДИ ОПШТИНЕ 42.068.000,00

711147   Порез на земљиште 991.000,00
713121   Порез на имовину од физичких лица 14.488.000,00
713122   Порез на имовину од правних лица 6.579.000,00
714513   Комунална такса за држање моторних возила 7.000.000,00
714573   Комунална такса за коришћење витрина 50.000,00
716111   Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 10.600.000,00
741531   Комунална такса за заузеће јавних површина 260.000,00
741532   Комунална такса за коришћење простора за паркирање 25.000,00
741151   Приходи од камата 744.000,00
742251   Општинске административне таксе 1.331.000,00
742152   ПДВ на бруто приход од закупа за класични оквир 0,00
743351   Новчане казне 0,00
743353   Мандатне казне 0,00
745151   Мешовити и неодређени приходи 0,00

  Б УСТУПЉЕНИ ПРИХОДИ ОДЛУКОМ 224.801.570,00
711111   Порез на зараде 14.874.000,00

711121, 122   Порез на приход од самосталних делатности 47.791.000,00
711143, 48   Порез на приход од непокретности 4.384.000,00

711146   Порез на приход од пољопривреде 23.000,00
713311   Порез на наслеђе и поклон 2.803.000,00

713421,422,423   Порез на пренос апсолутних права 16.000.000,00
733141   Текући трансфери општинама за класичну потрошњу 136.049.000,00
733157   Текући трансфери градова у корист нивоа општина 520.000,00
733253   Капитални трансфери од града 2.357.570,00

  II Наменски приходи (а+б) 141.026.000,00
  а ИЗВОРНИ НАМЕНСКИ ПРИХОДИ ОПШТИНЕ 24.620.000,00

711180   Самодоприноси 20.000,00
741534,36   Накнада за коришћење грађевинског земљишта 24.600.000,00

742152   Приход од закупа (нето)-општински део 0,00
  б ПРИХОДИ УСТУПЉЕНИ ОДЛУКОМ 116.406.000,00

711111   Порез на зараде 54.615.000,00
714514   Годишња накнада за моторна возила 3.394.000,00
714547   Накнада за загађивање животне средине 1.211.000,00
733141   Текући трансфери општинама за наменску потрошњу 57.186.000,00

    УКУПНО ( I + II ) 407.895.570,00
321 III Вишак прихода 17.506.936,25

    УКУПНО ( I + II + III ) 425.402.506,25

У члану 4. Одлуке о буџету градске општине Сопот за 2010. годину („Службени лист града Београда”, бр. 62/I/2009, 
12/10, 25/10 и 35/10) табела II – РАСХОДИ мења се и гласи:

Економска 
класификација

Врста расхода Средства из буџета Издаци из 
додатних извора

Укупна средства

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 85,023,000.00   85,023,000.00
411 Плате и додаци запослених 66,800,000.00   66,800,000.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 11,891,000.00   11,891,000.00
414 Социјална давања запосленима 1,800,000.00   1,800,000.00
415 Накнаде запосленима 872,000.00   872,000.00
417 Накнаде члановима Већа и одборницима 3,660,000.00   3,660,000.00
42 КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА 77,372,000.00 7,506,936.25 84,878,936.25

421 Стални трошкови 29,635,000.00   29,635,000.00
422 Трошкови путовања 177,000.00   177,000.00
423 Услуге по уговору 4,500,000.00   4,500,000.00
424 Специјализоване услуге 2,650,000.00   2,650,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 20,510,000.00 7,506,936.25 28,016,936.25
426 Материјал 19,900,000.00   19,900,000.00
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Економска 
класификација

Врста расхода Средства из буџета Издаци из 
додатних извора

Укупна средства

45 СУБВЕНЦИЈЕ 5,480,000.00 5,000,000.00 10,480,000.00
451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 5,480,000.00 5,000,000.00 10,480,000.00
46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 18,652,420.74 5,000,000.00 23,652,420.74

