
ВРАЧАР

Скупштина градске општине Врачар је на седници одр-
жаној 21. јуна 2012. године, на основу чл. 77, 78. и 79. Зако-
на о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 
73/10, 101/10 и 101/11), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07) 
и члана 15. став 1. тачка 2. Статута градске општине Врачар 
(„Службени лист града Београда”, бр. 45/08, 17/10, 44/10, 
6/12 и Одлуке Скупштине градске општине Врачар бр 96-
30/12-VIII/4 од 5. јуна 2012. године), донела

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ВРАЧАР ЗА 2011. ГОДИНУ
Члан 1.

Укупно остварена и распоређена примања и приходи у 
буџету градске општине Врачар у 2011. години износе:

Примања и приходи
– Oстварени текући приходи без закупа у 2011. години дин. 372.093.555,20
– Наменски трансфери од града у 2011. години дин. 6.815.910,30
– Наменски трансфери од републике у 2011. години дин. 150.000,00
– Капитални трансфери од града у 2011. години дин. 5.000.000,00
– Текући добровољни трансфери
од физичких и правних лица (донације) у 2011. години дин. 23.634.718,48
– Самодопринос дин. 44.438,31
– Приходи буџета од закупа дин. 70.176.729,23
Примања и приходи текуће године дин. 477.915.351,52
Вишак прихода из ранијих година дин. 161.724.079,09
I Укупна примања и приходи буџета дин. 639.639.430,61
II Додатни приходи органа дин. 13.469.751,83
Укупна примања и приходи (I+II) дин. 653.109.182,44
Расходи буџета 
– Расходи из текућих прихода 2011. године дин. 365.243.717,26
– Расходи из наменских трансфера од
– Републике у 2011. години дин. 150.000,00 
– Расходи из наменских трансфера од града у 2011. 
години

дин. 774.524,03 

– Расходи из капиталних трансфера од града у 2011. 
години

дин. 5.000.000,00

– Расходи из добровољних текућих трансфера од фи-
зичких и правних лица (донација) у 2011. години

дин. 11.769.675,52

– Расходи из закупа 2011. годинe дин. 68.507.166,04
– Расходи из вишка прихода из ранијих година дин. 121.323.544,10
III Укупни расходи буџета дин. 572.768.626,95
IV Укупни расходи из додатних приходa дин. 13.402.421,59
Укупни расходи (III+IV) дин. 586.171.048,54

Члан 2.
Планирана средства за потрошњу у буџету градске 

општине Врачар у 2011. години увећана су у складу са чла-
ном 5. Закона о буџетском систему („Службени гласник 
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10 и 101/11) и чланом 4. Одлуке о 
буџету градске општине Врачар за 2011. годину, за средства 
која су град и република пренели општини за конкретне на-
мене, као и за средства остварена по основу текућих добро-
вољних трансфера од физичких и правних лица (донација) 
у укупном износу од 34.980.332,17 динара.

Поред напред наведених средстава, на рачун буџета 
градске општине Врачар уплаћена су и средства која нису 
распоређена у 2011. години, а која су добијена за одређене 
намене, у укупном износу од 608.098,34 динара и то:

– 93.000,00 динара – Донација за побољшање квалитета 
образовања на територији општине Врачар;

– 192.396,54 динара – Донација за реализацију пројекта 
заштите и унапређења животне средине и побољшање ус-
лова живота становника Врачара и 

– 322.701,80 динара – Донација за побољшање квалитета 
образовања, услова боравка у школама на Врачару и одржа-
вања школских објеката.

Члан 3.
У 2011. години остварен је приход од наменских трансфе-

ра од града у износу од 6.815.910,30 динара. Планирана сред-
ства за потрошњу у буџету градске општине Врачар за 2011. 
години увећана су за средства остварена по основу намен-
ских трансфера од града у износу од 6.803.712,03 динара и то:

– 85.582,03 динара – За исплату 35% од 100% основа 
накнаде зараде запосленој трудници, на основу Одлуке о 
додатним облицима заштите трудница и породиља на тери-
торији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 
1/09, 6/10, 28/10,45/10 и 51/11);

– 385.630,00 динара – За покриће дела трошкова изласка 
службеног лица на терен ради закључења брака, по основу 
Уговора о сарадњи између Градске управе града Београда и 
градске општине Врачар; 

– 332.500,00 динара – За спровођење пројекта „Интерак-
тивне радионице – личним примером до исправног става”;

– 1.500.000,00 динара – За спровођење пројекта „Урбани 
џепови Београда”;

– 4.500.000,00 динара – За уклањање бесправно подигну-
тих објеката и комунално уређење.

Износ од 12.198,27 динара остварених прихода од на-
менских трансфера од града враћена су на рачун буџета Ре-
публике Србије, односно на рачун буџета града Београда. 
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У 2011. години утрошено је 774.524,03 динара наменских 
трансфера од града. Неутрошена средства остварених и распо-
ређених наменских трансфера од града у износу од 6.029.188,00 
динара пренета су Одлуком о буџету градске општине Врачар 
за 2012. годину, за намене за које су и добијена.

У 2011. години остварен је приход од наменских транс-
фера од републике у износу од 150.000,00 динара и то за 
спровођење пројекта „Млади дебатери у акцији”. Утрошено 
је 150.000,00 динара наменског трансфера од републике за 
намене за које су средства и добијена.

У 2011. години остварен је приход од капиталних 
трансфера од града у износу од 5.000.000,00 динара и то 
за покриће трошкова реновирања тоалета у Архитектон-
ско техничкој школи на Врачару. Средства у износу од 
5.000.000,00 утрошена су, односно трансферисана школи за 
намене за која су добијена.

Члан 4.
У 2011. години остварен је приход од текућих транс-

фера од физичких и правних лица (донације) у износу од 
23.634.718,48 динара. Планирана средства за потрошњу у 
буџету градске општине Врачар за 2011. години увећана су 
за средства остварена по основу текућих трансфера од фи-
зичких и правних лица (донације) у износу од 23.026.620,14 
динара и то:

– 1.850.000,00 динара – Донацијa у циљу давања допри-
носа у финансирању пројекта општине Врачар који се одно-
си на награђивање ученика са територије општине Врачар 
који су на пријемном/завршном испиту у основном образо-
вању и васпитању у школској 2011/12 години постигли нај-
боље резултате;

– 8.191.746,72 динара – Донација за побољшање квали-
тета образовања, услова боравка у школама на Врачару и 
одржавања школских објеката;

– 1.876.975,21 динара – Донација за реализацију проје-
кта заштите и унапређења животне средине и побољшање 
услова живота становника Врачара;

– 200.000,00 динара – Донација за спровођење акције 
„Првак са Врачара”;

– 1.101.000,00 динара – Донација за побољшање квали-
тета образовања на територији општине Врачар;

– 695.000,00 динара – Донација за награђивање врачар-
ских ученика;

– 6.271.424,50 динара – Донација за за реализацију 
пројекта „Помоћ и нега у кући за здравствено и материјал-
но угрожена стара лица”;

– 181.170,00 динара – Донација у циљу оснаживања мла-
дих лидера са територије градске општине Врачар;

– 1.159.303,71 динара – Донација у циљу спровођења 
програма EXCHANGE 3, који финансира Европска унија;

– 1.500.000,00 динара – Донација за реализацију проје-
кта увођења зоне успореног саобраћаја.

На рачун буџета градске општине Врачар уплаћена су и 
средства која нису распоређена у 2011. години, а која су до-
бијена за одређене намене, у укупном износу од 608.098,34 
динара и то:

– 93.000,00 динара – Донација за побољшање квалитета 
образовања на територији општине Врачар;

– 192.396,54 динара – Донација за реализацију пројекта 
заштите и унапређења животне средине и побољшање ус-
лова живота становника Врачара и 

– 322.701,80 динара – Донација за побољшање квалитета 
образовања, услова боравка у школама на Врачару и одржа-
вања школских објеката.

Ова средства ће се распоредити за потрошњу у 2012. го-
дини за намене за које су и добијена.

У 2011. години утрошено је 11.769.675,52 динара из 
остварених и распоређених текућих трансфера од фи-
зичких и правних лица (донација). Неутрошена средства 
остварених и распоређених донација од физичких и прав-
них лица у 2011. години, у укупном износу од 11.225.288,63 
динара, пренета су у наредну годину Одлуком о буџету 
градске општине Врачар за 2012. годину, за намене за којe 
су и добијена. Средства у износу од 31.655,99 динара дона-
ције за спровођење програма EXCHANGE 3, који финанси-
ра Европска унија, нису утрошена и враћена су са рачуна 
буџета градске општине Врачар.

Члан 5.
У 2011. годину пренети су наменски трансфери од града 

и републике из 2010. и ранијих година у укупном износу од 
22.395.565,63 динара.

У 2011. години утрошено је 18.739.092,31 динара из пре-
нетих наменских трансфера од града и републике из 2010. и 
ранијих година.

Неутрошена средства пренетих наменских трансфера 
од града и републике из 2010. и ранијих година, у износу од 
3.542.265,21 динара, пренета су у наредну годину Одлуком о 
буџету градске општине Врачар за 2012. годину, за намене 
за којe су и добијена. 

Неутрошена средства пренетих наменских трансфера од 
града и републике из 2010. и ранијих година, у укупном износу 
од 22.339,35 динара, за реализацију следећих пројеката: Проје-
кта за имплементацију Локалног акционог плана за младе у 
износу од 10.141,08 динара, Пројекта „Сликам шта ми сме-
та, ради лепшег Врачара и света” у износу од 7.500,27 динара 
и Пројекта „нање за будућност” у износу од 4.698,00 динара, 
која нису пренета у наредну годину Одлуком о буџету градске 
општине Врачар за 2012. годину, враћена су на рачун буџета 
Републике Србије, односно на рачун буџета града Београда. 

Неутрошена средства у износу од од 91.868,76 динара 
усмеравају се у нераспоређени суфицит и то:

– 3.814,22 динара која су била распоређена за еколошку 
заштиту;

– 87.664,54 динара која су била распоређена за уклањање 
бесправно подигнутих објеката и комунално уређење;

– 390,00 динара која су била распоређена на име надок-
наде за загађивање животне средине.

Члан 6.
У 2011. годину пренет је приход од текућих трансфера 

од физичких и правних лица (донације) из 2010. и ранијих 
година, у износу од 1.114.426,47 динара.

У 2011. години утрошено је 581.212,15 динара из прене-
тих текућих трансфера од физичких и правних лица (дона-
ција) из 2010. и ранијих година. 

Неутрошена средства пренетих трансфера од физич-
ких и правних лица (донација) из 2010. и ранијих година, у 
износу од 200.000,00 динара, пренета су у наредну годину 
Одлуком о буџету градске општине Врачар за 2012. годину, 
за намене за којe су и добијена, док се средства у износу од 
333.214,32 динара усмеравају у нераспоређени суфицит и то:

– 18.596,51 динара донације „Паркинг сервиса” која су 
била распоређена за сталне трошкове;

– 1.731,00 динара донације „Паркинг сервиса” која су 
била распоређена за текуће поправке и одржавање;

– 72.808,65 динара донације „Паркинг сервиса” која су 
била распоређена за материјал;

– 32.150,04 динара донације „Паркинг сервиса” која су 
била распоређена за машине и опрему;

– 207.928,12 динара донације „Паркинг сервиса” која су 
била распоређена на текућу резерву.



2. јул 2012. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 40 – 3

Члан 7.
У 2011. годину пренет је распоређени суфицит из 2009. и 

ранијих година, у износу од 13.821.777,37 динара.
У 2011. години утрошено је 9.900.344,73 динара из пре-

нетог распоређеног суфицита из 2009. и ранијих година.
Неутрошена средства пренетог распоређеног суфицита из 

2009. и ранијих година, у износу од 2.546.460,28 динара, пре-
нета су у наредну годину Одлуком о буџету градске општине 
Врачар за 2012. годину, за намене за којe су и била распоређена. 

Неутрошена средства пренетог распоређеног суфицита 
из 2009. и ранијих година, у износу од 1.374.972,36 динара 
усмеравају се у нераспоређени суфицит, и то:

– 720.820,00 динара, која су била распоређена за израду 
пројеката фонтана на Врачару;

– 458,50 динара, која су била распоређена за спровођење 
акције „За чистији Врачар”;

– 653.693,86 динара, која су била распоређена за са-
нацију последица штете настале на објектима пословног 
простора изазване пожаром.

Члан 8. 
У 2011. годину пренета су средства суфицита из 2010. 

године, у износу од 17.578.428,41 динар.
У 2011. години утрошено је 11.051.683,98 динара од пре-

нетих средстава суфицита из 2010. године. 
Неутрошена средства пренетог суфицита из 2010. го-

дине, у износу од 6.467.613,51 динар, пренета су у наредну 
годину Одлуком о буџету градске општине Врачар за 2012. 
годину, за намене за којe су и била распоређена.

Неутрошена средства пренетог суфицита из 2010. го-
дине, у износу од 59.130,92 динара усмеравају се у нераспо-
ређени суфицит, и то:

– 59.130,92 динара, која су била распоређена за текуће 
поправке и одржавање.

Члан 9.
У 2011. годину пренета су неутрошена средства рас-

поређеног закупа из 2010. и ранијих година, у износу од 
68.634.180,85 динара.

У 2011. години утрошено је 62.650.773,96 динара од пре-
нетих неутрошених средстава распоређеног закупа из 2010. 
и ранијих година.

Неутрошена средства пренетог распоређеног закупа 
из 2010. и ранијих година, у износу од 5.852.967,13 дина-
ра, пренета су у наредну годину Одлуком о буџету градске 
општине Врачар за 2012. годину, за намене за којe су и била 
распоређена. 

Неутрошена средства пренетог распоређеног закупа из 
2010. и ранијих година, у износу од 130.439,76 динара усме-
равају се у нераспоређени суфицит, и то:

– 121.980,14 динара, која су била распоређена за машине 
и опрему – распоређени приход од закупа из 2009. године;

– 8.459,62 динара, која су била распоређена за немате-
ријалну имовину – распоређени приход од закупа из 2010. 
године.

Члан 10.
У 2011. годину пренета су средства више оствареног за-

купа из 2009. годинe у износу од 38.179.700,36 динара.
У току 2011. године утрошено је 18.400.436,97 динара од 

пренетих средстава више оствареног закупа из 2009. године.
Неутрошена средства више оствареног закупа из 2009. 

године, у укупном износу од 19.779.263,39 динара, пренета су 
у наредну годину Одлуком о буџету градске општине Врачар 
за 2012. годину, за намене за којe су и била распоређена. 

Члан 11.
У 2011. години планиран је приход од закупа у износу од 

69.243.000,00 динара.
Од планираног прихода од закупа из 2011. године оства-

рено је 70.176.729,23 динара, од чега је утрошен износ од 
68.507.166,04 динара, док је 735.833,96 динара пренето у на-
редну годину Одлуком о буџету градске општине Врачар за 
2012. годину, за намене за које је и било распоређено. Износ 
од 933.729,23 динара оствареног прихода од закупа у 2011. 
години усмерава се у нераспоређени суфицит и распоре-
диће се у 2012. години.

Члан 12.
У току 2011. године, у складу са законским прописима, 

вршене су измене апропријација:
– изменама апропријација до 5%;
– ангажовањем средстава текуће буџетске резерве.
У току 2011. године билa су два ребаланса буџета град-

ске општине Врачар за 2011. годину.

