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SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LV Број 43

27. октобар 2011. године

Градоначелник града Београда, 21. октобра 2011. године, на основу члана 23. став 5. Закона о превозу у друмском
саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 46/95, 66/01, 61/05,
91/05, 62/06 и 31/11), члана 20. Правилника о тарифном систему („Службени лист града Београда”, број 30/11) и члана
52. став 1. тач. 6. и 10. Статута града Београда („Службени
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГЕ
ПРЕВОЗА У ЈАВНОМ ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
I.
Овим решењем врши се измена Решења о утврђивању
цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника
на територији града Београда број 38-3145/11 од 24. августа
2011. године („Службени лист града Београда”, бр. 34/11),
тако што се:
У глави III, одељак 1. Цене превоза у ИТС1, пододељак:
„1.1. Цене појединачне карте за вожњу”, табеларни приказ у
ставу 1. мења се и гласи:
„1.1 Цене појединачне карте за вожњу
Врста појединачне карте

Цена

Износ
Продајна цена
ПДВ(8%)
са ПДВ

у дневном саобраћају:
а) купљена у возилу
– за зону 1 или 2

111,11

8,89

120,00

– за зоне 1 и 2

134,26

10,74

145,00

– за зону 1 или 2

55,56

4,44

60,00

– за зоне 1 и 2

87,96

7,04

95,00

б) купљена ван возила на продајној мрежи

купљена у возилу у ноћном саобраћају
– за зону 1 или 2

111,11

8,89

120,00

– за зоне 1 и 2

157,41

12,59

170,00”

2. У истој глави, одељак 2. Цене превоза у ИТС 2, пододељак: „2.1. Цене појединачне карте”, мења се и гласи:
„2.1. Цене појединачне карте
Појединачна карта купљена ван
возила на продајној мрежи

За вожњу
према
броју
цена без
зона
ПДВ-а

Износ
обрачунатог
ПДВ-а

Појединачна карта купљена у
возилу

цена са
ПДВ-ом

цена без
ПДВ-а

Износ
обрачунатог
ПДВ-а

цена са
ПДВ-ом

1

74,07

5,93

80,00

120,37

9,63

130,00

2

92,59

7,41

100,00

148,15

11,85

160,00

3

115,74

9,26

125,00

175,93

14,07

190,00

4

138,89

11,11

150,00

203,70

16,30

220,00

Цена 220 динара

Појединачна карта купљена ван
За вожњу
возила на продајној мрежи
према
Износ
броју
цена без
цена са
обрачунатог
зона
ПДВ-а
ПДВ-ом
ПДВ-а

Појединачна карта купљена у
возилу
цена без
ПДВ-а

Износ
обрачунатог
ПДВ-а

цена са
ПДВ-ом

5

162,04

12,96

175,00

231,48

18,52

250,00

6

185,18

14,82

200,00

259,26

20,74

280,00

7

208,33

16,67

225,00

287,04

22,96

310,00

8

231,48

18,52

250,00

314,81

25,19

340,00

На експрес линијама у приградском саобраћају важи
карта у висини цене појединачне карте купљене у возилу,
независно од места продаје:
Појединачна карта купљена у возилу
За вожњу према броју зона

цена без
ПДВ-а

Износ обрачунатог
ПДВ-а

цена са
ПДВ-ом

1

120,37

9,63

130,00

2

148,15

11,85

160,00

3

175,93

14,07

190,00

4

203,70

16,30

220,00

5

231,48

18,52

250,00

6

259,26

20,74

280,00

7

287,04

22,96

310,00

8

314,81

25,19

340,00

На линијама локалног саобраћаја централног подручја
градске општине: Барајево, Обреновац и Младеновац важи
јединствена цена превоза у висини цене појединачне карте
за 1 зону купљене ван возила на продајној мрежи:
Појединачна карта купљена на продајној мрежи
За вожњу према броју зона

цена без
ПДВ-а

Износ обрачунатог
ПДВ-а

цена са
ПДВ-ом

1

74,07

5,93

80,00

Појединачна карта купљена у возилу или ван возила на
продајној мрежи поништава се у возилу и важи за једну непрекидну вожњу у једном смеру, у зависности од броја коришћених зона.”
3. У истој глави, одељак: „8. Цене издавања возних
исправа које ће се користити у новом систему наплате карата”, мења се и гласи:
„8. Цене издавања возних исправа које ће се користити у
новом систему наплате карата:
Услуга превоза у ИТС1 и ИТС2 плаћаће се коришћењем:
Цена
без
ПДВ-а

Цена
Износ
издавања
обрачунатог
картице
ПДВ-a(18%)
у дин.

Рок важења
картице

1. Бесконтактне смарт картице –
врста
а) Персонализована пластична смарт картица

211,86

38,14

250,00

три године
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Цена
без
ПДВ-а

б) Неперсонализована пластична смарт картица

в) Папирна смарт картица

2. Папирна карта у возилу

211,86

33,90

Цена
Износ
издавања
обрачунатог
картице
ПДВ-a(18%)
у дин.
38,14

6,10

250,00

40,00

Рок важења
картице
три године
три месеца
(до укупног
максималног
износа допуне
од 500,00 дин)

Купују се у возилу код возача по цени:
Утврђеној у тачки III, подтачка 1.(за ИТС 1) и
подтачка 2., 2.1. (за ИТС 2)

II.
Појединачне карте по старим ценама важиће закључно
са 15. новембром 2011. године, а неискоришћене карте могу
се заменити у просторијама ГСП „Београд”, Кнегиње Љубице бр. 29 до 30. новембра 2011. године, уз доплату до нове
цене.
III.
Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”, а примењује се почев од 1. новембра 2011. године.
Градоначелник града Београда
Број 38-3722/11-Г, 21. октобра 2011. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр.135/04, 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10 и 24/11) и члана 53. Одлуке о Градској управи града
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09,
6/10, 23/10 и 32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и
грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕОНИЦЕ АУТО-ПУТА Е75 БАТАЈНИЦА–ДОБАНОВЦИ (СЕКТОР 1), ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
1. Не приступа се изради стратешке процене утицајана
животну средину Плана детаљне регулације деонице ауто
пута Е75 Батајница–Добановци (Сектор 1), градска општина Земун (у даљем тексту: план).
2. Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП
„Урбанистички завод Београда”, Палмотићева 30, Београд,
које је дужно да нацрт плана изради у року од 10 месеци од
дана ступања на снагу одлуке. Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће ЈП „Путеви Србије”, Булевар
краља Александра бр. 282, Београд.
3. Оквирном границом плана обухваћено је подручје у
оквиру сектора 1, разрађено планом детаљне регулације деонице ауто-пута Е75 Батајница–Добановци и деонице аутопута Е70 са локацијом наплатне рампе и петље за Аеродром
„Никола Тесла” у Земуну и Сурчину.
4. У оквиру намене простора предметног плана нису
планирани будући развојни пројекти одређени прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину.
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5. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио је да план не представља оквир за одобравање будућих
развојних пројеката предвиђених прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину у смислу чл. 5.
став 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
6. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда” и представља саставни део документације плана.
О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације деонице ауто-пута
Е75 Батајница–Добановци (Сектор 1), градска општина Земун („Службени лист града Београда”, број 26/11).
Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Палмотићева 30, Београд, које
је дужно да нацрт плана изради у року од 10 месеци од дана
ступања на снагу одлуке. Средства за израду плана детаљне
регулације обезбедиће ЈП „Путеви Србије”, Булевар краља
Александра бр. 282, Београд.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
имајући у виду планиране намене којима нису планирани
будући развојни пројекти одређени прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је
да предметни план не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже
обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину у смислу одредбе члана 5. став 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-87/11 од 5. септембра
2011. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину
Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље,
ЈКП Београдском водоводу и канализацији, ЈКП „Зеленило
Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић
Батут” и ЈВП „Београдводе”.
Секретаријат за заштиту животне средине, завод за
заштиту природе Србије и „зеленило-Београд“, дали су
позитивно мишљење на Предлог решења о неприступању
изради стратешке процене утицаја на животну средину
предметног плана.
Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”,
ЈВП „Београдводе”, Градски завод за јавно здравље и ЈКП
„Београдски водовод и канализација”, нису доставили предметна мишљења у законском року, те се, сходно одредби чл.
11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средине („Службени гласник РС” бр. 135/04, 88/10), сматра да
немају примедбе на предложену садржину решења о неприступању изради стратешке процене.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда,
донео је решење као у диспозитиву.
Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-87/11, 17. октобра 2011. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10
и 24/11) и члана 53. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09,
6/10, 23/10 и 32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и
грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА АУТО-ПУТА, КОМПЛЕКСА БЕОГРАДСКЕ ИНДУСТРИЈЕ ПИВА И БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА, КОМПЛЕКСА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ
СТАНИЦЕ „БЕОГРАД – ЦЕНТАР” И ДЕЛА ПЛАНИРАНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ПРВОГ РЕДА – „ТРАНСВЕРЗАЛЕ” ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја
на животну средину Плана детаљне регулације подручја
ауто-пута, комплекаса Београдске индистрије пива и безалкохолних пића, комплекса Железничке станице „Београд – Центар” и дела планиране саобраћајнице првог реда
– „Трансверзале” градска општина Савски венац (у даљем
тексту: план).
2. Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП
„Урбанистички завод Београда”, Палмотићева 30, Београд,
које је дужно да нацрт плана изради у року од 12 месеци од
дана ступања на снагу одлуке. Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће се из буџета града Београда.
3. Предметни план представљаће плански основ за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и израду
урбанистичко-техничких докумената.
4. У оквиру намене простора предметног плана нису
планирани будући развојни пројекти одређени прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину.
5. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио је да план не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката предвиђених прописима којима
се уређује процена утицаја на животну средину у смислу
члана 5. став 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10).
6. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда” и представља саставни део документације плана.
О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу
Одлуке о изради Плана детаљне регулације подручја ауто-пута, комплекаса Београдске индистрије пива и безалкохолних пића, комплекса Железничке станице „Београд
– Центар” и дела планиране саобраћајнице првог реда –
„Трансверзале” градска општина Савски венац („Службени
лист града Београда”, број 26/11).
Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Палмотићева 30, Београд, које
је дужно да нацрт плана изради у року од 12 месеци од дана
ступања на снагу одлуке. Средства за израду плана детаљне
регулације обезбедиће се из буџета града Београда.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
имајући у виду планиране намене којима нису планирани
будући развојни пројекти одређени прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је
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да предметни план не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже
обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину у смислу одредбе чл. 5. став 1. и 2. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04, 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-88/11 од 5. септембра 2011.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању
стратешкој процени утицаја на животну средину Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту
природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило Београд”,
Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и
ЈВП „Београдводе”.
Секретаријат за заштиту животне средине, ЈКП „Зеленило Београд” и завод за заштиту природе Србије, дали су
позитивно мишљење на Предлог решења о неприступању
изради стартешке процене утицаја на животну средину
предметног плана.
Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”,
ЈВП „Београдводе”, градски завод за јавно здравље и ЈКП
„Београдски водовод и канализација”, нису доставили предметна мишљења у законском року, те се, сходно одредби чл.
11. Закона о старатешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10), сматра да
немоју примедбе на предложену садржину решења о неприступању изради стратешке процене .
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда,
донео је Решење као у диспозитиву.
Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-88/11, 17. октобра 2011. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10
и 24/11) и члана 53. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09,
6/10, 23/10 и 32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и
грађевинске послове, доноси:

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 1 ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ ЛИСИЧЈИ ПОТОК, ДЕЛА БЛОКА 11 И БЛОКОВА 12 И 13
ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ БАЊИЧКИ ВЕНАЦ, ГРАДСКА
ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације блока 1 просторне целине Лисичји поток, дела блока 11 и блокова 12 и
13 просторне целине Бањички венац, градска општина Савски венац (у даљем тексту: план).
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2. Израда плана детаљне регулације поверава се предузећу „Корак М”, Београд, Максима Горког бр. 3, које је дужно да нацрт плана изради у року од шест месеци од дана
ступања на снагу одлуке. Средства за израду плана детаљне
регулације обезбедиће се из буџета града Београда.
3. Предметни план представљаће плански основ за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и израду
урбанистичко-техничкiх докумената.
4. У оквиру намене простора предметног плана нису
планирани будући развојни пројекти одређени прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину.
5. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
узимајући у обзир податке наведене у овом Решењу, утврдио је да план не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката предвиђених прописима којима
се уређује процена утицаја на животну средину у смислу
члана 5. став 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10).
6. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда” и представља саставни део документације плана.
О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације блока 1 просторне целине Лисичји поток, дела блока 11 и блокова 12 и 13
просторне целине Бањички венац, градска општина Савски
венац („Службени лист града Београда”, број 26/11).
Израда плана детаљне регулације поверава се предузећу
„Корак М”, Београд, Максима Горког бр. 3, које је дужно да
нацрт плана изради у року од шест месеци од дана ступања
на снагу одлуке. Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће се из буџета града Београда.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
имајући у виду планиране намене којима нису планирани
будући развојни пројекти одређени прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је
да предметни план не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже
обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину у смислу одредбе члана 5. став 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-89/11 од 6. септембра 2011.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању
стратешкој процени утицаја на животну средину Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту
природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило Београд”,
Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и
ЈВП „Београдводе”.
Секретаријат за заштиту животне средине,завод за заштиту природе Србије и ЈКП „Зеленило Београд”, дали су
позитивно мишљење на Предлог решења о неприступању
узради стратешке процене утицаја на животну средину
предметног плана.
Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, ЈВП „Београдводе”, градски завод за јавно здравље и
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, нису доставили
предметна мишљења у законском року, те се, сходно одредби чл. 11 Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10), сматра
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да немају примедбе на предложену садржину решења о неприступању изради стратешке процене.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда,
донео је решење као у диспозитиву.
Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-89/11, 17. октобра 2011. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.

На основу члана 9.став 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10
и 24/11) и члана 53. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09,
6/10, 23/10 и 32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и
грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 21, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације дела блока 21,
градска општина Нови Београд(у даљем тексту: план).
2. Израда плана детаљне регулације поверава се Центру
за планирање урбаног развоја – ЦЕП, из Београда, Захумска
бр.34, које је дужно да нацрт плана изради у року од седам
месеци од дана ступања на снагу одлуке. Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће предузеће „IMEL
group”, Београд, Булевар др Зорана Ђинђића бр. 2а.
3. Предметни План представљаће плански основ за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и израду урбанистичко-техничких докумената.
Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на
мишљење градској општини Нови Београд.
4. У оквиру намене простора предметног плана нису
планирани будући развојни пројекти одређени прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину.
5. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
узимајући у обзир податке наведене у овом Решењу, утврдио је да план не представља оквир за одобравање будућих
развојних пројеката предвиђених прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину у смислу чл. 5.
став 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
6. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда” и представља саставни део документације плана.
О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације дела блока 21, градска општина Нови Београд („Службени лист града Београда”, број 26/11).
Израда плана детаљне регулације поверава се Центру за
планирање урбаног развоја – ЦЕП, из Београда, Захумска
бр. 34, које је дужно да нацрт плана изради у року од седам
месеци од дана ступања на снагу одлуке. Средства за израду
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плана детаљне регулације обезбедиће предузеће „IMEL
group”, Београд, Булевар др Зорана Ђинђића бр. 2а.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
имајући у виду планиране намене којима нису планирани
будући развојни пројекти одређени прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је
да предметни план не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже
обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину у смислу одредбе члaнa 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10),
уз дописе IX-03 бр. 350.14-90/11 од 6. септембра 2011. године,
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио
је на мишљење Предлог решења о неприступању стратешкој
процени утицаја на животну средину Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије,
Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод
и канализација”, ЈКП „Зеленило Београд”, Институту за јавно
здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”.
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Секретаријат за заштиту животне средине и Завод за
заштиту природе Србије, дали су позитивно мишљење на
Предлог решења о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину предметног плана.
ЈКП „Зеленило Београд”, Институт за јавно здравље „Др
Милан Јовановић Батут”, ЈВП „Београдводе”, Градски завод
за јавно здравље и ЈКП „Београдски водовод и канализација”, нису доставили предметна мишљења у законском
року, те се, сходно одредби члана 11. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04,88/10), сматра да немају примедбе на предложену садржину решења о неприступању изради стратешке
процене.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда,
донео је решење као у диспозитиву.
Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-90/11, 18. октобра 2011. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА
Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 14. октобра 2011. године, на основу члана 59. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07),
члана 86. Статута града Београда („Службени лист града
Београда”, бр. 39/08 и 6/10), члана 19. и 56. Статута градске
општине Звездара („Службени лист града Београда”, бр.
43/08, 43/09 и 15/10), доноси

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УПРАВИ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
Члан 1.
У Одлуци о Управи градске општине Звездара („Службени лист града Београда”, бр. 47/08, 43/09, 62/09, 31/10,
44/10 и 50/10), у поглављу II – Организација и делокруг Управе градске општине, тачка 1. – Одељења Управе градске
општине и њихов делокруг у члану 14. Одељење за финансије и привреду код послова који се врше у Одељењу бришу
се послови:
„Стручни послови у вези са статусом избеглих, прогнаних и расељених лица поверених од стране Комесаријата;
послови ученичких и студентских кредита и стипендија”.
Члан 2.
У истом поглављу, иста тачка, у члану 15 – Одељење за
општу управу код послова који се врше у Одељењу, бришу
се послови:
„Послови Писарнице, пријемне канцеларије, распоређивање предмета по одељењима и службама, послови архиве,
овере потписа, преписа и рукописа, послови издавања радних књижица, овера уговора о раду са кућним помоћним
особљем и између послодавца и радника у издвојеним пословним просторијама за рад ван седишта пословних просторија, пружање услуга грађанима код иницирања поступака у надлежности Управе”.

Члан 3.
У истом поглављу, иста тачка, у члану 17а. – Одељење
за друштвене делатности, поред послова који се врше у
Одељењу, уписује се:
„Стручни послови у вези са статусом избеглих, прогнаних и расељених лица поверених од стране Комесаријата за
избеглице Републике Србије; послови ученичких и студентских кредита и стипендија”.
Члан 4.
У истом поглављу, тачка 2 – Службе и њихов делокруг,
у члану 20. став 1. иза тачке 2. – Служба за вршење заједничких послова, уписује се тачка 2а – Служба за управљање
документима.
Члан 5.
У истом поглављу, иста тачка, иза члана 22 – Служба за
вршење заједничких послова, уписује се члан 22а – Служба за
управљање документима, у којој се врше послови Писарнице,
пријемне канцеларије, распоређивање предмета по одељењима и службама, послови архиве, овере потписа, преписа и рукописа, послови издавања радних књижица, овера уговора о
раду са кућним помоћним особљем и између послодавца и
радника у издвојеним пословним просторијама за рад ван седишта пословних просторија, пријем, усмеравање и пружање
услуга грађанима код иницирања поступака у надлежности
Управе, електронска обрада докумената (увид, преузимање,
унос или измена података у Информационом систему у складу са канцеларијским пословањем), обезбеђивање процеса
потребних за развој, примену, одржавање преиспитивање и
унапређење менаџмент систем квалитета (QMS).
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Звездара
XI број 011-1-11, 14. октобра 2011. године
Председник
Стева Павловић, с. р.
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Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 14. октобра 2011. године на основу члана 13. и 14.
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 и 54/11) и члана 19. Статута градске општине
Звездара („Службени лист града Београда” бр. 43/08, 43/09
и 15/10), донела је

27. октобар 2011.