463 Основно образовање 10,500,000.00 5,000,000.00 15,500,000.00
465 Остале донације,дотације и трансфери 8,152,420.74   8,152,420.74
47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 150,000.00   150,000.00

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 150,000.00   150,000.00
48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 15,044,200.00   15,044,200.00

481 Донације невладиним организацијама 11,844,200.00   11,844,200.00
482 Порези,обавезне таксе и казне 2,700,000.00   2,700,000.00
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 500,000.00   500,000.00
485 Накнада штете 0.00   0.00
49 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 2,152,579.26   2,152,579.26

499 Средства резерве 2,152,579.26   2,152,579.26
51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 203,827,370.00   203,827,370.00

511 Зграде, грађевински објекти и инфраструктура 202,382,370.00   202,382,370.00
512 Опрема 1,445,000.00   1,445,000.00
54 ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА 194,000.00   194,000.00

541 Земљиште 194,000.00   194,000.00
  УКУПНА СРЕДСТВА 407,895,570.00 17,506,936.25 425,402,506.25

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 5.
У члану 5. одлуке табела се мења и гласи:

Раз-
део

Гла-
ва

Функ-
ција

Пози-
ција

Економ-
ска класи-
фикација

Опис Средства 
из буџета

Издаци из 
додатних 

извора

Укупна 
средства

01 1       СКУПШТИНА ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ      
    110     Извршни и законодавни органи    
      1 417 Накнаде члановима Већа градске општине и одборницима 3,660,000.00   3,660,000.00
      2 421 Стални трошкови 135,000.00 135,000.00
      3 422 Трошкови путовања 40,000.00   40,000.00
      4 423 Услуге по уговору 1,400,000.00 1,400,000.00
      5 426 Материјал 300,000.00   300,000.00
      6 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 5,480,000.00 5,000,000.00 10,480,000.00
      7 465 Остале донације,дотације и трансфери 6,327,420.74   6,327,420.74
      8 481 Дотације невладиним организацијама 575,200.00   575,200.00
      9 481 Донације политичким странкама 97,000.00   97,000.00
      10 499 Средства сталне резерве 10,000.00 10,000.00
      11 499 Средства текуће резерве 2,142,579.26   2,142,579.26
          Извор финансирања за функцију 110:    
        01 Приходи из буџета 20,167,200.00   20,167,200.00
        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.   5,000,000.00 5,000,000.00
          Укупно за функцију 110 20,167,200.00 5,000,000.00 25,167,200.00
  1.1       ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ      
    912     Основно образовање    
      12 463 Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти 10,500,000.00 5,000,000.00 15,500,000.00
          Извор финансирања за функцију 912:    
        01 Приходи из буџета 10,500,000.00   10,500,000.00
        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.   5,000,000.00  
          Укупно за функцију 912 10,500,000.00 5,000,000.00 15,500,000.00
  1.2       КУЛТУРА      
    820     Услуге културе    
      13 465 Текуће дотације и трансфери 1,825,000.00   1,825,000.00
      14 481 Дотације верским заједницама 612,000.00 612,000.00
          Извор финансирања за функцију 820:      
        01 Приходи из буџета 2,437,000.00   2,437,000.00
          Укупно за функцију 820 2,437,000.00   2,437,000.00
  1.3       СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА      
    810     Услуге рекреације и спорта      
      15 481 Дотације спортским организацијама 10,500,000.00   10,500,000.00
      16 481 Развој школског спорта 60,000.00   60,000.00
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Раз-
део

Гла-
ва

Функ-
ција

Пози-
ција

Економ-
ска класи-
фикација

Опис Средства 
из буџета

Издаци из 
додатних 

извора

Укупна 
средства

          Извор финансирања за функцију 810:      
        01 Приходи из буџета 10,560,000.00   10,560,000.00
          Укупно за функцију 810 10,560,000.00   10,560,000.00
  1.4       Развој заједнице      
    620     Развој заједнице      
      17 511 Капитална улагања 0.00   0.00
          Извор финансирања за функцију 620:      
        01 Приходи из буџета 0.00   0.00
          Укупно за раздео 01 43,664,200.00 10,000,000.00 53,664,200.00

