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SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LIV Број 5

19. март 2010. године

Градоначелник града Београда 16. марта 2010. године, на
основу члана 11. став 1. тачка 9. и члана 35. став 3. Закона о
државној бризи о деци („Службени гласник РС”, бр. 49/92,
29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/01, 16/02,
62/03 и 101/05), чл. 9. и 25. став 2. Закона о финансијској
подржци породици са децом („Службени гласник РС”, бр.
16/02 и 115/05) и члана 52. тачка 6. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, број 39/08), донео је

ПРА ВИ Л Н И К
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА
И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ, ОДМОРА И РЕКРЕАЦИЈЕ
Члан 1.
У Правилнику о условима и начину остваривања права на регресирање трошкова боравка деце у предшколској
установи, одмора и рекреације („Службени лист града Београда”, број 43/09), у члану 23. став 1. мења се и гласи:
„Кориснику услуга који путем стамбеног кредита купује
први стан и подстанарима, месечна цена коју би требало да
плати према скали из члана 26. овог правилника, умањује се
за 10% по детету.”
Члан 2
Члан 24. мења се и гласи:
„Кориснику услуга, за дете оболело од целиакије или
дијабетеса, месечна цена коју би требало да плати према
скали из члана 26. овог правилника, умањује се за 10% по
детету.”
Члан 3.
После члана 28. додаје се нови члан који гласи:
„28 а
Право на регресирање свих трошкова боравка има дете
које борави у Сигурној кући, када користи услуге предшколске установе.”
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењује
се од 1. априла 2010. године.
Градоначелник града Београда
Броj 5-890/10-Г, 16. марта 2010. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

Цена 200 динара

Градоначелник града Београда, 9. марта 2010. године, на
основу члана 12. Закона о делатностима од општег интереса
у области културе („Службени гласник РС”, број 49/92), члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник
РС”, број 129/07) и члана 52. тачка 9. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, брoj 39/08), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У
„ЈУГОКОНЦЕРТУ” ИЗ БЕОГРАДА, УЛ. ТЕРАЗИЈЕ БР. 41
1. Даје се сагласност на Правилник о организацији и
систематизацији послова у Југоконцерту, који је донео директор 21. јануара 2010. године.
2. Утврђује се да се послови под ред. бр. од 1. до 14 – са
једним извршиоцем, што чини укупно 14 послова са 14 извршилаца, финансирају из буџета града Београда.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Градоначелник града Београда
Број 110-790/10-Г, 9. марта 2010. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

Градоначелник града Београда, 9. марта 2010. године, на
основу члана 12. Закона о делатностима од општег интереса
у области културе („Службени гласник РС”, број 49/92), члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник
РС”, број 129/07) и члана 52. тачка 9. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, брoj 39/08), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ДЕЧЈЕМ КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ
БЕОГРАД ИЗ БЕОГРАДА, УЛ. ТАКОВСКА БР. 8
1. Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова У Дечјем културном
центру Београд, који је донео директор 25. јануара 2010. године.
2. Утврђује се да се послови под ред. бр. од 1. до 20 – са
једним извршиоцем, што чини укупно 20 послова са 20 извршилаца, финансирају из буџета града Београда.

Број 5 – 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Градоначелник града Београда
Број 110-791/10-Г, 9. марта 2010. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

Градоначелник града Београда, 9. марта 2010. године, на
основу члана 12. Закона о делатностима од општег интереса
у области културе („Службени гласник РС”, број 49/92), члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник
РС”, број 129/07) и члана 52. тачка 9. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, брoj 39/08), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА
У МУЗЕЈУ АФРИЧКЕ УМЕТНОСТИ – ЗБИРКА ВЕДЕ
И ДР ЗДРАВКА ПЕЧАРА ИЗ БЕОГРАДА, УЛ. АНДРЕ
НИКОЛИЋА БР. 14
1. Даје се сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова у Музеју афричке уметности – збирка
Веде и др Здравка Печара, који је донео директор 3. фебруара 2010. године.
2. Утврђује се да се послови под ред. бр. од 1. до 10 – са
једним извршиоцем, што чини укупно десет послова са десет извршилаца, финансирају из буџета града Београда.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Градоначелник града Београда
Број 110-792/10-Г, 9. марта 2010. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

Градоначелник града Београда, 9. марта 2010. године, на
основу члана 12. Закона о делатностима од општег интереса
у области културе („Службени гласник РС”, број 49/92), члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник
РС”, број 129/07) и члана 52. тачка 9. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, брoj 39/08), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА БЕЛЕФ ЦЕНТРА ИЗ БЕОГРАДА
1. Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова Белеф центра, који је
донео директор 21. јануара 2010. године.
2. Утврђује се да се послови под ред. бр. од 1. до 4 – са
једним извршиоцем, што чини укупно четири посла са четири извршиоца, финансирају из буџета града Београда.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Градоначелник града Београда
Број 110-793/10-Г, 9. марта 2010. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

19. март 2010.

Градоначелник града Београда, 12. марта 2010. године, на
основу члана 12. Закона о делатностима од општег интереса у области културе („Службени гласник РС”, број 49/92),
члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени
гласник РС”, број 129/07) и члана 52. тачка 9. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, брoj 39/08),
донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У МУЗЕЈУ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ ИЗ БЕОГРАДА, УЛ. КРУНСКА БР. 51
1. Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Музеју Николе Тесле,
који је донео директор 22. јануара 2010. године.
2. Утврђује се да се послови под ред. бр. од 1. до 9 – са
једним извршиоцем, што чини укупно девет послова са девет извршилаца, финансирају из буџета града Београда.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Градоначелник града Београда
Број 110-848/10-Г, 12. марта 2010. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

Градоначелник града Београда, 12. марта 2010. године, на
основу члана 12. Закона о делатностима од општег интереса у области културе („Службени гласник РС”, број 49/92),
члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени
гласник РС”, број 129/07) и члана 52. тачка 9. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, брoj 39/08),
донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА
У ПЕДАГОШКОМ МУЗЕЈУ ИЗ БЕОГРАДА, УЛ. УЗУН
МИРКОВА БР. 14
1. Даје се сагласност на Правилник о организацији и
систематизацији послова Педагошког музеја, који је донео
директор дана 25. јануара 2010. године.
2. Утврђује се да се послови под ред. бр. од 1. до 11 – са
једним извршиоцем, што чини укупно 11 послова са 11 извршилаца, финансирају из буџета града Београда.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Градоначелник града Београда
Број 110-849/10-Г, 12. марта 2010. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