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној
20. октобра 2011. године, на основу члана 16. став 1. тачка 18.
Статута градске општине Земун („Службени лист града Београда”, број 43/10 – пречишћен текст) и члана 13. став 1. Одлуке о установљењу јавних признања градске општине Земун
(„Службени лист града Београда”, бр. 16/05, 6/06 и 45/09), донела је

ОДЛУКУ

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
1. У Решењу о именовању Изборне комисије Градске
општине Звездара I број 020-45 од 13. новембра 2008. године, ХI 020-25 од 23. новембра 2009. године и XI број 020-20
од 18. јуна 2010. године у тачки 1. врши се измена, тако што
се уместо досадашњег члана Саше Марковића, именованог
у Изборну комисију на предлог Либерално-демократске
партије, за члана Изборне комисије градске општине Звездара именује Милош Муцок на предлог Либерално-демократске партије.

О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ ЗА ГРАЂАНСКЕ ЗАСЛУГЕ СА МЕДАЉОМ – ЗАСЛУЖНИ ГРАЂАНИН ЗЕМУНА МИРКУ
НИШОВИЋУ, ОЛИМПИЈЦУ КАЈАКАШУ
Члан 1.
Додељује се Повеља за грађанске заслуге са медаљом –
заслужни грађанин Земуна Мирку Нишовићу, олимпијцу
кајакашу, за посебне заслуге у развоју градске општине Земун и значајна остварења у области спорта.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-917/2011-II/21, 20. октобра 2011. године
Председник
Зоран Марковић, с. р.

2. У осталом делу решење остаје неизмењено.
3. Овo решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Звездара
XI број 011-1-12, 14. октобра 2011. године
Председник
Стева Павловић, с. р.

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној
20. октобра 2011. године, на основу члана 16. став 1. тачка 18.
Статута градске општине Земун („Службени лист града Београда”, број 43/10 – пречишћен текст) и члана 13. став 1. Одлуке о установљењу јавних признања градске општине Земун
(„Службени лист града Београда”, бр. 16/05, 6/06 и 45/09), донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ ЗА ГРАЂАНСКЕ ЗАСЛУГЕ СА МЕДАЉОМ – ЗАСЛУЖНИ ГРАЂАНИН ЗЕМУНА СОФИЈИ
ЉУБИЧИЋ, ИСТОРИЧАРУ УМЕТНОСТИ

ЗЕМУН
Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 20. октобра 2011. године, на основу члана 16. став 1. тачка 18. Статута градске општине Земун („Службени лист
града Београда”, број 43/10 – пречишћен текст) и члана 13.
став 1. Одлуке о установљењу јавних признања градске
општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 16/05,
6/06 и 45/09), донела је

Члан 1.
Додељује се Повеља за грађанске заслуге са медаљом –
заслужни грађанин Земуна Софији Љубичић, историчару
уметности, за посебне заслуге у развоју градске општине
Земун и значајна остварења у области културе.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-918/2011-II/21, 20. октобра 2011. године

ОД Л У КУ
О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ ЗА ГРАЂАНСКЕ ЗАСЛУГЕ СА МЕДАЉОМ – ЗАСЛУЖНИ ГРАЂАНИН ЗЕМУНА ПРЕДРАГУ БАЈУ ЛУКОВИЋУ, ПЕСНИКУ И СЛИКАРУ
Члан 1.
Додељује се Повеља за грађанске заслуге са медаљом –
заслужни грађанин Земуна Предрагу Бају Луковићу, песнику и сликару, за посебне заслуге у развоју градске општине
Земун и значајна остварења у области уметности.

Председник
Зоран Марковић, с. р.
Скупштина градске општине Земун на седници одржаној
20. октобра 2011. године, на основу члана 16. став 1. тачка 18.
Статута градске општине Земун („Службени лист града Београда”, број 43/10 – пречишћен текст) и члана 13. став 1. Одлуке о установљењу јавних признања градске општине Земун
(„Службени лист града Београда”, бр. 16/05, 6/06 и 45/09), донела је

ОДЛУКУ
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-916/2011-II/21, 20. октобра 2011. године
Председник
Зоран Марковић, с. р.

О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ ЗА ГРАЂАНСКЕ ЗАСЛУГЕ СА МЕДАЉОМ – ЗАСЛУЖНИ ГРАЂАНИН ЗЕМУНА СТЕВУ
ЈАЊАНИНУ, ДИРЕКТОРУ ОШ „СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ МИТРАЉЕТА”
Члан 1.
Додељује се Повеља за грађанске заслуге са медаљом –
заслужни грађанин Земуна Стеву Јањанину, директору ОШ

27. октобар 2011.
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„Светислав Голубовић Митраљета”, за посебне заслуге у
развоју градске општине Земун и значајна остварења у области просвете.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
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Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-921/2011-II/21, 20. октобра 2011. године
Председник
Зоран Марковић, с. р.

Скупштина градске општине Земун
Број 06-919/2011-II/21, 20. октобра 2011. године
Председник
Зоран Марковић, с. р.

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 20. октобра 2011. године, на основу члана 16. став 1. тачка 18. Статута градске општине Земун („Службени лист
града Београда”, број 43/10 – пречишћен текст) и члана 13.
став 1. Одлуке о установљењу јавних признања градске
општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 16/05,
6/06 и 45/09), донела је

ОД Л У КУ
О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ ЗА ГРАЂАНСКЕ ЗАСЛУГЕ СА
МЕДАЉОМ – ЗАСЛУЖНИ ГРАЂАНИН ЗЕМУНА ПРОТОЈЕРЕЈУ СТАВРОФОРУ БОЖУ БАКАЈЛИЋУ
Члан 1.
Додељује се Повеља за грађанске заслуге са медаљом –
заслужни грађанин Земуна протојереју ставрофору Божу
Бакајлићу за посебне заслуге у развоју градске општине Земун и значајна остварења у области духовности.

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 20. октобра 2011. године, на основу члана 16. став 1. тачка 18. Статута градске општине Земун („Службени лист
града Београда”, број 43/10 – пречишћен текст) и члана 13.
став 1. Одлуке о установљењу јавних признања градске
општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 16/05,
6/06 и 45/09), донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ ЗА ГРАЂАНСКЕ ЗАСЛУГЕ СА МЕДАЉОМ – ЗАСЛУЖНИ ГРАЂАНИН ЗЕМУНА СОФКИ
РАДОЈИЧИЋ, ПРОФЕСОРКИ ОШ „МИХАЈЛО ПУПИН”
Члан 1.
Додељује се Повеља за грађанске заслуге са медаљом –
заслужни грађанин Земуна Софки Радојичић, професорки
ОШ „Михајло Пупин”, за посебне заслуге у развоју градске
општине Земун и значајна остварења у области просвете.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-922/2011-II/21, 20. октобра 2011. године
Председник
Зоран Марковић, с. р.

Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-920/2011-II/21, 20. октобра 2011. године
Председник
Зоран Марковић, с. р.

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 20. октобра 2011. године, на основу члана 16. став 1. тачка 18. Статута градске општине Земун („Службени лист
града Београда”, број 43/10 – пречишћен текст) и члана 13.
став 1. Одлуке о установљењу јавних признања градске
општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 16/05,
6/06 и 45/09), донела је

ОД Л У КУ
О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ ЗА ГРАЂАНСКЕ ЗАСЛУГЕ СА
МЕДАЉОМ – ЗАСЛУЖНИ ГРАЂАНИН ЗЕМУНА ДРАГОЉУБУ ДАШИЋУ, УГЛЕДНОМ УГОСТИТЕЉУ
Члан 1.
Додељује се Повеља за грађанске заслуге са медаљом –
заслужни грађанин Земуна Драгољубу Дашићу, угледном
угоститељу, за посебне заслуге у развоју градске општине
Земун и значајна остварења у области хуманитарног рада.

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 20. октобра 2011. године, на основу члана 16. став 1. тачка 18. Статута градске општине Земун („Службени лист
града Београда”, број 43/10 – пречишћен текст) и члана 13.
став 1. Одлуке о установљењу јавних признања градске
општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 16/05,
6/06 и 45/09), донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ ЗА ГРАЂАНСКЕ ЗАСЛУГЕ СА МЕДАЉОМ – ЗАСЛУЖНИ ГРАЂАНИН ЗЕМУНА САШИ
КОВАЧЕВИЋУ, ПОП ПЕВАЧУ
Члан 1.
Додељује се Повеља за грађанске заслуге са медаљом –
заслужни грађанин Земуна Саши Ковачевићу, поп певачу,
за посебне заслуге у развоју градске општине Земун и значајна остварења у области уметничког стваралаштва.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-923/2011-II/21, 20. октобра 2011. године
Председник
Зоран Марковић, с. р.
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27. октобар 2011.