02         УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ    
  130     Опште услуге      
    18 411 Плате и додаци запослених 63,500,000.00 63,500,000.00
      19 412 Социјални доприноси на терет послодавца 11,300,000.00   11,300,000.00
    20 414 Социјална давања запосленима 1,800,000.00   1,800,000.00
      21 415 Накнаде трошкова за запослене 810,000.00 810,000.00
      22 421 Стални трошкови 8,000,000.00   8,000,000.00
      23 422 Трошкови путовања 100,000.00   100,000.00
    24 423 Услуге по уговору 2,200,000.00 2,200,000.00
      25 424 Специјализоване услуге 150,000.00   150,000.00
      26 425 Текуће поправке и одржавање 2,860,000.00 2,860,000.00
    27 426 Материјал 3,000,000.00   3,000,000.00
      28 482 Порези и обавезне таксе 800,000.00   800,000.00
      28a 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 500,000.00 500,000.00
      29 511 Зграде и грађевински објекти 1,710,000.00   1,710,000.00
    30 512 Опрема 1,352,000.00 1,352,000.00
      31 541 Земљиште 194,000.00   194,000.00
          Извор финансирања за функцију 130:    
      01 Приходи из буџета 98,276,000.00   98,276,000.00
          Укупно за функцију 130 98,276,000.00 98,276,000.00
  090     Социјална заштита некласификована на другом месту      
      32 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 150,000.00   150,000.00
          Извор финансирања за функцију 090:      
        01 Приходи из буџета 150,000.00   150,000.00
          Укупно за функцију 090 150,000.00   150,000.00
          Укупно за раздео 02 98,426,000.00 98,426,000.00

03         ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СОПОТ      
  1       РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ      
  620     Развој заједнице    
    33 411 Плате и додаци запослених 3,300,000.00   3,300,000.00
      34 412 Социјални доприноси на терет послодавца 591,000.00 591,000.00
      35 414 Социјална давања запосленима 0.00   0.00
      36 415 Накнаде трошкова за запослене 62,000.00   62,000.00
      37 421 Стални трошкови 21,500,000.00   21,500,000.00
      38 422 Трошкови путовања 37,000.00   37,000.00
    39 423 Услуге по уговору 900,000.00   900,000.00
      40 424 Специјализоване услуге 2,500,000.00 2,500,000.00
      41 425 Текуће поправке и одржавање 9,200,000.00 7,506,936.25 16,706,936.25
      42 426 Материјал 16,600,000.00   16,600,000.00
      43 482 Порези и обавезне таксе 1,900,000.00   1,900,000.00
      44 485 Накнада штете 0.00 0.00
      45 511 Зграде и грађевински објекти 200,672,370.00   200,672,370.00
      46 512 Опрема 93,000.00   93,000.00
          Извор финансирања за функцију 620:      
      01 Приходи из буџета 257,355,370.00   257,355,370.00
        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.   7,506,936.25  
          Укупно за функцију 620 257,355,370.00 7,506,936.25 264,862,306.25
  2       ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ      
    912     Основно образовање      
      47 425 Текуће поправке и одржавање 8,450,000.00   8,450,000.00
          Извор финансирања за функцију 912:      
        01 Приходи из буџета 8,450,000.00   8,450,000.00
          Укупно за функцију 912 8,450,000.00 8,450,000.00
          Укупно за раздео 03 265,805,370.00 7,506,936.25 273,312,306.25
          УКУПНО 407,895,570.00 17,506,936.25 425,402,506.25
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Члан 6.
У осталом делу одредбе Одлуке о буџету градске општине Сопот за 2010. годину („Службени лист града Београда”, бр. 

