
На основу члана 9. став 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени 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 Београ-
да („Службени лист града Београда” бр. 51/08, 61/09, 6/10, 
23/10, 32/10 и 45/11), секретар Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 11, ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА НИ-
КОЛЕ ТЕСЛЕ, КЕЈА ОСЛОБОЂЕЊА И ПРОДУЖЕТКА 
УЛИЦА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВА И АЛЕКСИНАЧКИХ РУДАРА, 

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину плана детаљне регулације  блока 11,из-
међу Булевара Николе Тесле, Кеја ослобођења и проду-
жетка  улица Гоце Делчева и Алексиначких рудара, градска 
општина Земун (у даљем тексту: план).

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну 
средину разматраће се постојеће стање животне средине 
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристи-
ке плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на 
микро и макролокацију и друга питања и проблеми зашти-
те животне средине у складу са критеријумима за одређи-
вање могућих значајних утицаја плана на животну средину, 
а узимајући у обзир планиране намене. 

3. Стратешком проценом утицаја плана на животну сре-
дину неће се разматрати прекогранична природа утицаја. 

4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на 
животну средину израдиће се извештај који ће обухвати-
ти обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор 

индикатора, 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

за смањење негативних утицаја на животну средину, 
– смернице за процену утицаја пројеката на живот-

ну средину (смернице које се односе на спровођење плана 
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на 
животну средину у складу са прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину),

– програм праћења стања животне средине у току спро-
вођења плана (мониторинг),

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних 
решења и приказ начина на који су питања животне среди-
не укључена у план, 

– закључци до којих се дошло током израде извештаја о 
стратешкој процени представљене на начин разумљив јав-
ности,

– други подаци од значаја за стратешку процену. 
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће 

се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине 
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.

У случају непостојања релевантних података, извршиће 
се циљна мерења у складу са законом.

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину плана детаљне регулације  блока 11, између Булевара 
Николе Тесле, Кеја ослобођења и продужетка улица Гоце 
Делчева и Алексиначких рудара, градска општина Земун, 
део је документације која се прилаже уз план.

5. Израда извештаја о стратешкој процени  поверава се 
Центру за планирање урбаног развоја-ЦЕП, из Београда, 
Захумска бр. 34. 

Носилац израде извештаја о стратешкој процени, ду-
жан је да исти изради у року од 15 (петнаест) месеци од 
дана ступања на снагу Плана детаљне регулације блока 11, 
између Булевара Николе Тесле, Кеја ослобођења и проду-
жетка улица Гоце Делчева и Алексиначких рудара, градска 
општина Земун.

Средства за израду извештаја о стратешкој процени 
утицја на животну средину Плана детаљне регулације  бло-
ка 11, између Булевара Николе Тесле, Кеја ослобођења и 
продужетка  улица Гоце Делчева и Алексиначких рудара, 
градска општина Земун, обезбедиће предузеће „Алпе Адриа 
хотели” д.о.о. из Београда, Булевар Николе Тесле 3.

6. У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја плана биће обављена сарадња са свим надлежним и за-
интересованим органима и организацијама које имају инте-
рес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне 
средине.

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен 
на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана, 
сходно чл. 19. Закона о стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10) и 
чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,24/11).
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7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града 
Београда”.

О б р а з л оже њ е

Изради предметног плана приступиће се на основу Од-
луке о изради плана детаљне регулације блока 11, између 
Булевара Николе Тесле, Кеја ослобођења и продужетка  
улица Гоце Делчева и Алексиначких рудара, градска општи-
на Земун („Службени лист града Београда”, број 37/11).

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04, 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог решења, имајући 
у виду територију плана, планиране намене, чињеницу да 
су планирани будући развојни пројекти одређени прoпи-
сима којима се уређује процена утицаја на животну сре-
дину, утврдио је да предметни план представља оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обаве-
зи израде стратешке процене 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).

На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру 
стратешке процене, разматраће се постојеће стање живот-
не средине, утицај планираних садржаја на микро и макро 
локацију, док се неће разматрати прекогранична природа 
утицаја обзиром да имплементација плана не може имати 
негативан утицај на животну средину друге државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне 
регулације блока 11, између Булевара Николе Тесле, Кеја ос-
лобођења и продужетка  улица Гоце Делчева и Алексинач-
ких рудара, градска општина Земун, садржаће елементе 
из члана 12. став 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), 
уз дописе IX-03 бр. 350.14-95/11 од 26. октобра 2011. го-
дине, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о приступању 
изради стратешке процене утицаја на животну среди-
ну Плана детаљне регулације  блока 11, између Булева-
ра Николе Тесле, Кеја ослобођења и продужетка  улица 
Гоце Делчева и Алексиначких рудара, градска општина 
Земун,Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу 
за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здра-
вље, ЈКП Београдски водовод и канализација, ЈКП „Зелени-
ло Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јова-
новић Батут” и ЈВП „Београдводе”.

ЈКП „Зеленило Београд”, ЈКП „Београдски водовод и ка-
нализација”, Завод за за заштиту природе Србије и Секре-
таријат за заштиту животне средине , дали су позитивно 
мишљење на Предлог решења о приступању изради стра-
тешке процене утицаја на животну средину предметног 
плана. 

Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Ба-
тут”, ЈВП „Београдводе” и Градски завод за јавно здра-
вље, нису доставили предметна мишљења у законском 
року, те се, сходно одредби члана 11. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гла-
сник РС”, бр. 135/04, 88/10), сматра да немају примедби 
на предложену садржину решења о приступању изради 
стратешке процене. 

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове Градске управе донео је решење 
као у диспозитиву.

Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03-350.14-95/2011, 5. децембра 2011. године

Секретар
Милан Вуковић, с.р.

На основу чл. 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој проце-
ни утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04, 88/10),  у вези члана 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 Београ-
да („Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 
23/10, 32/10 и 45/11), секретар Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКИХ ПРОЦЕ-
НА УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТ-
НУ СРЕДИНУ  ПЛАНОВА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СЕДИШТА ЛОКАЛНЕ СА-

МОУПРАВЕ – ГРАД БЕОГРАД 

1. Не приступа се изради стратешких  процена  утицаја 
планираних намена на животну средину,  планова гене-
ралне регулације грађевинског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе – град Београд (у даљем тексту – пла-
нови).

2. Израда планова генералне регулације поверава се ЈУП 
„Урбанистички завод Београда”, Палмотићева 30, Београд, 
које је дужно да нацрте планова изради у року од 15 ме-
сеци од дана ступања на снагу одлуке. Средства за израду 
планова детаљне регулације обезбедиће се из буџета града 
Београда преко Дирекције за грађевинско земљиште и из-
градњу Београда, Београд, Његошева бр. 84.

3. Планови генералне регулације представљаће плански 
основ за израду планова детаљне регулације, издавање ин-
формације о локацији, локацијске дозволе и израду урба-
нистичко-техничких докумената.

4. Нацрти планова генералне регулације доставиће се на 
мишљење градским општинама: Стари град, Врачар, Сав-
ски венац, Палилула, Звездара, Чукарица, Раковица, Вождо-
вац, Нови Београд, Земун, Гроцка, Сурчин. 

5. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу утвр-
дио је да план не представља оквир за одобравање будућих 
развојних пројеката предвиђених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину у смислу члан 
5. став 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на жи-
вотну 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 оже њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Од-

луке о изради планова генералне регулације грађевинског 
подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Бео-
град („Службени лист града Београда”, бр. 57/09, 37/11).
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Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Ур-
банистички завод Београда”, Палмотићева 30, Београд, које 
је дужно да нацрт плана изради у року од 15 месеци од дана 
ступања на снагу одлуке. Средства за израду плана детаљ-
не регулације обезбедиће се из буџета града Београда преко 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда.

Разматрајући расположиву документацију, податке и 
информације, Секретаријат је узео у обзир: одредбе Закона 
о стратешкој процени утицаја на животну средину („Служ-
бени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, број 72/09, исправка – 
81/09, 64/10-УС и 24/11), као и Одлуке о изради Генералног 
урбанистичког плана Београда и Одлуке о изради планова 
генералне регулације грађевинског подручја седишта једи-
нице локалне самоуправе - град Београд („Службени лист 
града Београда”, бр. 57/09, 37/11). 

Сходно одредбама Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину, Генерални урбанистички план Бео-
града представља виши хијерархијски ниво за планове ге-
нералне регулације, те је, у конкретном случају, обезбеђено 
начело хијерархије и координације односно хијерархијски 
оквир дефинисан овим законом. С тим у вези, Извештајем 
о стратешкој процени утицаја Генералног урбанистичког 
плана Београда морају бити дефинисане смернице за пла-
нове на нижим хијерархијским нивоима, односно потреба  
израде стратешких процена и процена утицаја пројеката на 
животну средину, аспекти заштите животне средине и дру-
га питања од значаја за процену утицаја на животну среди-
ну планова нижег хијерархијског нивоа.