Члан 13.
Ангажована средства текуће буџетске резерве у току го-

дине исказана су у складу са законским прописима према 
врсти трошка на одговарајућим позицијама планираних 
расхода и извршених расхода, а за исти износ је умањена 
апропријација текуће буџетске резерве.

Средства текуће буџетске резерве у износу од 5.000.000,00 
динара из текућих прихода планирана су у 2011. години. 
Чланом 61. став 12. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10 и 101/10), прописано је да ако 
у току године дође до промене околности која не угрожава 
утврђене приоритете унутар буџета, Влада, односно надлеж-
ни извршни орган локалне власти, доноси одлуку да се износ 
апропријације који није могуће искористи, пренесе у текућу 
буџетску резерву и може се користити за намене које нису 
предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена 
средства у довољном обиму. У току 2011. године указала се 
потреба да се износ апропријације који није могуће искорис-
тити, у износу од 1.600.000,00 динара пренесе у текућу буџет-
ску резерву. Средства текуће буџетске резерве ангажована су 
у укупном износу од 6.599.680,41 динар, за следеће намене:

– 475.406,34 динара за социјална давања запосленима;
– 2.667.151,46 динара за сталне трошкове;
– 1.281.853,28 динара за услуге по уговору;
– 731.159,15 динара за дотације НВО; 
– 250.000,00 динара за плаћање судских такси за потребе 

ЈП „Пословни простор Врачар”;
– 84.000,00 динара за трошкове путовања;
– 350.000,00 динара за материјал;
– 560.110,18 динара за накнаде из буџета;
– 200.000,00 динара за реализацију хуманитарне акције 

Родитељска кућа „Докторова кула”.
Средства текуће буџетске резерве која су пренета из 

претходне године у 2011. годину, у укупном износу од 
3.973.498,60 динара, којима је већ била одређена намена Од-
луком о буџету градске општине Врачар за 2011. годину, ан-
гажована су за те намене, у укупном износу од 1.772.033,39 
динара и то:

– 30.000,00 динара – пренета преостала средства дона-
ције „Паркинг сервиса”, за плаћање трошкова мобилних те-
лефона за комуналну инспекцију;

–194.528,00 динара – прената средства капиталних 
трансфера од града из 2006. године на име надокнаде за за-
гађивање животне средине, за реализацију пројекта „Зеле-
ни април”;
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–98.500,00 динара – пренета преостала средства дона-
ције „Паркинг сервиса у циљу побољшања услова рада на-
длежних инспекцијских служби;

– 1.449.005,39 динара – текућа резерва за плаћање опремe 
за озвучење, која ће се користити у НУ „Божидар Аџија”.

Ангажована, а неутрошена средства текуће буџетске 
резерве која су пренета из претходне у 2011. годину, у из-
носу од 1.993.537,09 динара пренета су у наредну годину 
Одлуком о буџету градске општине Врачар за 2012. годину, 
за намене за којe су и била распоређена. Средства са пози-
ције Текућа резерва – пренета преостала средства донације 
„Паркинг сервиса” у износу од 207.928,12 динара која нису 
утрошена, усмерена су у нераспоређени суфицит и распоре-
диће се у 2012. години.

Члан 14.
У току 2011. године за Сталну буџетску резерву опре-

дељена су средства у укупном износу од 400.000,00 динара, 
која у току 2011. године нису ангажована.

Подрачун Сталне буџетске резерве, на основу законских 
прописа, угашен је 12. децембра 2005. године и средства 
Сталне резерве налазе се на рачуну буџета.

У 2011. годину пренета су средства у износу од 
3.109.460,28 динара као Пренета средства Сталне буџетске 
резерве из ранијих година. Ова средства у току 2011. године 
нису ангажована. Салдо Сталне буџетске резерве на дан 31. 
децембра 2011. године износи 3.509.460,28 динара.

Члан 15.
Стална резерва градске општине Врачар

I ПРИХОДИ
1. Пренета средства из претходних година дин. 3.109.460,28
2. Опредељена средства у 2011. години дин.  400.000,00
УКУПНО 1+2 дин.  3.509.460,28
II РАСХОДИ
1. Расходи у 2011. години дин. 0,00
СТАЊЕ 31.12.2011. год. (I-II) дин. 3.509.460, 28

Члан 16.
Планирана и остварена примања и приходи и извршени расходи по основним наменама износe:

Биланс примања и прихода и расхода буџета градске општине Врачар за 2011. годину

I. Примања и приходи
Екон.

класиф. ВРСТА ПРИМАЊА И ПРИХОДА ПЛАН
I – XII 2011.

ИЗВРШЕЊЕ
 01.01.-31.12.2011. %

711 Порез на зараде 78.135.000,00 91.121.664,15 116,62%
711 Порез на приход од пољопривреде и шумарства 30,00
711 Порез на земљиште 913.558,40
713 Порез на имовину 113.281.000,00 93.074.875,73 82,16%
714,716,741 Локалне комуналне таксе 56.959.000,00 56.947.597,90 99,98%
733 Текући ненаменски трансфери од републике у 2011. години 30.118.000,00 30.118.467,69 100,00%
733 Текући наменски трансфери од републике у 2011. години 150.000,00 150.000,00 100,00%
733 Текући наменски трансфери од града у 2011. години 6.803.712,03 6.815.910,30 100,18%
733 Капитални трансфери од града у 2011. години 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00%
741 Камате 28.000.000,00 29.650.401,65 105.89%
742 Општинске административне таксе 3.565.000,00 2.416.447,00 67,78%
742 Приходи које својом делатношћу остварују општински органи 100.000,00 538.965,80 538,97%
742 ПДВ на закуп који је наплаћен кроз закупнину 42.480.000,00 43.565.454,42 102,56%
743 Приходи од новчаних казни 559.000,00 1.187.700,00 212,47%
743 Приходи од мандатних казни 336.000,00 600.000,00 178,57%
744 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица (донације) 23.026.620,14 23.634.718,48 102,64%
745 Остали приходи у корист нивоа општина 17.854.000,00 19.050.365,66 106,70%
772 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 2.757.026,80
812 Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина 151.000,00
  УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БЕЗ НАМЕНСКИХ ТРАНСФЕРА И ДОНАЦИЈА 371.387.000,00 372.093.555,20 100,19%
  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ОД НАМЕНСКОИХ ТРАНСФЕРА И ДОНАЦИЈА 34.980.332,17 35.600.628,78 101,77%
  I УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БЕЗ НАМЕНСКИХ ПРИХОДА 406.367.332,17 407.694.183,98 100,33%
742 Приходи од давања у закуп објеката 69.243.000,00 70.176.729,23 101,35%
711 Самодопринос 44.438,31
  II УКУПНО НАМЕНСКИ ПРИХОДИ 69.243.000,00 70.221.167,54 101,41%

  III УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БУЏЕТА СА НАМЕНСКИМ ПРИХОДИМА 
(I+II) 475.610.332,17 477.915.351,52 100,48%

321 Пренети неутрошени наменски трансфери од града и републике из 2010. и 
ранијих година 22.395.565,63 22.395.565,63 100,00%

321 Пренета неутрошена средства текућих трансфера од физичких и правних лица 
(донацијe) из 2010. и ранијих година 1.114.426,47 1.114.426,47 100,00%

321 Пренета неутрошена средства распоређеног суфицита из 2009. и ранијих година 13.821.777,37 13.821.777,37 100,00%
321 Пренета средства суфицита из 2010. године 17.578.428,41 17.578.428,41 100,00%
321 Пренета неутрошена средства распоређеног закупа из 2010. и ранијих година 68.634.180,85 68.634.180,85 100,00%
321 Пренета средства више оствареног закупа из 2009. године 38.179.700,36 38.179.700,36 100,00%
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Екон.
класиф. ВРСТА ПРИМАЊА И ПРИХОДА ПЛАН

I – XII 2011.
ИЗВРШЕЊЕ

 01.01.-31.12.2011. %

  IV УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 161.724.079,09 161.724.079,09 100,00%
  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА (III+IV) 637.334.411,26 639.639.430,61 100,36%
  V Додатни приходи – рефундације и други приходи и примања 16.320.470,00 13.469.751,83 82,53%
  УКУПНИ ПРИХОДИ (III+IV+V) 653.654.881,26 653.109,182,44 99,92%

Издаци

Е.К. Опис Средства из буџета 
– план I-XII 2011.

Извршење 
I-XII 2011. %

Издаци из 
додатних при-

хода – план 
I-XII 2011.

Извршење 
из додатних 

прихода 
I-XII 2011.

%
Укупна сред-
ства – план 
I-XII 2011.

Укупнo 
извршење I-XII 

2011.
%

1 2 3 4 5(4/3) 6 7 8(7/6) 9(3+6) 10(4+7) 11(10/9)

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ  220.405.441,31  216.986.240,34 98% 195.000,00 1.219,00 1% 220.600.441,31 216.987.459,34 98%

411 Плате и додаци запослених  169.686.187,65 167.753.322,22 99%       169.686.187,65 167.753.322,22 99%

412
Социјални доприноси на терет 
послодавца  30.380.853,44 30.027.934,25 99%       30.380.853,44 30.027.934,25 99%

413 Накнаде у натури  6.706.833,82 6.420.673,40 96% 20.000,00 0,00 0% 6.726.833,82 6.420.673,40 95%

414 Социјална давања запосленима  4.683.608,37 4.455.645,04 95% 100.000,00 470,00 0% 4.783.608,37 4.456.115,04 93%

415 Накнаде за запослене  4.033.440,00 3.783.440,00 94% 60.000,00 749,00 1% 4.093.440,00 3.784.189,00 92%

416
Награде запосленима и остали 
посебни расходи  4.914.518,03 4.545.225,43 92% 15.000,00 0,00 0% 4.929.518,03 4.545.225,43 92%

42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА  274.147.829,90 230.204.549,40 84% 15.475.470,00 13.074.579,49 84% 289.623.299,90 243.279.128,89 84%

421 Стални трошкови  31.066.350,82 30.879.717,00 99% 14.680.470,00 12.686.522,91 86% 45.746.820,82 43.566.239,91 95%

422 Трошкови путовања  869.000,00 621.971,25 72% 90.000,00 8.510,00 9% 959.000,00 630.481,25 66%

423 Услуге по уговору  37.190.576,64 32.698.635,34 88% 505.000,00 316.695,65 63% 37.695.576,64 33.015.330,99 88%

424 Специјализоване услуге  9.918.681,43 5.331.016,89 54%       9.918.681,43 5.331.016,89 54%

425
Текуће поправке и одржавање 
(услуге и материјал)  188.095.858,07 154.131.095,28 82% 40.000,00 5.610,00 14% 188.135.858,07 154.136.705,28 82%

426 Материјал  7.007.362,94 6.542.113,64 93% 160.000,00 57.240,93 36% 7.167.362,94 6.599.354,57 92%

44 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА  50.000,00 47.894,04 96%       50.000,00 47.894,04 96%

441 Отплата домаћих камата  50.000,00 47.894,04 96%       50.000,00 47.894,04 96%

46
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВО-
ИМА ВЛАСТИ  21.891.829,79 17.885.729,61 82%       21.891.829,79 17.885.729,61 82%

463
Трансфери осталим нивоима 
власти  20.091.829,79 16.085.729,61 80%       20.091.829,79 16.085.729,61 80%

465
Остале текуће дотације и транс-
фери  1.800.000,00 1.800.000,00 100%       1.800.000,00 1.800.000,00 100%

47
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА  22.811.255,27 21.736.613,53 95%       22.811.255,27 21.736.613,53 95%

472
Накнаде из буџета за децу и 
породицу  870.145,09 865.272,25 99%       870.145,09 865.272,25 99%

472
Накнаде из буџета у случају 
смрти  247.000,00 171.997,00 70%       247.000,00 171.997,00 70%

472 Накнаде из буџета за образовање  3.894.000,00 2.981.429,10 77%       3.894.000,00 2.981.429,10 77%

472 Накнаде из буџета  17.800.110,18 17.717.915,18 100%       17.800.110,18 17.717.915,18 100%

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ  53.949.593,53 53.785.549,59 100% 650.000,00 326.623,10 50% 54.599.593,53 54.112.172,69 99%

481
Дотације невладиним организа-
цијама  3.841.303,53 3.840.913,53 100%       3.841.303,53 3.840.913,53 100%

481 Дотације политичким странкама  418.290,00 418.290,00 100%       418.290,00 418.290,00 100%

482
Порези, обавезне таксе и казне 
и ПДВ  48.930.000,00 48.888.336,06 100% 650.000,00 326.623,10 50% 49.580.000,00 49.214.959,16 99%

483
Новчане казне и пенали по ре-
шењу судова и судских тела  760.000,00 638.010,00 84%       760.000,00 638.010,00 84%

49 РЕЗЕРВЕ  5.711.245,08 0,00 0%       5.711.245,08 0,00 0%

499 Стална резерва  3.509.460,28 0,00 0%       3.509.460,28 0,00 0%

499 Текућа резерва  2.201.784,80 0,00 0%       2.201.784,80 0,00 0%

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА  38.367.216,38 32.122.050,44 84%       38.367.216,38 32.122.050,44 84%

511 Зграде и грађевински објекти  8.624.300,07 3.938.616,39 46%       8.624.300,07 3.938.616,39 46%

512 Машине и опрема  29.585.300,29 28.064.277,65 95%       29.585.300,29 28.064.277,65 95%

515 Нематеријална имовина  157.616,02 119.156,40 76%       157.616,02 119.156,40 76%

  УКУПНО  637.334.411,26 572.768.626,95 90% 16.320.470,00 13.402.421,59 82% 653.654.881,26 586.171.048,54 90%
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Члан 17.
Укупни планирани и извршени расходи у буџету градске општине Врачар по ближим наменама и корисницима у 2011. 

години износе:

Посебан део буџета за период I–XII 2011. године

Раз-
део

Гла-
ва

Функ-
ција

Пози-
ција

Извор 
фин.

Екон.
клас. Опис

 Укупан оквир 
I-XII 2011. 

године 

 Извршење 
01.01.-

31.12.2011. 
 % 

Издаци из 
додатних 
прихода 

органа I-XII 
2011. године

 Извршење 
01.01.-

31.12.2010. 
%

Укупни 
расходи I-XII 
2011. године

Укупно Извр-
шење 01.01.-
31.12.2011. 