62/I/2009, 12/10, 25/10 и 35/10), остају непромењене.

Члан 7.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењиваће се 

од 1. јануара 2010. године.

Скупштина градске општине Сопот
Број 400-6/2010-IV, 29. децембра 2010. године

Председник
Миладин Марјановић, с. р.

Скупштина градске општине Сопот на седници одржаној 29. децембра 2010. године, на основу чл. 28–32. и члана 43. 
став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09 и 73/2010-3), члана 32. Закона о локалној самоуп-
рави („Службени гласник РС”, број 129/07) и чл. 18. и 19. Статута градске општине Сопот („Службени лист града Београ-
да”, бр. 45/08 и 12/10) донела је

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ ЗА 2011. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Укупни приходи буџета градске општине Сопот за 2011. годину утврђују се у износу од 259.374.000,00 динара.

Члан 2.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 3.891.000,00 динара. О коришћењу ових средстава одлучује 

председник општине.

Члан 3.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 500.000,00 динара. Одлуку о употреби средстава сталне 

буџетске резерве у појединачним случајевима доноси председник градске општине.

Члан 4.
Приходи и примања по врстама и расходи и издаци по основним наменама утврђују се у следећим износима:

I – Приходи

Економска класификација   Опис Укупна средства
  I Класични приходи (А+Б) 218,348,000.00
  А ИЗВОРНИ КЛАСИЧНИ ПРИХОДИ ОПШТИНЕ 39,522,000.00

713121   Порез на имовину од физичких лица 14,500,000.00
713122   Порез на имовину од правних лица 6,137,000.00
714513   Комунална такса за држање моторних возила 6,000,000.00
714573   Комунална такса за коришћење витрина 7,000.00
716111   Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 10,140,000.00
741531   Комунална такса за заузеће јавних површина 300,000.00
741532   Комунална такса за коришћење простора за паркирање 25,000.00
741151   Приходи од камата 913,000.00
742251   Општинске административне таксе 1,500,000.00

  Б УСТУПЉЕНИ ПРИХОДИ ОДЛУКОМ 178,826,000.00
711121   Порез на приход од самосталних делатности према стварно оствареном приходу 7,644,000.00
711122   Порез на приход од самосталних делатности према паушално утврђеном приходу 18,000,000.00
711143   Порез на приход од непокретности 4,935,000.00
711148   Порез на приход од непокретности на основу решења пореских органа 65,000.00
713311   Порез на наслеђе и поклон 2,500,000.00
713421   Порез на пренос апсолутних права на непокретности 6,804,000.00
713423   Порез на пренос апсолутних права на половним мот. возилима 1,525,000.00
733141   Текући трансфери општинама за класичну потрошњу 137,353,000.00
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Економска класификација   Опис Укупна средства
  II Наменски приходи (а+б) 41,026,000.00
  а ИЗВОРНИ НАМЕНСКИ ПРИХОДИ ОПШТИНЕ 12,105,000.00

741534   Накнада за коришћење грађевинског земљишта 12,105,000.00
  б ПРИХОДИ УСТУПЉЕНИ ОДЛУКОМ 28,921,000.00

714514   Годишња накнада за моторна возила 3,873,000.00
714547   Накнада за загађивање животне средине 1,500,000.00
733141   Текући трансфери општинама за наменску потрошњу 23,548,000.00

    УКУПНО ( I + II ) 259,374,000.00

II – Расходи

Економска 
класификација Врста расхода Средства из буџета

Издаци из 
додатних извора Укупна средства

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 106,906,000.00   106,906,000.00
411 Плате и додаци запослених 82,363,000.00   82,363,000.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 14,743,000.00   14,743,000.00
413 Накнаде у натури 500,000.00   500,000.00
414 Социјална давања запосленима 3,200,000.00   3,200,000.00
415 Накнаде запосленима 1,100,000.00   1,100,000.00
417 Накнаде члановима Већа градске општине и одборницима 5,000,000.00   5,000,000.00
42 КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА 36,125,000.00   36,125,000.00