19. март 2010.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Градоначелник града Београда, 12. марта 2010. године, на
основу члана 12. Закона о делатностима од општег интереса
у области културе („Службени гласник РС”, број 49/92), члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник
РС”, број 129/07) и члана 52. тачка 9. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, брoj 39/08), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У
КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ БЕОГРАДА ИЗ БЕОГРАДА,
УЛ. КНЕЗ МИХАИЛОВА БР. 6
1. Даје се сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова у Културном центру Београда, који је
донео директор 22. јануара 2010. године.
2. Утврђује се да се послови под ред. бр. од 1. до 9 – са
једним извршиоцем, од 13. до 16 – са једним извршиоцем,
од 18. до 19 – са једним извршиоцем, од 21. до 25 – са једним
извршиоцем, од 37. до 38 – са једним извршиоцем, и 42 – са
једним извршиоцем, што чини укупно 23 посла са 23 извршиоца, финансирају из буџета града Београда.
Утврђује се да се послови, под ред. бр. од 10. до 12 – са
једним извршиоцем, 17 – са једним извршиоцем, 20 – са једним извршиоцем, од 26. – 36 – са једним извршиоцем, од 39.
до 41 – са једним извршиоцем, 43 – са једним извршиоцем,
што чини укупно 20 послова са 20 извршилаца, финансирају из сопствених прихода Културног центра Београда.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Градоначелник града Београда
Број 110-850/10-Г, 12. марта 2010. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

Број 5 – 3

Градоначелник града Београда, 16. марта 2010. године, на
основу члана 8. став 2. тачка 1. и члана 24. тачка 6. Закона о
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07), члана
27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07), члана 99. ст. 1, 2. и 3. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94,
54/96, 101/05 и 123/07) и члана 26. став 1. тачка 1. и члана 52.
Статута града Београда („Службени лист града Београда”,
брoj 39/08), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ ВОДОПРИВРЕДНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „БЕОГРАДВОДЕ” НА ОДЛУКУ О ВИСИНИ НАКНАДА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ, НАВОДЊАВАЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ ВОДОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА
И ВРШЕЊЕ ДРУГИХ УСЛУГА У 2010. ГОДИНИ ЈВП
„БЕОГРАДВОДЕ”
1. Даје се сагласност Јавном водопривредном предузећу
„Београдводе” на Одлуку о висини накнада за одводњавање, наводњавање, коришћење водопривредних објеката и
вршење других услуга у 2010. години, број 269/2 од 29. јануара 2010. године, Управног одбора Јавног водопривредног
предузећа „Београдводе”.
2. Ово решење и одлуку из тачке 1. решења објавити у
„Службеном листу града Београда”, а ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања.
3. О спровођењу овог решења стараће се Секретаријат за
привреду – Управа за цене.
Градоначелник града Београда
Број 3-891/10-Г, 16. мартa 2010. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

Градоначелник града Београда, 12. марта 2010. године, на
основу члана 12. Закона о делатностима од општег интереса
у области културе („Службени гласник РС”, број 49/92), члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник
РС”, број 129/07) и члана 52. тачка 9. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, брoj 39/08), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА
ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ СОПОТ ИЗ СОПОТА, УЛ. КОСМАЈСКИ ТРГ БР. 7
1. Даје се сагласност на Правилник о организацији и
систематизацији послова Центра за културу Сопот, који је
донео директор 22. јануара 2010. године.
2. Утврђује се да се послови под ред. бр. од 1. до 5 – са
једним извршиоцем, што чини укупно пет послова са пет
извршилаца, финансирају из буџета града Београда.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Градоначелник града Београда
Број 110-858/10-Г, 12. марта 2010. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

На основу члана 8. став 2. тачка 1. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 99. став 1,
2. и 3. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 46/91,
53/93, 67/93, 48/94, 54/96, 54/96 и 101/05), члана 16. тачка
10. Закона о јавним предузећима и обављању делатности
од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/2000,
25/2002, 107/2005, 108/2005 – исп. и 123/2007) и члана 24.
став 1. тачка 21. Статута ЈВП „Београдводе”, Управни одбор
ЈВП „Београдводе” из Београда, на седници одржаној 29. јануара 2010. године, донео је

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ, НАКНАДЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ, НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ВОДОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА И ЗА ВРШЕЊЕ ДРУГИХ УСЛУГА У 2010. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина накнаде за одводњавање, накнаде за наводњавање и накнаде за коришћење водопривредних објеката и за вршење других услуга у 2010.
години у складу са критеријумима утврђеним Законом о
водама.

Број 5 – 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
I. НАКНАДА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ

Члан 2.
Висина накнаде за одводњавање пољопривредног земљишта на мелиорационом подручју утврђује се у годишњем
износу према катастарском приходу, и то:
1. по стопи од 634,90% за правна лица и по стопи од
554,56% за физичка лица, за:
– са мелиорационог подручја „Срем” све катастарске општине које се налазе на територији општина: Нови Београд,
Земун и Сурчин.
– са мелиорационог подручја „Подрињско-колубарско”
све катастарске општине које се налазе на територији општина: Савски венац, Обреновац, Чукарица; део катастарских општина на подручју општине Лазаревац и то КО:
Барошевац, Бистрица, Бурово, Велики Црљени, Врбовно,
Вреоци, Дрен, Жупањац, Зеоке, Јунковац, Крушевица, Лазаревац, Лесковац, Лукавица, Мали Црљени, Медошевац,
Петка, Рудовци, Сакуља, Степојевац, Стубица, Трбушница,
Цветовац, Чибутковица, Шопић и Шушњар; део катастарских општина на подручју општине Барајево, и то КО: Барајево, Баћевац, Бождаревац, Велики Борак, Вранић, Гунцати, Мељак и Шиљаковац;
– са мелиорационог подручја „Горњи Дунав” све катастарске општине које се налазе на територији општине Стари град и део катастарских општина на подручју општине
Палилула, и то КО: Крњача, Палилула, Борча, Бесни фок,
Ковилово, Овча, Комарева Хумка и Лепушница;
2. по стопи од 317,45% за правна лица и по стопи од
277,30% за физичка лица, за:
– са мелиорационог подручја „Подрињско-колубарско”
све катастарске општине које се налазе на територији општина: Раковица и Врачар; део катастарских општина на
подручју општине Вождовац и то КО: Вождовац, Јајинци,
Кумодраж, Раковица село, Пиносава, Рипањ; део катастарских општина на подручју општине Лазаревац и то КО:
Араповац, Барзиловица, Брајковац, Дудовица Миросаљци,
Пркосава, Соколово и Стрмово; део катастарских општина
на подручју општине Барајево, и то КО: Арнајево, Бељина,
Лисовић, Манић и Рожанци; део катастарских општина на
подручју општине Сопот и то КО: Бабе, Губеревац, Дрлупа,
Дучина, Рогача, Сибница, Слатина и Стојник; и део катастарских општина на подручју општине Звездара, и то КО:
Мали Мокри Луг и Велики Мокри Луг;
– са мелиорационог подручја „Горњи Дунав” део катастарских општина на подручју општине Палилула и то КО:
Вишњица, Сланци и Велико Село; део катастарских општина на подручју општине Звездара и то КО: Звездара и Миријево.; део катастарских општина на подручју општине
Гроцка и то КО: Бегаљица, Болеч, Брестовик, Винча, Врчин,
Гроцка, Заклопача, Калуђерица, Лештане и Ритопек; и део
катастарских општина на подручју општине Вождовац и то
КО: Бели Поток и Зуце;
– са мелиорационог подручја „Велика Морава” све катастарске општине које се налазе на територији општина
Младеновац, део катастарских општина на подручју општине Сопот и то КО: Ђуринци, Мала Иванча, Мали Пожаревац, Неменикуће, Парцани, Поповић, Раља, Сопот и Ропочево; и део катастарских општина на подручју општине
Гроцка и то КО: Дражањ, Живковац, Камендол, Пударци и
Умчари.
3. по стопи од 158,72% за правна лица и по стопи од
138,63% за физичка лица, за све катастарске општине које
нису обухваћене ставом 1. тачке 1. и 2. овог члана.
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Члан 3.
Висина накнаде за одводњавање шумског земљишта на
мелиорационом подручју утврђују се у годишњем износу
према катастарском приходу, и то;
1. по стопи од 317,45% за правна лица и по стопи од
277,30% за физичка лица годишње, за све катастарске општине из члана 2. став 1 тачка 1 ове одлуке;
2. по стопи од 158,72% за правна лица и по стопи од
138,63% за физичка лица годишње, за све катастарске општине из члана 2. став 1. тачка 2. ове одлуке;
3. по стопи од 79,36% за правна лица и по стопи од
69,31% за физичка лица годишње, за све катастарске општине из члана 2. став 1 тачка 3. ове одлуке.
Члан 4.
Висина накнаде за одводњавање грађевинског земљишта,
земљишта под саобраћајницама и другог земљишта на мелиорационом подручју утврђују се у годишњем износу према просечном катастарском приходу, посебно за сваку катастарску општину, и то:
1. у висини двадесетоструког износа накнаде за одводњавање пољопривредног земљишта за све катастарске
општине из члана 2. став 1 тачка 1. ове одлуке;
2. у висини двадесетоструког износа накнаде за одводњавање пољопривредног земљишта за све катастарске општине из члана 2 став 1. тачка 2. ове одлуке;
3. у висини двадесетоструког износа накнаде за одводњавање пољопривредног земљишта за све катастарске општине из члана 2. став 1. тачка 3. ове одлуке.
Члан 5.
Уколико, након доношења ове одлуке, дође до промене катастарског прихода, висина накнаде ће се сразмерно изменити.
II. НАКНАДА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ
Члан 6.
Годишња накнада за наводњавање из хидромелиорационих система и акумулација утврђује се за:
1. инсталисани капацитет обвезника накнаде у висини
од 841,58 динара/hа
2. aнгажовани капацитет (преузета количина воде):
– за обвезнике накнаде који имају мерне уређаје, у висини од 561,80 дин./1.000 m3;
– за обвезнике накнаде који немају мерне уређаје, у
висини од 841,58 динара/hа.
За преузету количину воде преко црпне станице високог притиска (без трошкова електричне енергије) обвезник
плаћа додатну накнаду у висини од 841,58 динара за сваки
литар у секунди инсталисаног капацитета у црпној станици
за своју површину.
III. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДОПРИВРЕДНИХ
ОБЈЕКАТА И ЗА ВРШЕЊЕ ДРУГИХ УСЛУГА
III.1. Накнада за коришћење водопривредних објеката за
снабдевање водом становништва, индустрије и рибњака
Члан 7.
Годишња накнада за коришћење хидромелиорационих
објеката и акумулација за захват воде за потребе водоснабдевања становништва, индустрије и рибњака утврђује се за:
1. инсталисани капацитет обвезника накнаде у висини од;
– 92,47 динара месечно, за сваки литар у секунди инсталисаног капацитета за потребе водоснабдевања
становништа и индустрије;
– 954,05 динара/ha за пројектовану површину рибњака;
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2. ангажовани капацитет (преузета количина воде), за
обвезнике накнаде који имају мерне уређаје, у висини од;
– 900,68 динара/1.000 m3 за водоснабдевање становништва и индустрије;
– 663,37 динара/1.000 m3 за рибњаке;
3. ангажовани капацитет (преузета количина воде), обвезнике накнаде који немају мерне уређаје, у висини од:
– 900,68 динара/1.000 m3 за водоснабдевање становништва, и индустрије – ангажовани капацитет (преузета количина воде) обвезника накнаде који немају
мерни уређај, утврђује се према максималној годишњој количини воде коју могу захватити својим инсталисаним капацитетом;
– 6.633,29 динара/hа за рибњаке.
За преузету количину воде преко црпне станице високог притиска (без трошкова електричне енергије) обвезник плаћа додатну накнаду у висини од 841,58 динара за
сваки литар у секунди инсталисаног капацитета у црпној
станици.
Члан 8.
Годишња накнада за коришћење акумулација и канала
за узгој риба утврђује се у висини од:
– 9.476,44 дин/hа површине водног огледала при нормалном нивоу воде у акумулацији и каналу;
– 1.042,26 дин/m2 за кавезни узгој риба.
Ближи услови коришћења акумулација и канала за узгој
риба регулишу се уговором.
III.2. Накнада за коришћење објеката за одвођење
отпадних вода
Члан 9.
Накнада за коришћење хидромелиорационих објеката за одвођење пречишћених, употребљених и других вода
чији квалитет одговара прописаној категорији пријемника
утврђеног општим актом ЈВП „Београдводе”, утврђује се у
годишњем износу према количини и начину одвођења вода,
и то за;
– гравитационо одвођење – 955,06 динара/1.000 m3;
– црпљењем или комбиновано – 2.380,02 динара/1.000 m3;
– црпљењем уз разблаживање – 3.227,91 динара/1.000 m3.
Члан 10.
Поред накнаде из члана 9. ове одлуке, за одвођење пречишћених, употребљених и других вода чији квалитет на
месту улива не одговара прописаној категорији пријемника, утврђује се и накнада:
1. за сваки метар кубни упуштене воде у зависности
од степена загађености изнад прописаних вредности према садржају загађујућих материја у води изражених у
kg/1.000m3, и то:
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Врста загађења
Хемијска потрошња кисеоника
(ХПК-бихромат)
Суспендоване материје
Амонијум јон
Уља, масти (етарски екстракт)
и беланчевине
Сулфиди
Нитрати