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(9/8) 11 12 13 (12/11) 14(8+9) 15(9+12) 16 
(15/14)

1 1        

СКУПШТИ-
НА 
ОПШТИНЕ, 
ПРЕД-
СЕДНИК 
ОПШТИНЕ, 
ОПШТИН-
СКО ВЕЋЕ И 
ФУНКЦИО-
НЕРИ

                 

    110      

Извршни и 
законодавни 
органи, 
финансијски 
и фискални 
послови 
и спољни 
послови

                 

      1 01 411

Плате, дода-
ци и накнаде 
запослених 
(зараде)

60.089.865,00 58.202.752,38 97%       60.089.865,00 58.202.752,38 97%

      2 01 412

Социјални 
доприноси 
на терет 
послодавца

10.762.679,09 10.418.292,69 97%       10.762.679,09 10.418.292,69 97%

      3 01 413 Накнаде у 
натури 1.113.233,82 1.113.233,82 100%       1.113.233,82 1.113.233,82 100%

      4 01 414
Социјална 
давања за-
посленима 

300.000,00 110.735,03 37%       300.000,00 110.735,03 37%

      5 01 415
Накнаде 
трошкова за 
запослене

864.000,00 810.000,00 94%       864.000,00 810.000,00 94%

      6 01 416

Награде 
запосленима 
и остали 
посебни 
расходи

1.450.000,00 1.163.174,38 80%       1.450.000,00 1.163.174,38 80%

      7 01 422 Трошкови 
путовања 300.000,00 168.365,47 56%       300.000,00 168.365,47 56%

      8 01 423

Услуге по 
уговору (Ова 
апро-
пријација 
намењена је 
за: прославу 
општин-
ске славе, 
протокол, 
репрезента-
цију и друге 
услуге по 
уговору)

1.500.000,00 1.480.307,00 99%       1.500.000,00 1.480.307,00 99%

      9 01 426 Материјал 1.073.600,00 1.073.040,43 100%       1.073.600,00 1.073.040,43 100%

           

Извори фи-
нансирања 
за функцију 
110:

                 

        01   Приходи из 
буџета 77.453.377,91 74.539.901,20 96%       77.453.377,91 74.539.901,20 96%

        04   Сопствени 
приходи                  

           
Укупно за 
функцију 
110:

77.453.377,91 74.539.901,20 96%       77.453.377,91 74.539.901,20 96%

           
Извори фи-
нансирања за 
Раздео 1:

                 

        01   Приходи из 
буџета 77.453.377,91 74.539.901,20 96%       77.453.377,91 74.539.901,20 96%

        04   Сопствени 
приходи                  

            УКУПНО ЗА 
РАЗДЕО 1: 77.453.377,91 74.539.901,20 96%       77.453.377,91 74.539.901,20 96%

2 1        
ОПШТИН-
СКА 
УПРАВА
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    410      

Општи 
економски и 
комерцијал-
ни послови по 
питању рада 
и остали 
послови

                 

      10 01 411

Плате, дода-
ци и накнаде 
запослених 
(зараде)

94.187.792,65 94.187.792,65 100%       94.187.792,65 94.187.792,65 100%

      11 01 412

Социјални 
доприноси 
на терет 
послодавца

16.859.704,35 16.859.704,35 100%       16.859.704,35 16.859.704,35 100%

      12 01 413 Накнаде у 
натури 5.090.000,00 4.829.945,58 95%       5.090.000,00 4.829.945,58 95%

      13 01 414
Социјална 
давања за-
посленима

1.730.406,34 1.720.051,72 99%       1.730.406,34 1.720.051,72 99%

      13-1 07 414

Социјална 
давања 
запосленима 
– наменска 
средстава 
трансфера од 
Града у 2011. 
години

85.582,03 85.582,03 100%       85.582,03 85.582,03 100%

      14 01 415
Накнаде 
трошкова за 
запослене

2.565.000,00 2.369.000,00 92%       2.565.000,00 2.369.000,00 92%

      14-1 01 416

Награде 
запосленима 
и остали 
посебни 
расходи

801.542,91 719.078,05 90%       801.542,91 719.078,05 90%

      15 01 421 Стални 
трошкови 26.879.643,16 26.727.587,90 99%       26.879.643,16 26.727.587,90 99%

      15-1 04 421 Стални 
трошкови       1.600.470,00 1.600.241,59 100% 1.600.470,00 1.600.241,59 100%

      16 15 421

Стални 
трошкови 
– пренета 
преостала 
средства 
донације 
‚‘Паркинг 
сервиса‘‘

49.207,66 30.611,15 62%       49.207,66 30.611,15 62%

      17 01 422 Трошкови 
путовања 384.000,00 311.175,78 81%       384.000,00 311.175,78 81%

      17-1 15 422

Трошкови 
путовања 
– пренета 
преостала 
средства 
донације 
„Паркинг 
сервиса“

98.500,00 98.500,00 100%       98.500,00 98.500,00 100%

      18 01 423 Услуге по 
уговору 14.328.163,02 14.323.481,02 100%       14.328.163,02 14.323.481,02 100%

      18-1 13 423

Услуге по 
уговору 
које нису 
предвиђене 
буџетом-
Службени 
лист града 
Београда-за 
објављивање 
одлука 
Скупштине и 
органа Град-
ске општине 
Врачар за 
2010. годину

350.250,00 350.250,00 100%       350.250,00 350.250,00 100%

      19 01 424
Специја-
лизоване 
услуге 

61.130,00 61.130,00 100%       61.130,00 61.130,00 100%

      20 13 425

Текуће 
поправке и 
одржавање – 
распоређени 
суфицит 
из 2008. и 
ранијих 
година

4.707.294,54 4.707.294,54 100%       4.707.294,54 4.707.294,54 100%
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      21 13 425

Tекуће 
поправке и 
одржавање – 
распоређени 
приход од 
закупа из 
2009. године 

14.447.656,12 14.447.656,12 100%       14.447.656,12 14.447.656,12 100%

      22 13 425

Текуће 
поправке и 
одржавање – 
распоређени 
приход од 
више оства-
реног закупа 
из 2009. 
године

920.626,34 920.626,34 100%       920.626,34 920.626,34 100%

      23 13 425

Tекуће 
поправке и 
одржавање – 
распоређени 
приход од 
закупа из 
2010. године 

554.852,25 554.852,25 100%       554.852,25 554.852,25 100%

      24 15 425

Текуће 
поправке и 
одржавање 
– пренета 
преостала 
средства 
донације 
„Паркинг 
сервиса”

1.731,00 0,00 0%       1.731,00 0,00 0%

      25 01 426 Материјал 4.177.841,21 4.177.841,21 100%       4.177.841,21 4.177.841,21 100%

      26 15 426

Материјал 
– пренета 
преостала 
средства 
донације 
„Паркинг 
сервиса”‘

462.808,65 390.000,00 84%       462.808,65 390.000,00 84%

      26-1 01 441
Отплата 
домаћих 
камата

50.000,00 47.894,04 96%       50.000,00 47.894,04 96%

      27 01 482
Порези, оба-
везне таксе и 
казне 

190.000,00 148.336,06 78%       190.000,00 148.336,06 78%

      28 13 511

Зграде и 
грађевински 
објекти – 
распоређени 
приход од 
закупа из 
2009. године

8.624.300,07 3.938.616,39 46%       8.624.300,07 3.938.616,39 46%

      29 15 512

Машине 
и опрема 
– пренета 
средства 
донације 
„Паркинг 
сервиса”

46.251,04 14.101,00 30%       46.251,04 14.101,00 30%

      30 13 512

Машине и 
опрема – 
распоређени 
приход од 
закупа из 
2009. године

7.547.874,85 7.425.894,71 98%       7.547.874,85 7.425.894,71 98%

      31 01 512

Машине и 
опрема – 
приход од за-
купа из 2011. 
године за 
унапређење 
образовања 
на Врачару

16.000.000,00 16.000.000,00 100%       16.000.000,00 16.000.000,00 100%

      31-1 08 512

Машине 
и опрема 
– текући 
добровољни 
трансфер 
(донација) 
у 2011. 
години за 
побољшање 
квалитета 
образовања, 
услова 
боравка у 
школама на 
Врачару и 
одржавања 
школских 
објеката

1.368.140,40 447.962,64 33%       1.368.140,40 447.962,64 33%
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Извори фи-
нансирања 
за функцију 
410:

                 

        01   Приходи из 
буџета 183.305.223,64 182.483.018,36 100%       183.305.223,64 182.483.018,36 100%

        04   Сопствени 
приходи       1.600.470,00 1.600.241,59 100% 1.600.470,00 1.600.241,59 100%

        07  
Трансфери 
од других 
нивоа власти

85.582,03 85.582,03 100%       85.582,03 85.582,03 100%

        08  

Донације од 
невладиних 
организација 
и појединаца

1.368.140,40 447.962,64 33%       1.368.140,40 447.962,64 33%

        13  

Нераспо-
ређени ви-
шак прихода 
из ранијих 
година

37.152.854,17 32.345.190,35 87%       37.152.854,17 32.345.190,35 87%

        15  

Неутрошена 
средства 
донација из 
претходних 
година

658.498,35 533.212,15 81%       658.498,35 533.212,15 81%

           
Укупно за 
функцију 
410:

222.570.298,59 215.894.965,53 97% 1.600.470,00 1.600.241,59 100% 224.170.768,59 217.495.207,12 97%

    411      

Општи 
економски и 
комерцијал-
ни послови 

                 

      32 15 422

Трошкови 
путовања – 
Матичари 
– текући 
наменски 
трансфер од 
Града у 2010. 
години

20.000,00 0,00 0%       20.000,00 0,00 0%

      33 01 423 Услуге по 
уговору 1.262.326,83 1.258.719,62 100%       1.262.326,83 1.258.719,62 100%

      33-1 08 423

Услуге по 
уговору 
– текући 
добровољни 
трансфер 
(донација) 
у 2011. 
години за 
спровођење 
пројекта 
„Коцељева – 
лепо место за 
живљење“

1.159.303,71 1.127.647,72 97%       1.159.303,71 1.127.647,72 97%

      34 15 423

Услуге по 
уговору – 
Канцеларија 
за младе 
– текући 
наменски 
трансфер од 
Републике 
у 2010. 
години за 
спровођење 
Пројекта за 
имплемента-
цију Локал-
ног акционог 
плана за 
младе 

10.141,08 0,00 0%       10.141,08 0,00 0%

      35 15 423

Услуге по 
уговору – 
Канцеларија 
за младе 
– текући 
наменски 
трансфер од 
града у 2010. 
години за 
спровођење 
Пројекта 
„Сликам шта 
ми смета, 
ради лепшег 
Врачара и 
света”

393.500,27 386.000,00 98%       393.500,27 386.000,00 98%
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      36 15 423

Услуге по 
уговору – 
Канцеларија 
за младе 
– текући 
наменски 
трансфер од 
града у 2010. 
години за 
спровођење 
Пројекта 
„Знање за 
будућност“

324.698,00 320.000,00 99%       324.698,00 320.000,00 99%

      36-1 07 423

Услуге по 
уговору – 
Канцеларија 
за младе 
– текући 
наменски 
трансфер од 
Града у 2011. 
години за 
спровођење 
пројекта 
„Инте-
рактивне 
радионице 
– личним 
примером до 
исправног 
става”

287.810,00 287.810,00 100%       287.810,00 287.810,00 100%

      36-2 07 423

Услуге по 
уговору 
– текући 
наменски 
трансфер од 
Републике 
у 2011. 
години за 
спровођење 
пројекта 
„Млади 
дебатери у 
акцији“

150.000,00 150.000,00 100%       150.000,00 150.000,00 100%

      37 15 423

Услуге по 
уговору – 
Матичари 
– текући 
наменски 
трансфер од 
Града у 2010. 
години

47.100,00 19.024,00 40%       47.100,00 19.024,00 40%

      38 15 423

Услуге по 
уговору 
– текући 
добровољни 
трансфер 
(донација) у 
2010. години 
за младе 
лидере са 
Врачара

200.000,00 0,00 0%       200.000,00 0,00 0%

      38-1 08 423

Услуге по 
уговору 
– текући 
добровољни 
трансфер 
(донација) у 
2011. години 
за младе 
лидере са 
Врачара

181.170,00 0,00 0%       181.170,00 0,00 0%

      39 13 423

Услуге по 
уговору за 
израду проје-
ката фонтана 
на Врачару – 
распоређени 
суфицит из 
2006. године 

720.820,00 0,00 0%       720.820,00 0,00 0%

      40 15 423

Услуге по 
уговору – 
пренети 
трансфер 
од Града за 
реализацију 
пројекта 
„еШКОЛА”

1.573.873,32 722.515,00 46%       1.573.873,32 722.515,00 46%

      41 15 423

Услуге по 
уговору – 
пренети 
трансфер од 
републике 
за еколошку 
заштиту

3.814,22   0%       3.814,22 0,00 0%
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      42 13 423

Услуге по 
уговору – 
спровођење 
акције „За 
чистији 
Врачар” – 
распоређени 
суфицит из 
2008. године

199.052,50 198.594,00 100%       199.052,50 198.594,00 100%

      43 13 423

Услуге по 
уговору – 
привремени 
заступници 
за лица непо-
знатог пре-
бивалишта 
односно 
боравишта – 
распоређени 
суфицит из 
2008. године

37.000,00 0,00 0%       37.000,00 0,00 0%

      43-1 13 423

Услуге по 
уговору за 
спровођење 
акције 
„Грађани 
предлажу” – 
распоређени 
суфицит из 
2010. године

1.250.000,00 1.250.000,00 100%       1.250.000,00 1.250.000,00 100%

      44 15 424

Специјали-
зоване услуге 
за уклањање 
бесправно 
подигнутих 
објеката и 
комунално 
уређење 
– пренета 
наменска 
средства 
трансфера од 
града

1.129.308,43 1.103.002,30 98%       1.129.308,43 1.103.002,30 98%

      45 15 424

Специјали-
зоване услуге 
за уклањање 
бесправно 
подигнутих 
објеката и 
комунално 
уређење 
– пренета 
наменска 
средства 
трансфера 
од града из 
2009. године

1.976.780,00 1.976.780,00 100%       1.976.780,00 1.976.780,00 100%

      46 15 424

Специјали-
зоване услуге 
за уклањање 
бесправно 
подигнутих 
објеката и 
комунално 
уређење – 
наменска 
средства 
трансфера од 
града у 2010. 
години

1.900.000,00 1.838.641,59 97%       1.900.000,00 1.838.641,59 97%

      46-1 07 424

Специјали-
зоване услуге 
за уклањање 
бесправно 
подигнутих 
објеката и 
комунално 
уређење – 
наменска 
средства 
трансфера од 
града у 2011. 
години

4.500.000,00 0,00 0%       4.500.000,00 0,00 0%

      47 13 424

Специјали-
зоване услуге 
за уклањање 
бесправно 
подигнутих 
објеката и 
комунално 
уређење – 
распоређени 
суфицит из 
2008. године

351.463,00 351.463,00 100%       351.463,00 351.463,00 100%
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      48 01 425

Текуће 
поправке и 
одржавање – 
распоређени 
приход од 
закупа из 
2011. године

3.485.000,00 3.485.000,00 100%       3.485.000,00 3.485.000,00 100%

      48-1 13 425

Текуће 
поправке и 
одржавање-
распоређени 
суфицит из 
2010. године

12.718.178,41 7.651.433,98 60%       12.718.178,41 7.651.433,98 60%

      48-2 01 425
Текуће 
поправке и 
одржавање

8.012.752,49 7.885.742,46 98%       8.012.752,49 7.885.742,46 98%

      48-3 07 425

Текуће 
поправке и 
одржавање 
– текући 
наменски 
трансфер 
од града за 
спровођење 
пројекта „Ур-
бани џепови 
Београда” на 
територији 
општине 
Врачар

1.500.000,00 50.000,00 3%       1.500.000,00 50.000,00 3%

      48-4 08 425

Текуће 
поправке и 
одржавање 
– текући 
добровољни 
трансфер 
(донација) у 
2011. години 
за реализа-
цију пројекта 
заштите и 
унапређења 
животне 
средине и 
побољшања 
услова 
живота 
становника 
Врачара