421 Стални трошкови 15,125,000.00   15,125,000.00
422 Трошкови путовања 500,000.00   500,000.00
423 Услуге по уговору 5,300,000.00   5,300,000.00
424 Специјализоване услуге 1,000,000.00   1,000,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 6,200,000.00   6,200,000.00
426 Материјал 8,000,000.00   8,000,000.00
45 СУБВЕНЦИЈЕ 10,000,000.00   10,000,000.00

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 10,000,000.00   10,000,000.00
46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 14,000,000.00   14,000,000.00

463 Основно образовање 8,000,000.00   8,000,000.00
465 Остале донације,дотације и трансфери 6,000,000.00   6,000,000.00
47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 20,400,000.00   20,400,000.00

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 20,400,000.00   20,400,000.00
48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 16,898,470.00   16,898,470.00

481 Донације невладиним организацијама 12,298,470.00   12,298,470.00
482 Порези,обавезне таксе и казне 3,500,000.00   3,500,000.00
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000,000.00   1,000,000.00
485 Накнада штете 100,000.00   100,000.00
49 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 4,391,000.00   4,391,000.00

499 Средства резерве 4,391,000.00   4,391,000.00
51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 48,653,530.00   48,653,530.00

511 Зграде, грађевински објекти и инфраструктура 46,553,530.00   46,553,530.00
512 Опрема 2,100,000.00   2,100,000.00
54 ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА 2,000,000.00   2,000,000.00

541 Земљиште 2,000,000.00   2,000,000.00
  УКУПНА СРЕДСТВА 259,374,000.00 0.00 259,374,000.00

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 5.
Приходи из члана 1. ове одлуке у износу од 259.374.000,00 динара распоређују се по корисницима и то:

Раз-
део

Гла-
ва

Функ-
ција

Пози-
ција

Економ-
ска класи-
фикација

Опис Средства 
из буџета

Издаци 
из додатних 

извора

Укупна 
средства

01 1.1       СКУПШТИНА ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ      
    110     Извршни и законодавни органи    
      1 417 Накнаде члановима Већа градске општине и одборницима 5,000,000.00   5,000,000.00
      2 421 Стални трошкови 500,000.00 500,000.00
      3 422 Трошкови путовања 100,000.00   100,000.00
      4 423 Услуге по уговору 1,800,000.00 1,800,000.00
      5 426 Материјал 1,000,000.00   1,000,000.00
      6 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 10,000,000.00 10,000,000.00
      7 465 Остале донације,дотације и трансфери 5,000,000.00   5,000,000.00
      8 481 Дотације невладиним организацијама 1,000,000.00   1,000,000.00
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Раз-
део

Гла-
ва

Функ-
ција

Пози-
ција

Економ-
ска класи-
фикација

Опис Средства 
из буџета

Издаци 
из додатних 

извора

Укупна 
средства

      9 481 Донације политичким странкама 98,470.00   98,470.00
      10 499 Средства сталне резерве 500,000.00 500,000.00
      11 499 Средства текуће резерве 3,891,000.00   3,891,000.00
          Извор финансирања за функцију 110:    
        01 Приходи из буџета 28,889,470.00   28,889,470.00
          Укупно за функцију 110 28,889,470.00 0.00 28,889,470.00
  1.2       ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ      
    912     Основно образовање    
      12 463 Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти 8,000,000.00   8,000,000.00
      13 472 Накнаде из буџета за образовање 20,000,000.00   20,000,000.00
          Извор финансирања за функцију 912:    
        01 Приходи из буџета 28,000,000.00   28,000,000.00
          Укупно за функцију 912 28,000,000.00 28,000,000.00
  1.3       КУЛТУРА      
    820     Услуге културе    
      14 465 Текуће дотације и трансфери 1,000,000.00   1,000,000.00
      15 481 Дотације верским заједницама 700,000.00 700,000.00
          Извор финансирања за функцију 820:      
        01 Приходи из буџета 1,700,000.00   1,700,000.00
          Укупно за функцију 820 1,700,000.00 1,700,000.00
  1.4       СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА      
    810     Услуге рекреације и спорта      
      16 481 Дотације спортским организацијама 10,000,000.00   10,000,000.00
      17 481 Развој школског спорта 500,000.00   500,000.00
          Извор финансирања за функцију 810:      
        01 Приходи из буџета 10,500,000.00   10,500,000.00
          Укупно за функцију 810 10,500,000.00   10,500,000.00
          Укупно за раздео 01 69,089,470.00 0.00 69,089,470.00