Према дефинисаној садржини, у конкретном случају је 
идентичан просторни обухват Генералног урбанистичког 
плана Београда и планова генералне регулације грађевин-
ског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град 
Београд, тако да се Извештајем о стратешкој процени ути-
цаја на животну средину Генералног урбанистичког плана 
Београда могу, на одговарајући начин, идентификовати, 
анализирати и проценити могући значајни утицаји предло-
жених планских решења на животну средину. С тим у вези, 
оцењено је да није целисходно приступање изради 10 сепа-
рата извештаја о стратешкој процени утицаја на животну 
средину планова генералне регулације.

Плановима генералне регулације биће дефинисане це-
лине и зоне које ће бити намењене развојним пројектима 
који су одређени прописима којима се уређује процена ути-
цаја на животну средину и за које ће се, кроз израду плано-
ва детаљне регулације, приступити изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину у смислу одредаба члана 
5. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину. 

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду наведено, као и планиране намене којима 
нису планирани будући развојни пројекти одређени про-
писима којима се уређује процена утицаја на животну сре-
дину, утврдио је да предметни план не представља оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката одређених пропи-
сима којима се уређује процена утицаја на животну среди-
ну 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. 350.14-97/11 од 27. октобра 2011. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске посло-
ве доставио је на мишљење Предлог решења о непристу-
пању стратешкој процени утицаја на животну средину 

Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заш-
титу 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”.

ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Завод за заш-
титу природе Србије и Секретаријат за заштиту животне 
средине, дали су позитивно мишљење на Предлог решења 
о неприступању изради стартешких процена утицаја пла-
нираних намена на животну средину планова генералне 
регулације грађевинског подручја локалне самоуправе-град 
Београд.

Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, 
ЈВП „Београдводе”, Градски завод за јавно здравље, ЈКП „Зе-
ленило Београд”, нису доставили предметна мишљења у за-
конском року, те се, сходно одредби чл. 11. Закона о стра-
тешкој процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС”, бр. 135/04, 88/10), сматра да немају примедбе 
на садржину решења о неприступању изради стартешких 
процена.

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове Градске управе града Београда, 
донео је решење као у диспозитиву.

Градска управа града Београда 
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-97/11, 6. децембра 2011. године

Секретар
Милан Вуковић, с.р. 

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени 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 Београ-
да („Службени лист града Београда” бр. 51/08, 61/09, 6/10, 
23/10, 32/10 и 45/11), секретар Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕ-
ВАЊЕ ГОРИВОМ У УЛИЦИ ФРАНЦУСКОЈ, ГРАДСКА 

ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације  комплекса ста-
нице за снабдевање горивом у улици Француској, градска 
општина Стари град (у даљем тексту: план).

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну 
средину разматраће се постојеће стање животне средине 
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристи-
ке плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на 
микро и макролокацију и друга питања и проблеми зашти-
те животне средине у складу са критеријумима за одређи-
вање могућих значајних утицаја плана на животну средину, 
а узимајући у обзир планиране намене. 

3. Стратешком проценом утицаја плана на животну сре-
дину неће се разматрати прекогранична природа утицаја. 

4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на 
животну средину израдиће се извештај који ће обухвати-
ти обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
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Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене ,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор 

индикатора, 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

за смањење негативних утицаја на животну средину, 
– смернице за процену утицаја пројеката на живот-

ну средину (смернице које се односе на спровођење плана 
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на 
животну средину у складу са прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину),

– програм праћења стања животне средине у току спро-
вођења плана (мониторинг),

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних 
решења и приказ начина на који су питања животне среди-
не укључена у план, 

– закључци до којих се дошло током израде извештаја о 
стратешкој процени представљене на начин разумљив јав-
ности,

– други подаци од значаја за стратешку процену. 
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће 

се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине 
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.

У случају непостојања релевантних података, извршиће 
се циљна мерења у складу са законом.

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину плана детаљне регулације  комплекса станице за снаб-
девање горивом у Улици Француској, градска општина Ста-
ри град, део је документације која се прилаже уз план.

5. Израда извештаја о стратешкој процени  поверава се 
ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд, Палмотићева 
бр. 30. 

Носилац израде извештаја о стратешкој процени, дужан 
је да исти изради у року од седам месеци од дана ступања 
на снагу плана детаљне регулације  комплекса станице за 
снабдевање горивом у Улици Француској, градска општина 
Стари град.

Средства за израду извештаја о стратешкој процени 
утицја на животну средину плана детаљне регулације  ком-
плекса станице за снабдевање горивом у улици Француској, 
градска општина Стари град, обезбедиће Нафтна индус-
трија Србије, Гаспром њефт, Блок петрол, Дирекција за ка-
питалну изградњу и МТО Београд, Булевар Милентија По-
повића бр. 1.

6. У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и за-
интересованим органима и организацијама које имају инте-
рес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне 
средине.

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изло-
жен на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт пла-
на, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10) и чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службе-
ни гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града 
Београда”.

О б р а з л оже њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу 

Одлуке о изради плана детаљне регулације  комплекса 

станице за снабдевање горивом у Улици Француској, град-
ска општина Стари град („Службени лист града Београда”, 
број 37/11).

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04, 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог Решења, имајући 
у виду територију плана, планиране намене, чињеницу да 
су планирани будући развојни пројекти одређени прoпи-
сима којима се уређује процена утицаја на животну сре-
дину, утврдио је да предметни план представља оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обаве-
зи израде стратешке процене 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).

На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру 
стратешке процене, разматраће се постојеће стање живот-
не средине, утицај планираних садржаја на микро и макро 
локацију, док се неће разматрати прекогранична природа 
утицаја обзиром да имплементација плана не може имати 
негативан утицај на животну средину друге државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљ-
не регулације  комплекса станице за снабдевање горивом у 
улици Француској, градска општина Стари град,садржаће 
елементе из члана 12. став 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”, број 135/04), 
уз дописе IX-03 бр. 350.14-96/11 од 26. октобра 2011. го-
дине, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о приступању 
изради стратешке процене утицаја на животну средину 
плана детаљне регулације  комплекса станице за снабде-
вање горивом у Улици Француској, градска општина Стари 
град,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”.

ЈКП „Зеленило Београд”, Завод за заштиту природе Ср-
бије и Секретаријат за заштиту животне средине, дали су 
позитивно мишљење на Предлог решења о приступању 
изради стратешке процене утицаја на животну средину 
предметног плана.

Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, 
ЈВП „Београдводе”, Градски завод за јавно здравље, ЈКП „Бе-
оградски водовод и канализација”, нису доставли предмет-
на мишљења у законском року, те се, сходно одредби чл. 11. 
Закона о стартешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10), сматра да не-
мају примедбе на садржину решења о приступању изради 
стартешке процене.

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове Градске управе донео је решење 
као у диспозитиву.

Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03-350.14-96/2011, 6. децембра 2011. године

Секретар
Милан Вуковић, с.р.
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СТАРИ ГРАД

Скупштинa Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, нa 
сeдници oд 6. децембра 2011. гoдинe, нa oснoву  чл. 47. и 63. 
Закона о буџетском систему („Службени  гласник  РС”, бр. 
54/09, 73/10 и  101/10), члана 32. Зaкoнa о локалној самоуп-
рави („Службени гласник РС”, број 129/07), члaнa 77. Ста-
тута града Београда („Службени лист града Београда”, број 
39/08 и 6/10)  члана 15. и 35. Статута градске општине Ста-
ри град („Службени лист града Београда”, број 3/11 – пре-
чишћен текст) и члана 50. Пословника Скупштине („Служ-
бени лист града Београда”, број 9/11), доноси

ОДЛУКУ
 О РЕБАЛАНСУ  БУЏЕТА  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ 

ГРАД ЗА 2011. ГОДИНУ

Члан 1.
У  Одлуци о буџету градске општине Стари град за 2011. 

годину  („Службени лист града Београда”, бр. 48/10, 1/11 – 
исправка, 22/11 и 29/11), „Општи део”, члан 2. мења се и гласи:

„Укупни приходи и примања буџета у 2011. години 
утврђују се у износу од  1.532.118.205 динара  и састоје 
се од: текућих прихода у износу од 1.283.529.883 динара 
утврђених Одлуком о обиму средстава за вршење послова 
града и градских општина и утврђивању прихода и при-
мања који припадају граду, односно градским општинама у 

2011. години, („Службени лист града Београда”, број 45/10, 
1/11 – исправка и 25/11) – извор финансирања 01; сопстве-
них прихода индиректних корисника буџетских средстава 
(ЈП „Пословни простор” и Установа културе „Пароброд”) у 
укупном  износу од 5.400.000 динара – извор финансирања 
04; трансферa од других нивоа власти у износу од 2.445.000 
динара – извор финансирања 07, вишка прихода из ра-
нијих година (извор финансирања 13)  у укупном износу 
од  223.558.000 динара, неутрошених средстава донација из 
претходних година у укупном износу од 1.400.322 динара – 
извор финансирања 15, и примања од отплате датих креди-
та  у износу од 15.785.000 динара – извор финансирања 12. 
Наведени приходи и примања представљају обим средстава 
за финансирање јавних расхода.