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 20. октобра 2011. године, на основу члана 16. став 1. тачка 18. Статута градске општине Земун („Службени лист
града Београда”, број 43/10 – пречишћен текст) и члана 13.
став 1. Одлуке о установљењу јавних признања градске
општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 16/05,
6/06 и 45/09), донела је

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 20. октобра 2011. године, на основу члана 16. став 1. тачка 18. Статута градске општине Земун („Службени лист
града Београда”, број 43/10 – пречишћен текст) и члана 13.
став 1. Одлуке о установљењу јавних признања градске
општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 16/05,
6/06 и 45/09), донела је

ОД Л У КУ

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ ЗА ГРАЂАНСКЕ ЗАСЛУГЕ СА МЕДАЉОМ – ЗАСЛУЖНИ ГРАЂАНИН ЗЕМУНА ПРОФ.
ЂОРЂУ КРТИНИЋУ, МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ У
БЕОГРАДУ

О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ О ЈАВНОМ ПРИЗНАЊУ СА МЕДАЉОМ – ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ЗЕМУНА Њ. Е.
АЛЕКСАНДРУ ВАСИЉЕВИЧУ КОНУЗИНУ, AМБАСАДОРУ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Члан 1.
Додељује се Повеља за грађанске заслуге са медаљом – Заслужни грађанин Земуна проф. Ђорђу Кртинићу, Математички факултет у Београду, за посебне заслуге у развоју градске општине Земун и значајна остварења у области науке.

Члан 1.
Додељује се Повеља о јавном признању са медаљом
– Почасни грађанин Земуна Њ. Е. Александру Васиљевичу Конузину, aмбасадору Руске Федерације у Републици
Србији, за изванредан допринос укупном развоју градске
општине Земун и унапређењу пријатељства и сарадње са
градовима у земљи и иностранству.

Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-924/2011-II/21, 20. октобра 2011. године
Председник
Зоран Марковић, с. р.

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 20. октобра 2011. године, на основу члана 16. став 1. тачка 18. Статута градске општине Земун („Службени лист
града Београда”, број 43/10 – пречишћен текст) и члана 13.
став 1. Одлуке о установљењу јавних признања градске
општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 16/05,
6/06 и 45/09), донела је

ОД Л У КУ

Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-926/2011-II/21, 20. октобра 2011. године
Председник
Зоран Марковић, с. р.

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 20. октобра 2011. године, на основу члана 16. став 1. тачка 18. Статута градске општине Земун („Службени лист
града Београда”, број 43/10 – пречишћен текст) и члана 13.
став 1. Одлуке о установљењу јавних признања градске
општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 16/05,
6/06 и 45/09), донела је

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ ЗА ГРАЂАНСКЕ ЗАСЛУГЕ СА МЕДАЉОМ – ЗАСЛУЖНИ ГРАЂАНИН ЗЕМУНА ДР СЛОБОДАНУ РИСТИЋУ, ДИРЕКТОРУ ВИСОКЕ ШКОЛЕ
„ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ”
Члан 1.
Додељује се Повеља за грађанске заслуге са медаљом –
заслужни грађанин Земуна др Слободану Ристићу, директору Високе школе „Техникум Таурунум”, за посебне заслуге
у развоју градске општине Земун и значајна остварења у области просвете.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-925/2011-II/21, 20. октобра 2011. године
Председник
Зоран Марковић, с. р.

О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ О ЈАВНОМ ПРИЗНАЊУ СА МЕДАЉОМ – ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ЗЕМУНА ДОЦЕНТУ ДР ДРАГОШУ СТОЈАНОВИЋУ, ДИРЕКТОРУ КБЦ
„ЗЕМУН”
Члан 1.
Додељује се Повеља о јавном признању са медаљом – почасни грађанин Земуна доценту др Драгошу Стојановићу,
директору КБЦ „ЗЕМУН”, за изванредан допринос укупном
развоју градске општине Земун и унапређењу пријатељства
и сарадње са градовима у земљи и иностранству.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-927/2011-II/21, 20. октобра 2011. године
Председник
Зоран Марковић, с. р.
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Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 20. октобра 2011. године, на основу члана 16. став 1. тачка 18. Статута градске општине Земун („Службени лист
града Београда”, број 43/10 – пречишћен текст) и члана 13.
став 1. Одлуке о установљењу јавних признања градске
општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 16/05,
6/06 и 45/09), донела је

Број 43 – 9

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 20. октобра 2011. године, на основу члана 16. став 1. тачка 18. Статута градске општине Земун („Службени лист
града Београда”, број 43/10 – пречишћен текст) и члана 13.
став 1. Одлуке о установљењу јавних признања градске
општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 16/05,
6/06 и 45/09), донела је

ОДЛУКУ

ОД Л У КУ
О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ О ЈАВНОМ ПРИЗНАЊУ СА МЕДАЉОМ – ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ЗЕМУНА НИКОЛИ
БЕЗБРАДИЦИ, ВЛАСНИКУ ФИРМЕ BN BOSS
Члан 1.
Додељује се Повеља о јавном признању са медаљом – почасни грађанин Земуна Николи Безбрадици, власнику фирме BN BOSS, за изванредан допринос укупном развоју градске општине Земун и унапређењу пријатељства и сарадње
са градовима у земљи и иностранству.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ О ПРИЈАТЕЉСТВУ СА КЉУЧЕМ
ЗЕМУНА КОШАРКАШКОМ КЛУБУ „МЛАДОСТ” ИЗ
ЗЕМУНА
Члан 1.
Додељује се Повеља о пријатељству са кључем Земуна
Кошаркашком клубу „Младост” из Земуна, за посебне заслуге на унапређењу сарадње и развоја градске општине Земун.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-930/2011-II/21, 20. октобра 2011. године
Председник
Зоран Марковић, с. р.

Скупштина градске општине Земун
Број 06-928/2011-II/21, 20. октобра 2011. године
Председник
Зоран Марковић, с. р.

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 20. октобра 2011. године, на основу члана 16. став
1. тачка 18. Статута градске општине Земун („Службени
лист града Београда”, бр. 43/10 – пречишћен текст) и члана
13. став 1. Одлуке о установљењу јавних признања градске
општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 16/05,
6/06 и 45/09), донела је

ОД Л У КУ
О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ О ПРИЈАТЕЉСТВУ СА КЉУЧЕМ
ЗЕМУНА СПЕЦИЈАЛНОЈ АНТИТЕРОРИСТИЧКОЈ ЈЕДИНИЦИ МУП-а РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Члан 1.
Додељује се Повеља о пријатељству са кључем Земуна
Специјалној антитерористичкој јединици МУП-а Републике Србије за посебне заслуге на унапређењу сарадње и развоја градске општине Земун.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-929/2011-II/21, 20. октобра 2011. године
Председник
Зоран Марковић, с. р.

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 20. октобра 2011. године, на основу члана 14. Закона о
локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
34/10 и 54/11) и члана 16. тачка 18. Статута градске општине Земун („Службени лист града Београда”, број 43/10 –
пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. У Решењу о именовању Изборне комисије градске
општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 38/09,
39/09, 5/10 и 18/10), врше се следеће измене:
а) Разрешавају се дужности у Изборној комисији градске општине Земун у сталном саставу:
– Драгана Јевтовић, члан на предлог Г17 Плус (УРС),
– Александрa Ћато, заменик члана на предлог Г17 Плус
(УРС),
– Светко Ђукелић, заменик члана на предлог СПС –
ПУПС – ЈС;
б) Именују се у Изборну комисију градске општине Земун у сталном саставу:
за члана
– Гаврило Ковачевић, на предлог СНС,
за заменика члана
– Звездан Бабовић, на предлог СНС,
за заменика члана
– Горан Гаћеша, на предлог СПС – ПУПС – ЈС.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-932/2011-II/21, 20. октобра 2011. године
Председник
Зоран Марковић, с. р.
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РАКОВИЦА
Скупштина градске општине Раковица на седници одржаној 14 октобра 2011. године, на основу члана 19. Статута
градске општине Раковица („Службени лист града Београда”, бр. 45/08 и 10/10), члана 13. Одлуке о установљавању
јавних признања општине Раковица („Службени лист града Београда”, бр. 14/05, 2/07, 16/09) и члана 94. Пословника
Скупштине градске општине Раковица („Службени лист
града Београда” број 57/08), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА
1. У Одлуци о додели јавних признања градске општине Раковица бр. 06-28/2011-IV коју је Скупштина градске
општине Раковица донела 9. септембра 2011. године, у тачки 1. врше се следеће измене и допуне:
– у делу Повеље градске општине Раковица:
Хуманитарна област брише се алинеја 3, а додаје се
Културно-информативна област
ТВ КОПЕРНИКУС за дугогодишњу успешну сарадњу и
праћење свих хуманитарних акција на општини
Културно-образовна област
Петнаеста београдска гинмазија за успешне резултате у области образовања и васпитања и подизања нивоа јавне и кулурне делатности школе као и за изузетне резултате у домену
мотивације и ангажовања нових добровољних давалаца крви
и континуираног хуманитарног рада професора и ученика
– у делу Захвалнице градске општине Раковица:
Област oбразовно-васпитна
Песнички клуб „Никола Тесла” за успех у области литерарног стваралаштва
Област културе
Алекса Глушац за успех у области литерарног стваралаштва
Област унапређења животне средине
Момчило Марсенић, ЈКП „Зеленило Београд” – подручје
Раковица за уређење паркова на територији општине Раковица
Комунална област
Владимир Лазић ЈКП „Градска чистоћа” – погон Раковица за изузетну сарадњу и одржавање чистоће на територији
општине, а посебно одржавање школских дворишта
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу грда Београда”.
Скупштина градске општине Раковица
Број 06-34/2011-IV, 14. октобра 2011. године
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– разрешава се члан Општинске изборне комисије Анђела Илић, службеник, на предлог одборничке групе ЛДП,
– именује се за члана Општинске изборне комисије Јелена Дивљаковић, дипл. правник, на предлог одборничке
групе ЛДП,
– разрешава се заменик члана Општинске изборне комисије Зоран Страживук, менаџер продаје, на предлог
одборничке групе ЛДП,
– именује се за заменика члана Општинске изборне комисије Анђела Илић, службеник, на предлог одборничке
групе ЛДП.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Раковица
Број 06-34/2011-IV, 14. октобра 2011. године
Председник
Дарко Роган, с. р.