02         УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ    
  2.1 130     Oпште услуге      
    18 411 Плате и додаци запослених 77,320,000.00 77,320,000.00
      19 412 Социјални доприноси на терет послодавца 13,840,000.00   13,840,000.00
      20 413 Накнаде у натури 500,000.00   500,000.00
    21 414 Социјална давања запосленима 3,000,000.00   3,000,000.00
      22 415 Накнаде трошкова за запослене 1,000,000.00 1,000,000.00
      23 421 Стални трошкови 10,000,000.00   10,000,000.00
      24 422 Трошкови путовања 300,000.00   300,000.00
    25 423 Услуге по уговору 3,000,000.00 3,000,000.00
      26 424 Специјализоване услуге 400,000.00   400,000.00
      27 425 Текуће поправке и одржавање 3,200,000.00 3,200,000.00
    28 426 Материјал 4,000,000.00   4,000,000.00
      29 482 Порези и обавезне таксе 2,000,000.00 2,000,000.00
      30 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 1,000,000.00 1,000,000.00
      31 511 Зграде и грађевински објекти 15,298,530.00   15,298,530.00
    32 512  Опрема 2,000,000.00 2,000,000.00
      33 541 Земљиште 2,000,000.00   2,000,000.00
          Извор финансирања за функцију 130:    
      01 Приходи из буџета 138,858,530.00   138,858,530.00
          Укупно за функцију 130 138,858,530.00 138,858,530.00
  2.2 090     Социјална заштита некласификована на другом месту      
    34 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 400,000.00 400,000.00
          Извор финансирања за функцију 090:      
        01 Приходи из буџета 400,000.00   400,000.00
          Укупно за функцију 090 400,000.00   400,000.00
          Укупно за раздео 02 139,258,530.00 139,258,530.00

03         ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СОПОТ      
  3.1       РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ      
  620     Развој заједнице    
    35 411 Плате и додаци запослених 5,043,000.00   5,043,000.00
      36 412 Социјални доприноси на терет послодавца 903,000.00 903,000.00
      37 414 Социјална давања запосленима 200,000.00   200,000.00
      38 415 Накнаде трошкова за запослене 100,000.00   100,000.00
      39 421 Стални трошкови 4,625,000.00   4,625,000.00
      40 422 Трошкови путовања 100,000.00   100,000.00
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Раз-
део