Укупно распоређена средства из става 1. износе 
1.532.118.205  динара”.

Члан 2.
Члан 3. одлуке мења се и гласи: 
„У сталну буџетску резерву издваја се износ од 4.000.000 

динара.
У текућу буџетску резерву издваја се износ од 2.531.874 

динара.”

Члан 3.
Члан 4. одлуке мења се и гласи: 
„Примања и издаци буџета за 2011. годину по врстама 

утврђују се у следећим износима:

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

Опис 
Шифра

 економске
 класификације

Средства
планирана 

буџетом 
за 2011. 
годину

Средства
планирана

првим 
ребалансом 

буџета
за 2011.
годину

Средства
планирана

другим
ребалансом 

буџета
за 2011.
годину

Средства по III ребалансу буџета
 за 2011. годину

Буџетски 
прихди 
Иизвор 

финансирања 
01

Приходи из 
осталих 
извора

Укупна
средства 

планирана
ребалансом

буџета 
1 2 3 4 5 6 7 8

 I   УКУПНИ ПРИХОДИ И  ПРИМАЊА (3+7+8+9) 1.272.304.000 1.499.924.317 1.516.964.202 1.283.529.883 248.588.322 1.532.118.205
Текући приходи 7 1.257.804.000 1.261.866.317 1.278.906.202 1.283.529.883 9.245.322 1.292.775.205
  1. Порези 71 236.777.000 236.777.000 321.971.000 295.965.443 0 295.965.443
– Порез на зараде 711110 0 0 89.241.000 90.000.000 0 90.000.000
– Порез на земљиште (извор финансирања 01) 711147 0 0 0 0 0 0
– Самодопринос на територији општине 711181 0 0 0 0 0 0
– Порез на имовину (извор 01) 713 81.077.000 81.077.000 141.331.000 113.000.000 0 113.000.000
– Порез на приход од пољопривреде и шумарства (извор 01) 711146 0 0 0 0 0 0
– Порез на добра и услуге  - локалне комуналне таксе  
(извор 01) 714 28.310.000 28.310.000 17.000.000 17.699.752 0 17.699.752
–Други порези (извор 01) 716 127.390.000 127.390.000 74.399.000 75.265.691 0 75.265.691
2.  Донације и трансфери 73 94.928.000 96.590.317 73.154.202 71.195.000 3.845.322 75.040.322
– Донације од међународних организација (извор 06) 732 0 0 0 0 0 0
– Донације од међународних организација (извор 15) 732 0 1.512.317 1.400.322 0 1.400.322 1.400.322
– Трансфери од других нивоа власти (извор 01) 733 94.928.000 94.928.000 71.195.000 71.195.000 0 71.195.000
– Трансфери од других нивоа власти (извор 07) 733 0 150.000 558.880 0 2.445.000 2.445.000
3. Приходи од имовине 741 84.515.000 84.515.000 43.500.000 37.119.440 0 37.119.440
– Камате (извор 01) 741100 38.000.000 38.000.000 15.000.000 8.500.000 0 8.500.000
– Локалне комуналне таксе (извор 01) 741500 46.515.000 46.515.000 28.500.000 28.619.440 0 28.619.440
4. Приходи од продаје добара и услуга 742 824.464.000 824.464.000 817.164.000 793.900.000 0 793.900.000
– Приход од закупа (бруто закуп  са ПДВ) 742152 744.864.000 744.864.000 744.863.000 760.000.000 0 760.000.000
Закуп нето    (извор 01) 588.610.000 588.610.000 588.610.000 600.400.000 0 600.400.000
ПДВ закуп    (извор 01) 156.254.000 156.254.000 156.253.000 159.600.000 0 159.600.000
– Приходи од општинских административних такси (извор 
01) 742251 4.600.000 4.600.000 6.301.000 3.900.000 0 3.900.000
– Приходи општинских органа управе  (извор 01) 742351 75.000.000 75.000.000 66.000.000 30.000.000 0 30.000.000
5. Новчане казне и одузета имовинаска корист 743 4.085.000 4.085.000 3.707.000 4.250.000 0 4.250.000
– Приходи од новчаних казни  (извор 01) 743351 2.545.000 2.545.000 2.956.000 3.300.000 0 3.300.000
– Приходи од мандатних казни (извор 01) 743353 1.540.000 1.540.000 751.000 950.000 0 950.000
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1 2 3 4 5 6 7 8
 6.  Мешовити и неодређени приходи 745 11.035.000 13.435.000 18.064.000 79.000.000 5.400.000 84.400.000
– Остали приходи у корист нивоа општине (извор 01) 745151 7.435.000 7.435.000 12.064.000 79.000.000 0 79.000.000
–  Сопствени приходи пословног простора и установе 
културе  (извор 04) 745151 3.600.000 6.000.000 6.000.000 0 5.400.000 5.400.000
7. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 770 2.000.000 2.000.000 1.346.000 2.100.000 0 2.100.000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   
(извор 9) 81 0 0 0 0 0 0
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   
(извор 12) 92 14.500.000 14.500.000 14.500.000 0 15.785.000 15.785.000
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА 
(извор 13) 321 0 223.558.000 223.558.000 0 223.558.000 223.558.000
 II   УКУПНИ РАСХОДИ И  ИЗДАЦИ  (4+5+6) 1.272.304.000 1.499.924.317 1.516.964.202     1.532.118.205
1. Текући расходи 4 1.099.954.000 1.316.650.877 1.332.390.762 1.435.573.165
1.1. Расходи за запослене 41 279.899.000 282.699.000 290.910.388 294.741.478
1.2. Коришћење роба и услуга 42 236.221.700 261.896.018 267.969.085 270.843.962
1.3. Субвенције јавном предузећу 45 300.500.000 334.565.733 333.565.733 365.025.733
1.4. Социјална заштита из буџета 47 15.950.000 16.950.000 16.973.430 16.550.000
1.5. Остали расходи 48+49 215.363.300 218.785.108 221.217.108 285.346.974
1.6.Трансфери 4631+4641 52.020.000 201.755.018 201.755.018 203.065.018
2. КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 5 157.850.000 168.773.440 170.073.440 80.760.040
3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 6 14.500.000 14.500.000 14.500.000 15.785.000
III  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
УМАЊЕНА  ЗА ИЗНОС  ДАТИХ КРЕДИТА
1.   Примања по основу отплате кредита 92 14.500.000 14.500.000 14.500.000 14.500.000
2.   Износ датих кредита    62 14.500.000 14.500.000 14.500.000 14.500.000
 IV    РАЗЛИКА   (1-2) 92-62 0 0 0 0
 V  БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ-СУФИЦИТ 7-(4+5) 0 -223.558.000 -223.558.000 -223.558.000
Примарни дефицит -сифицит (7+8-7411)

-(4+5-44) -38.000.000 -261.558.000 -238.558.000 -232.058.000
Укупни фискални резултат
VI ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ   V+IV 0 -223.558.000 -223.558.000 -223.558.000
VIII НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ   ( IV - VI) = - V   0 223.558.000 223.558.000     223.558.000

Исказани буџетски дефицит из текућег финансирања покрива се из пренетих неутрошених средстава из 2010. године и 
ранијих година. 

Укључивањем пренетих неутрошених средстава из претходне и ранијих година  исказана примања и издаци буџета за 
2011. годину су уравнотежени”.