1.876.975,21 1.494.002,71 80%       1.876.975,21 1.494.002,71 80%

      48-5 08 425

Текуће 
поправке и 
одржавање 
– текући 
добровољни 
трансфер 
(донација) 
у 2011. 
години за 
побољшање 
квалитета 
образовања, 
услова 
боравка у 
школама на 
Врачару и 
одржавања 
школских 
објеката

4.604.944,87 0,00 0%       4.604.944,87 0,00 0%

      49 13 425

Текуће 
поправке и 
одржавање 
школа и 
школских 
објеката на 
Врачару – 
распоређени 
приход од 
закупа из 
2009. године

6.988.028,60 6.275.298,84 90%       6.988.028,60 6.275.298,84 90%

      50 13 425

Текуће 
поправке и 
одржавање – 
распоређени 
приход од 
закупа из 
2009. године 
за уређење и 
улепшавање 
улица и 
тргова на 
Врачару

506.107,90 312.051,00 62%       506.107,90 312.051,00 62%
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      51 13 425

Текуће 
поправке и 
одржавање – 
распоређени 
приход од 
закупа из 
2009. године 
за уређење 
зелених 
површина и 
паркова

338.119,61 338.119,61 100%       338.119,61 338.119,61 100%

      52 13 425

Текуће 
поправке и 
одржавање – 
распоређени 
приход од 
закупа из 
2010. године 
за уређење 
паркова

0,00 0,00 0%       0,00 0,00 0%

      53 13 425

Текуће 
поправке и 
одржавање – 
распоређени 
приход од 
закупа из 
2010. године 
за уређење 
зелених 
површина 
и урбаних 
џепова на 
Врачару

0,00 0,00 0%       0,00 0,00 0%

      54 13 425

Текуће 
поправке и 
одржавање – 
распоређени 
приход од 
закупа из 
2010. године 
за уређење и 
улепшавање 
простора 
око Каленић 
пијаце

1.754.988,03 1.494.491,24 85%       1.754.988,03 1.494.491,24 85%

      55 13 425

Текуће 
поправке и 
одржавање – 
распоређени 
приход од за-
купа из 2010. 
године за 
унапређење 
паркинг 
система и 
паркинг 
простора на 
Врачару

0,00 0,00 0%       0,00 0,00 0%

      56 13 425

Текуће 
поправке и 
одржавање – 
распоређени 
приход 
од више 
оствареног 
закупа из 
2009. године 
за поправку 
и одржавање 
улаза зграда, 
преддво-
ришта и 
стаза око 
објеката на 
Врачару, по 
пројекту 
„Поправимо 
заједно”

766.360,44 766.360,44 100%       766.360,44 766.360,44 100%

      57 13 425

Текуће 
поправке и 
одржавање – 
распоређени 
приход од 
закупа из 
2009. године 
за поправку 
и одржавање 
улаза зграда, 
преддво-
ришта и 
стаза око 
објеката на 
Врачару, по 
пројекту 
„Поправимо 
заједно”

2.666.765,88 2.666.765,88 100%       2.666.765,88 2.666.765,88 100%
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      58 13 425

Текуће 
поправке и 
одржавање 
фасада на 
Врачару по 
пројекту 
‚‘Да лепше 
изгледа‘‘ – 
распоређени 
приход од 
закупа из 
2009. године

4.366.565,97 4.366.565,97 100%       4.366.565,97 4.366.565,97 100%

      59 01 425

Текуће 
поправке и 
одржавање 
фасада на 
Врачару по 
пројекту 
„Да лепше 
изгледа” – 
распоређени 
приход од 
закупа из 
2011. године

20.000.000,00 20.000.000,00 100%       20.000.000,00 20.000.000,00 100%

      60 15 425

Текуће 
поправке и 
одржавање 
фасада на 
Врачару 
– пренета 
наменска 
средства 
трансфера од 
града 

11.662.713,99 11.662.713,99 100%       11.662.713,99 11.662.713,99 100%

      61 13 425

Текуће 
поправке и 
одржавање 
фасада на 
Врачару – 
распоређени 
суфицит из 
2008. године

2.500.000,00 2.500.000,00 100%       2.500.000,00 2.500.000,00 100%

      61-1 13 425

Текуће 
поправке и 
одржавање 
фасада на 
Врачару-
распоређени 
приход од 
закупа из 
2008. године

10.706,51 10.706,51 100%       10.706,51 10.706,51 100%

      62 13 425

Текуће 
поправке и 
одржавање – 
распоређени 
приход од за-
купа из 2010. 
године за 
реализацију 
пројекта „За 
безбедније 
лифтове на 
Врачару”

0,00 0,00 0%       0,00 0,00 0%

      63 13 425

Текуће 
поправке и 
одржавање – 
распоређени 
суфицит 
из 2008. 
године за 
реализацију 
пројекта „За 
безбедније 
лифтове на 
Врачару”

15.340,00 15.340,00 100%       15.340,00 15.340,00 100%

      64 15 425

Текуће 
поправке и 
одржавање 
– пренети 
трансфер од 
града за ре-
конструкцију 
приземља 
зграде у Ули-
ци Грчића 
Миленка 
број 1, 3, 4а 
и 4б

266.177,43 266.177,43 100%       266.177,43 266.177,43 100%

      65 15 425

Текуће 
поправке и 
одржавање 
– пренета 
средства 
капиталних 
трансфера 
од града из 
2006. године 
на име 
надокнаде за 
загађивање 
животне 
средине

472.000,00 0,00 0%       472.000,00 0,00 0%
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      66 13 425

Текуће 
поправке и 
одржавање-
распоређени 
приход од 
закупа из 
2008. године

1.416.000,00 1.416.000,00 100%       1.416.000,00 1.416.000,00 100%

      67 13 425

Текуће 
поправке и 
одржавање – 
распоређени 
приход од 
закупа из 
2009. године

14.241.346,35 14.241.346,35 100%       14.241.346,35 14.241.346,35 100%

      68 13 425

Текуће 
поправке и 
одржавање – 
распоређени 
приход од 
више оства-
реног закупа 
из 2009. 
године

36.492.713,58 16.713.450,19 46%       36.492.713,58 16.713.450,19 46%

      69 15 426

Материјал 
– пренета 
средства 
капиталних 
трансфера 
од града из 
2006. године 
на име 
надокнаде за 
загађивање 
животне 
средине

53.169,08 5.000,00 9%       53.169,08 5.000,00 9%

      70 15 426

Материјал 
– Матичари 
– текући 
наменски 
трансфер од 
града у 2010. 
години

245.100,00 245.100,00 100%       245.100,00 245.100,00 100%

      70-1 07 426

Материјал 
– Матичари 
– текући 
наменски 
трансфер од 
града у 2011. 
години

385.630,00 306.442,00 79%       385.630,00 306.442,00 79%

      70-2 07 426

Материјал – 
Канцеларија 
за младе 
– текући 
наменски 
трансфер од 
града у 2011. 
години за 
спровођење 
пројекта 
„Инте-
рактивне 
радионице 
– личним 
примером до 
исправног 
става“

44.690,00 44.690,00 100%       44.690,00 44.690,00 100%

      71 01 463

Трансфери 
основним 
школама 
за текуће 
поправке и 
одржавање

10.184.043,62 8.744.868,87 86%       10.184.043,62 8.744.868,87 86%

      71-1 08 463

Донација за 
реализацију 
пројекта 
увођења зоне 
успореног 
саобраћаја у 
делу улице 
Булевар 
ослобођења 
између улица 
Рудничке и 
Бокељске

1.500.000,00 0,00 0%       1.500.000,00 0,00 0%

      71-2 07 463

Трансфер 
за покриће 
трошкова 
реновирања 
тоалета у Ар-
хитектонској 
техничкој 
школи на 
Врачару – 
капитални 
трансфер од 
града у 2011. 
години

5.000.000,00 5.000.000,00 100%       5.000.000,00 5.000.000,00 100%
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      71-3 08 463

Трансфер за 
реализацију 
пројекта 
побољшања 
квалитета 
образовања, 
услова 
боравка у 
школама на 
Врачару и 
одржавања 
школских 
објеката 
– текући 
добровољни 
трансфер 
(донација) у 
2011. години

2.218.661,45 2.140.860,74 96%       2.218.661,45 2.140.860,74 96%

      71-4 01 463

Наменски 
трансфер 
општини Са-
вски венац за 
реализацију 
хуманитарне 
акције Роди-
тељска кућа 
„Докторова 
кула“

200.000,00 200.000,00 100%       200.000,00 200.000,00 100%

      72 15 463

Пренета 
средства 
трансфера 
од града за 
реализацију 
пројекта ‚‘е 
ШКОЛА‘‘

129.124,72 0,00 0%       129.124,72 0,00 0%

      72-1 13 463

Tрансфер за 
увођење зоне 
успореног 
саобраћаја на 
Врачару-
распоређени 
суфицит из 
2010. године

860.000,00 0,00 0%       860.000,00 0,00 0%

      72-2 13 465

Текуће 
дотације и 
трансфери-
уређење 
зграде и 
дворишта 
НУ „Божи-
дар Аџија” – 
распоређени 
суфицит из 
2010. године

1.800.000,00 1.800.000,00 100%       1.800.000,00 1.800.000,00 100%

      73 13 512

Опрема 
за Дечији 
рекреаци-
они центар 
„Шупља 
стена“ – 
распоређени 
приход од 
закупа из 
2007. године 

3.422.000,00 3.422.000,00 100%       3.422.000,00 3.422.000,00 100%

           

Извори фи-
нансирања 
за функцију 
411:

                 

        01   Приходи из 
буџета 43.144.122,94 41.574.330,95 96%       43.144.122,94 41.574.330,95 96%

        04   Сопствени 
приходи                  

        07  
Трансфери 
од других 
нивоа власти

11.868.130,00 5.838.942,00 49%       11.868.130,00 5.838.942,00 49%

        08  

Донације од 
невладиних 
организација 
и појединаца

11.541.055,24 4.762.511,17 41%       11.541.055,24 4.762.511,17 41%

        13  

Нераспо-
ређени ви-
шак прихода 
из ранијих 
година

93.421.556,78 65.789.987,01 70%       93.421.556,78 65.789.987,01 70%

        15  

Неутрошена 
средства 
донација из 
претходних 
година

20.407.500,54 18.544.954,31 91%       20.407.500,54 18.544.954,31 91%

           
Укупно за 
функцију 
411:

180.382.365,50 136.510.725,44 76%       180.382.365,50 136.510.725,44 76%
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    160      

Опште 
услуге које 
нису класи-
фиковане 
на другом 
месту

                 

      74 01 423

Услуге по 
уговору – 
спровођење 
акције 
‚‘Подршка 
врачарским 
сениоркама и 
сениорима‘‘

2.827.000,00 2.827.000,00 100%       2.827.000,00 2.827.000,00 100%

      75 13 423

Услуге по 
уговору – 
спровођење 
акције 
„Подршка 
врачарским 
сениоркама и 
сениорима” – 
распоређени 
суфицит из 
2008. године

1.102.971,64 1.102.971,64 100%       1.102.971,64 1.102.971,64 100%

      76 13 423

Услуге по 
уговору 
које нису 
предвиђене 
буџетом – 
помоћ и нега 
у кући

1.024.681,55 1.024.681,55 100%       1.024.681,55 1.024.681,55 100%

      76-1 08 423

Услуге по 
уговору 
– текући 
добровољни 
трансфери 
(донације) у 
2011. години 
за реализа-
цију пројекта 
„Помоћ и 
нега у кући 
за здрав-
ствено и 
материјално 
угрожена 
стара лица”

6.006.900,50 3.625.772,61 60%       6.006.900,50 3.625.772,61 60%

      76-2 08 426

Материјал 
– текући 
добровољни 
трансфери 
(донације) у 
2011. години 
за реализа-
цију пројекта 
„Помоћ и 
нега у кући 
за здрав-
ствено и 
материјално 
угрожена 
стара лица”

264.524,00 0,00 0%       264.524,00 0,00 0%

      77 15 472

Накнаде из 
буџета за 
образовање 
– текући 
добровољни 
трансфери 
(донације) 
у 2010. 
години за 
побољшање 
квалитета 
образовања 
на терито-
рији општи-
не Врачар

48.000,00 48.000,00 100%       48.000,00 48.000,00 100%

      77-1 08 472

Накнаде из 
буџета за 
образовање 
– текући 
добровољни 
трансфери 
(донације) 
у 2011. 
години за 
побољшање 
квалитета 
образовања 
на терито-
рији општи-
не Врачар

1.101.000,00 748.140,00 68%       1.101.000,00 748.140,00 68%
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      77-2 08 472

Накнаде из 
буџета за 
образовање 
– текући 
добровољни 
трансфери 
(донације) 
у 2011. 
години за 
награђивање 
врачарских 
ученика

695.000,00 323.000,00 46%       695.000,00 323.000,00 46%

      77-3 08 472

Накнаде из 
буџета за 
образовање 
– текући 
добровољни 
трансфери 
(донације) 
у 2011. 
години за 
спровођење 
акције 
награђивања 
ученика са 
територије 
општине 
Врачар који 
су на пријем-
ном испиту 
за упис у 
средњу шко-
лу у школској 
2011/2012 
години 
постигли 
најбоље 
резултате

350.000,00 350.000,00 100%       350.000,00 350.000,00 100%

      77-4 08 472

Накнаде из 
буџета за 
образовање 
– текући 
добровољни 
трансфери 
(донације) 
у 2011. 
години за 
спровођење 
акције 
награђивања 
врачарских 
ученика који 
су на заврш-
ном испиту 
у основном 
образовању 
и васпитању 
у школској 
2011/12 годи-
ни постигли 
најбоље 
резултате

1.500.000,00 1.312.289,10 87%       1.500.000,00 1.312.289,10 87%

      77-5 08 472

Накнаде из 
буџета за 
образовање 
– текући 
добровољни 
трансфери 
(донације) 
у 2011. 
години за 
спровођење 
акције 
„Првак са 
Врачара”

200.000,00 200.000,00 100%       200.000,00 200.000,00 100%

      78 01 472
Накнаде 
из буџета 
за децу и 
породицу

870.145,09 865.272,25 99%       870.145,09 865.272,25 99%

      79 01 472
Накнаде из 
буџета у слу-
чају смрти

247.000,00 171.997,00 70%       247.000,00 171.997,00 70%

      80 01 472 Накнаде из 
буџета 17.800.110,18 17.717.915,18 100%       17.800.110,18 17.717.915,18 100%

      81 01 481
Дотације 
невладиним 
организа-
цијама 

3.646.775,53 3.646.775,53 100%       3.646.775,53 3.646.775,53 100%

      81-1 15 481

Дотације 
невладиним 
органи-
зацијама 
– пренета 
средства 
од града из 
2006. године 
на име 
надокнаде за 
загађивање 
животне 
средине

194.528,00 194.138,00 100%       194.528,00 194.138,00 100%
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      82 01 481

Дотације 
политичким 
странкама 
(0,1%) 