Гла-
ва

Функ-
ција

Пози-
ција

Економ-
ска класи-
фикација

Опис Средства 
из буџета

Издаци 
из додатних 

извора

Укупна 
средства

    41 423 Услуге по уговору 500,000.00   500,000.00
      42 424 Специјализоване услуге 600,000.00 600,000.00
      43 425 Текуће поправке и одржавање 1,500,000.00   1,500,000.00
      44 426 Материјал 3,000,000.00   3,000,000.00
      45 482 Порези и обавезне таксе 1,500,000.00   1,500,000.00
      46 485 Накнада штете 100,000.00 100,000.00
      47 511 Зграде и грађевински објекти 21,255,000.00   21,255,000.00
      48 511 Капитална улагања 10,000,000.00   10,000,000.00
      49 512 Опрема 100,000.00   100,000.00
          Извор финансирања за функцију 620:      
      01 Приходи из буџета 49,526,000.00   49,526,000.00
          Укупно за функцију 620 49,526,000.00 0.00 49,526,000.00
  3.2       ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ      
    912     Основно образовање      
      50 425 Текуће поправке и одржавање 1,500,000.00   1,500,000.00
          Извор финансирања за функцију 912:      
        01 Приходи из буџета 1,500,000.00   1,500,000.00
          Укупно за функцију 912 1,500,000.00 1,500,000.00
          Укупно за раздео 03 51,026,000.00 0.00 51,026,000.00
          УКУПНО 259,374,000.00 0.00 259,374,000.00

Члан 6.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извр-

шавају се сразмерно оствареним примањима буџета.
Ако се у току године примања смање, издаци буџе-

та извршаваће се по приоритетима, и то обавезе утврђене 
законским прописима на постојећем нивоу и минимални 
стални трошкови неопходни за несметано функционисање 
корисника буџетских средстава.

Члан 7.
Буџетски корисници могу користити средства распо-

ређена овом одлуком само за намене за које су им, по њихо-
вим захтевима, та средства одобрена и пренета.

Корисници средстава буџета могу преузимати обаве-
зе на терет буџета само до износа апропријације утврђене 
овом одлуком.

Члан 8.
Средства распоређена за финансирање програма ко-

рисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева, а у 
складу са утврђеним износом апропријација.

Уз захтев за пренос, корисници су дужни да доста-
ве комплетну документацију за плаћање на основу које је 
утврђена обавеза корисника буџетских средстава.

Члан 9.
Дозвољени оквир за потрошњу градске општине Сопот 

за 2011. годину повећава се за износ средстава која се пре-
носе из буџета града за конкретне намене, на основу акта 
градоначелника града.

Члан 10.
Уколико у току реализације средстава предвиђених 

овом одлуком, дође до измена у Правилнику о стандардном 
касификационом оквиру и контном плану за буџетски сис-
тем, Одсек за финансије ће извршити одговарајуће измене 
ове одлуке.

Члан 11.
Председник градске општине је наредбодавац за извр-

шење буџета и одговоран је за извршење ове одлуке.

Члан 12.
Председник градске општине може донети одлуку о 

промени износа апропријација у складу са чланом 61. Зако-
на о буџетском систему.

Члан 13.
Уколико се у току године стекну објективни услови, (из-

мена законских прописа, смањење броја запослених, про-
мена надлежности и друго) председник градске општине 
може у току године одредити и друге износе апропријација, 
а до одређеног нивоа потрошње.

Члан 14.
За законито и наменско коришћење средстава распо-

ређених овом одлуком одговорни су руководиоци директ-
них и индиректних буџетских корисника.

Члан 15.
Уговори о набавци добара, пружању услуга и извођењу 

грађевинских радова, које закључују директни и индирект-
ни корисници буџетских средстава морају бити додељени у 
складу са прописима који регулишу јавне набавке.

Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним 
набавкама сматра се набавка чија је вредност дефинисана 
законом којим се уређује буџет Републике Србије за 2011. 
годину. 

Члан 16.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда” а примењи-
ваће се од 1. јануара 2011. године.

Скупштина градске општине Сопот
Број 400-7/2010-IV, 29. децембра 2010. године

Председник
Миладин Марјановић, с. р. 
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Страна
Правилник о утврђивању критеријума за на-

грађивање београдских спортских клубова за учеш-
ће и постигнуте успехе у европским лигама, европ-
ским клубовима и регионалним такмичењима– – –  1

Акти градских општина
ВОЖДОВАЦ

Одлука о престанку мандата одборника 
Скупштине градске општине Вождовац  – – – – – –  2

Одлука о престанку мандата одборника 
Скупштине градске општине Вождовац  – – – – – –  2