дин/kg
1.000 m3
1.510,61
1.510,61
4.600,14
21.888,26
27.423,68
1004,24

Ред.
број
7. Фосфати
8. Натријум

Врста загађења

Број 5 – 5
дин/kg
1.000 m3
8.741,72
4.911,62

2. за сваки m3 у случају промењених својстава воде изнад прописаних вредности, и то:
Ред.
дин/kg
Својство воде
број
1.000 m3
1. Боја приметна
480,71
2. Температура преко 30°C
480,71
3. PH
1) од 6,8 do 5,0 и 8,5 до 9,5
766,17
4.
2) од 5,0 до 4,0 и 9,5 до 10,5
1.077,76
3) испод 4,0 и изнад 10,5
1.510,71
Члан 11.
Мерења за потребе утврђивања накнада обављају се на
следећи начин;
– количина испуштене употребљене воде утврђује се мерењем протока;
– у случају да се не мери количина испуштених употребљених вода иста ће бити обрачуната према измереним
количинама захваћене воде;
– уколико обвезник плаћања накнаде нема уграђене мерне уређаје, количина употребљене воде утврђује се на основу максималних инсталисаних водозахватних капацитета;
– узимање узорака употребљених вода за аналитички преглед вршиће се у присуству представника ЈВП „Београдводе”;
– лабораторијском анализом утврђују се параметри из
члана 10. тачке 1. и 2. ове одлуке и у складу са правилником о коришћењу објеката хидромелиорационих система за
прихватање и одвођење употребљених и других вода.
Члан 12.
Накнаду из члана 10. тачке 1. и 2. ове одлуке обвезник
плаћа у случају ако садржај оксидабилних материја упуштених вода, изражен као ХПК (бихроматни), не прелази границу од 150 mg/1.
Уколико садржај оксидабилних материја упуштених
вода, изражен као ХПК (бихроматни), прелази границу од
150 mg/1 износ накнаде из члана 10. тач. 1 и 2 ове одлуке се
увећава и то:
– од 151 mg/1 до 250 mg/1 – за 10%
– од 251 mg/1 до 500 mg/1 – за 20%
– од 501 mg/1 до 1.000 mg/1 – за 40%
– од 1.001 mg/1 до 3.000 mg/1 – за 50%
– преко 3.001 mg/1 – за 75%
Члан 13.
Накнада утврђена чланом 9. и чланом 10. тачке 1. и 2.
ове одлуке, у целини или коригована према критеријуму из
члана 12. ове одлуке, односи се на коришћење хидромелиорационих објеката којима природни и вештачки водотоци
служе као крајњи реципијент.
III.3. Накнада за коришћење водног земљишта
Члан 14.
Накнада за коришћење водног земљишта за товариште
песка, шљунка, других материјала, нафте и нафтиних деривата, опасних материја и за остале сврхе (односи се на манипулативни простор, простор за смештај механизације и
опреме), утврђује се у годишњем износу по метру квадратном, и то:

Ред.
Бр.
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Катег.

Број 5 – 6

1.

Место

Дунав-десна обала

2.

Дунав– лева обала
I

3.

Сава – десна обала

4.

Сава – лева обала

5.

Сава – десна обала

6.

II

Сава – лева обала

7.

Колубара

8.

Колубара
III

9.

Колубара

10.

Остала места

Стационажа од кm до кm
1124+375-1187+300
(КО Брестовик-КО Батајница)
1156+000-1210+000
(Широка бара -Уздински рит)
0+000 – 9 + 600 (ушће у Дунав
-преграда на Ади Циганлији)
0+000– 8+ 500
(ушће у Дунав -блок 45)
9+600 – 61+ 940 (преграда на Ади
Циганлији– К.О. Ушће)
8+500 – 52+000
(блок 45-Прогар)
0+000– 2+950 ушће у Саву-мост
на путу Београд-Обреновац
2+950 – 38+290 (мост на путу
Београд – Обреновац – ушће
Враничине)
38+290 – 49+450 (Ушће
Враничине – К.О. Петка)

Категорија

1.
2.
I
3.

Стационажа од кm до кm

Дунав-десна
обала
Дунав– лева
обала
Сава – десна
обала

1124+375-1187+300 (КО
Брестовик-КО Батајница)
1156+000-1210+000 (Широка бара -Уздински рит)
0+000 – 9 + 600 (ушће у
Дунав -преграда на Ади
Циганлији)
0+000– 8+ 500
(ушће у Дунав -блок 45)
9+600 – 61+ 940 (преграда на Ади Циганлији– КО
Ушће)
8+500 – 52+000
(блок 45-Прогар)
0+000– 2+950 ушће
у Саву-мост на путу
Београд-Обреновац
2+950 – 38+290 (мост на
путу Београд – Обреновац – ушће Враничине)
38+290 – 49+450 (Ушће
Враничине – КО Петка)

Сава – лева
обала
Сава – десна
обала

4.
5.
6.

Река

II

Сава – лева
обала
Колубара

7.
Колубара
8.
9.
10.

III Колубара
Остала места

За акваторију
дин/m2

За обалу
дин/ m2

297,86

148,93

297,86

148,93

297,86

148,93

297,86

148,93

163,45

70,17

163,45

70,17

163,45

70,17

152,00

65,25

152,00

65,25

152,00

65,25

Члан 16.
Годишња накнада за коришћење водног земљишта за
друге намене утврђује се у висини од:
Ред.
бр.

Намена

Јед.
мере

1.
2.
3.
4.
5.