Члан 4.
Члан 5. одлуке се мења и гласи:
„Издаци буџета распоређују се по врстама у следећим износима:

Економска 
класификација Врста издатака 

Износ по 
Одлуци
о буџету

Износ по првом
ребалансу

 буџета

Износ по другом
ребалансу

 буџета

Износ по трећем
ребалансу

 буџета
1 2 3 4 5 6

41  Издаци за запослене
411 Плате, накнаде и додаци за запослене 204.697.800 205.297.800 211.423.433 214.948.223
412 Социјални допринос послодавца 37.221.200 37.321.200 38.454.635 38.746.355
413 Накнаде у натури 6.130.000 6.130.000 6.130.000 5.350.000
414 Социјална давања запосленим 9.900.000 11.900.000 11.900.000 13.500.100
415 Накнаде за запослене 9.700.000 9.700.000 9.722.200 9.166.800
416 Посебни расходи 10.100.000 10.200.000 11.130.120 10.930.000
417 Посланички додатак 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.100.000

Укупно 41 279.899.000 282.699.000 290.910.388 294.741.478
42 Коришћење роба и услуга

421 Стални трошкови 30.844.000 31.544.000 32.060.000 36.037.870
422 Трошкови пословних путовања 2.650.000 2.375.000 2.390.000 2.360.000
423 Услуге по уговорима 58.900.000 60.595.083 61.418.337 53.479.574
424 Специјализоване услуге 37.867.700 35.467.700 39.830.189 42.391.489
425 Текуће поправке и одржавање 90.110.000 108.704.235 108.704.235 109.240.455
426 Материјал 18.250.000 23.210.000 23.566.324 27.334.574

Укупно 42 238.621.700 261.896.018 267.969.085 270.843.962
45 Субвенције јавним предузећима

451 Субвенције јавном предузећу 300.500.000 334.565.733 333.565.733 365.025.733
Укупно 45 300.500.000 334.565.733 333.565.733 365.025.733
46 Дотације и трансфери

463 Трансфери осталим нивоима власти 39.520.000 175.520.933 175.520.933 176.800.933
464 Дотације  организацијама обавезног социјалног осигурања 10.100.000 26.234.085 26.234.085 26.264.085
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1 2 3 4 5 6
Укупно 46 49.620.000 201.755.018 201.755.018 203.065.018
47 Права из социјалног осигурања

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 15.950.000 16.950.000 16.973.430 16.550.000
Укупно 47 15.950.000 16.950.000 16.973.430 16.550.000
48 Остали расходи

481 Донације невладиним организацијама 21.551.300 23.051.300 23.051.300 26.500.000
482 Остали порези 181.912.000 181.912.000 181.912.000 212.015.100
483 Новчане казне по решењу судова 1.000.000 1.000.000 1.000.000 37.500.000
484 Накнада штете за елементарне непогоде 100.000 2.100.000 2.600.000 2.500.000
485 Накнада штете за штету нанету од стране државних органа 500.000 500.000 500.000 300.000

Укупно 48 205.063.300 208.563.300 209.063.300 278.815.100
49 Административни трансфери

499 Средства резерве 10.300.000 10.221.808 12.153.808 6.531.874
Укупно 49 10.300.000 10.221.808 12.153.808 6.531.874
51 Основна средства

511 Зграде и грађевински објекти 148.900.000 159.900.000 156.900.000 69.200.000
512 Машине и опрема 1.500.000 1.423.400 2.723.400 3.700.000
513 Остала основна средства 50.000 50.000 50.000 10.000
515 Нематеријална имовина 7.400.000 7.400.040 10.400.040 7.850.040

Укупно 51 157.850.000 168.773.440 170.073.440 80.760.040
62 Набавка финансијске имовине

621 Набавка домаће финансијске имовине 14.500.000 14.500.000 14.500.000 15.785.000
  Укупно 62 14.500.000 14.500.000 14.500.000 15.785.000
  Укупни расходи 1.272.304.000 1.499.924.317 1.516.964.202 1.532.118.205

Члан 5.
Члан 6. одлуке, „Посебни део буџета”, мења се и гласи:
„Средства буџета  распоређују се по наменама и корисницима:

ТРЕЋИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА  ЗА 2011. ГОДИНУ
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ск

а  
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ОПИС 

Укупна 
средства

 по 
одлуци 

о буџету

Укупна 
средства

 по 
првом 

ребалансу 
 буџета

Укупна 
Средства

 по 
другом

ребалансу 
 буџета

Средства
 из буџета
(извор 01)

Средства 
из 

сопстве-
них 

извора
(извор 04)

Донације 
од 

међунаро
дних

организа-
ција

(извор 
06)

Трансфе
ри 

других 
нивоа 
власти
(извор 

07)

Примања 
oд 

продаје
нефинан-

сијске 
имовине
(извор 

09)

Примања 
од отплате 

датих
 кредита 

(извоР 12)

Нераспо-
ређени
вишак 

прихода
 из ранијих 

година
(извор 13)

Неутроше
на

средства 
донација 

из 
предходне

 године
(извор 

15)

Укупна
средства

(9+10+11+12+
13+14+15+16)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1        
СКУПШТИНА 
ОПШТИНЕ                        

110
Извршни и законодавни 
органи

1 417 Посланички додатак 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.100.000   2.100.000

2 481
Донације невладиним 
организацијама 1.157.300 1.157.300 1.157.300 1.200.000     1.200.000
Извори финансирања 
за функцију  110

01 Приходи из буџета 3.307.300 3.307.300 3.307.300 3.300.000    3.300.000
Укупно за функцију 110 3.307.300 3.307.300 3.307.300 3.300.000 3.300.000

          УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 3.307.300 3.307.300 3.307.300 3.300.000 0 0 0 0 0 0 0 3.300.000

2        
ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ                        

010 Социјална заштита

3 424

Здравствена заштита по 
уговору
(Геронтолошки центар) 12.000.000 12.000.000 12.000.000 11.000.000 11.000.000
Извори финансирања 
за функцију 010

01 Приходи из буџета 12.000.000 12.000.000 12.000.000 11.000.000  11.000.000
Укупно за функцију 010 12.000.000 12.000.000 12.000.000 11.000.000 0 0 0 0 0 0 0 11.000.000

110
Извршни и законодав-
ни органи

4 422

Путни трошкови 
– за матичаре  (из 
извора 07) 1500.000 
динара 2.500.000 2.325.000 2.340.000 2.200.000 150.000          2.350.000

5 423

Услуге по уговору
– за матичаре  (из изво-
ра 07) 250.000 динара 49.500.000 51.095.083 50.983.088 38.900.000 250.000 2.879.574     42.029.574

6 424 Специјализоване услуге 9.000.000 6.500.000 6.500.000 8.000.000       8.000.000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

7 425
Текуће поправке и 
одржавање 90.000.000 108.494.235 108.494.235 90.700.000 625.000 17.494.235   108.819.235

8 472

Накнаде за социјалну 
заштиту
– поклон честитеке 
бебама  и  пензионери-
ма 6.200.000  
– једнократна помоћ 
социјално угроженом 
становништву 2.650.000
– једнократна помоћ 
избеглим и расељеним 
лицима 200.000
– награде најбољим 
ватригасцима и поли-
цајцима  300.000   
остале накнаде  306.570 9.200.000 10.200.000 10.223.430 9.656.570 143.430       9.800.000

9 481

Донације невладиним 
организацијама
– редовно годишње 
финансирање 8.710.000
– финансирање програ-
ма  НО 11.590.000 17.394.000 18.394.000 18.394.000 20.300.000 1.000.000

  
21.300.000

10 482 Остали порези 12.000.000 12.000.000 12.000.000 10.000.000   10.000.000

11 483

Новчане казне и пенали 
по решењу судова 
и судских тела 1.000.000 1.000.000 1.000.000 37.500.000   37.500.000

12 484
Накнада штете за еле-
ментарне непогоде 100.000 2.100.000 2.600.000 2.500.000     2.500.000

13 485

Накнада штете за 
штету нанету од стране 
државних органа 500.000 500.000 500.000 300.000 300.000

14 499

Средства резерве
– стална резерва 
6.500.000 -4.500.000-
4.000.000
– текућа резерва 
3.800.000 -8.153.808,-
2.531.874 10.300.000 10.221.808 12.153.808 6.531.874 6.531.874

15 511
Зграде и грађевински 
објекти 49.900.000 60.900.000 60.900.000 3.900.000 2.000.000 5.900.000

16 512 Машине и опрема 1.000.000 1.023.400 2.023.400 1.576.278 23.400 1.400.322 3.000.000
17 513 Остала основна средства 50.000 50.000 50.000 10.000 10.000
18 515 Нематеријална имовина 6.800.000 6.800.040 6.800.040 500.000 5.000.040 5.500.040

Извори финансирања 
за функцију  110

01 Приходи из буџета 259.244.000 261.544.000 264.976.000 232.574.722 232.574.722

06
Донације од међународ-
них организација 0 0 0

07
Донације од осталих 
нивоа власти 150.000 188.430 1.168.430 1.168.430

13

Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих 
година 28.397.249 28.397.249 28.397.249 28.397.249

15

Неутрошена средства 
донације из  претходне 
године 1.512.317 1.400.322 1.400.322 1.400.322
Укупно за функцију 110 259.244.000 291.603.566 294.962.001 232.574.722 0 0 1.168.430 0 0 28.397.249 1.400.322 263.540.723

160
Опште јавне услуге – 
Канцеларија за младе

19 421 Стални трошкови 44.000 44.000 44.000 50.000 50.000
20 423 Услуге по уговору 1.000.000 1.000.000 1.000.000 650.000 650.000

21 424

Специјализоване 
услуге- Програми и 
активности 3.500.000 3.500.000 3.798.700 4.701.300 298.700 5.000.000
Извори финансирања 
за функцију 160

01 Приходи из буџета 4.544.000 4.544.000 4.544.000 5.401.300  5.401.300

07
Трансфери других 
нивоа власти 0 298700 298.700 298.700
 Укупно за функцију 160 4.544.000 4.544.000 4.842.700 5.401.300 0 0 298.700 0 0 0 0 5.700.000