САВСКИ ВЕНАЦ
Скупштинa градске општине Савски венац на седници
одржаној 19. октобра 2011. године на основу члана 46. став
1. тачка 1. и став 4. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – УС и 54/11) и члана 17.
Статута градске општине Савски венац („Службени лист
града Београда”, бр. 45/08, 18/10) донeла је следећу

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ПРЕ ИСТЕКА ВРЕМЕНА НА КОЈЕ ЈЕ ИЗАБРАН
1. Утврђује се престанак мандата одборницима
Скупштине градске општине Савски венац:
– Ивану Шашићу, са листе „Српска радикална странка –
Томислав Николић”, пре истека времена на које је изабран,
због подношења оставке.
– Филипу Војводићу Медићу, са листе „Савски венац за
европску Србију – Борис Тадић”, пре истека времена на које
је изабран , због подношења оставке .
2. Ову одлуку објавиту у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Савски венац
Број 06-1-22/2011-I-01, 19. октобра 2011. године

Председник
Дарко Роган, с. р.

Председник
Бранислав Белић, с. р.

Скупштина градске општине Раковица на седници одржаној 14. октобра 2011. године, на основу члана 14. Закона о
локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07),
члана 19. Статута градске општине Раковица („Службени
лист града Београда”, бр. 45/08 и 10/10) и члана 94. Пословника скупштине градске општине Раковица („Службени
лист града Београда”, број 57/08), донела је

Скупштина градске општине Савски венац на седници одржаној 19. октобра 2011. године на основу члана 56.
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”,
бр. 129/07, 34/10 – УС и 54/11) и члана 17. Статута градске
општине Савски венац („Службени лист града Београда”,
бр. 45/08, 18/10 и 35/10) донела је следећу

РЕШЕЊЕ

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
1. У решењу о именовању Општинске изборне комисије („Службени лист града Београда”, бр. 57/08, 17/09, 35/09,
10/10, 35/10 и 22/11), врши се следећа допуна:

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
1. Потврђује се мандат одборнику Љиљани Живановић,
лаборанту, рођеној 23. јула 1954. године из Београда, Савска
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број 9, са изборне листе „Савски венац за европску Србију
– Борис Тадић”.
2. Мандат одборнику траје до престанка мандата одборника овог састава Скупштине градске општине Савски венац.
3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Савски венац
Број 06-1-22/2011-I-01, 19. октобра 2011. године
Председник
Бранислав Белић, с. р.

Скупштина градске општине Савски венац на седници одржаној 19. октобра 2011. године на основу члана 14.
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”,
бр. 129/07, 34/10 – УС и 54/11) и члана 17. Статута градске
општине Савски венац („Службени лист града Београда”,
бр. 45/08, 18/10 и 35/10) донела је следеће

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ У СТАЛНОМ
САСТАВУ
I. Именује се Општинска изборна комисија за избор
одборника у Скупштину градске општине Савски венац у
сталном саставу и то:
– за председника
Ненад Прелић, дипл. правник, улица Љутице Богдана
12, на предлог одборничке групе Демократске странке,
– за заменика председника
Владимир Стевановић, адвокат, Карађорђева 49, II улаз,
стан 15 , на предлог одборничке групе Демократске странке,
– за члана
– Миодраг Латас, адвокат, Др Александра Костића 6, на
предлог одборничке групе Демократске странке,
– за заменика члана
Тамара Танасијевић, студент, Симе Лозанића 3, на предлог одборничке групе Демократске странке,
– за члана
Наташа Миловановић, дипл. менаџер, Љутице Богдана
2е, на предлог одборничке групе Демократске странке,
– за заменика члана
Војин Лепојевић, дипл. инж. електр., Улица кнеза Милоша број 43, на предлог одборничке групе Демократске
странке,
– за члана
Немања Петровић, дипл. економиста, Др Александра
Костића 14, на предлог одборничке групе Демократске
странке,
– за заменика члана
Драгица Чворић, магистар просторног планирања, Милована Миловановића 3/40, на предлог одборничке групе
Уједињених региона Србије,
– за члана
Јулијана Пантић, дипл. инж. прехране и технологије
биљних производа, Гаврила Принципа 19/4, на предлог
одборничке групе Уједињених региона Србије,
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– за заменика члана
Миодраг Лазић, инж. диспечер, Гаврила Принципа 25,
на предлог одборничке групе Уједињених региона Србије,
– за члана
Милан Хркаловић, апсолвент, Делиградска 25, на предлог одборничке групе Српске радикалне странке,
– за заменика члана
Жарко Васић, техничар технолог хидраулике, Бранкова
23, на предлог одборничке групе Српске радикалне странке,
– за члана
Радана Бодирога Аврамовић, апсолвент , Сењачка 27, на
предлог одборничке групе Српске радикалне странке,
– за заменика члана
Ружица Марковић, домаћица, Рашка 2, на предлог
одборничке групе Српске радикалне странке,
– за члана
Дражен Мајсторовић, дипл. правник, Дурмиторска 3/31,
на предлог одборничке групе Српске напредне странке,
– за заменика члана
Снежана Добрињац, дипл. правник, Сарајевска 80/14, на
предлог одборничке групе Српске напредне странке,
– за члана
Дејан Милосављевић, дипл. правник, Стјепана Филиповића 34, на предлог одборничке групе Либерално-демократске партије,
– за заменика члана
Невенка Никић, професор у пензији, Сарајевска 18, на
предлог одборничке групе Либерално-демократске партије,
– за члана
Радмила Јовановић, пензионер, Лазара Сочице 3, на
предлог одборничке групе Социјалистичка партија Србије
– Партија уједињених пензионера Србије,
– за заменика члана
Саво Мартиновић, студент, Сарајевска 41, на предлог
одборничке групе Социјалистичка партија Србије – Партија уједињених пензионера Србије,
– за секретара,
Миленка Микић, дипл. правник, заменик секретара
Скупштине градске општине Савски венац, Ломина 57,
– за заменика секретара
Гордана Милановић, дипл. правник, начелник Одељења
за општу управу, Др Ивана Рибара 48.
II. Седиште Изборне комисије градске општине Савски
венац је у Београду, Улица кнеза Милоша број 69.
III. Стручне и административне послове за Општинску
изборну комисију градске општине Савски венац обављаће
Одељење за општу управу.
IV. Доношењем овог решења престаје да важи Решење о
именовању Општинске изборнe комисијe за избор одборника у Скупштину општине Савски венац у сталном саставу број 06-1-7/09-I-01 од 29. јуна 2009. године („Службени
лист града Београда”, број 35/09).
V. Против овог решења допуштена је жалба Управном
суду у року од 24 часа од доношења решења.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Савски венац
Број 06-1-22/2011-I-01, 19. октобра 2011. године
Председник
Бранислав Белић, с. р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

СТАРИ ГРАД
Скупштина градске општине Стари град у Београду на
седници од 20. октобра 2011. године, на основу члана 14.
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број
129/07), чл. 34. и 35. Статута градске општине Стари град
(„Службени лист града Београда”, број 3/11 – пречишћен
текст) и члана 50. Пословника Скупштине („Службени лист
града Београда”, број 9/11), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
СТАРИ ГРАД У СТАЛНОМ САСТАВУ
1. У Решењу о именовању Изборне комисије градске
општине Стари град у сталном саставу („Службени лист
града Београда”, бр. 37/08, 13/09, 44/09, 56/09, 8/10 и 16/10), у
ставу 1. тачка 1. врши се следећа измена и допуна:
Констатује се да је
– Милошу Станићу, из Београда, престала дужност
председника Изборне комисије, због поднете оставке 13.
октобра 2011. године (Демократска странка);
– Марку Мандићу, из Београда, престала дужност заменика члана Изборне комисије, због поднете оставке 26. септебрам 2011. године (Демократска странка);
– Милошу Палигорић, дипл. правнику, из Београда,
престала дужност члана Изборне комисије, због поднете
оставке 22. септембра 2011. године (Либерално-демократска партија);
– Небојши Самарџићу, адвокату из Београда, престала
дужност члана Изборне комисије, због поднете оставке 14.
септембра 2011. године (Либерално-демократска партија).
У комисију се именују
– Милан Церовац, економиста за туризам, за заменика
члана Изборне комисије, ДС;
– Петар Миличковић, дипл. правник, из Београда, за
члана Изборне комисије, ЛДП;
– Снежана Милић, дипл. правник, из Београда, за члана
Изборне комисије, ЛДП.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-111/11, 20. октобра 2011. године
Председник
Драган Видановић, с. р.
Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду нa
сeдници, одржаној 20. октобра 2011. гoдинe, нa oснoву члана 35. Статута градске општине Стари град („Службени
лист града Београда”, број 3/11 – пречишћен текст) и члана 11. Одлуке о оснивању УК „Пароброд” („Службени лист
града Београда”, број 8/10), на предлог Већа градске општине, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД” ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ
1. Констатује се да је Марији Ивановић, рестала функција члана Надзорног одбора из реда запослених УК „Пароброд”, због поднете оставке.

27. октобар 2011.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-111/11, 20. октобра 2011. године
Председник
Драган Видановић, с. р.

Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду нa
сeдници, одржаној 20. октобра 2011. гoдинe, нa oснoву члана 35. Статута градске општине Стари град („Службени
лист града Београда”, број 3/11 – пречишћен текст) и члана
9. Одлуке о оснивању УК „Пароброд” („Службени лист града Београда”, број 8/10), на предлог Већа градске општине,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
„ПАРОБРОД” ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ
1. Констатује се да је Иви Николић, престала функција
члана Управног одбора из реда запослених УК „Пароброд”,
због престанка рада у Установи са даном 14. јула 2011. године.
2. Именује се Марија Ивановић за члана Управног одбора УК „Пароброд”, из реда запослених.
3. Мандат траје до истека мандата Управног одбора УК
„Пароброд”.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-111/11, 20. октобра 2011. године
Председник
Драган Видановић, с. р.

МЛАДЕНОВАЦ
Скупштина градске општине Младеновац, на седници
одржаној дана 26. октобра 2011. године, на основу члана 32.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број
129/07), члана 63. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10 и 101/10) и члана 18. став 1. тачка
2. Статута градске општине Младеновац („Службени лист
града Београда”, број 40/10 – пречишћен текст), донела је

ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2011. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине Младеновац за
2011. годину („Службени лист града Београда”, бр. 48/10,
6/11 и 30/11), члан 1. мења се и гласи:
„Приходи и расходи буџета градске општине Младеновац за 2011. годину, примања и издаци по основу продаје,

27. октобар 2011.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

односно набавке нефинансијске имовине и задуживања и
отплате дуга, утврђени су у следећим износима, и то:
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Текући трансфери

4631,4641

70.043.020,00

Капитални трансфери

4632,4642

-

465

-

5

68.245.183,52

(7+8)-(4+5)

5.100.000,00

(7+8-7411)-(4+5-44)

16.559.387,56

Остале донације и трансфери

износ у динарима
Текући приходи и примања од нефинансијске имовине и текући расходи и
издаци за нефинансијску имовину

А.
I

Текући приходи и примања од нефинансијс. имовине

1.

Текући приходи

Економска
класификација

Средства из
буџета 2011.

7+8

626.574.000,00

7

626.574.000,00

7

435.825.000,00

Порез на доходак грађана

711

254.138.000,00

Порез на фонд зарада

712

-

Порез на наслеђе и поклон

713

5.000.000,00

Порез на пренос апсолутних права

713

28.700.000,00

Накнаде:

714

11.638.000,00

– годишња накнада за моторна и друга возила

7145

8.718.000,00

– накнада за промену намене и закуп
пољопривредног земљишта

7145

0,00

– накнада за загађивање животне средине

7145

2.920.000,00

Ненаменски трансфер од Републике
Србије

7331

134.849.000,00

7331,2

1.500.000,00

7

190.749.000,00

711147,713

61.517.000,00

714,716,741,742

67.136.000,00

1.1. Уступљени приходи

Ненаменски трансфер од града
1.2

Изворни приходи
Порез на имовину
Локалне комуналне и локалне административне таксе
Боравишна такса

7145

-

714,741,742

37.744.000,00

– посебна накнада за заштиту животне средине

7145

1.480.000,00

– накнада за коришћење грађевинског
земљишта

7415

36.264.000,00

– накнада за уређивање грађевинског
земљишта

7422

-

Накнаде:

Камате

7411

1.000.000,00

Закуп пословног простора

7421

17.977.000,00

Закуп грађевинског земљишта

7421

-

742

600.000,00

Приходи које својом делатношћу оствари општин.управа
Добровољни трансфери од грађана

744

-

714,743

205.000,00

Средства за противпожарну заштиту

745

-

Донације

732

-

743,745,772

3.192.000,00

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

772

1.378.000,00

2.

Примања од продаје нефинансијске
имовине

8

-

II

Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину

4+5

621.474.000,00

1.

Текући расходи

Мандатне и новчане казне

Мешовити и неодређени приходи

4

553.228.816,48

41

168.807.239,75

Коришћење робе и услуга

42

204.227.158,98

Отплата камата

44

12.459.387,56

Субвенције

45

37.300.000,00

47

10.980.625,00

48,49

49.411.385,19

Издаци за социјалну заштиту

Раздео

Глава

функција

Позиција

Остали расходи

1

2

3

4

5

1

Капитални расходи – издаци за нефинансијску имовину

III

Буџетски суфицит-дефицит (I-II)
Примарни суфицит-дефицит (буџетски суфицит-дефицит коригован за
износ нето камате)
Укупни фискални резултат (III+VI)

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 издаци по основу датих кредита и
набавке финансијске имовине(IV-V)

92-62

В
VII

Задуживање и отплата дуга
Примања од задуживања

91

1

Примања од домаћих задуживања

911

2

Примања од иностраних задуживања

912

VIII Отплата главнице
1

61

5.100.000,00

Отплата главнице домаћим кредиторима

611

5.100.000,00

612

2

Отплата главнице ино-кредиторима

IX

Промена стања на рачуну (III+VI+VIIVIII)

X

Нето финансирање (VI+VII-VIII-IX=III)

-5.100.000,00

Члан 2.
Члан 3. мења се и гласи:
„У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 332.550,00 динара и користиће се на основу решења
о употреби средстава текуће буџетске резерве која доноси
председник градске општине Младеновац.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које апропријације нису извршене или за
сврхе за које се у току године покаже да планиране апропријације нису биле довољне. Одобрена средства по овом
основу представљају повећање апропријације директних
корисника за одређене намене и исказују се на конту за чију
намену су средства усмерена.”
II. ПОСЕБАН ДЕО

Расходи за запослене

Економска класификација

2.

Члан 3.
Члан 5. мења се и гласи:
„Средства буџета у износу од 626.574.000,00 динара,
средства сопствених прихода из изворних активности индиректног корисника буџета у износу од 12.852.000,00 динара, средства нераспоређеног вишка прихода и пренета неутрошена средства из 2010. године у износу од 12.652.547,24
динара и средства из осталих извора прихода у износу од
1.213.304,94 динара распоређују се по корисницима, и то:

Опис

Планирани
расходи и
издаци
из буџета
-РЕБАЛАНС 3

Планирани
расходи и
издаци из
пренетих
средстава

Планирани
расходи и
издаци из
сопствених
прихода
буџетских
корисника

Планирани
расходи и
издаци из
осталих
извора

Укупно
планирани
расходи и
издаци

6

7

8

9

10

11

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
110

Извршни и законодавни органи
1

411

Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)

17.441.566,65

17.441.566,65
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1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

4

5

2

412

Социјални доприноси на терет послодавца

6

3

417

4

421

6

423

3.024.420,00

3.024.420,00

1.992.090,00

1.992.090,00

- Услуге мобилних телефона

1.400.000,00

1.400.000,00

230.090,00

230.090,00
480.000,00

Услуге по уговору

6.815.903,58

6.815.903,58

- Накнаде за рад члановима Општинског Већа,председника и заменика СО

2.700.001,00

2.700.001,00

40.000,00

40.000,00

1 - комисија за враћање земље

0,00

0,00

2 - комисија за комасацију

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

- Дан општине

468.902,58

468.902,58

1 - јавна признања

240.001,00

240.001,00

2 - плакати и позивнице

13.901,58

13.901,58

3 - поклони

30.000,00

30.000,00

4 - репрезентација

85.000,00

85.000,00

- Поклони за децу са посебним потребама

80.000,00

- Репрезентација

500.000,00

500.000,00

- Остале опште услуге

340.000,00

340.000,00

-Полицајац месеца

262.000,00

262.000,00

- Комисија за борбу против болести зависности

455.000,00

455.000,00

Специјализоване услуге

218.240,00

218.240,00

- Дан општине

218.240,00

218.240,00

5 - Манифестација „Младеновачки корзо 21. века”
Материјал
- Канцеларијски материјал
- Цвеће и зеленило за Дан општине
- Храна и пиће за Дан општине

0,00

0,00

80.000,00

80.000,00

50.000,00

50.000,00

498.634,67

498.634,67

85.000,00

85.000,00

8.800,00

8.800,00

64.834,67

64.834,67

110.000,00

110.000,00

100.000,00

100.000,00

- Дневна штампа

65.000,00

65.000,00

- Цвеће и зеленило

65.000,00

65.000,00

37.300.000,00

37.300.000,00

7.400.000,00

7.400.000,00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

- ЈПИ „Младеновац” – комуналне услуге
- Спортско-рекреациони центар „Љубомир Ивановић Геџа”, Младеновац
- Туристичка организација Младеновац
Трансфери осталим нивоима власти

0,00

0,00

500.000,00

500.000,00

23.800.000,00

23.800.000,00

5.600.000,00

5.600.000,00

68.543.020,00

68.543.020,00

- Општински одбор за избегла и расељена лица

1.000.000,00

1.000.000,00

- Центар за социјални рад

1.300.000,00

1.300.000,00

- ОО „Црвени крст”

463.020,00

463.020,00

- Унапређење здравства

1.500.000,00

1.500.000,00

- Основно образовање

16.302.000,00

16.302.000,00

470.000,00

470.000,00

- Смештај и исхрана деце са посебним потребама
- Пројекат „Сигурна кућа”
- Специјални превоз ученока основних и специјалних школа

472

0,00
88.240,00

- Материјал за посебне намене – „Град отвореног срца”

- ЈПИ „Младеновац”, Младеновац(СББ)

12

0,00
88.240,00

- Материјал за посебне намене (позивнице,слика...)

- ЈПИ „Младеновац”, Младеновац

465

220.000,00
150.000,00

4 - спортске манифестације поводом Дана општине

11

220.000,00
150.000,00

3 - рок концерт

463

100.000,00
1.600.000,00

- Остали издаци за стручно образов.