418.290,00 418.290,00 100%       418.290,00 418.290,00 100%

      83 01 483

Новчане каз-
не и пенали 
по решењу 
судова 

760.000,00 638.010,00 84%       760.000,00 638.010,00 84%

      84 01 499 Стална 
резерва 400.000,00 0,00 0%       400.000,00 0,00 0%

      85 13 499

Пренета 
средства 
сталне резер-
ве из ранијих 
година

2.509.460,28 0,00 0%       2.509.460,28 0,00 0%

      85-1 13 499

Пренета 
средства 
сталне резер-
ве из 2010. 
године

600.000,00 0,00 0%       600.000,00 0,00 0%

      86 01 499 Текућа 
резерва 319,59 0,00 0%       319,59 0,00 0%

      87 15 499

Текућа резер-
ва – пренета 
средства 
капиталних 
трансфера 
од града из 
2006. године 
на име 
надокнаде за 
загађивање 
животне 
средине 

1.978.922,09 0,00 0%       1.978.922,09 0,00 0%

      88 15 499

Текућа резер-
ва – пренета 
преостала 
средства 
донације 
„Паркинг 
сервиса”

207.928,12 0,00 0%       207.928,12 0,00 0%

      89 15 499

Текућа резер-
ва – пренета 
средства 
трансфера 
од града за 
реализацију 
пројекта 
„еШКОЛА”

14.615,00 0,00 0%       14.615,00 0,00 0%

      90 13 499

Текућа 
резерва – 
распоређени 
приход од 
закупа из 
2009. године 
за зграде и 
грађевинске 
објекте и 
набавку 
опреме

0,00 0,00 0%       0,00 0,00 0%

      91 13 499

Текућа 
резерва – 
распоређени 
приход од 
закупа из 
2010. године, 
увођење 
мера за 
повећање 
безбедности 
у школама, 
школским 
двориштима 
и околини 
школа

0,00 0,00 0%       0,00 0,00 0%

           

Извори фи-
нансирања 
за функцију 
160:

                 

        01   Приходи из 
буџета 26.969.640,39 26.285.259,96 97%       26.969.640,39 26.285.259,96 97%

        04   Сопствени 
приходи                  

        08  

Донације од 
невладиних 
организација 
и појединаца

10.117.424,50 6.559.201,71 65%       10.117.424,50 6.559.201,71 65%

        13  

Нераспо-
ређени ви-
шак прихода 
из ранијих 
година

5.237.113,47 2.127.653,19 41%       5.237.113,47 2.127.653,19 41%
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        15  

Неутрошена 
средства 
донација из 
претходних 
година

2.443.993,21 242.138,00 10%       2.443.993,21 242.138,00 10%

           
Укупно за 
функцију 
160:

44.768.171,57 35.214.252,86 79%       44.768.171,57 35.214.252,86 79%

    620      
ЈП „Пословни 
простор 
Врачар”

                 

            Развој 
заједнице                  

      92 01 411

Плате, дода-
ци и накнаде 
запослених 
(зараде)

15.408.530,00 15.362.777,19 100%       15.408.530,00 15.362.777,19 100%

      93 01 412

Социјални 
доприноси 
на терет 
послодавца

2.758.470,00 2.749.937,21 100%       2.758.470,00 2.749.937,21 100%

      94 01 413 Накнаде у 
натури 503.600,00 477.494,00 95%       503.600,00 477.494,00 95%

      95 04 413 Накнаде у 
натури       20.000,00 0,00 0% 20.000,00 0,00 0%

      96 01 414
Социјална 
давања за-
посленима

2.567.620,00 2.539.276,26 99%       2.567.620,00 2.539.276,26 99%

      97 04 414
Социјална 
давања за-
посленима

      100.000,00 470,00 0% 100.000,00 470,00 0%

      98 01 415
Накнаде 
трошкова за 
запослене

604.440,00 604.440,00 100%       604.440,00 604.440,00 100%

      99 04 415
Накнаде 
трошкова за 
запослене

      60.000,00 749,00 1% 60.000,00 749,00 1%

      100 01 416

Награде 
запосленима 
и остали 
посебни 
расходи

2.662.975,12 2.662.973,00 100%       2.662.975,12 2.662.973,00 100%

      101 04 416

Награде 
запосленима 
и остали 
посебни 
расходи

      15.000,00 0,00 0% 15.000,00 0,00 0%

      102 01 421 Стални 
трошкови 4.137.500,00 4.121.517,95 100%       4.137.500,00 4.121.517,95 100%

      103 04 421 Стални 
трошкови       13.080.000,00 11.086.281,32 85% 13.080.000,00 11.086.281,32 85%

      104 01 422 Трошкови 
путовања 66.500,00 43.930,00 66%       66.500,00 43.930,00 66%

      105 04 422 Трошкови 
путовања       90.000,00 8.510,00 9% 90.000,00 8.510,00 9%

      106 01 423 Услуге по 
уговору 2.250.000,00 2.243.861,18 100%       2.250.000,00 2.243.861,18 100%

      107 04 423 Услуге по 
уговору       505.000,00 316.695,65 63% 505.000,00 316.695,65 63%

      108 13 425

Текуће 
поправке и 
одржавање 
– санација 
последица 
штете 
настале на 
објектима 
пословног 
простора 
изазване 
пожаром

653.693,86 0,00 0%       653.693,86 0,00 0%

      109 13 425

Текуће 
поправке и 
одржавање – 
распоређени 
приход од 
закупа из 
2010. године

1.590.218,69 1.590.218,69 100%       1.590.218,69 1.590.218,69 100%

      110 01 425

Текуће 
поправке и 
одржавање – 
распоређени 
приход од 
закупа из 
2011. године

28.558.000,00 28.298.880,74 99%       28.558.000,00 28.298.880,74 99%

      111 04 425
Текуће 
поправке и 
одржавање

      40.000,00 5.610,00 14% 40.000,00 5.610,00 14%

      112 01 426 Материјал 300.000,00 300.000,00 100%       300.000,00 300.000,00 100%
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      113 04 426 Материјал       160.000,00 57.240,93 36% 160.000,00 57.240,93 36%

      114 04 482

Порези, оба-
везне таксе 
и казне, ПДВ 
и порез на 
имовину

      300.000,00 0,00 0% 300.000,00 0,00 0%

      115 01 482

ПДВ на 
закуп који 
је наплаћен 
кроз закуп-
нину

42.480.000,00 42.480.000,00 100%       42.480.000,00 42.480.000,00 100%

      116 01 482 ПДВ на 
закуп 5.710.000,00 5.710.000,00 100%       5.710.000,00 5.710.000,00 100%

      117 01 482
Порези, оба-
везне таксе и 
казне

550.000,00 550.000,00 100%       550.000,00 550.000,00 100%

      118 04 482
Порези, оба-
везне таксе и 
казне

      350.000,00 326.623,10 93% 350.000,00 326.623,10 93%

      119 01 512

Машине и 
опрема – 
распоређени 
приход од 
закупа из 
2011. године

1.170.000,00 723.285,30 62%       1.170.000,00 723.285,30 62%

      120 13 512

Машине и 
опрема – 
распоређени 
приход од 
закупа из 
2010. године

31.034,00 31.034,00 100%       31.034,00 31.034,00 100%

      121 01 515

Нематеријал-
на имовина – 
распоређени 
приход од 
закупа из 
2011. године

30.000,00 0,00 0%       30.000,00 0,00 0%

      122 13 515

Нематеријал-
на имовина – 
распоређени 
приход од 
закупа из 
2009. године

27.616,02 27.616,02 100%       27.616,02 27.616,02 100%

      123 13 515

Нематеријал-
на имовина – 
распоређени 
приход од 
закупа из 
2010. године

100.000,00 91.540,38 92%       100.000,00 91.540,38 92%

           

Извори фи-
нансирања 
за функцију 
620:

                 

        01   Приходи из 
буџета 109.757.635,12 108.868.372,83 99%       109.757.635,12 108.868.372,83 99%

        04   Сопствени 
приходи       14.720.000,00 11.802.180,00 80% 14.720.000,00 11.802.180,00 80%

        13  

Нераспо-
ређени ви-
шак прихода 
из ранијих 
година

2.402.562,57 1.740.409,09 72%       2.402.562,57 1.740.409,09 72%

           
Укупно за 
функцију 
620:

112.160.197,69 110.608.781,92 99% 14.720.000,00 11.802.180,00 80% 126.880.197,69 122.410.961,92 96%

           
Извори фи-
нансирања за 
Раздео 2:

                 

        01   Приходи из 
буџета 363.176.622,09 359.210.982,10 99%       363.176.622,09 359.210.982,10 99%

        04   Сопствени 
приходи       16.320.470,00 13.402.421,59 82% 16.320.470,00 13.402.421,59 82%

        07  
Трансфери 
од других 
нивоа власти

11.953.712,03 5.924.524,03 50%       11.953.712,03 5.924.524,03 50%

        08  

Донације од 
невладиних 
организација 
и појединаца

23.026.620,14 11.769.675,52 51%       23.026.620,14 11.769.675,52 51%

        13  

Нераспо-
ређени ви-
шак прихода 
из ранијих 
година

138.214.086,99 102.003.239,64 74%       138.214.086,99 102.003.239,64 74%

        15  

Неутрошена 
средства 
донација из 
претходних 
година

23.509.992,10 19.320.304,46 82%       23.509.992,10 19.320.304,46 82%



Број 40 – 22 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 2. јул 2012.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(9/8) 11 12 13 (12/11) 14(8+9) 15(9+12) 16 
(15/14)

            УКУПНО ЗА 
РАЗДЕО 2: 559.881.033,35 498.228.725,75 89% 16.320.470,00 13.402.421,59 82% 576.201.503,35 511.631.147,34 89%

           
Укупно 
извори фи-
нансирања:

                 

        01   Приходи из 
буџета 440.630.000,00 433.750.883,30 98%       440.630.000,00 433.750.883,30 98%

        04   Сопствени 
приходи       16.320.470,00 13.402.421,59 82% 16.320.470,00 13.402.421,59 82%

        07  
Трансфери 
од других 
нивоа власти

11.953.712,03 5.924.524,03 50%       11.953.712,03 5.924.524,03 50%

        08  

Донације од 
невладиних 
организација 
и појединаца

23.026.620,14 11.769.675,52 51%       23.026.620,14 11.769.675,52 51%

        13  

Нераспо-
ређени ви-
шак прихода 
из ранијих 
година

138.214.086,99 102.003.239,64 74%       138.214.086,99 102.003.239,64 74%

        15  

Неутрошена 
средства 
донација из 
претходних 
година

23.509.992,10 19.320.304,46 82%       23.509.992,10 19.320.304,46 82%

            Укупно 
издаци 637.334.411,26 572.768.626,95 90% 16.320.470,00 13.402.421,59 82% 653.654.881,26 586.171.048,54 90%

Члан 18. 
Биланс стања буџета градске општине Врачар на дан 31. децембра 2011. године, исказан у хиљадама динара, износи:

АКТИВА ПАСИВА
КОНТО НАЗИВ КОНТА ИЗНОС КОНТО НАЗИВ КОНТА ИЗНОС

011100 Зграде и грађевински објекти 201.316 243300 Обавезе по основу трансфера осталим 
нивоима власти 6

011200 Опрема 101.008 251200 Примљени депозити 11.912

016100 Нематеријална имовина 2.689 245000 Обавезе за остале расходе

121100 Текући рачун 67.012 254900 Остале обавезе из пословања 1

121200 Издвојена новчана средства 100.200 291000 Пасивна временска разграничења 6.956
121300 Благајна 48 311100 Извори капитала 305.013
121700 Остала новчана средства 11.912 311911 Остали извори капитала /Стамбени фонд 100.583
122100 Краткорочна потраживања 5.603 321121 Вишак прихода – суфицит 66.805

123200 Дати аванси 1.415 321311 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 201

123900 Остали краткорочни пласмани 340 311911 Сопствени приходи буџета 66
УКУПНА АКТИВА 491.543 УКУПНА ПАСИВА 491.543

Члан 19.
У 2011. години у инвестиције уложено је укупно 

3.938.616,39 динара, из пренетих неутрошених средстава 
распоређеног закупа из 2010. и ранијих година.

У 2011. години у набавку опреме је уложено укупно 
28.064.277,65 динара, и то 16.723.285,30 динара из средста-
ва распоређеног закупа из 2011. године, 14.101,00 динар из 
пренетих неутрошених средстава донација из 2010. и ра-
нијих година, 10.878.928,71 динар из пренетих неутрошених 
средстава распоређеног закупа из 2010. и ранијих година и 
447.962,64 динара из донација из 2011. године.

У 2011. години у нематеријалну имовину уложено је 
укупно 119.156,40 динар из пренетих неутрошених средста-
ва распоређеног закупа из 2010. и ранијих година.

Члан 20.
У 2011. години није било пробијања апропријација. 

Члан 21.
У току 2011. године средства Трезора градске општине 

Врачар орочавана су и пласирана код пословних банака у 
складу са важећим законским прописима и по овом основу 
остварене су камате које су укључене у укупне приходе.

Члан 22.
У току 2011. године буџет се није кредитно задуживао и 

није било отплате дуговања.
У току фискалне године нису дате никакве гаранције.

Члан 23.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Врачар

Број 96-35/2012-VIII/10, 21. јуна 2012. године

Председница
Тијана Благојевић, с. р.
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Скупштина градске општине Врачар је на седници одржа-
ној 21. јуна 2012. године, на основу члана 59. став 1. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), 
члана 15. став 1. тачка 17. и члана 41. став 1. Статута градске 
општине Врачар, („Службени лист града Београда”, бр. 45/08, 
17/10, 44/10, 6/12 и Одлуке Скупштине градске општине Вра-
чар 96-30/12-VIII/4 од 5. јуна 2012. године) донела

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗА-

ЦИЈИ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР 

Члан 1.
У Одлуци о организацији Управе градске општине Вра-

чар („Службени лист града Београда”, број 49/10), у члану 
13., између реченица: „праћење и утврђивање стања”; и „да-
вање стручних мишљења на нацрте и предлоге прописа у 
областима из делокруга рада”, додаје се следећа реченица: 
„пружање бесплатне правне помоћи”.

Члан 2.
У члану 17. одлуке, став 1. после тачке 2. додаје се тачка 

3. која гласи: „Кабинет председника/председнице градске 
општине.”

Члан 3.
Члан 18. одлуке, мења се и гласи: 
„Служба за скупштинске послове врши: стручне, са-

ветодавне и организационе послове за Скупштину град-
ске општине, председника/председницу градске општине, 
Веће градске општине и Управу градске општине, као и све 
или појединачне послове за Скупштину градске општи-
не, председника/председницу градске општине, Веће град-
ске општине, Управу градске општине и друге органе, који 
се односе на припрему седница и обраду аката усвојених 
на седницама; чува изворна документа о раду Скупштине 
градске општине, председника/председнице градске општи-
не и Већа градске општине и води евиденцију о одржаним 
седницама Скупштине градске општине, њених радних тела 
и Већа градске општине; разматра представке и притужбе 
грађана/грађанки; организује и координира комуникацију 
са грађанима/грађанкама, удружењима, установама и орга-
нима градске и републичке управе; сарађује са политичким 
странкама; послове избора и именовања; обезбеђује јавност 
рада Скупштине градске општине и Већа градске општине, 
информисање одборника/одборница у Скупштини општи-
не; сарађује са другим општинaма и градовима у земљи и 
иностранству и обавља послове везане за акције и мани-
фестације од значаја за градску општину; послове прото-
кола и друге послове по налогу председника/председнице 
градске општине, председника/председнице Скупштине 
градске општине, секретара/секретарке Скупштине градске 
општине и начелника/начелнице Управе градске општине.”