Постављање камп – приколице.
Викенд кућа са окућницом
Постављање покретних продавница
Турист, угост.објекти
Окућница турист. објекти

дин/m2
дин/m2
дин/m2
дин/m2
дин/m2

Товариште Товариште
других
нафте и
материјала нафт.дерив.
дин/m2
дин/m2

Товариштe
песка

Товариште
шљунка

Опасне
материје

Остале
сврхе

дин/m2

дин/m2

дин/m2

дин/m2

282,17

188,68

169,81

282,17

338,56

85,33

282,17

188,68

169,81

282,17

338,56

85,33

282,17

188,68

169,81

282,17

338,56

85,33

282,17

188,68

169,81

282,17

338,56

85,33

253,98

169,18

152,26

253,98

303,16

85,33

253,98

169,18

152,26

253,98

303,16

85,33

253,98

169,18

152,26

253,98

303,16

85,33

203,84

136,00

122,40

203,84

244,65

85,33

203,84

136,00

122,40

203,84

244,65

85,33

203,84

136,00

122,40

203,84

244,65

85,33

2

1. – 1.592,12 дин/m за коришћење и изградњу привремених објеката за обављање привредне делатности;
– 2.657,31 дин/m2 за коришћење и изградњу објеката у
кориту водотока (водозахват, преграда, мала хидроелектрана и сл.);
2. за обављање привредне делатности:
– 8,48 дин/m2 за позајмише песка и шљунка из инундације и спрудова у кориту реке за I катаегорију корисника : К≤1;
– 16,85 дин/m2 за позајмиште песка и шљунка из
инундације и спрудова у кориту реке за II категорију
корисника – 1< К ≤2;
– 25,33 дин/m2 за позајмиште песка и шљунка из инундације и спрудова у кориту реке за III категорију корисника – 2< К≤ 3;
– 33,71 дин/m2 за позајмиште песка и шљунка из инундације и спрудова у кориту реке за IV категорију корисника – К> 3;
– 159,21 дин/m2 за обављање других привредних делатности;– К – однос количине материјала за експлоатацију (m3) и површине експлоатационог поља
(m2) према издатој водопривредној сагласности на
техничку документацију за локацију на којој је предвиђена екслоатација;
3. за обављање пољопривредне делатности:
– 11.366,00 дин/ hа за ливаде и пашњаке;
– 16.928,00 дин/hа за обрадиво пољоприредно земљиште и за друге намене у области пољопривреде;
4. – 29.734,32 дин/hа за коришћење и изградњу рибњака.

Члан 15.
За коришћење водног земљишта које се користи за боравак и привез: бродова, чамаца, бродова – ресторана, сплавова, пловних направа, пловила и других пловних објеката
утврђује се накнада у годишњем износу према категорији
водотока, а по метру квадратном акваторије и обале и то:
Ред.
бр.

19. март 2010.

Члан 17.
Годишња накнада за коришћење водног земљишта за
рекреационе сврхе (одмор и излетнички туризам) и вршење
других услуга утврђује се у висини од:

Зона I
Физичка
лица
35,16
43,80
70,08
87,60
35,16

Зона I
правна
лица
70,32
87,60
140,16
175,20
70,32

Зона II
Физичка
лица
31,56
35,16
61,44
70,08
26,28

Зона II
правна
лица
63,12
70,32
122,88
140,16
52,56

Зона III
Физичка
лица
14,03
17,52
52,68
61,20
17,52

Зона III
Правна
лица
28,06
35,04
105,36
122,40
35,04

19. март 2010.
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Водно земљиште по зонама обухвата:
– зона I – водно земљиште
– уз реку Саву од km 0+000 до 16+000 (лева и десна
обала) и од km 39+000 до 42+400 (десна обала),
– Дунав(од 1124+375-1187+300 по десној обали и од
1156+000-1210+000 по левој обали),
– Топчидерска река (од 0+000-8+000) .
– зона II – водно земљиште
– уз реку Саву од km 16+000 до km 39+000 (десна обала) и од km 42+400 до 61+940 (десна обала), од km
16+000 до km 52+000 (лева обала)
– уз реку Колубару од km 0+000 до km 2+950 и водно земљиште уз Топчидерску реку од km 8+000 до km 12+300
– зона III – водно земљиште
– уз све водотоке на територији града Београда изузев
деоница водотока наведених у зонама I и II .

Број 5 – 7

вање, накнаде за коришћење водопривредних објеката и за
вршење других услуга у 2009. години („Службени лист града Београда”, број 13/2009).
Управни одбор ЈВП „Београдводе”
Број 269/2, 29. јануара 2010. године
Председник
Борисав Милутиновић, с. р.

Градоначелник града Београда, 16. марта 2010. године, на
основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса („Службени гласник РС”,
бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), члана 23. Закона
о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр.
16/97 и 42/98) и члана 52. тачка 6. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, брoj 39/08), донео је

Члан 18.
На водном земљишту се могу подизати само привремени
објекти чије коришћење је временски ограничено водопривредном сагласношћу и трајањем уговора о коришћењу водног земљишта.
По истеку рока предвиђеног за коришћење водног земљишта корисник је дужан да објекат уклони без права на
накнаду за учињена улагања.

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ
ПРЕДУЗЕЋУ „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ” НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ ПРИКЉУЧКА НА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ
ГРЕЈАЊА ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ” ЗА 2010.
ГОДИНУ

Члан 19.
Водно земљиште даје се на коришћење на основу захтева
заинтересованог лица, према утврђеним ценама и условима из ове одлуке, а у случају да је за исту парцелу заинтересовано више лица, водно земњиште се даје на коришћење
прикупљањем понуда путем јавног огласа, у ком случају
износи накнада утврђених у чл. 14, 15, 16. и 17. ове одлуке
представљају почетни, односно најмањи износ накнаде.

1. Даје се сагласност Јавном комуналном предузећу
„Београдске електране” на Одлуку о висини трошкова прикључка на систем даљинског грејања „Београдске електране” за 2010. годину, коју је донео Управни одбор под бројем
1-1035/3, на седници одржаној 27. јануара 2010. године.
2. Решење и одлуку објавити у „Службеном листу града
Београда”.

Члан 20.
Ближи услови коришћења водног земљишта регулишу
се уговором у складу са овом одлуком и позитивним прописима.