2 - концерти и друге манифестације

10

100.000,00
1.600.000,00
80.000,00

1 - изложбе

451

312.000,00

480.000,00

- Поклони

9

50.000,00

312.000,00

- Чланарина за NALED

- Угоститељске услуге

426

50.000,00

Трошкови путовања

5 - свечана академија поводом Дана општине

8

11

Стални трошкови

3 - осталe комисије (адмис.мандатна,,за називе тргова и улица...)

424

10

Посланички додатак

- Накнаде члановима скупштинских комисија:

7

9

3.122.040,43

- Чланарина-Стална конференција градова и општина
422

8

3.122.040,43

- Чланарина-Удружење бањских и климатских места

5

7

27. октобар 2011.

8.000,00

8.000,00

46.000.000,00

46.000.000,00

- ЛАП - запошљавње

1.500.000,00

1.500.000,00

Остале текуће донације,дотације и трансфери

1.500.000,00

1.500.000,00

- Остале текуће донације,дотације и трансфери – „Урбани џепови”

1.500.000,00

1.500.000,00

10.940.625,00

10.940.625,00

- Образовање

7.037.000,00

7.037.000,00

1 - Стипендије

5.200.000,00

5.200.000,00

Накнада за социјалну заштиту из буџета

27. октобар 2011.
1

2

3

4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

5

6

11

3 - Пријем за ученике (Вуковци,коктели...)

182.000,00

182.000,00

4 - Прваци

220.088,06

220.088,06

5 -Трошкови путовања на такмичења и остали трошкови
такмичења

264.000,00

264.000,00

6 - Предавања , семинари и едукативна настава за ученике

161.911,94

161.911,94

7 - Школски часописи и информисање

404.000,00

404.000,00

8 -Ученички пројекти,акције и усавршавање

423.000,00

423.000,00

- Општинске манифестације

2.513.790,00

2.513.790,00

1 - Позоришни фестивал

1.630.200,00

1.630.200,00

2 -Шумадијске метафоре

407.550,00

407.550,00

3 - Ликовна колонија

476.040,00

476.040,00

- Аматерско позориште

122.265,00

122.265,00

- Центар за културу - аматерске активности

163.020,00

163.020,00

- Координациони одбор за борбу против болести зависности

300.000,00

300.000,00

- Смотра аутомобила „буба“

233.775,00

233.775,00

17.000,00

17.000,00

203.775,00

203.775,00

- Сарадња са невладиним организацијама
- Накнада за социјалну заштиту
Дотације невладиним организацијама
- Политичке странке
- Друштвене,културне и верске организације

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00

200.000,00

200.000,00

43.500.835,00

43.500.835,00

491.725,00

491.725,00

3.260.400,00

3.260.400,00

- Спортске и омладинске организације

23.226.500,00

23.226.500,00

- Унапређење пољопривреде

10.221.210,00

10.221.210,00

2.000.000,00

2.000.000,00

150.000,00

150.000,00

41.000,00

41.000,00

300.000,00

300.000,00

- Спортске манифестације
- Међунар.турнир у рвању „Љубомир Ивановић Геџа”
- Дневни центар и клуб за старија лица „Драпшин” и „Младеновац”, Младеновац
- Дотације верским заједницама
- Организација младих

50.000,00

50.000,00

3.760.000,00

3.760.000,00

Средства резерве

632.550,00

632.550,00

-Стална буџетска резерва

300.000,00

300.000,00

-Текућа буџетска резерва

332.550,00

332.550,00

- Дотације спортским организацијама за такмичења
499

10

182.000,00

- Општинска манифестација „Цвети”

14

9

182.000,00

- 14.турнир „Стрит бол Младеновац 2011”

481

8

2 - Награде за пласмане од I-III места на републичком такмичењу

- Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине са посебним потребама

13

7
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Извори финансирања за функцију 110:
О1

2

Приходи из буџета

196.009.925,33

196.009.925,33

Укупно за функцију 110

196.009.925,33

196.009.925,33

Свега за раздео 1

196.009.925,33

196.009.925,33

5.229.462,21

5.229.462,21

ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
330

Судови
15

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

16

412

Социјални доприноси на терет послодавца

936.073,72

936.073,72

17

414

Социјална давања запосленима

200.000,00

200.000,00

- боловање преко 30 дана,пом.у леч.запосле.

200.000,00

200.000,00

18

415

Накнаде трошкова за запослене

198.000,00

198.000,00

19

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

0,00

0,00

20

421

Стални трошкови

0,00

0,00

21

422

Трошкови путовања

20.000,00

20.000,00

22

423

Услуге по уговору

64.000,00

64.000,00

- услуге усавршавања

14.000,00

14.000,00

- остале опште услуге

50.000,00

50.000,00

400.000,00

400.000,00

23

424

Специјализоване услуге

24

426

Материјал

25

482

26

483

80.000,00

80.000,00

Порези,обавезне таксе и казне

335.000,00

335.000,00

Новчане казне и пенали по решењу судова

250.000,00

250.000,00

Извори финансирања за функцију 330
О1

3

Приходи из буџета

7.712.535,93

7.712.535,93

Укупно за функцију 330

7.712.535,93

7.712.535,93

Свега за раздео 2

7.712.535,93

7.712.535,93

ОПШТИНСКА УПРАВА
130

Опште услуге
27

411

Плате,додаци и накнаде запослених(зараде)

86.949.173,64

86.949.173,64

28

412

Социјални доприноси на терет послодавца

15.563.902,10

15.563.902,10
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1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

4

5

29

413

30

414

6
Накнада у натури / пакетићи

416

421

11
200.000,00

4.201.000,00

4.201.000,00
2.000.000,00

250.000,00

250.000,00

24.000,00

24.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

- отпремнине у случају смрти запослених

45.000,00

45.000,00

- помоћ у медицинском лечењу (запосленима)

82.000,00

82.000,00

3. 900.000,00

3. 900.000,00

Награде запосленима и остали посебни расходи

261.601,00

261.601,00

- јубиларне награде

261.601,00

261.601,00

Накнаде трошкова за запослене

- бонуси за државне празнике
33

10

2.000.000,00

- отпремнине у случају отпуштања са посла

32

9

Социјална давања запосленима

- расходи за образовање деце запослених

415

8

200.000,00

- породиљско боловање
- боловање преко 30 дана

31

7

27. октобар 2011.

Стални трошкови
- платни промет
- трошкови банкарских услуга

0,00

0,00

12.883.643,60

12.883.643,60

2.000.000,00

2.000.000,00

299.643,60

299.643,60

- електрична енергија

2.500.000,00

2.500.000,00

- грејање

2.400.000,00

2.400.000,00

- комуналне услуге

3.000.000,00

3.000.000,00

- телекомуникационе услуге

2.100.000,00

2.100.000,00

- остале ПТТ услуге

8.000,00

8.000,00

- интернет

4.000,00

4.000,00

270.000,00

270.000,00

- осигурање
- ТВ претплата

12.000,00

12.000,00

- закуп гаража

100.000,00

100.000,00

- закуп осталог простора -паркинг

190.000,00

190.000,00

34

422

Трошкови путовања

500.000,00

500.000,00

35

423

Услуге по уговору

10.975.000,00

10.975.000,00

600.000,00

600.000,00

- за израду софтвера
- котизација

45.000,00

45.000,00

- стручни испити

30.000,00

30.000,00

- услуге образовања и усавршавања запослених
- објављивање огласа и тендера
- вештачење
- комисија за категоризацију
- обезбеђење
- угоститељске услуге
- публикације
- остале опште услуге
- остале стручне услуге
- услуге одржавања хигијене
- трошкови ревизије
- остале административне услуге
36

424

Специјализоване услуге

426

0,00
350.000,00

5.300.000,00

5.300.000,00

52.000,00

52.000,00

8.000,00

8.000,00

300.000,00

300.000,00

400.000,00

400.000,00

2.470.000,00

2.470.000,00

250.000,00

250.000,00

0,00
1.030.000,00
0,00
0,00

- сахрана лица без родбине

38

0,00
350.000,00

- бесправна градња и услуге по решењу комуналне инспекцијеград
- остале специјализоване услуге
425

170.000,00
1.000.000,00

- геодетске услуге

- бесправна градња и услуге по решењу комуналне инспекције

37

170.000,00
1.000.000,00

0,00
2.166.770,66

3.196.770,66
0,00

2.166.770,66

2.166.770,66

80.000,00

80.000,00

550.000,00

550.000,00

400.000,00

400.000,00

2.550.000,00

2.550.000,00

- текуће поправке и одржавање зграда

750.000,00

750.000,00

- текуће поправке и одржавање возила

300.000,00

300.000,00

- текуће поправке и одржавање опреме

1.500.000,00

1.500.000,00

Материјал

4.625.746,99

4.625.746,99

Текуће поправке и одржавање

- канцеларијски материјал

600.000,00

600.000,00

- одећа,униформе и ципеле

272.949,01

272.949,01

- цвеће и зеленило
- стручна литература
- гориво и мазиво
- материјал за превозна средства
- производи за чишћење и хигијену

8.000,00

8.000,00

700.000,00

700.000,00

1.748.797,98

1.748.797,98

200.000,00

200.000,00

6.000,00

6.000,00

40.000,00

40.000,00

- поштанске марке

800.000,00

800.000,00

- материјал за посебне намене

250.000,00

- храна и пиће

39

441

Отплата домаћих камата

40

444

Пратећи трошкови задуживања

10.769.387,56
1.690.000,00

250.000,00
3.230.612,44

14.000.000,00
1.690.000,00

27. октобар 2011.
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
6

4

5

41

472

Накнада за социјалну заштиту из буџета

40.000,00

40.000,00

42

482

Порези,обавезне таксе и казне

3.781.052,36

3.781.052,36

- порез на додату вредност-ПДВ

3.151.052,36

3.151.052,36

630.000,00

630.000,00

4.000,00

4.000,00

- кадровачка помоћ(за лица у ВС),једнократна помоћ

- остали порези,таксе......