560
Заштита животне 
средине

22 424
Заштита животне 
средине 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Извори финансирања 
за функцију 560

01 Приходи из буџета 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Укупно за функцију 560 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000

760 Здравство
23 464 Дотације  организација-

ма  обавезног социјал-
ног осигурања
– текући расходи 
100.000 (извор 01), по 
ребалансу 130.000
– капитални расходи  
10.000.000 (извор 01) – 
по реб. 20.000.000,   10.100.000 26.234.085 26.234.085 20.130.000 6.134.085 26.264.085
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Извори финансирања за 
функцију 700

01 Приходи из буџета 10.100.000 20.100.000 20.100.000 20.130.000 20.130.000

13

Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих 
година 6.134.085 6.134.085 6.134.085 6.134.085

Укупно за функцију 700 10.100.000 26.234.085 26.234.085 20.130.000 0 0 0 0 0 6.134.085 0 26.264.085

810
Услуге рекреације и 
спорта

24 451

Субвенције јавном 
предузећу
– Текући расходи 500.000  
извор 01 – по реб.  
500.000, 400.000
– Капитални расходи 
300.000.000 извор 01 -по 
I реб.  253.040.000 – по II 
реб.  252.040.000 – по III 
реб. 270.600.000 300.500.000 334.565.733 333.565.733 271.000.000 94.025.733 365.025.733

25 481

Донације осталим 
непрофитним инсти-
туцијама 
(спортским омладин-
ским организацијама) 3.000.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 500.000 4.000.000

Извори финансирања за 
функцију   810

01 Приходи из буџета 303.500.000 256.540.000 255.540.000 274.500.000  274.500.000

13

Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих 
година 81.525.733 81.525.733 94.525.733   94.525.733

Укупно за функцију  810 303.500.000 338.065.733 337.065.733 274.500.000 0 0 0 0 0 94.525.733 0 369.025.733

820
Култура и остале 
установе

26 463

Трансфери осталим 
нивоима  власти
– текући расходи 
2.000.000  (извор 01)
по III  ребал.2.400.000
– капитални расходи     
10.000.000 (извор 01)- по 
реб.11.000.000, по III  
ребал. 15.600.000 12.000.000 31.091.498 31.091.498 18.000.000 5.091.498   23.091.498

Извори финансирања за 
функцију 820

01 Приходи из буџета 12.000.000 13.000.000 13.000.000 18.000.000  18.000.000

13

Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих
година 18.091.498 18.091.498 5.091.498   5.091.498

Укупно за функцију 820 12.000.000 31.091.498 31.091.498 18.000.000 0 0 0 0 0 5.091.498 0 23.091.498

980 Образовање

27 463

Трансфери осталим 
нивоима власти
– текући расходи 
4.910.000 (извор 01) по 
реб.  4.910.000, по III 
ребал. 5.800.000 нове 
надлежности 2.590.000 
превоз ученика 3.210.000    
– капитални расходи 
22.610.000 извор 01) – по 
реб. 51.610.000, по III  
ребал. 60.000.000 27.520.000 144.429.435 144.429.435 65.800.000 87.909.435  153.709.435

28 472

Накнаде из буџета
– Стипендије ученицима 
и студентима 1.050.000
– Награђивање ђака 
генерације и добитника 
Вукове дипломе 
2.000.000
– Помоћ за одлазак на 
усавршавање и такми-
чење 2.000.000
– Награђивање ђака и 
студената за освојене 
медаље 800.000
– Награђивање ђака  
првака 500.000
– Куповина уџбеника 
400.000 6.750.000 6.750.000 6.750.000 6.750.000      6.750.000

Извори финансирања за 
функцију 980

01 Приходи из буџета 34.270.000 63.270.000 63.270.000 72.550.000   72.550.000

13

Нераспоређени 
вишак прихода из 
ранијих година 87.909.435 87.909.435 87.909.435   87.909.435

Укупно за функцију 
980 34.270.000 151.179.435 151.179.435 72.550.000 0 0 0 0 0 87.909.435 0    160.459.435
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          Укупно за раздео 2 640.658.000 859.718.317 862.375.452 639.156.022 0 0 1.467.130 0 0 222.058.000 1.400.322 864.081.474

3        
ОПШТИНСКА 
УПРАВА                       

130 Опште услуге   

   29 411
Плате и додаци 
запослених 151.063.800 151.063.800 155.613.800 157.900.000 157.900.000

30 412

Социјални 
допринос на терет 
послодавца 27.604.200 27.604.200 28.414.200 28.414.200  28.414.200

31 413

Накнаде у натури
– маркице за 
превоз  5.000.000
– новогодишњи 
пакетићи за 
децу запослених  
350.000 6.130.000 6.130.000 6.130.000 5.350.000   5.350.000

32 414

Социјална давања 
запосленима
– солидарна помоћ 
за лечење 1.500.000
– отпремнине 
12.000.000 9.500.000 11.500.000 11.500.000 13.500.000  13.500.000

33 415

Накнаде за запо-
слене
– накнада за 
превоз 230.000
– осигурање за-
послених 7.370.000 8.300.000 8.300.000 8.300.000 7.600.000   7.600.000

34 416 Посебни расходи 3.000.000 700.000 700.000 700.000    700.000

35 421

Стални трошкови
– трошкови 
платног промета 
2.700.000
– енергетске услуге 
12.000.000
– комуналне услуге 
1.600.000
– трошкови осигу-
рања 3.500.000
– услуге комуни-
кације  (телефони, 
мобилни телефони, 
интернет) 4.700.000
– услуге поште и 
доставе 1.940.000
– накнада за грађ.
земљиште и остали
трошкови 1.560.000 24.200.000 24.200.000 24.200.000 28.000.000 477.870 28.477.870

36 426 Материјал 15.500.000 20.460.000 20.531.750 23.500.000 500.000 24.000.000

37 621

Набавка домаће 
финансијске 
имовине 14.500.000 14.500.000 14.500.000 0 15.785.000 15.785.000

Извори финанси-
рања за функцију   
130

01 Приходи из буџета 245.298.000 249.958.000 255.318.000 264.964.200 264.964.200

07
трансфери других 
нивоа власти 0 71.750 977.870

12

Примања од про-
даје финансијске 
имовине 14.500.000 14.500.000 14.500.000 15.785.000 15.785.000

Укупно за функ-
цију    130 259.798.000 264.458.000 269.889.750 264.964.200 0 0 977.870 0 15.785.000 0 0 281.727.070

1.
ЈП „Пословни 
простор општине”

410

Општи економски 
послови и послови 
по питању радa

38 411
Плате и додаци 
запослених 46.647.000 46.647.000 48.048.000 49.268.000 49.268.000

39 412

Социјални 
допринос на терет 
послодавца 8.384.000 8.384.000 8.634.000 8.900.000 8.900.000

40 414
Социјална давања 
запосленима 400.000 400.000 400.000 100  100

41 415
Накнаде за запо-
слене 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.350.000 1.350.000

42 416 Посебни расходи 5.500.000 7.900.000 7.900.000 7.750.000 7.750.000

43 421 Стални трошкови 5.500.000 5.500.000 5.500.000 1.000.000 4.200.000 5.200.000

44 422
Трошкови путо-
вања 150.000 50.000 50.000 10.000 10.000
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45 423
Услуге по угово-
рима 5.900.000 6.000.000 6.000.000 6.900.000 6.900.000

46 424
Специјализоване 
услуге 150.000 150.000 150.000 10.000 10.000

47 425
Текуће поправке и 
одржавање 100.000 200.000 200.000 400.000   400.000

48 426 Материјал 2.450.000 2.450.000 2.450.000 2.650.000 2.650.000

49 482 Остали порези 169.902.000 169.902.000 169.902.000 202.000.000 202.000.000

50 511
Зграде и грађевин-
ски објекти 99.000.000 99.000.000 96.000.000 63.300.000 63.300.000

51 512
Административна 
опрема 400.000 300.000 300.000 300.000 300.000

52 515
Нематеријална 
имовина 600.000 600.000 3.600.000 2.350.000 2.350.000

Извори финанси-
рања за функцију 
410

01 Приходи из буџета 344.183.000 344.183.000 345.834.000 346.188.100 346.188.100

04
Сопствени 
приходи 2.100.000 4.500.000 4.500.000 4.200.000 4.200.000

Укупно за функ-
цију 410 346.283.000 348.683.000 350.334.000 346.188.100 4.200.000 0 0 0 0 0 0 350.388.100

2. 820
Установа културе 
„Пароброд”

53 411
Плате и додаци 
запослених 6.987.000 7.587.000 7.761.633 7.180.223 600.000 7.780.223

54 412

Социјални 
допринос на терет 
послодавца 1.233.000 1.333.000 1.406.435 1.332.155 100.000 1.432.155