РЕШЕЊЕ

Градоначелник града Београда
Број 38-909/10-Г, 16. марта 2010. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Уколико обвезник плаћања накнаде из поглавља III ове
одлуке није обезбедио одговарајућа снимања и мерења квалитативно-квантитативних показатеља испуштених вода
у хидромелиорационе канале, привремено, до испуњења
услова (обезбеђења показатеља), висина накнаде обрачунаваће се у складу са уредбом Владе Републике Србије којом
се утврђује висина накнаде за заштиту вода.
Члан 22.
Обрачун, задужење и наплату накнада утврђених овом
одлуком, у делу 1. Накнада за одводњавање за физичка
лица, у име и за рачун ЈВП „Београдводе” врши Републичка
управа јавних прихода за град Београд, а за све остало врши
Јавно водопривредно предузеће „Београдводе”, Београд, у
складу са Законом о водама, Законом о главном граду и важећим подзаконским актима.
Члан 23.
Ова одлука, по добијању сагласности оснивача града
Београда, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу града Београда”.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о висини накнаде за одводњавање, накнаде за наводња-

На основу члана 16. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник
РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 123/2007), члана 27. Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду
(„Службени лист града Београда”, број 43/2007), члана 32.
Статута ЈКП „Београдске електране” број I-8976/8 од 26. јула
2001. године, Одлуке о изменама и допунама Статута број
I-7790/2 од 27. јула 2005. године, Одлуке о измени и допуни
Статута ЈКП „Београдске електране” бр. 7-14543/1 од 10. септембра 2008. године и Методологије за утврђивање трошкова
прикључка на систем даљинског грејања (Градска управа града Београда, Секретаријат за комуналне и стамбене послове
– Управа за енергетику, бр. III-05 број 312-580/09 од 23. новембра 2009), Управни одбор ЈКП „Београдске електране” на 19.
редовној седници одржаној 27. јануара 2010. године, донео је

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ ТРОШКОВА ПРИКЉУЧКА НА СИСТЕМ
ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА ЗА 2010. ГОДИНУ
I. ПРЕДМЕТ ОДЛУКЕ
Овом одлуком ЈКП „Београдске електране” као надлежни енергетски субјект за производњу транспорт и дистрибуцију топлотне енергије утврђује нормативе за обрачун

Критеријуми за одређивање трошкова прикључка на систем даљинског грејања су: одобрени капацитет из решења
којим се одобрава прикључење, место прикључка, врста
уређаја, опреме и материјала које је потребно уградити дефинисаних техничким условима према пречнику (ДН) прикључка и топлотне подстанице, врсте радова које је потребно извести, трошкови израде и прибављања документације
као и стварања других услова за прикључење.
II.2 Структура трошкова прикључка
Трошкови прикључка обухватају:
II.2.1 Део трошкова система насталих као предуслов за прикључење објекта на дистрибутивну мрежу која је повезана на топловодни извор, а у зависности од његовог одобреног капацитета (ДТС), дели се на:
II.2.1.1 Трошкове топлотног извора;
II.2.1.2 Трошкове дистрибутивне мреже.
II.2.2 Трошкови изградње топловодног прикључка (ТП), састоје се од:
II.2.2.1 Трошкова пројектовања, прибављања потребне
документације и одговарајућих дозвола (ТП1);
II.2.2.2 Трошкова набавке опреме, уређаја и материјала и
трошкова радова (ТП2);
II.2.2.3 Трошкова стручних и оперативних послова (ТП3).
II.2.3 Трошкови набавке и уградње предајних станица и
евентуално измењивача топлоте (ТП4), састоје се од:
II.2.3.1 Трошкова за грејање (ТПГ4);
II.2.3.2 Трошкова за потрошну топлу воду (ТППТВ4).
III. НАЧИН ОБРАЧУНА ТРОШКОВА ПРИКЉУЧКА
III.1 Укупни трошкови прикључка (УТП)
Укупни трошкови прикључка састоје се из трошкова градње топловодног прикључка, трошкова набавке и
уградње предајне станице и дела трошкова система, а обрачунавају се применом следеће формуле:
УТП=(ТП/30)*СУ+ТП4+ДТС
УТП – укупни трошкови прикључка
ТП/30 – јединични трошкови изградње прикључка по
дужном метру трасе
ТП
– трошкови изградње типског прикључка
СУ
– стварна удаљеност објекта од места прикључења према траси прикључења
ТП4 – трошкови набавке и уградње предајних станица
и евентуално измењивача топлоте
ДТС – део трошкова система
III.1.1 Јединични трошкови изградње
прикључка (ТП/30)
Јединични трошкови представљају стварне трошкове
израчунате за дужину прикључка који се потом поделе са
30, чиме се добија цена по једном дужном метру трасе прикључка.
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Јединични трошкови изградње прикључка– ТП/30 дин/м
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Категорија топловодног прикључка
предајне станице

ДН предајне
станице

II.1 Критеријуми за одређивање трошкова
прикључка

Ø прикључка (мм)

II. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ТРОШКОВА
ПРИКЉУЧКА И СТРУКТУРА ТРОШКОВА
ПРИКЉУЧКА

ДН прикључка

трошкова прикључка и јединичне трошкове за одређивање
дела трошкова система насталих због прикључења и на основу тих норматива, утврђује за сваку категорију прикључка висину трошкова.

19. март 2010.

Q(кW)
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Редни број

Број 5 – 8

23.909,61
23.909,61
23.909,61
23.909,61
24.994,93
24.994,93
24.994,93
24.994,93
24.994,93
24.994,93
27.022,52
27.022,52
27.022,52
27.022,52
30.011,81
30.011,81
33.586,31

III.1.2 Трошкови изградње топловодног прикључка (ТП)
Трошкови изградње прикључка одређују се на основу нормиране и упросечене количине потребне опреме,
уређаја и материјала које је неопходно уградити, упросечених трошкова радова, трошкова пројектовања, документације и потребних дозвола, трошкова набавке и уградње
предајне станице и измењивача топлоте, као и трошкова
стручних и оперативних послова које је неопходно извршити ради прикључења објекта на систем. Трошкови изградње
прикључка обрачунавају се према следећој формули:
ТП=ТП1+ТП2+ТП3
ТП1 – трошкови пројектовања
ТП2 – трошкови набавке опреме, уређаја и материјала и
трошкови рада
ТП3 – трошкови стручних и оперативних послова
III.1.2.1 Трошкови пројектовања (ТП1)
Трошкови пројектовања, прибављања прописаних сагласности и одобрења, одговарајућих дозвола и извођење
припремних радова као и трошкова на име прописаних
такси, накнада и обављање других неопходних послова обрачунавају се према прописаном ценовнику услуга предузећа и установа која их издају (сагласности, накнаде, дозволе, таксе и др.) и према трошковима рада лица ангажованих
на извршењу неопходних послова пројектовања и др. који
се обрачунавају као производ утврђене тржишне вредности радног часа, према нормираном степену и врсти стручне
спреме лица која изводе послове и нормираног броја радних часова потребних за извођење тих послова.
III.1.2.2 Трошкови набавке опреме, уређаја и материјала
и трошкови рада (ТП2)
Трошкови опреме уређаја и материјала се обрачунавају
као производ утврђене тржишне вредности и нормиране
количине опреме, уређаја и материјала који се уграђују у
складу са техничким прописима и правилима рада система
на који се објекат прикључује.
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Трошкови радова обухватају трошкове рада лица, трошкове употребе машина, алата, опреме и трошкове употребе
возила.
Трошкови набавке опреме, уређаја и материјала и трошкови рада обрачунавају се према следећој формули:
ТП2=ТП2а+ТП2б
ТП2а – трошкови машинске опреме, материјала и радова за израду прикључка
ТП2б – трошкови грађевинског материјала и радова за
израду прикључка