Одлука о потврђивању мандата одборника 
Скупштине градске општине Вождовац  – – – – – –  2

Одлука о потврђивању мандата одборника 
Скупштине градске општине Вождовац  – – – – – –  3

Одлука о трећој измени и допуни Одлуке о 
буџету градске општине Вождовац за 2010. годину–  3

Одлука о буџету градске општине Вождовац за 
2011. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  7

Решење о утврђивању престанка функције чла-
на Већа градске општине Вождовац Ивана Бакића–  11

Решење о избору члана Већа градске општине 
Вождовац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  11

Решење о образовању Општинског штаба за 
ванредне ситуације на територији градске општине 
Вождовац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  12

Решење о разрешењу директора Центра за кул-
туру и спорт „Шумице”  – – – – – – – – – – – – – – –  12

Решење о именовању директора Центра за кул-
туру и спорт „Шумице”  – – – – – – – – – – – – – – –  13

Решење о именовању директора Дома културе 
„Рипањ”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  13

Решење о именовању чланова Управног одбора 
Дома културе „Рипањ” – – – – – – – – – – – – – – – –  13

Решење о именовању чланова Надзорног одбора 
Дома културе „Рипањ” – – – – – – – – – – – – – – – –  13

Решење о измени и допуни Решења о разрешењу 
и избору савета месних заједница Бањица, Горњи 
Вождовац, Чиновничка колинија, Доњи Вождовац, 
Аутокоманда, Тешића купатило, Пашино брдо, Ви-
ногради, Шумице, Душановац, Милорад Медако-
вић, Сива стена, Браће Јерковић, Митрово брдо, 
Кумодраж, Кумодраж I, Кумодраж II, Јајинци, Рако-
вица, Рипањ и Медаковић III  – – – – – – – – – – – –  13

Страна
ЗВЕЗДАРА 

Одлука о буџету градске општине Звездара за 
2011. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  14

Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи 
градске општине Звездара  – – – – – – – – – – – – – –  20

Одлука о измени Одлуке о избору чланова Већа 
градске општине Звездара  – – – – – – – – – – – – – –  21

Решење о измени Решења о избору председника 
Скупштине градске општине Звездара  – – – – – – –  21

Решење о образовању Општинског штаба за 
ванредне ситуације за територију градске општине 
Звездара – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  21

Решење о давању сагласности на Статут Јавног 
предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” са 
Статутом  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  22

Решење о давању сагласности на Одлуку о из-
мени и допуни Статута Јавног предузећа „Послов-
ни простор Звездара” са Статутом  – – – – – – – – –  27

САВСКИ ВЕНАЦ
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету 

градске општине Савски венац за 2010. годину  – –  28
Одлука о буџету градске општине Савски венац 

за 2011. годину  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  37
Одлука о потврђивању чланства градске општи-

не Савски венац у Сталној конференцији градова и 
општина – Савезу градова и општина Србије  – – –  45

ГРОЦКА
Одлука о буџету општине Гроцка за 2011. годину  45
Решење о образовању Штаба за ванредне ситу-

ације на територији градске општине Гроцка  – – –  51
Решење о давању сагласности на Одлуку Упра-

вног одбора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка о 
повећању цена услуга са Одлуком и Ценовником  –  52

СОПОТ
Одлука о четвртој измени и допуни Одлуке о 

буџету градске општине Сопот за 2010. годину  – –  56
Одлука о буџету градске општине Сопот за 2011. 

годину  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  60

САДРЖАЈ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине града Београда, Трг Николе Пашића 6, приземље 
– БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

Издавач Град Београд – Служба за информисање, Београд, Трг Николе 
Пашића бр. 6. Факс 3233-909. Текући рачун 840-742341843-24. Одговорни уредник 
РАДМИЛА ЈОСИПОВИЋ. Телефони: 3244-325, 3229-678, лок. 6242, 6247. Штампа 
ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15
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