55 415
Накнаде за запо-
слене 200.000 200.000 222.200 216.800 216.800

56 416 Посебни расходи 1.600.000 1.600.000 2.530.120 2.480.000 2.480.000

57 421 Стални трошкови 1.100.000 1.800.000 2.316.000 1.110.000 500.000 700.000 2.310.000

58 423 Услуге по уговору 2.500.000 2.500.000 3.435.249 3.900.000 3.900.000

59 424
Специјализоване 
услуге 8.217.700 8.317.700 12.381.489 12.581.489 700.000 100.000 13.381.489

60 425
Текуће поправке и 
одржавање 10.000 10.000 10.000 21.220 21.220

61 426 Материјал 300.000 300.000 584.574 684.574 684.574

62 482 Остали порези 10.000 10.000 10.000 15.100 15.100

63 512 Машине и опрема 100.000 100.000 400.000 400.000

Извори финанси-
рања функцију 820

01 Приходи из буџета 20.757.700 20.757.700 28.057.700 29.921.561   29.921.561

04
Сопствени 
приходи 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.200.000  1.200.000

13

Нераспоређени 
вишак прихода из 
ранијих
година 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000  1.500.000

Укупно за функ-
цију 820 22.257.700 23.757.700 31.057.700 29.921.561 1.200.000 0 0 0 0 1.500.000 0  32.621.561

          Укупно раздео  3 628.338.700 636.898.700 651.281.450 641.073.861 5.400.000 0 977.870 0 15.785.000 1.500.000 0   664.736.731

         
УКУПНИ 
ИЗДАЦИ 1.272.304.000 1.499.924.317 1.516.964.202 1.283.529.883 5.400.000 0 2.445.000 0 15.785.000 223.558.000 1.400.322 1.532.118.205

Члан 6.

Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Одлука ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања  у  „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Стари град 
I-01, број 133/11, 6. децембра 2011. године

Председник 
Драган Видановић, с.р.
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Скупштина градске општине Стари град у Београду, на 
седници од 6. децембра 2011. године, на основу члана 14. 
Закона о локалним изборима  („Службени гласник РС”, бр. 
129/07 и 54/11), чл. 34. и 35. Статута градске општине Ста-
ри град („Службени лист града Београда”, број 3/11 – пре-
чишћен текст) и члана 50. Пословника Скупштине („Служ-
бени лист града Београда”, број 9/11), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНО-
ВАЊУ 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 , 16/10 и 
43/11), у ставу 1. тачка 1. врши се следећа измена и допуна:

– за  председника изборне комисије именујe се Јован Јо-
вановић, дипл. правник, из Београда, Демократска странка

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

3. Против  овог решења  допуштена је жалба  Управном  
суду у року од 24 часа од доношења   решења.

Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-133/11, 6.децембра 2011. године

Председник
Драган Видановић, с.р.

ЛАЗАРЕВАЦ

Веће градске општине Лазаревац на седници одржаној 
30. новембра 2011. године, на основу члана 23. став 1. Зако-
на о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 
16/97 и 42/98), члана 48. Статута градске општине Лазаревац 
(„Службени лист града Београда”, бр. 43/08 и 15/10) и члана 
5. став 1. тачка 5. Пословника Већа градске општине Лазаре-
вац („Службени лист града Београда”, број 48/2008) донело је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВ-
НОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ 
ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ”, ЛАЗАРЕВАЦ О ВИСИНИ 
НАКНАДЕ ЗА ПАРКИРАЊЕ НА ОПШТИМ ПАРКИРА-
ЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ЛАЗАРЕВАЦ

1. Даје се сагласност на Одлуку о висини накнаде за пар-
кирање на општим паркиралиштима на територији градске 
општине Лазаревац, коју је донео Управни одбор Јавног 
предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” под бројем 
091-XXV/11-10-1 од 2. новембра 2011. године.

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

Веће градске општине Лазаревац
II-број 06-176.1/2011, 30. новембра 2011. године

Заменик председника 
Александар Дражић, с.р.

Управни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац на седници одржаној 2. новембра 2011. 
године, на основу члана 23. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 16/97 и 42/98) и члана 34. Ста-
тута Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац донео је 

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА ПАРКИРАЊЕ НА ОПШИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

I
Ред. 
бр. Назив Јединица мере Цена без

ПДВ-а
ПДВ
18%

Цена са
ПДВ-ом Напомена

1. ПК - I зона динара/  по сату 25.42 4.58 30.00 Максимално једнократно паркирање 3 сата
2 ПК – II зона динара/  по сату 21.19 3.81 25.00 Без ограничења
3 Вишесатна карта  – II зона динара 84.75 15.25 100.00 У другој зони од 07 – 21 час истог дана
4 ППК Станари зона (физичка лица) динара/ месечно 296.61 53.39 350.00 Важи за сектор и месец за коју је издата према месту становања 

физичких лица (станари зона)
5 ППК Станари зона (физичка лица) динара/ година 2966.10 533.90 3500.00 Важи за сектор и годину за коју је издата према месту становања 

физичких лица (станари зона)
6 ППК Правна лица и Предузетници динара/ месечно 1694.92 305.08 2000.00 Важи за сектор и месец за коју је издата, према седишту правног лица
7 ППК Правна лица и Предузетници динара/ година 16949.15 3050.85 20000.00 Важи за сектор и годину за коју је издата према седишту правног лица
8 ПРЕТПЛАТНА Физичка лица за прву зону динара/ недељно 762.71 137.29 900.00 Важи за зону и недељу за који је издата
9 ПРЕТПЛАТНА Физичка лица за прву зону динара/ месечно 1525.42 274.58 1800.00 Важи за зону и месец за који је издата

10 ПРЕТПЛАТНА Физичка лица за прву зону динара/ година 15254.24 2745.76 18000.00 Важи за зону и годину за који је издата
11 ПРЕТПЛАТНА Физичка лица за другу зону динара/ недељно 355.93 64.07 420.00 Важи за зону и недељу за који је издата
12 ПРЕТПЛАТНА Физичка лица за другу зону динара/ месечно 1016.95 183.05 1200.00 Важи за зону и месец за који је издата
13 ПРЕТПЛАТНА Физичка лица за другу зону динара/ година 10169.49 1830.51 12000.00 Важи за зону и годину за који је издата
14 ПРЕТПЛАТНА Правна лица за прву зону динара/ недељно 1271.19 228.81 1500.00 Важи за зону и недељу за који је издата
15 ПРЕТПЛАТНА Правна лица за прву зону динара/ месечно 2542.37 457.63 3000.00 Важи за зону и месец за који је издата
16 ПРЕТПЛАТНА Правна лица за прву зону динара/ година 25423.73 4576.27 30000.00 Важи за зону и годину за коју је издата према седишту правног лица
17 ПРЕТПЛАТНА Правна лица за другу зону динара/ недељно 1059.32 190.68 1250.00 Важи за зону за коју је издата према седишту правног лица
18 ПРЕТПЛАТНА Правна лица за другу зону динара/ месечно 2118.64 381.36 2500.00 Важи за зону и месец за коју је издата према седишту правног лица
19 ПРЕТПЛАТНА Правна лица за другу зону динара/ година 21186.44 3813.56 25000.00 Важи за зону, сектор и годину за коју је издата према седишту 

правног лица
20 УНИВЕРЗАЛНА физичка лица динара/ месечно 2118.64 381.36 2500.00 За обе зоне без ограничења
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Ред. 
бр. Назив Јединица мере Цена без

ПДВ-а
ПДВ
18%

Цена са
ПДВ-ом Напомена

21 УНИВЕРЗАЛНА Правна лица динара/ месечно 4237.29 762.71 5000.00 За обе зоне без ограничења
22 Резервисана и посебним знаком обележена 

места за правна лица
динара/ месечно 8474.58 1525.42 10000.00 Важи за паркинг место посебним знаком обележено

23 Резервисана и посебним знаком обележена 
места за физичка лица

динара/ месечно 4237.29 762.71 5000.00 Важи за паркинг место посебним знаком обележено

26 Дневна карта ДК   1016.95 183.05 1200.00 За кориснике за које је утврђено да нису платили ни на један од 
понуђених начина плаћања 

II
Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда” по добијању сагласности оснивача, а примењиваће се наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
III

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука Управног одбора ЈПКП „Лазаревац”, Лазаревац бр. 081-IV-
ван./11-2 од 1. марта 2011. године о висини накнаде за паркирање на опшим паркиралиштима на територији градске 
општине Лазаревац.

Управни одбор ЈПКП „Лазаревац”, Лазаревац
Број 091-ХХV/11-10-1, 2. новембра 2011. године

Председник
Драган Радојичић, с.р.