ДН предајне
станице

48,3/110

25

2

70

25(40)

48,3/110

25

3

100

32(40)

48,3/110

25

4

150

40

48,3/110

32

5

200

50

60,3/125

32

6

250

50

60,3/125

40

7

300

50

60,3/125

40

8

350

50

60,3/125

50

9

400

50

60,3/125

50

10

450

50

60,3/125

50

11

500

65

76,1/140

50

12

600

65

76,1/140

65

13

700

65

76,1/140

65

14

800

65

76,1/140

65

15

900

80

88,9/160

80

16

1000

80

88,9/160

80

17

1500

100

114,3/200

100

Трошкови набавке
и уградње предајне
станице за ПТВ без
измењивача топлоте– ТППТВ4
дин/ком

Ø прикључка (мм)

25(40)

III.1.3 Трошкови набавке и уградње предајних станица
и евентуално измењивача топлоте (ТП4)
Трошкови набавке и уградње предајних станица обрачунавају се према следећој формули:
ТП4=ТПГ4+ТППТВ4
ТПГ4
– трошкови набавке и уградње предајне станице за грејање и евентуално измењивача топлоте
ТППТВ4 – трошкови набавке и уградње предајне станице за потрошну топлу воду
Трошкови набавке и
уградње предајне станице за грејање без
измењивача топлоте– ТПГ4б
дин/ком

ДН
прикључка

50

трошкови рада обрачунати као производ нормираних трошкова рада лица која се ангажују на прикључењу, по радном
часу, према нормираном степену и врсти стручне спреме и
нормираног броја радних часова за обављање тих послова.

Трошкови набавке
и уградње предајне
станице за грејање са
измењивачем топлоте– ТПГ4а
дин/ком

Q(кW)

1

258.400,00

231.800,00

76.174,00

261.250,00

231.800,00

76.174,00

265.050,00

231.800,00

78.702,00

2

284.050,00

234.650,00

81.702,00

3

293.550,00

234.650,00

85.266,00

342.950,00

262.200,00

87.346,00

344.850,00

262.200,00

87.346,00

383.800,00

291.650,00

87.346,00

392.350,00

291.650,00

107.900,00

399.000,00

291.650,00

107.900,00

397.100,00

291.650,00

107.900,00

690.650,00

542.450,00

712.500,00

542.450,00

873.050,00

542.450,00

940.500,00

614.650,00

979.450,00

614.650,00

1.330.000,00

727.700,00

Категорија
топловодног
прикључка
предајне станице

Редни број

III.1.2.3 Трошкови стручних и оперативних
послова (ТП3)
Трошкове стручних и оперативних послова које је неопходно извршити ради прикључења објекта на систем чине

Број 5 – 9

1

4

5
6
7

8
9

III.1.4 Део трошкова система (ДТС)
Основ за утврђивање дела трошкова система насталих
као предуслов за прикључење објекта на тај систем представља вредност трошкова изградње топлотних извора и
топловодне мреже.
Део трошкова система насталих као предуслов за прикључење утврђује се као обрачунска величина изражена
кроз јединични трошак дин/W и обрачунава се према следећој формули:
ДТС(дин)=Q(W)*Цј(дин/W)
Q(W)
– ангажована снага објекта који се прикључује
Цј(дин/W) – јединична цена по 1W ангажоване снаге износи 17,00 дин/W
Порез на додату вредност од 18% није урачунат у цену и
примењује се у складу са законском регулативом.

IV. ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ:
Висина трошкова прикључења се утврђује једном годишње, с тим што се може кориговати у току године у случају раста цена на мaло за више од 10%, према објaвљеном
податку органа надлежног за послове статистике, за период
од доношења акта о утврђивању висине трошкова прикључка до кориговања тих трошкова.
V. Ова одлука, по добијању сагласности оснивача, објављује се у „Службеном листу града Београда” и ступа на
снагу и примењује се осмог дана од дана објављивања.
Управни одбор ЈКП „Београдске електране”
Број I-1035/35, 27. јануара 2010. године
Председник
Милорад Дамјановић, с. р.