7
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8

9

10

11

40.000,00

40.000,00

43

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

44

511

Зграде и грађевински објекти

0,00

0,00

- реконструкција, доградња, адаптација

0,00

0,00

1.139.653,44

1.139.653,44

45

512

Машине и опрема
- канцеларијска опрема

90.000,00

90.000,00

- комуникациона опрема

67.722,64

67.722,64

- рачунарска опрема

300.000,00

300.000,00

- електронска опрема

300.000,00

300.000,00

- опрема за домаћинство

10.000,00

10.000,00

- уграђена опрема

50.000,00

50.000,00

- опрема - унапређење пољопривреде

278.790,00

278.790,00

- опрема за заштиту животне средине

43.140,80

43.140,80

46

513

Остале некретнине и опрема

0,00

0,00

47

515

Нематеријална имовина

0,00

0,00

48

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

5.100.000,00

5.100.000,00

O1

Приходи из буџета

13

Пренета неутрошена средства из претходних година

Извори финансирања за функцију 130

4

166.164.160,69

166.164.160,69

0,00

5.397.383,10

5.397.383,10

Укупно за функцију 130

166.164.160,69

5.397.383,10

171.561.543,79

Свега за раздео 3

166.164.160,69

5.397.383,10

171.561.543,79

ЈП „ДИП МЛАДЕНОВАЦ”
620

Развој заједнице
49

411

Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)

50

412

Социјални доприноси на терет послодавца

51

413

Накнаде у натури

52

414

Социјална давања запосленима

53

415

54

416

19.340.970,00

7.996.765,00

27.337.735,00

3.462.030,00

1.431.421,00

4.893.451,00

180.764,00

80.000,00

260.764,00

1.054.500,00

327.000,00 1.200.000,00

2.581.500,00

Накнаде трошкова за запослене

1.080.206,00

496.767,00

1.576.973,00

Награде запосленима и остали посебни расходи

2.461.530,00

0,00

2.461.530,00

4.079.939,00

259.309,00

4.339.248,00

259.000,00

50.000,00

55

421

Стални трошкови

56

422

Трошкови путовања

57

423

Услуге по уговору

58

424

Специјализоване услуге

936.380,00

20.000,00

956.380,00

59

425

Текуће поправке и одржавање

850.000,00

150.000,00

1.000.000,00

60

426

Материјал

2.337.000,00

576.743,00

2.913.743,00

61

482

Порези,обавезне таксе и казне

425.500,00

140.000,00

565.500,00

62

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

300.000,00

0,00

300.000,00

63

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних
органа

60.000,00

50.000,00

110.000,00

64

511

Зграде и грађевински објекти

66.464.026,08

47.112,76

- капитални буџет

60.000.000,00

31.763,84

6.278.226,08

15.348,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

- зграде и грађевински објекти(азил,...)
- изградња зграда и објеката - атарски путеви
- изградња зграда и објеката -гробље
- пројектна документација
65

512

Машине и опрема

66

515

Нематеријална имовина

151.988.418,92

7.208.051,38

1.123.995,00

0,00

309.000,00
13.304,94

0,00

160.333.770,24

66.511.138,84
60.031.763,84

85.500,00

6.293.575,00

85.500,00

448.736,00

150.000,00

598.736,00

50.000,00

0,00

50.000,00

Извори финансирања за функцију 620
O1

Приходи из буџета

O4

Сопствени приходи буџетских корисника

0,00

13

Пренета неутрошена средства из претходних година

0,00

Приходи од других нивоа власти

0,00

1.213.304,94

Укупно за функцију 620

255.779.000,00

7.255.164,14 12.852.000,00 1.213.304,94

277.099.469,08

Свега за раздео 4

255.779.000,00

7.255.164,14 12.852.000,00 1.213.304,94

277.099.469,08

5

255.779.000,00

255.779.000,00
12.852.000,00

12.852.000,00

7.255.164,14

7.255.164,14
1.213.304,94

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
160

Опште јавне услуге
67

421

Стални трошкови

250.000,00

250.000,00

68

423

Услуге по уговору

100.000,00

100.000,00

69

424

Специјализоване услуге

23.371,22

23.371,22

70

425

Текуће поправке и одржавање

80.000,00

80.000,00

71

426

Материјал

189.791,00

189.791,00

72

482

Порези,обавезне таксе и казне

35.056,83

35.056,83
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4

5

73

483

74

512

6
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема

7

27. октобар 2011.
8

9

10

11

87.391,00

87.391,00

142.768,00

142.768,00

908.378,05

908.378,05

Извори финансирања за функцију 160:
O1

Приходи из буџета
Приходи од других нивоа власти
Укупно за функцију 160
Свега за раздео 5

0,00

0,00

908.378,05

908.378,05

908.378,05
УКУПНО (1+2+3+4+5)

626.574.000,00

908.378,05
12.652.547,24 12.852.000,00 1.213.304,94

653.291.852,18

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-4/1/2011, 26. октобра 2011. године
Председник
Радета Марић, с. р.

27. октобар 2011.
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САДРЖАЈ
Страна

Страна
Решење о измени Решења о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника
на територији града Београда – – – – – – – – – – – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације деонице ауто пута Е 75 Батајница–Добановци (Сектор 1), градска општина Земун – – – – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације подручја ауто пута, комплекса Железничке станице „Београд центар” и дела планиране
саобраћајнице првог реда – трансверзале, градска
општина Савски венац – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације блока 1 просторне целине Лисичји поток, дела блока 11 и блокова 12 и 13 просторне целине Бањички венац, градска општина Савски венац
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације дела блока 21, градска општина Нови Београд – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1

2

3

3

4

Акти градских општина
ЗВЕЗДАРА
Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи
градске општине Звездара – – – – – – – – – – – – – –
Решење о измени Решења о именовању Изборне
комисије градске општине Звездара – – – – – – – –
ЗЕМУН
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге
са медаљом – заслужни грађанин Земуна Предрагу
Бају Луковићу, песнику и сликару– – – – – – – – – –
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са
медаљом – заслужни грађанин Земуна Мирку Нишовићу, олимпијцу кајакашу – – – – – – – – – – – –
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са
медаљом – заслужни грађанин Земуна Софији Љубичић, историчару уметности – – – – – – – – – – – –
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са
медаљом – заслужни грађанин Земуна Стеву Јањанину, директору ОШ „Светислав Голубовић Митраљета” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са
медаљом – заслужни грађанин Земуна протојереју
ставрофору Божу Бакајлићу – – – – – – – – – – – – –
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са
медаљом – заслужни грађанин Земуна Драгољубу
Дашићу, угледном угоститељу – – – – – – – – – – – –
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са
медаљом – заслужни грађанин Земуна Софки Радојичић, професорки ОШ „Михајло Пупин” – – – –
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са
медаљом – заслужни грађанин Земуна Саши Ковачевићу, поп певачу – – – – – – – – – – – – – – – – – –

5
6

6
6
6

6
7
7
7
7

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са
медаљом – заслужни грађанин Земуна проф. Ђорђу
Кртинићу, Математички факултет у Београду – – –
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са
медаљом – заслужни грађанин Земуна др Слободану Ристићу, директору Високе школе „Техникум Таурунум” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о додели Повеље о јавном признању са
медаљом – почасни грађанин Земуна Њ.Е. Александру Васиљевичу Конузину, амбасадору Руске Федерације у Републици Србији – – – – – – – – – – – – –
Одлука о додели Повеље о јавном признању са
медаљом – почасни грађанин Земуна доценту др
Драгошу Стојановићу, директору КБЦ „Земун” – –
Одлука о додели Повеље о јавном признању са
медаљом – почасни грађанин Земуна Николи Безбрадици, власнику фирме BN BOSS– – – – – – – – –
Одлука о додели Повеље о пријатељству са кључем Земуна Специјалној антитерористичкој јединици МУП-а Србије – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о додели Повеље о пријатељству са кључем Земуна Кошаркашком клубу „Младост” из Земуна – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о изменама Решења о именовању Изборне комисије градске општине Земун – – – – – –
РАКОВИЦА
Одлука о изменама и допунама Одлуке о додели
јавних признања градске општине Раковица– – – –
Решење о измени и допуни Решења о именовању
Општинске изборне комисије – – – – – – – – – – – –
САВСКИ ВЕНАЦ
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Савски венац
пре истека времена на које је изабран – – – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборнику у
Скупштини градске општине Савски венац – – – –
Решење о именовању Општинске изборне комисије градске општине Савски венац у сталном
саставу– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
СТАРИ ГРАД
Решење о изменама и допунама Решења о именовању Изборне комисије градске општине Стари
град у сталном саставу – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о престанку функције члана Надзорног
одбора Установе културе градске општине „Пароброд“ из реда запослених – – – – – – – – – – – – – –
Решење о престанку функције члана Управног
одбора и именовању члана Управног одбора Установе културе градске општине Стари град „Пароброд” из реда запослених – – – – – – – – – – – – – –
МЛАДЕНОВАЦ
Одлука о ребалансу буџета градске општине
Младеновац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

8

8

8
8
9
9
9
9

10
10

10
10
11

12
12

12

12
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине града Београда, Трг Николе Пашића 6, приземље
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