Веће градске општине Лазаревац на седници одржаној 
30. новембра 2011. године, на основу члана 23. став 1.  Зако-
на о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 
16/97 и 42/98), члана 48. Статута градске општине Лазаревац 
(„Службени лист града Београда”, бр. 43/08 и 15/10) и члана 
5. став 1. тачка 5. Пословника Већа градске општине Лазаре-
вац („Службени лист града Београда”, број 48/2008) донело је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ ПРИ-
ВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ”, ЛАЗАРЕВАЦ О ВИСИНИ НАК-
НАДЕ ЗА ПАРКИРАЊЕ НА ПОСЕБНИМ ПАРКИРА-
ЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ЛАЗАРЕВАЦ
1. Даје се сагласност на Одлуку о висини накнаде за пар-

кирање на посебним паркиралиштима на територији град-
ске општине Лазаревац, коју је донео Управни одбор Јавног 
предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” под бројем 
091-XXV/11-10-2 од 2. новембра 2011. године.

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

Веће градске општине Лазаревац
II-број 06-176.2/2011, 30. новембра 2011. године

Заменик председника 
Александар Дражић, с.р.

Управни одбор Јавног предузећа за комуналну привре-
ду „Лазаревац”, Лазаревац на седници одржаној 2. новем-
бра 2011. године, на основу члана 23. Закона о комуналним   
делатностима („Службени гласник РС”, бр. 16/97 и 42/98) и 
члана 34. Статута Јавног предузећа за комуналну привреду 
„Лазаревац”, Лазаревац, донео је

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА ПАРКИРАЊЕ НА ПОСЕБ-
НИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
Р. 

бр. Услуга Цена ПДВ Цена са 
ПДВ-ом

1
Путничка возила и тракторе – за сваки започети 
час 25.42 4.58 30.00

2 Путничка возила и тракторе – дневно 84.75 15.25 100.00

Р. 
бр. Услуга Цена ПДВ Цена са 

ПДВ-ом

3
За аутоприколицу – цена сваког започетог сата 
паркирања 25.42 4.58 30.00

4 Аутоприколица – дневно 84.75 15.25 100.00

5
Претплатна карта за путничка возила – месечно у 
посебном паркингу 1,016.95 183.05 1,200.00

6
Лака теретна возила и теретна комби возила но-
сивости до 1.5 t – за сваки започети час 50.85 9.15 60.00

7
Лака теретна возила и теретна комби возила но-
сивости до 1.5 t – дневно 169.49 30.51 200.00

8
Лака теретна возила и теретна комби возила но-
сивости до 1.5 t – месечно 3,389.83 610.17 4,000.00

9
Теретна возила носивости од 1,5 до 5 тона – за 
сваки започети час 76.27 13.73 90.00

10
Теретна возила носивости од 1,5 до 5 тона
 – дневно 305.08 54.92 360.00

11
Теретна возила носивости од 1,5 до 5 тона 
– месечно 5,084.75 915.25 6,000.00

12
Повлашћена паркинг карта – станари 
(за највише једно возило) месечно 296.61 53.39 350.00

13
Повлашћена паркинг карта - станари 
(за највише једно возило) годишње 2,966.10 533.90 3,500.00

14

Повлашћена паркинг карта - путничка за закуп-
це пијачних тезги који располажу са потврдом 
о уплати тезге за тај месец  као и за власнике 
локала у оквиру Зелене пијаце (за највише три 
путничка возила, према седишту правног лица)  
- месечно 1,694.92 305.08 2,000.00

15

Повлашћена паркинг карта - путничка за закуп-
це пијачних тезги који располажу са потврдом 
о уплати тезге за тај месец  као и за власнике 
локала у оквиру Зелене пијаце (за највише три 
путничка возила, према седишту правног лица)  
- годишње 16,949.15 3,050.85 20,000.00

16
Претплатна паркинг карта за путничка возила - 
Пословни корисници - месечно 2,118.64 381.36 2,500.00

17

Повлашћена претплатна карта - лака теретна и 
комби возила носивости до 1.5 t за закупце пијач-
них тезги који располажу са потврдом о уплати 
тезге за тај месец, као и за власнике локала у окви-
ру Зелене пијаце - месечно 2,542.37 457.63 3,000.00

18

Повлашћена претплатна карта - лака теретна и 
комби возила носивости до 1.5 t за закупце пијач-
них тезги који располажу са потврдом о уплати 
тезге за тај месец, као и за власнике локала у окви-
ру Зелене пијаце - годишње 25,423.73 4,576.27 30,000.00

19

Повлашћена претплатна карта - теретна и комби 
возила носивости од 1.5 t до 5 t  за закупце пијач-
них тезги који располажу са потврдом о уплати 
тезге за тај месец, као и за власнике локала у окви-
ру Зелене пијаце - месечно 3,813.56 686.44 4,500.00
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Р. 
бр. Услуга Цена ПДВ Цена са 

ПДВ-ом

20

Повлашћена претплатна карта - теретна и комби 
возила носивости од 1.5 t до 5 t  за закупце пијач-
них тезги који располажу са потврдом о уплати 
тезге за тај месец, као и за власнике локала у окви-
ру Зелене пијаце - годишње 38,135.59 6,864.41 45,000.00

21 Накнада за изгубљени талон (По цени дневне карте за категорију возила)
22 Дневна карта ДК 1,016.95 183.05 1200.00

II
Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда” 

по добијању сагласности оснивача, а примењиваће се на-
редног дана од дана објављивања у „Службеном листу гра-
да Београда”.

III
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука Управног одбора ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац бр. 
081-IV-ван./11-3 од 1. марта 2011. године о висини накна-
де за паркирање нa посебним паркиралиштима   на терито-
рији градске општине Лазаревац.

Управни одбор  ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац 
Број 091-ХХV/11-10-2, 2. новембра 2011. године

Председник 
Драган Радојичић, с.р.

Веће градске општине Лазаревац на седници одржаној 
30. новембра 2011. године, на основу члана 23.став 1.  За-
кона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, 
бр. 16/97 и 42/98), члана 48. Статута градске општине Лаза-
ревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/08 и 15/10)  и 
члана 5. став 1. тачка 5. Пословника Већа градске општине 
Лазаревац („Службени лист града Београда”, број 48/2008) 
донело је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ ПРИ-
ВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ”, ЛАЗАРЕВАЦ О ВИСИНИ НАК-
НАДЕ ЗА УКЛАЊАЊЕ ВОЗИЛА СПЕЦИЈАЛНИМ ВО-

ЗИЛОМ „ПАУК”

1. Даје се сагласност на Одлуку о висини накнаде за ук-
лањање возила специјалним возилом ,,Паук” коју је донео 
Управни одбор  Јавног предузећа за комуналну привреду 
„Лазаревац”, Лазаревац под бројем 091-XXV/11-10-3 од 2. 
новембра 2011. године.

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

Веће градске општине Лазаревац
II-број 06-176.3/2011, 30. новембра 2011. године

Заменик председника 
Александар Дражић, с.р.

Управни одбор Јавног предузећа за комуналну привре-
ду „Лазаревац” Лазаревац на седници одржаној 2. новем-
бра 2011. године, на основу члана 23. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС”, бр. 16/97 и 42/98) и 
члана 34. Статута Јавног предузећа за комуналну привреду 
„Лазаревац”, Лазаревац донео је

ОДЛУКУ

О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА УКЛАЊАЊЕ ВОЗИЛА СПЕ-
ЦИЈАЛНИМ ВОЗИЛОМ „ПАУК”

УСЛУГА
Цена
без

ПДВ-а

ПДВ 
18%

Цена
са

ПДВ-ом

Започета интервенција уклањања, без обзира на тежи-
ну возила (случај када возач приступи на лице места, а 
поступак уклањања буде прекинут)

2500.00 450.00 2950.00

Уклањање на депонију возила паркираних 
или заустављених супротно одредбама 
ЗOБС-a на путевима, односно одбачених 
на месту на коме је дозвољено заустављање 
и паркирање возила, по налогу надлежних 
државних органа – Министарства унутра-
шњих послова и комуналне инспекције.