Члан 4.
Члан 19. одлуке, мења се и гласи: 
„Служба за финансијске и заједничке послове врши: 

стручне послове везане за финансијско-материјално по-
словање у оквиру средстава за личне и материјалне расхо-
де планиране буџетом за финансирање рада Скупштине 
градске општине, Одељења за општу управу /рачун за из-
боре/ и Управе градске општине као директних корисника 
буџетских средстава и ЈП „Пословни простор Врачар” као 

индиректног корисника буџетских средстава и то: припре-
му и израду предлога финансијских планова, припрему и 
комплетирање документације за извршавање финансијских 
планова, као и припрему захтева за плаћање, извршавање 
задатака који се односе на управљање имовином држа-
ве за коју је одговорна Служба, вођење помоћних књига и 
евиденција за директне кориснике буџетских средстава и 
ЈП „Пословни простор Врачар”, усклађивање података са 
главном књигом трезора и састављање периодичних и го-
дишњих извештаја и завршних рачуна директних корисни-
ка буџетских средстава, састављање консолидованог заврш-
ног рачуна, као и друге финансијско-материјалне послове; 
вођење персоналне евиденције и стручне послове у вези са 
радним односима; коришћење биротехничких средстава 
опреме; коришћење и одржавање зграде и простора и обез-
беђење других услова рада Управе градске општине; превоз 
моторним возилима и друге сервисне услуге; послове спро-
вођења јавних набавки и све друге стручне послове у обла-
сти јавних набавки који се односе на учествовање у припре-
ми интерних нормативних аката из области јавних набавки, 
доношење Плана јавних набавки, подношење извештаја о 
јавним набавкама и сл; организовање и спровођење пре-
вентивних и других мера заштите од пожара; друге послове 
утврђене законом и другим прописима и послове по налогу 
начелника/начелнице Управе градске општине.”

Члан 5. 
После члана 19. одлуке, додаје се члан 19a који гласи: 

Кабинет председника/председнице градске општине оба-
вља стручне, оперативне, организационе и административ-
но-техничке послове за потребе председника/председнице 
градске општине, а који се односе на: непосредно изврша-
вање, евидентирање и праћење извршавања донетих ака-
та председника/председнице; припремање програма рада 
председника/председнице; послове протокола председника/
председнице; послове комуникације са јавношћу председ-
ника/председнице који се односе на обавештавање јавно-
сти о раду председника/председнице и планираним актив-
ностима за наредни период; организацију конференција за 
штампу; послове међународне сарадње и друге послове по 
налогу председника/председнице; као и друге организаци-
оне и административно-техничке послове за потребе пред-
седника/председнице и остале послове по налогу председ-
ника/председнице.

Кабинет председника/председнице разматра представ-
ке, притужбе, петиције и предлоге грађана, упућене пред-
седнику/председници, поступа по њима и о томе обавешта-
ва грађане.

Члан 6.
Члан 25. одлуке мења се тако да гласи:
„Одељењем, службом или кабинетом председника/пред-

седнице градске општине руководи руководилац/руководи-
тељка одељења, службе или кабинета.

Руководилац/руководитељка одељења или службе у Уп-
рави градске општине је начелник/начелница одељења или 
службе кога/коју распоређује начелник/начелница Упра-
ве градске општине уз претходну сагласност председника/
председнице градске општине.

Руководилац/руководитељка кабинета председника/
председнице је шеф/шефица кабинета кога/коју поставља 
начелник/начелница Управе градске општине уз претходну 
сагласност председника/председнице градске општине.
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Руководилац/руководитељка одељења или службе може 
имати заменика/заменицу који/која одлучује за време ду-
жег одсуства начелника/начелнице одељења или службе.

Шеф/шефица кабинета има једног или више помоћника, 
који за свој рад одговарају шефу/шефици кабинета.

Члан 7.
У члану 26. одлуке, после става 2. додају се ст. 3. и 4. који 

гласе:
„Шеф/шефица кабинета председника/председнице град-

ске општине организује рад кабинета, стара се о правил-
ном распореду послова и извршавању радних дужности 
запослених лица у кабинету, затим врши друге послове и 
дужности у складу са актима градске општине.

Шеф/шефица кабинета је одговоран/одговорна председ-
нику/председници градске општине за извршавање послова 
и законит и благовремени рад кабинета.

Члан 8.
Даном ступања на снагу ове одлуке постојеће организа-

ционе јединице настављају да раде са делокругом утврђе-
ним овом одлуком.

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-35/2012-VIII/11, 21. јуна 2012. године

Председница
Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар је на седници одр-
жаној 21. јуна 2012. године на основу члана 46. став 1. тачка 
1. и 5. Закона о локалним изборима („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) , члана 15. став 
1. тачка 17. Статута градске општине Врачар („Службени 
лист града Београда”, бр. бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12 и Одлу-
ке Скупштине градске општине Врачар 96-30/12-VIII/4 од 5. 
јуна 2012. године) донела

ОДЛУКУ 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА И ОДБОРНИ-

ЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

1. Утврђује се престанак мандата одборника и одборни-
це Скупштине градске општине Врачар Јована Армића, Та-
тјане Пашић

са Изборне листе „Драган Ђилас избор за бољи Врачар” 
Дејана Ранђића

са Изборне листе „Чедомир Јовановић – Преокрет”, 
пре истека времена на које су изабрани.
2. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-35/2012-VIII/1, 21. јуна 2012. године

Председница
Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар је на седници одр-
жаној 21. јуна 2012. године на основу члана 56. Закона о ло-
кaлним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 
- одлука УС и 54/11) и чл. 5. и 8. Пословника Скупштине 
градске општине Врачар („Службени лист града Београда”, 
број 15/11 – пречишћен текст, 6/12 и Одлука Скупштине 
градске општине Врачар 96-30/12-VIII/5 од 5. јуна 2012. го-
дине) донела

ОДЛУКУ
 О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦЕ И 
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ВРАЧАР

1. Потврђују се мандати одборници и одборнику 
Скупштине градске општине Врачар изабраним на избори-
ма одржаним 6. маја 2012. године Борислави Павловић Ко-
цореп и Вуку Кораћу

са Изборне листе „Драган Ђилас избор за бољи Врачар”.
2. Мандат одборнице и одборника траје до престан-

ка мандата одборника/одборница овог сазива Скупштине 
градске општине Врачар.

3. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-35/2012-VIII/2, 21. јуна 2012. године

Председница
Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар је на седници одр-
жаној 21. јуна 2012. године на основу члана 56. Закона о ло-
кaлним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 
– одлука УС и 54/11) и чл. 5. и 8. Пословника Скупштине 
градске општине Врачар („Службени лист града Београда”, 
број 15/11 – пречишћен текст, 6/12 и Одлуке Скупштине 
градске општине Врачар 96-30/12-VIII/5 од 5. јуна 2012. го-
дине) донела

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА И ОДБОР-

НИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

1. Потврђује се мандат одборницима и одборницама 
Скупштине градске општине Врачар изабраним на избо-
рима одржаним 6. маја 2012. године: Младену Новакову, др 
Босиљки Радовић, др Ацу Јанићијевићу, Милани Глумац

са Изборне листе „Драган Ђилас избор за бољи Врачар” 
Игору Мушићу

са Изборне листе „Чедомир Јовановић – Преокрет”.
2. Мандат одборника и одборница траје до престан-

ка мандата одборника/одборница овог сазива Скупштине 
градске општине Врачар.

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

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-35/2012-VIII/7, 21. јуна 2012. године

Председница
Тијана Благојевић, с. р.
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Скупштина градске општине Врачар је на седници одр-
жаној 21. јуна 2012. године на основу члана 15. став 1. тачка 
7. Статута градске општине Врачар („Службени лист града 
Београда”, бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12 и Одлука Скупшти-
не градске општине Врачар 96-30/12-VIII/4 од 5. јуна 2012. 
године) и члана 20. став 2. у вези са чланом 9. Пословника 
Скупштине градске општине Врачар („Службени лист гра-
да Београда”, број 15/11 – пречишћен текст, 6/12 и Одлуке 
Скупштине градске општине Врачар 96-30/12-VIII/5 од 5. 
јуна 2012. године) донела

РЕШЕЊЕ

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИЦЕ ПРЕДСЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

1. Бира се Зорана Смиљанић Милојевић за заменицу 
председнице Скупштине градске општине Врачар, са 21. ју-
ном 2012. године.

2. Избор се врши на време од четири године. 
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-35/2012-VIII/3, 21. јуна 2012. године

Председница
Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар је на седници 
одржаној 21. јуна 2012. године на основу члана 51. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), члана 15. став 1. тачка 17. и члана 36. Статута град-
ске општине Врачар („Службени лист града Београда”, 
бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12 и Одлуке Скупштине градске 
општине Врачар 96-30/12-VIII/4 од 5. јуна 2012. године) и 
члана 44. став 2. Пословника Скупштине градске општине 
Врачар („Службени лист града Београда”, број 15/11 – пре-
чишћен текст, 6/12 и Одлуке Скупштине градске општине 
Врачар 96-30/12-VIII/5 од 5. јуна 2012. године) донела

РЕШЕЊЕ

О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА ГРАД-
СКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

1.Утврђује се Бранимиру Кузмановићу престанак дуж-
ности председника градске општине Врачар, са 21. јуном 
2012. године.

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

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-35/2012-VII, 21. јуна 2012. године

Председница
Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар је на седници одржа-
ној 21. јуна 2012. године на основу члана 51. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 15. 
став 1. тачка 17. и члана 36. Статута градске општине Врачар 
(„Службени лист града Београда”, бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12 и 
Одлуке Скупштине градске општине Врачар 96-30/12-VIII/4 од 
5. јуна 2012. године) и члана 44. став 2. Пословника Скупштине 
градске општине Врачар („Службени лист града Београда”, бр. 
45/08, 17/10, 44/10, 6/12 и Одлуке Скупштине градске општине 
Врачар 96-30/12-VIII/5 од 5. јуна 2012. године) донела

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИЦЕ ПРЕДСЕД-

НИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

1. Утврђује се Мирјани Ђорђевић престанак дужности 
заменице председника градске општине Врачар, са 21. јуном 
2012. године.

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

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-35/2012-VII, 21. јуна 2012. године

Председница
Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар је на седници 
одржаној 21. јуна 2012. године на основу члана 51. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), члана 15. став 1. тачка 17. и члана 36. Статута град-
ске општине Врачар („Службени лист града Београда”, 
бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12 и Одлуке Скупштине градске 
општине Врачар 96-30/12-VIII/4 од 5. јуна 2012. године) и 
члана 44. став 2. Пословника Скупштине градске општине 
Врачар („Службени лист града Београда”, бр. 15/11 – пре-
чишћен текст, 6/12 и Одлуке Скупштине градске општине 
Врачар 96-30/12-VIII/5 од 5. јуна 2012. године) донела

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА И ЧЛАНИЦА 

ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

1. Утврђује се престанак дужности чланова и чланице 
Већа градске општине Врачар:

– Ђорђу Беламарићу,
– Данилу Глумцу,
– Јелени Ђорђевић,
– Александру Ивановићу,
– Небојши Илићу,
– Вукоти Јакшићу,
– Марку Максимовићу,
– Владимиру Медаковићу,
– Небојши Милићевићу,
са 21. јуном 2012. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-35/2012-VIII, 21. јуна 2012. године

Председница
Тијана Благојевић, с. р.
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Скупштина градске општине Врачар је на седници одр-
жаној 21. јуна 2012. године, на основу члана 15. став 1. тачка 
9. Статута градске општине Врачар („Службени лист града 
Београда”, бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12 и Одлука Скупштине 
градске општине Врачар 96-30/12-VIII/4 од 5. јуна 2012. го-
дине) и члана 25. Пословника Скупштине градске општине 
Врачар („Службени лист града Београда”, бр. 15/11 – пре-
чишћен текст, 6/12 и Одлука Скупштине градске општине 
Врачар 96-30/12-VIII/5 од 5. јуна 6. 2012. године) донела

РЕШЕЊЕ

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ВРАЧАР

1. Бира се Бранимир Кузмановић за председника градске 
општине Врачар, са 21. јуном 2012. године.

2. Избор се врши на време од четири године. 
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-35/2012-VII/4, 21. јуна 2012. године

Председница
Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар је на седници одр-
жаној 21. јуна 2012. године, на основу члана 15. став 1. тачка 
9. Статута градске општине Врачар („Службени лист града 
Београда”, бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12 и Одлуке Скупштине 
градске општине Врачар 96-30/12-VIII/4 од 5. јуна 2012. го-
дине) и члана 31. Пословника Скупштине градске општине 
Врачар („Службени лист града Београда”, број 15/11 – пре-
чишћен текст, 6/12 и Одлуке Скупштине градске општине 
Врачар 96-30/12-VIII/5 од 5. јуна 2012. године) донела

РЕШЕЊЕ

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА  ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ ВРАЧАР

1. Бира се Александар Ивановић за заменика председни-
ка градске општине Врачар, са 21. јуном 2012. године.

2. Избор се врши на период од четири године. 
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-35/2012-VIII/5, 21. јуна 2012. године

Председница
Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар је на седници одр-
жаној 21. јуна 2012. године, на основу члана 15. став 1. тачка 
9. Статута градске општине Врачар („Службени лист града 
Београда”, бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12) и Одлуке Скупштине 
градске општине Врачар 96-30/12-VIII/4 од 5. јуна 2012. го-
дине) и члана 33. Пословника Скупштине градске општине 
Врачар („Службени лист града Београда”, број 15/11 – пре-
чишћен текст, 6/12 и Одлуке Скупштине градске општине 
Врачар 96-30/12-VIII/5 од 5. јуна 2012. године) донела

РЕШЕЊЕ

О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА И ЧЛАНИЦА ВЕЋА ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ ВРАЧАР

1. Бирају се за чланове и чланице Већа градске општине 
Врачар:

– Данило Глумац,
– Мирјана Ђорђевић,
– Александар Јовановић,
– Богдан Татић,
– Мирјана Хрваћанин,
са 21. јуном 2012. године.
2. Избор се врши на време од четири године. 
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-35/2012-VIII/6, 21. јуна 2012. године

Председница
Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар је на седници одр-
жаној 21. јуна 2012. године, на основу члана 14. ст. 1, 3, 4. 
и 5. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07 и 34/10 – Одлука Уставног суда и 54/11) и чла-
на 15. став 1 тачка 10. Статута градске општине Врачар 
(„Службени лист града Београда”, број 45/08, 17/10, 44/10, 
6/12 и Одлуке Скупштине градске општине Врачар бр. 96-
30/12-VIII/4 од 5. јуна 2012. године) донела

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ ВРАЧАР У СТАЛНОМ САСТАВУ

1. Именује се Изборна комисија градске општине Врачар 
у сталном саставу, и то:

За председницу
Ванка Дубовац Павловић, дипл. правница – Демократ-

ска странка
За заменика председнице
Андреј Јеленковић, дипл. правник – Демократска странка
1. За члана
Драган Маравић – Демократска странка
за заменика члана
Илија Илијевски – Демократска странка
2. За члана
Балша Кашћелан – Демократска странка
за заменицу члана
Дијана Мишовић – Демократска странка
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3. За члана
Александар Ђурашиновић – Демократска странка
за заменика члана
Миодраг Милошевић – Демократска странка
4. За члана
Вујо Грујић – Српска напредна странка 
за заменика члана
Душан Цветковић – Српска напредна странка
5. За члана
Биљана Чукић – Демократска странка Србије
за заменика члана
Татјана Грбић – Демократска странка Србије
6. За члана
Михаило Групковић – Либерално демократска партија 
за заменика члана
др Иван Павловић – Либерално демократска партија 
7. За члана
Владе Марић – Социјалистичка партија Србије 
за заменика члана
Петар Трајковић – Партија уједињених пензионера Србије
За секретара
Александар Ђорђевић, дипл. правник (без права одлу-

чивања)
За заменицу секретара
Гордана Маринковић, дипл. правница  (без права одлу-

чивања)
2. Седиште Изборне комисије градске општине Врачар 

је у Београду, Његошева 77.
3. Даном доношења овог решења престаје да важи Ре-

шење о именовању Изборне комисије градске општине Вра-
чар („Службени лист града Београда”, бр. 15/2011, 56/2011 и 
6/2012/ 

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

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-35/2012-VIII/12, 21. јуна 2012. године

Председница
Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар је на седници одр-
жаној 21. јуна 2012. године на основу члана 52. став 1. и 2. 
Пословника Скупштине градске општине Врачар („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 15/11 – пречишћен текст, 
6/12 и Одлуке Скупштине градске општине Врачар 96-
30/12- VIII/5 од 5. јуна 2012. године ) донела

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ, УП-
РАВУ И АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТНА ПИТАЊА 

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

1. Разрешава се Богдан Татић чланства у Комисији за 
прописе, управу и административно-мандатна питања 
Скупштине градске општине Врачар.