масе до 
800  

3720.34 669.66 4390.00

од 801
до 1330 kg

4720.34 849.66 5570.00

од 1331
до 1900 kg

7118.64 1281.36 8400.00

преко 
1901 kg

10550.85 1899.15 12450.00

Уклањање на депонију возила паркираних 
или заустављених супротно одредбама 
ЗОБС-а на путевима, односно одбачених 
на месту на коме је дозвољено заустављање 
и паркирање, а која се налазе на посебним 
површинама, и то: са резервисаних, паркинг 
места за одређене кориснике, са резервиса-
них паркинг места за инвалиде, испред гара-
жа, колских пролаза, жутих трака резерви-
саних за саобраћај јавног градског превоза, 
пешачких прелаза, површина намењених за 
кретање пешака – тротоара, зелених повр-
шина и парковских стаза, на трамвајским 
баштицама, на стајалиштима за возила ја-
вног градског превоза (са коловоза и трото-
ара), из зона раскрсница и кружних токова, 
са мостова, са вијадукта, са надвожњака, 
са подвожњака, из тунела, са саобраћајних 
петљи, са аутопута и дела аутопута на те-
риторији града, са бициклистичких стаза, 
на рампама и просторима намењеним за 
кретање инвалида, са тргова, кејова река, 
из улица пешачке зоне, са колско пешачких 
стаза у стамбеним и пословним блоковима, 
са противпожарних стаза, на прилазима 
болницама и другим јаним објектима, са 
шахтова и прикључака намењеним ватро-
гасцима и комуналним службама, из школ-
ских дворишта, са спортских терена, са 
простора намењених за игру деце, са прос-
тора бензинских пумпи, са поплочаних тро-
тоара и осталих поплочаних површина, са 
јавних површина ако су возила ту остављена 
противно прописима локалне самоуправе – 
општине или града 

 масе 
до 800 kg

4720.34 849.66 5570.00

 од 801 
до 1330 kg

7118.64 1281.36 8400.00

од 1331
до 1900 kg

10550.85 1899.15 12450.00

преко 
1901 kg

13245.76 2384.24 15630.00

Накнада за уклањање путничких возила за време јавних 
манифестација

3720.34 669.66 4390.00

Накнада за дежурство специјалне дизалице „паук” по 
налогу државног органа

4720.34 849.66 5570.00

Накнада за превоз по захтеву 
власника

До 10 километара 2966.10 533.90 3500.00

Преко 10 km 3500,00  
дин.  накнада по ки-
лометру

169,50 30,50 200,00

Премештање возила по захтеву других јавних преду-
зећа за потребе извођења радова

2542.37 457.63 3000,00
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УСЛУГА
Цена
без

ПДВ-а

ПДВ 
18%

Цена
са

ПДВ-ом

Излазак специјалног возила „паук”, по позиву, без 
урађене интервенције

2542.37 457.63 3000,00

Лежарина на „Депоу” по истеку 24,00 сата од тренутка 
примљеног возила на депо, за сваки започети сат

25.42 4.58 30.00

II
Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда” 

по добијању сагласности оснивача, а примењиваће се на-
реног дана од дана објављивања у „Службеном листу града 
Београда”.

III
Даном ступања на снагу ове oдлуке престаје да важи 

Одлука Управног одбора ЈПКП „Лазаревац”, Лазаревац бр. 
081-IV-ван./11-4 од 1. марта 2011. године о висини накнаде 
за уклањање возила специјалним возилом „паук”.

Управни одбор  ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац 
Број 091-ХХV/11-10-3, 2. новембра 2011. године

Председник 
Драган Радојичић, с.р.

СУРЧИН

Скупштина градске општине Сурчин на седници одр-
жаној 1. децембра 2011. године, на основу члана 93. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), члана 8. Одлуке о називима улица, тргова, засела-
ка и других делова насељених места на територији град-
ске општине Сурчин („Службени лист града Београда”, 
број 57/08) и на основу члана 18. тачка 5. Статута градске 
општине Сурчин („Службени лист града Београда”, бр.  
44/08 и 12/10), донела је

РЕШЕЊЕ*
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА И 
ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН

1. Врши се измена Решења о одређивању назива и про-
мени назива улица на територији градске општине Сурчин 
(„Службени лист града Београда”, број 40/11) у ставу 7. та-
чка 205. и сада гласи: 

„205. Улици која полази од улице Ударне десетине кућ-
ни број 18, прилаз десно, преко катастарске парцеле бр. 439,  
одређује се назив  Боже Васиљевића Гоље”.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града 
Београда” након добијене сагласности Министарства за 
људска и мањинска права, државну управу и локалну са-
моуправу.

Скупштина градске општине Сурчин
Брoj I-01-06-50/2011, 1. децембра 2011. године

Председник 
Владан Јанићијевић, с.р.

* Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоу-
праву дало је сагласност на овај акт 7. децембра 2011. године под бројем 119-015-
05-00067/2011-09.

Председник градске општине Сурчин, 30. новембра 2011. 
године, на основу члана 27. Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса (,,Службени гласник 
РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и 123/2007), члана 
13. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање комунал-
них и других делатности од општег интереса за грађане градске 
општине Сурчин (,,Службени лист града Београда”, бр. 6/05 и 
12/05) и члана 40. тачка 14. Статута градске општине Сурчин 
(,,Службени лист града Београда”, бр. 44/08 и 12/10), доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 
ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ ДЕЛАТ-
НОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАЂАНЕ ГРАД-
СКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 
И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА КО-

РИШЋЕЊЕ ЈАВНОГ ПАРКИРАЛИШТА 

1. Даје се сагласност Јавном предузећу за обављање ко-
муналних и других делатности од општег интереса за грађа-
не градске општине Сурчин, на Одлуку о измени и допуни 
Одлуке о висини накнаде за коришћење јавног паркира-
лишта, коју је донео Управни одбор Јавног предузећа за 
обављање комуналних и других делатности од општег инте-
реса за грађане градске општине Сурчин на седници одржа-
ној 29. новембра 2011. године, под бројем 6276/11.

2. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Бе-
ограда”.

Председник градске општине Сурчин
Број II-01-04-169/2011, 30. новембра 2011. године

Председник 
Војислав Јаношевић с.р.

На основу чланa 19. Статута Јавног предузећа за оба-
вљање комуналних и других делатности од општег интереса 
за грађане градске општине Сурчин („Службени лист гра-
да Београда”, број 12/05) и члана 27. Пословника о раду УО, 
Управни одбор Јавног предузећа Сурчин на седници одржа-
ној 29. новембра 2011. године, донео је следећу

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ НАКНА-

ДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНОГ ПАРКИРАЛИШТА

I. У Одлуци о висини накнаде за коришћење јавног пар-
киралишта број 325/09 од 3. фебруара 2009.године, врши се 
измена ценовника под редним бројем 12. у табеларном делу, 
тако што се мења редни број 12. и гласи:

Р.б. Врста
карте

Јединица
мере/време

Цена без
ПДВ-а

ПДВ
(18%)

Цена са 
ПДВ-ом Напомене

12. Дневна 
карта

ком/месец 1.016,95 183,05 1.200,00 Важи 24 h од времена 
издавања ДК у зони

II. Ценовник доставити председнику градске општине 
Сурчин на сагласност.

III. Одлука важи од дана добијања сагласности.
IV. Ценовник објавити у „Службеном листу града Београда”.

Управни одбор ЈП за обављање комуналних и других де-
латности од општег интереса за грађане градске општине 

Сурчин
Број 6276/11, 29. новембра 2011. године

Председник 
Немања Радишић с.р.



Број 50 – 16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 14. децембар 2011.

Страна
Решење о приступању изради стратешке про-

цене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације блока 11 између Булевара Николе Тесле, 
Кеја ослобођења и продужетка улица Гоце Делчева  
и Алексиначких рудара, градска општина Земун  –  1

Решење о неприступању изради стратешких про-
цена утицаја планираних намена на животну среди-
ну планова генералне регулације грађевинског под-
ручја седишта локалне самоуправе – град Београд  – 2

Решење о приступању изради стратешке проце-
не утицаја на животну средину Плана детаљне регу-
лације комплекса станице за снабдевање горивом у 
Улици француској, градска општина Стари град  – – 3

Акти градских општина

СТАРИ ГРАД
Одлука о ребалансу буџета градске општине 

Стари град за 2011. годину– – – – – – – – – – – – – –  5
Решење о изменама и допунама Решења о име-

новању Изборне комисије градске општине Стари 
град у сталном саставу – – – – – – – – – – – – – – – –  12

ЛАЗАРЕВАЦ
Решење о давању сагласности на Одлу-

ку Управног одбора Јавног предузећа за комуналну   

Страна
привреду „Лазаревац”, Лазаревац о висини накнаде 
за паркирање на општим паркиралиштима на тери-
торији градске општине Лазаревац са Одлуком  – –  12

Решење о давању сагласности на Одлуку Упра-
вног одбора Јавног предузећа за комуналну при-
вреду „Лазаревац”, Лазаревац о висини накнаде за 
паркирање на посебним паркиралиштима на тери-
торији градске општине Лазаревац са Одлуком  – –  13

Решење о давању сагласности на Одлуку Уп-
равног одбора Јавног предузећа за комунал-
ну привреду „Лазаревац”, Лазаревац о виси-
ни накнаде за уклањање возила специјалним 
возилом „паук” са Одлуком  – – – – – – – – – – – – –  14

СУРЧИН
Решење о измени Решења о одређивању нази-

ва и промени назива улица на територији градске 
општине Сурчин  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  15

Решење о давању сагласности Јавном предузећу 
за обављање комуналних и других делатности од 
општег интереса за грађане градске општине Сур-
чин на Одлуку о измени и допуни Одлуке о висини  
накнаде за коришћење јавног паркиралишта са Од-
луком  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  15

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, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. 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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