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

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-35/2012-VIII/8, 21. јуна 2012. године

Председница
Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар је на седници одр-
жаној 21. јуна 2012. године на основу члана 51. Пословника 
Скупштине градске општине Врачар („Службени лист гра-
да Београда”, број 15/11 – пречишћен текст, 6/12 и Одлуке 
Скупштине градске општине Врачар 96-30/12-VIII/5 од 5. 
јуна 2012. године ) донела

РЕШЕЊЕ

О ИЗБОРУ ЧЛАНA КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ, УПРА-
ВУ И АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТНА ПИТАЊА 

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

1. Бира се Вук Кораћ за члана Комисије за прописе, уп-
раву и административно-мандатна питања Скупштине 
градске општине Врачар.

2. Члан сталног радног тела бира се за мандатни период 
за који је изабрана Скупштина. 

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

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-35/2012-VIII/9, 21. јуна 2012. године

Председница
Тијана Благојевић, с. р.

ЗЕМУН

Скупштина градске општине Земун на седници одржа-
ној 25. јуна 2012. године, на основу члана 16. став 1. тачка 
4. Статута градске општине Земун („Службени лист града 
Београда”, број 43/10 – пречишћен текст) и члана 7. став 2. 
Одлуке о држању домаћих животиња и кућних љубимаца 
на територији града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 37/11 и 55/11), донела је

ОДЛУКУ
О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТО-

РИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

I. УВОДНА ОДРЕДБА

Члан 1. 
Овом одлуком одређују се места односно делови под-

ручја градске општине Земун у којима се могу држати до-
маће животиње: копитари, папкари, живина и кунићи, под 
условима утврђеним Одлуком о држању домаћих живо-
тиња и кућних љубимаца на територији града Београда ( у 
даљем тексту: одлука града ), и овом одлуком. 

II. ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

Члан 2.
На територији градске општине Земун домаће живо-

тиње се могу држати у насељу Угриновци и у домаћинстви-
ма на катастарској општини Батајница којима је пољопри-
вредна производња једино и основно занимање.
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Члан 3.
На подручју градског насеља Земун могу се држати ку-

нићи и то максимум 10 женки и два мужјака за приплод 
чији се подмладак може држати највише до четири месеца 
старости, као и перната живина до 20 комада у посебним 
објектима и двориштима наведеним одлуком града.

Члан 4.
У насељу Угриновци могу се држати домаће животиње у 

двориштима наведеним одлуком града и у објектима про-
писно удаљеним од најближег стамбеног или пословног 
објекта и саграђеним у складу са грађевинским и санитар-
но-техничким прописима предвиђеним за изградњу таквих 
објеката.

Члан 5.
У домаћинствима у којима се држе домаће животиње 

стаје морају имати канал за одвођење осоке, саграђен од 
чврстог материјала са заобљеним угловима и са решетком 
на улазу у осочну јаму.

Јама за осоку мора бити од бетона или другог непропус-
тивог материјала и са дном испод нивоа ђубришта.

Стаја се редовно мора чистити, а по потреби дезинфи-
ковати.

Члан 6.
Ђубриште у домаћинствима у којима се држе домаће 

животиње мора бити укопано у земљу и изграђено од бе-
тона или другог тврдог материјала са цементном облогом 
дебљине пет до 10 центиметара.

Ђубриште из претходног става мора бити удаљено од 
регулационе линије најмање 15 метара, од најближих стам-
бених и пословних објеката најмање 15 метара, а од бунара 
и других објеката за снабдевање водом који су подложни 
загађењу 20 метара.

Ђубриште из става 1. овог члана мора се редовно праз-
нити.

III. НАДЗОР

Члан 7.
Послове инспекцијског надзора над применом ове од-

луке врши комунална инспекција Одељења за инспекцијске 
послове Управе градске општине Земун.

Држалац животиња је дужан да комуналном инспекто-
ру омогући неометано вршење послова, омогући приступ 
објектима и животињама, стави на увид сва потребна до-
кумента и у остављеном року достави потребне податке и 
поступи по налогу.

Члан 8.
Комунални инспектор је овлашћен да у вршењу инспек-

цијског надзора:
– нареди извршавање утврђених обавеза и предузимање 

мера за отклањање недостатака;
– наложи уклањање, односно измештање животиња или 

објеката за смештај када се они држе противно одлуци (а не 
постоји могућност да се њихово држање усклади са одлу-
ком) или држалац не отклони решењем инспектора утврђе-
не недостатке;

– предузме друге мере у складу са законом и прописи-
ма града (изриче и наплаћује новчану казну на лицу места 
у складу са одредбама ове одлуке, подноси захтев за покре-
тање прекршајног поступка и др.).

IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.
Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 75.000,00 дина-

ра казниће се за прекршај физичко лице ако:
1. држи копитаре, папкаре, живину и куниће ван прос-

тора прописаних чланом 2. одлуке;
2. држи куниће и пернату живину противно члану 3. од-

луке;
3. држи домаће животиње у објектима који нису саграђе-

ни у складу са грађевинским и санитарно-техничким про-
писима предвиђеним за изградњу таквих објеката (члан 4.);

4. стаје нису прописно саграђене или се редовно не чи-
сте односно дезинфикују (члан 5.);

5. ђубриште није прописно укопано у земљу односно из-
грађено, или није прописно удаљено од најближих стамбе-
них и пословних објеката, бунара и објеката за снабдевање 
водом или се не празни редовно (члан 6.).

Члан 10.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара, казниће 

се физичко лице ако не омогући комуналном инспектору 
неометано вршење послова, односно приступ објектима и 
животињама, не стави на увид сва потребна документа и у 
остављеном року не достави потребне податке и не посту-
пи по налогу.

Новчану казну из става 1. овог члана на лицу места 
наплаћује комунални инспектор.

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.
Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи 

Одлука о држању домаћих животиња на територији градске 
општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 10/96, 
14/06 и 45/09).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Земун
Број 06-579/2012-II/21, 25. јуна 2012. године

Председник 
Зоран Марковић, с.р.

Скупштина градске општине Земун на седници одржа-
ној 25. јуна 2012. године, на основу члана 4. став 2. Одлуке 
о оснивању и издавању „Земунских новина” („Службени 
лист града Београда”, број 45/09), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ГЛАВНОГ И ОДГОВОРНОГ УРЕДНИ-

КА „ЗЕМУНСКИХ НОВИНА”

1. Разрешава се Јадранка Јоксимовић, дипл. политико-
лог, дужности главног и одговорног уредника „Земунских 
новина”, са 15. јуном 2012. године, због преласка на другу 
дужност. 
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града 
Београда”.

Скупштина градске општине Земун
Број 06-580/2012-II/21, 25. јуна 2012. године

Председник 
Зоран Марковић, с.р.

Скупштина градске општине Земун на седници одржа-
ној 25. јуна 2012. године, на основу члана 4. став 2. Одлуке 
о оснивању и издавању „Земунских новина” („Службени 
лист града Београда”, број 45/09), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ГЛАВНОГ И ОДГОВОРНОГ УРЕДНИ-

КА „ЗЕМУНСКИХ НОВИНА”

1. Именује се Маја Нинковић Ћорац, новинар и уредник 
на ТВ, за главног и одговорног уредника „Земунских новина”, 
на период од четири године, почев од 1. јула 2012. године.

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

Скупштина градске општине Земун
Број 06-581/2012-II/21, 25. јуна 2012. године

Председник 
Зоран Марковић, с.р.

ГРОЦКА

Скупштина градске општине Гроцка на конститутив-
ној седници одржаној дана 15. јуна 2012.године, на основу 
члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник 
РС”, бр. 129/2007, 34/2010 и 54/2011) и члана 6. Пословника 
Скупштине градске општине Гроцка („Службени лист града 
Београда”, број 42/08), на основу Извештаја Верификационе 
комисије, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА 

КУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

I. Потврђују се мандати одборницима Скупштине град-
ске општине Гроцка изабраним на изборима за одборни-
ке Скупштине градске општине Гроцка, одржаним 6. маја 
2012. године и то:

1. Драгољубу Симоновићу, са изборне листе Покренимо 
Гроцку – Томислав Николић,

2. Зорану Маркову, са изборне листе Покренимо Гроцку 
– Томислав Николић,

3. Јасмини Мандић, са изборне листе Покренимо Гроцку 
– Томислав Николић,

4. Ристу Лугоњићу, са изборне листе Покренимо Гроцку 
– Томислав Николић,

5. Зорану Костићу, са изборне листе Покренимо Гроцку 
– Томислав Николић,

6. Љиљани Маринковић, са изборне листе Покренимо 
Гроцку – Томислав Николић,

7. Храниславу Марковићу, са изборне листе Покренимо 
Гроцку – Томислав Николић,

8. Владимиру Тодоровићу, са изборне листе Покренимо 
Гроцку – Томислав Николић,

9. Јасмини Теофиловић, са изборне листе Покренимо 
Гроцку – Томислав Николић,

10.Зорану Грујићу, са изборне листе Покренимо Гроцку 
– Томислав Николић,

11. Стефану Дилберовићу, са изборне листе Покренимо 
Гроцку – Томислав Николић,

12. Оливери Кнежевић, са изборне листе Драган Ђилас – 
Избор за бољу Калуђерицу и Гроцку,

13. Радомиру Танасијевићу, са изборне листе Драган 
Ђилас – Избор за бољу Калуђерицу и Гроцку,

14. Жељку Вагићу, са изборне листе Драган Ђилас – Из-
бор за бољу Калуђерицу и Гроцку,

15. Ани Бјелобрк, са изборне листе Драган Ђилас – Из-
бор за бољу Калуђерицу и Гроцку,

16. Војкану Милошевићу, са изборне листе Драган 
Ђилас – Избор за бољу Калуђерицу и Гроцку,

17. Михаилу Барацу, са изборне листе Драган Ђилас – 
Избор за бољу Калуђерицу и Гроцку,

18. Јасмини Лазаревић, са изборне листе Драган Ђилас – 
Избор за бољу Калуђерицу и Гроцку,

19. Гордани Зарић, са изборне листе Драган Ђилас – Из-
бор за бољу Калуђерицу и Гроцку,

20. Мирославу Вујићу, са изборне листе Драган Ђилас – 
Избор за бољу Калуђерицу и Гроцку,

21. Горану Пекарском, са изборне листе Ивица Дачић 
Социјалистичка Партија Србије – Снага грађана,

22. Милану Јанковићу, са изборне листе Ивица Дачић 
Социјалистичка Партија Србије – Снага грађана,

23. Весни Тасев Пекарски, са изборне листе Ивица Да-
чић Социјалистичка Партија Србије – Снага грађана,

24. Др Небојши Благојевићу, са изборне листе Ивица Да-
чић Социјалистичка Партија Србије – Снага грађана,

25. Немањи Тодоровићу, са изборне листе Ивица Дачић 
Социјалистичка Партија Србије – Снага грађана,

26. Слађани Марјановић, са изборне листе Ивица Дачић 
Социјалистичка Партија Србије – Снага грађана,

27. Др Предрагу Бабићу, са изборне листе Ивица Дачић 
Социјалистичка Партија Србије – Снага грађана,

28. Др Ђорђу Станојевићу, са изборне листе Ивица Да-
чић Социјалистичка Партија Србије – Снага грађана,

29. Спасоју Живановићу, са изборне листе Демократска 
странка Србије – Војислав Коштуница,

30. Саши Мијаиловићу, са изборне листе Демократска 
странка Србије – Војислав Коштуница,

31. Јелени Конатаревић, са изборне листе Демократска 
странка Србије – Војислав Коштуница,

32. Миленку Јахуру, са изборне листе Демократска 
странка Србије – Војислав Коштуница,

33. Блажи Стојановићу, са изборне листе проф. др. Зо-
ран Станковић – Уједињени региони Србије – Наш човек – 
Блажо Стојановић,

34. Др Здравку Станковићу Пировићу, са изборне листе 
проф. др Зоран Станковић – Уједињени региони Србије – 
Наш човек – Блажо Стојановић,

35. Душици Николић, са изборне листе проф. др. Зоран 
Станковић – Уједињени региони Србије – Наш човек – Бла-
жо Стојановић.

II. Мандат изабраних одборника траје четири године.
III. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Гроцка
Број 06-11/2012-1, од 15. јуна 2012. године.

Председавајући
Хранислав Марковић, с. р.
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Скупштина градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 15. јуна 2012. године на основу члана 49. Закона о локал-
ним изборима („Службени гласник РС”, бр.129/07, 34/10 и 
54/2011) донела је следећу

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА У 

СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

1. Потврђују се мандати одборницима у Скупштини 
градске општине Гроцка, са изборне листе Покренимо Гроц-
ку – Томислав Николић и то:

– Живадинки Петровић из Врчина, ул. Касаповачка бр.15
– Миленку Буквићу из Лештана, ул. Д. Петровића Шане-

та бар.12 г
I. Против ове одлуке допуштена је жалба Управном суду, 

у року од 48 часова од дана доношења одлуке.
II. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а обја-

виће се у „Службеном листу града Београда” .

Скупштина градске општине Гроцка
Број 013-10, 15. јуна 2012. године

Председник 
Спасоје Живановић, с. р.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржаној 
15. јуна 2012. године на основу члана 49 став 1. Статута градске 
општине Гроцка („Службени лист града Београда”, бр. 42/08 и 
17/10) и члана 12. Пословника Скупштине градске општине 
Гроцка („Службени лист града Београда”, број 42/08) донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ГРОЦКА

I. Бира се Спасоје Живановић из Бегаљице за председ-
ника Скупштине градске општине Гроцка.

II. Председник Скупштине бира се до краја мандата 
Скупштине у постојећем сазиву.

III. Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се 
у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Гроцка
Број 112-81, 15. јуна 2012. године

Председник 
Спасоје Живановић, с. р.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 15. јуна 2012. године на основу члана 51. Статута градске 
опшптине Гроцка („Службени лист града Београда”, бр. 48/08 
и 17/10) и члана 18. Пословника Скупштине градске општине 
Гроцка („Службени лист града Београда”, број 42/08) донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

I. Бира се на функцију заменика председника Скупшти-
не градске општине Гроцка Душица Николић из Болеча.

II. Мандат заменика председника Скупштине траје до 
истека мандата Скупштине у постојећем сазиву.

III. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Гроцка
Број 112-87, 15. јуна 2012. годије

Председник 
Спасоје Живановић, с. р.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 15. јуна 2012. године на основу члана 41. тачка 7. и чла-
на 52. Статута градске општине Гроцка („Службени лист 
града Београда”, бр. 42/08, 17/10) и члана 19. Пословника 
скупштине градске општине Гроцка („Службени лист града 
Београда”, број 42/08) донела је

РЕШЕЊЕ

О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ ГРОЦКА

I. Поставља се на функцију секретара Скупштине град-
ске општине Гроцка:

– Биљана Бокаловић –Ђорђевић, дипл.правник из Гроцкe.
II. Секретар Скупштине градске општине Гроцка поста-

вља се на перод од четри године.
III. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Гроцка
Број 112-89, 15. јуна 2012. године

Председник 
Спасоје Живановић, с. р.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 15. јуна 2012. године, на основу члана 55. Статута градске 
општине Гроцка („Службени лист града Београда” бр. 42/08 и 
17/10) и члана 23. Пословника Скупштине градске општине 
Гроцка („Службени лист града Београда”, број 42/08) донела је

РЕШЕЊЕ

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
ГРОЦКА

I. Бира се Драгољуб Симоновић из Врчина за председни-
ка градске општиине Гроцка.

II. Председник општине бира се до краја мандата 
Скупштине у постојећем сазиву.

III. Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се 
у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Гроцка
Број 112-80, 15. јуна 2012. године

Председник 
Спасоје Живановић, с. р.
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Скупштна градске општине Гроцка на седници одр-
жаној 15. јуна 2012. на основу члана 44. став 6. и чл. 55. и 
56. Статута градске општине Гроцка („Службени лист гра-
да Београда”, бр: 42/08 и 17/10) и члана 24. Пословника 
Скупштине градске општине Гроцка („Службени лист града 
Београда”, број 42/08 ) доноси

РЕШЕЊЕ

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ ГРОЦКА

I. Бира се Зоран Марков из Калуђерице, на функцију за-
меника председника градске општине Гроцка.

II. Заменик председника градске општине Гроцка бира 
се до истека мандата Скупштине у постојећем сазиву.

III. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Гроцка
Број 112-78, 15. јуна 2012. године

Председник 
Спасоје Живановић, с. р.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одр-
жаној 15. јуна 2012. на основу члан 44. став 7. и члана 63. 
Статута градске општине Гроцка („Службени лист гра-
да Београда”, бр. 42/08 и 17/10) и чл. 25. и 26. Пословника 
Скупштине градске општине Гроцка („Службени лист града 
Беогарада”, број 42/08) доноси

РЕШЕЊЕ

О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ ГРОЦКА

I. Бирају се чланови Општинског већа градске општине 
Гроцка, и то:

1. Живадин Митрић из Врчина,
2. Зоран Којић из Врчина,
3. Сања Јовановић из Лештана,
4. Владо Радовановић из Калуђерице,
5. Лана Милосављевић из Заклопаче,
6. Зоран Милићевић из Умчара,
7. Миодраг Ракић из Лештана,
8.  Милан Грчић из Заклопаче,
9. Зоран Миловановић из Лештана,
10. Драгана Икодиновић из Гроцке,
11. Др Дејан Гвозденовић из Лештана.
II. Председник општине је председник Општинског 

већа.
III. Заменик председника општине је члан Општинског 

већа по функцији.
IV. Чланови Општинског већа бирају се до краја мандата 

Скупштине градске општине у постојећем сазиву.
V. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Гроцка
Број 112-79, 15. јуна 2012. године

Председник 
Спасоје Живановић, с. р.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 15. јуна 2012. године, на основу члана 14. Закона о ло-
калним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 
34/2010 – одлука УС и 54/2011) и чланом 46. Статута град-
ске општине Гроцка („Службени лист града Београда”, бр. 
42/08 и 17/10) донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ ГРОЦКА У СТАЛНОМ САСТАВУ

I. Изборну комисију градске општине Гроцка у сталном 
саставу чине председник и осам чланова, који имају заме-
нике.

II. Изборна комсија градске општине Гроцка има секре-
тара, који има заменика.

III. Именују се у Изборну комисју градске општине 
Гроцка, и то:

За председника:
Борис Прибичевић, дипл. правник, – на предлог: Покре-

нимо Гроцку – Томислав Николић.
За заменика председника:
Јован Максимовић, дипл.правник, – на предлог: Проф. 

др Зоран Станковић – Уједињени региони Србије – Наш чо-
век Блжо Стојановић.

За секретара:
Ивана Савковић, дипл.правник.
За заменика секретара:
Зорица Милић, дипл.правник.
За члана:
Биљана Губеринић, – на предлог: Покренимо Гроцку – 

Томислав Николић,
Јасмина Петровић, – на предлог: ДСС – Војислав Кош-

туница.
За члана:
Симо Илић, – на предлог: Проф.др.Зоран Станковић – 

Уједињени региони Србије- Наш човек Блажо Стојановић.
За заменика члана:
Саша Стојановић, – на предлог: Покренимо Гроцку-То-

мислав Николић.
За члана:
Наташа Марковић, – на предлог: ДСС – Војислав Кош-

туница.
За заменика члана:
Милијана Николић, – на предлог: Покренимо Гроцку – 

Томислав Николић.
За члана:
Александар Стојковић, – на предлог: Покренимо Гроцку 

– Томислав Николић.
За заменика члана:
Зорица Милић, – на предлог: Покренимо Гроцку – То-

мислав Николић 
За члана :
Бојан Вранић, – на предлог: Драган Ђилас Избор за 

бољу Калуђерицу и Гроцку.
За заменика члана:
Снежана Црњански, – на предлог: Драган Ђилас Избор 

за бољу Калуђерицу и Гроцку.
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За члана:
Бојана Ђукић, – на предлог: Драган Ђилас Избор за 

бољу Калуђерицу и Гроцку.
За заменика члана:
Силвана Христов, – на предлог: Драган Ђилас Избор за 

бољу Калуђерицу и Гроцку.
За члана:
Мирјана Митрић, – на предлог:Ивица Дачић – Соција-

листичка партија Србије.
За заменика члана:
_______________________, – на предлог:Ивица Дачић – 

Социјалистичка партија Србије.
За члана:
Горанка Бабић, – на предлог: Ивица Дачић – Соција-

листичка партија Србије.
За заменика члана:
________________________, – на предлог:Ивица Дачић 

– Социјалистичка партија Србије.
IV. Стручне и административне послове за Изборну ко-

мисију градске општине Гроцка врши Одељење за општу 
управу.

V. Седиште Изборне комисије градске општине је у 
Гроцкој Булевар Ослобођења бр. 39.

VI. Даном доношења овог решења престаје да важи Ре-
шење о именовању општинске Изборне комисије градске 
општине Гроцка број 112-26 од 9. марта 2012. („Службени 
лист града Београда”, број 14/011 од 26. марта 2012).

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

VIII. Ово решење објавити у „Службеном листу града 
Београда”.

Скупштина градске општине Гроцка
Број 112-86, 15. јуна 2012. године

Председник 
Спасоје Живановић, с. р.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 15. јуна 2012 године, на основу члана 14. став 1. Закона 
о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05) члана 41. тачка 8. Статута градске општине Гроцка 
(„Службени лист града Београда”, бр. 42/08, 17/10) и чл. 66. 
Пословника Скупштине градске општине Гроцка („Службе-
ни лист града Београда”, број 42/08) донела је:

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП „ГРОЦКА”

I. Разрешава се директор ЈКП „Гроцка” – Дејан Радоса-
вљевић, из Гроцке.

II. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у „Службеном .листу града Београда”.

Скупштина градске општине Гроцка
Број 112-75, 15. јуна 2012. године

Председник 
Спасоје Живановић, с. р.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 15. јуна 2012 године,на основу члана 14. став 1. Закона 
о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05) члана 41. тачка 8. Статута градске општине Гроцка 
(„Службени лист града Београда”, бр. 42/08, 17/10) и чла-
на 66. Пословника Скупштине градске општине Гроцка 
(„Службени лист града Београда”, број 42/08) донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП „ГРОЦКА”

I. Именује се директор ЈКП „Гроцка” Мирко Добријевић, 
из Винче.

II. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Гроцка
Број 112-72, 15. јуна 2012. године

Председник 
Спасоје Живановић, с. р.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 15. јуна 2012 године, на основу члана 14. став 1. Закона 
о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05) члана 41. тачка 8. Статута градске општине Гроцка 
(„Службени лист града Београда”, бр. 42/08, 17/10) и чла-
на 66. Пословника Скупштине градске општине Гроцка 
(„Службени лист града Београда”, број 42/08) донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈП „ВОДОВОД И КАНА-

ЛИЗАЦИЈА ГРОЦКА”
I. Разрешава се директор ЈП „Водовод и канализација 

Гроцка” – Ранко Чубрановић, из Винче.
II. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Гроцка

Број 112-76, 15. јуна 2012. године

Председник 
Спасоје Живановић, с. р.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 15. јуна 2012 године, на основу члана 14. став 1. Закона 
о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05) члана 41. тачка 8. Статута градске општине Гроцка 
(„Службени лист града Београда”, бр. 42/08, 17/10) и чла-
на 66. Пословника Скупштине градске општине Гроцка 
(„Службени лист града Београда”, број 42/08) донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП „ВОДОВОД И КАНА-

ЛИЗАЦИЈА ГРОЦКА”
I. Именује се директор ЈП „Водовод и канализација 

Гроцка” – Славољуб Стевановић, из Гроцке.
II. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Гроцка

Број 112-71, 15. јуна 2012. године

Председник 
Спасоје Живановић, с. р.
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Скупштина градске општине Гроцка на седници одржаној 15. јуна 2012 године, на основу члана 14. став 1. Закона о 
јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05) 
члана 41. тачка 8. Статута градске општине Гроцка („Службени лист града Београда”, бр. 42/08, 17/10) и члана. 66. Послов-
ника Скупштине градске општине Гроцка („Службени лист града Београда”, број 42/08) донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ГРОЦКА”

I. Разрешава се директор ЈП „Дирекција за изградњу општине Гроцка” – Душан Илић, из Београда.
II. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Гроцка
Број 112-74, од 15. јуна 2012. године

Председник 
Спасоје Живановић, с. р.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржаној 15. јуна 2012 године,на основу члана 14. став 1. Закона о 
јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05) 
члана 41. тачка 8. Статута градске општине Гроцка („Службени лист града Београда”, бр. 42/08,17/10) и члана 66. Послов-
ника Скупштине градске општине Гроцка („Службени лист града Београда”, број 42/08) донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ГРОЦКА”

I. Именује се директор ЈП „Дирекција за изградњу општине Гроцка” – Милан Живковић, из Винче.
II. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Гроцка
Број 112-73, 15. јуна 2012. године

Председник 
Спасоје Живановић, с. р.

ОБРЕНОВАЦ

Председник градске општине Обреновац, 29. јуна 2012. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обрено-
вац („Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10), члана 22. став 2. Одлуке о организовању ЈКП „Обреновац” из 
Обреновца („Службени лист града Београда”, број. 26/06), члана 22. став 2. Одлуке о оснивању ЈКП „Tопловод” Обреновац 
(„Службени лист града Београда”, број 26/06) и члана 21. став 2. Одлуке о оснивању ЈКП „Водовод и канализације” Обрено-
вац („Службени лист града Београда”, број 26/06), по прибављеном мишљењу Већа градске општине Обреновац на седни-
ци одржаној 29. јуна 2012. године, донео је 

ЗА КЉУЧА К
 О ИЗМЕНИ ЗАКЉУЧКА О УВОЂЕЊУ ИНТЕРВЕНТНЕ МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ НАЈУГРОЖЕНИЈИХ ГРАЂАНА У 

ОПШТИНИ ОБРЕНОВАЦ

I. У Закључку о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац – у даљем тексту: 
Закључак („Службени лист града Београда”, бр. 17/11 – пречишћен текст, 27/11, 55/11 и 16/12), у тачци 2. речи: „до 30. јуна 
2012. године” замењују се речима: „до 30. септембра 2012. године”.

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

Председник градске општине Обреновац
VI-03 број 020-1/ 42, 29. јуна 2012. године 

Председник
Мирослав Чучковић, с. р. 
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Страна

Акти градских општина

ВРАЧАР
Одлука о завршном рачуну буџета градске 

општине Врачар за 2011. годину– – – – – – – – – – –  1
Одлука о изменама и допунама Одлуке о орга-

низацији Управе градске општине Врачар  – – – – –  23
Одлука о престанку мандата одборника и одбо-

рнице Скупштине градске општине Врачар  – – – –  24
Одлука о потврђивању мандата одборнице и 

одборника Скупштине градске општине Врачар  –  24
Одлука о потврђивању мандата одборника и 

одборница Скупштине градске општине Врачар  –  24
Решење о избору заменице председнице 

Скупштине градске општине Врачар  – – – – – – – –  25
Решење о престанку дужности председника 

градске општине Врачар  – – – – – – – – – – – – – – –  25
Решење о престанку дужности заменице пред-

седника градске општине Врачар  – – – – – – – – – –  25
Решење о престанку дужности чланова и члани-

це Већа градске општине Врачар  – – – – – – – – – –  25
Решење о избору председника градске општине 

Врачар – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  26
Решење о избору заменика председника градске 

општине Врачар  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  26
Решење о избору чланова и чланица Већа град-

ске општине Врачар  – – – – – – – – – – – – – – – – –  26
Решење о именовању Изборне комисије градске 

општине Врачар у сталном саставу  – – – – – – – – –  26
Решење о разрешењу члана Комисије за пропи-

се, управу и административно – мандатна питања 
Скупштине градске општине Врачар  – – – – – – – –  27

Решење о избору члана Комисије за пропи-
се, управу и административно – мандатна питања 
Скупштине градске општине Врачар  – – – – – – – –  27

ЗЕМУН
Одлука о држању домаћих животиња на терито-

рији градске општине Земун– – – – – – – – – – – – –  27

Страна
Решење о разрешењу главног и одговорног уред-

ника „Земунских новина”  – – – – – – – – – – – – – –  28
 Решење о именовању главног и одговорног 

уредника „Земунских новина”– – – – – – – – – – – –  29

ГРОЦКА
Решење о потврђивању мандата одборницима 

Скупштине градске општине Гроцка  – – – – – – – –  29
Одлука о потврђивању мандата одборницима у 

Скупштини градске општине Гроцка  – – – – – – – –  30
Решење о избору председника Скупштине град-

ске општине Гроцка  – – – – – – – – – – – – – – – – –  30
Решење о избору заменика председника 

Скупштине градске општине Гроцка  – – – – – – – –  30
Решење о постављењу секретара Скупштине 

градске општине Гроцка  – – – – – – – – – – – – – – –  30
Решење о избору председника градске општине 

Гроцка  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  30
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