Број 5 – 10
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На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04),
а у вези са чланом 46. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09) и члана 53. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града
Београда”, бр. 51/08, 61/09), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ГРАДСКЕ ПОТЦЕЛИНЕ ЦЕРАК – ЈУГОЗАПАДНО ОД ИБАРСКЕ МАГИСТРАЛЕ, ОПШТИНА ЧУКАРИЦА
1. Приступа се стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације дела градске потцелине Церак – југозападно од Ибарске магистрале, општина Чукарица (у даљем
тексту: план), на животну средину.
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну средину разматраће се постојеће стање животне средине на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике плана,
карактеристике утицаја планираних садржаја на микро и макролокацију и друга питања и проблеми заштите животне
средине у складу са критеријумима за одређивање могућих
значајних утицаја плана на животну средину, а узимајући у
обзир планиране намене.
3. Стратешком проценом плана на животну средину,
неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на
животну средину израдиће се извештај који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04).
Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене;
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор
индикатора;
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених
за смањење негативних утицаја на животну средину;
– смернице за процену утицаја пројеката на животну
средину (смернице које се односе на спровођење плана и
обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на животну средину у складу са прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину);
– програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг);
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене;
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана и програма са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план;
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљене на начин разумљив јавности;
– други подаци од значаја за стратешку процену.
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће
се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљна мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину део је документације која се прилаже уз план.
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5. За носиоца израде извештаја о стратешкој процени
одређује се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд,
Палмотићева 30, који ће дефинисати методологију и састав
стручног тима за израду извештаја о стратешкој процени.
Носилац израде извештаја о стратешкој процени, дужан
је да исти изради у року од осам месеци од дана ступања на
снагу Одлуке о изради плана детаљне регулације дела градске потцелине Церак – југозападно од Ибарске магистрале,
општина Чукарица.
Средства за израду извештаја о стратешкој процени
обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу
Београда, Београд, Његошева 84.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја
плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес
у доношењу одлука које се односе на заштиту животне средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја плана, биће изложен на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04)
и члан 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда”.
Обр а зложење
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације дела градске потцелине Церак – југозападно од Ибарске магистрале, Општина
Чукарица, коју је донела Скупштина града Београда на седници одржаној 13. новембра 2009. године („Службени лист
града Београда”, број 49/09).
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
број 135/04), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у поступку доношења овог Решења, имајући у виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су планирани будући развојни пројекти одређени прoписима којима
се уређује процена утицаја на животну средину, утврдио
је да предметни план представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обавези, стратешке
процене, утицаја на животну средину у смислу чл.5. став 1.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени лист града Београда”, број 135/04).
На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на микро и макро
локацију, док се неће разматрати прекогранична природа
утицаја с обзиром на то да имплементација плана не може
имати негативан утицај на животну средину друге државе.
Извештај о стратешкој процени садржаће елементе из
члана 12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04),
осим смерница за израду стратешких процена на нижим
хијерархијским нивоима.
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04),
уз дописе бр. IX-03-350.14-13/09 од 12. фебруара 2010. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на мишљење Предлог решења о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног
плана Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за
заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље,
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ЈКП „Београдском водоводу и канализацији”, ЈКП „Зеленилу
Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић
Батут”, ЈВП „Београдводе” и Заводу за заштиту споменика
културе града Београда.
У остављеном року Секретаријат за заштиту животне средине, дописом бр. 501.3-9/2010-V-04 од 23. фебруара
2010. године и Завод за заштиту природе Србије, дописом
бр. 03-405/2 од 2. марта 2010. године дали су позитивно
мишљење на Предлог решења о приступању стратешкој
процени утицаја на животну средину предметног плана.
Како Градски завод за јавно здравље, ЈКП „Београдски
водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд”, Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, ЈВП
„Београдводе” и Завод за заштиту споменика културе града
Београда нису доставили тражено мишљење у законском
року, у складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број
135/04) сматра се да су сагласни са Предлогом решења о
приступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове Градске управе под IX-03-350.14-13/09, 16. марта 2010.
године.
Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03-350.14-13/09, 16. марта 2010. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04),
а у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр.72/09, 81/09) и члана 53. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09), секретар Секретаријата за урбанизам и
грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТРАСУ ОПШТИНСКОГ ПУТА СРЕМСКА
ГАЗЕЛА ПРОГАР–БЕЧМЕН–ДОБАНОВЦИ, ОПШТИНА
СУРЧИН
1. Не приступа се стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за трасу општинског пута Сремска газела Прогар–Бечмен–Добановци, општина Сурчин (у даљем
тексту план), на животну средину.
2. „Урбанистички центар-град” д.о.о. Београд, Владимира Радовановића 2, израдило је Програм за израду плана
детаљне регулације за трасу општинског пута Сремска газела Прогар–Бечмен–Добановци, општина Сурчин, на основу
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”,
бр. 47/03, 34/06), Правилника о садржини, начину израде,
начину вршења стручне контроле, као и условима и начину стављања плана на јавни увид („Службени гласник РС”,
број 12/04) и Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, број 135/04).
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3. Границом плана детаљне регулације обухваћен је простор на подручју општине Сурчин, у складу са програмом.
4. Циљеви израде програма су дефинисање услова за
функционално повезивање са постојећим саобраћајним
коридорима републичког ранга, дефинсиање прикључака
са постојећим путним правцима, прикључци за планиране
комплексе дуж трасе саобраћајнице, коридор и сви технички елементи траса у циљу несметаног функционисања саобраћаја и планираних инфраструктурних система и анализа свих релевантних показатеља који могу бити од утицаја
на доношење одлуке о изради планског документа.
5. У оквиру намене простора предметног плана нису
планирани будући развојни пројекти одређени прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину.
6.Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио је
да план не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката предвиђених прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину у смислу чл. 5 став 1.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС”, број 135/04).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда” и представља саставни део документације плана.
Обр а зложење
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације за трасу општинског пута Сремска газела Прогар–Бечмен–Добановци,
општина Сурчин („Службени лист града Београда”, број
49/08), коју је донела Скупштина градске општине Сурчин
на седници одржаној 1. децембра 2008. године.
За носиоца израде плана одређен је „Урбанистички центар–град” д.о.о. Београд, Владимира Радовановића 2. Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће ГО
Сурчин.
У току израде програма, у погледу услова за заштиту
животне средине, прибављени су услови надлежних комуналних предузећа и надлежних организација и исти су испоштовани приликом дефинисања планираног решења.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, имајући у виду планиране намене којима нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину, утврдио је да предметни план не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже обавези израде
стратешке процене утицаја на животну средину у смислу одредбе чл. 5 став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04),
уз дописе бр. IX-03-350.14-16/09 од 21. децембра 2009. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању
стратешкој процени утицаја на животну средину, Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту
природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП Београдском водоводу и канализацији, ЈКП „Зеленилу Београд”,
Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”,
ЈВП „Србијаводе” – ВЦ „Сава–Дунав” и Заводу за заштиту
споменика културе града Београда.
У остављеном року Секретаријат за заштиту животне
средине, дописом бр. 501.37-1/09-V-04 од 30. децембра 2009.
године и ЈКП „Зеленило – Београд” дописом бр. VII/3 51/1080
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од 4. фебруара 2010.године дали су позитивно мишљење на
Предлог решења о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.
Како Завод за заштиту природе Србије, Градски завод за
јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација”,
Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”,
ЈВП „Србијаводе” – ВЦ „Сава–Дунав” и Завод за заштиту
споменика културе града Београда нису доставили тражено
мишљење у законском року, у складу са одредбама Закона
о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04) сматра се да су сагласни са
Предлогом решења о неприступању стратешкој процени
утицаја на животну средину предметног плана.

19. март 2010.

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове Градске управе под бр. IX-03-350.14-16/09, 16. марта
2010. године.
Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03-350.14-16/09, 16. марта 2010. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

РЕШЕЊЕ

Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 9. марта 2010. године, на основу чл. 46. и 47. Закона о
локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07)
и члана 19. Статута градске општине Звездара („Службени
лист града Београда”, бр. 43/08 и 43/09), донела је

ОДЛУ КУ
О НЕПРИХВАТАЊУ ЗАХТЕВА СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ
СТРАНКЕ ДА СЕ УТВРДИ ПРЕСТАНАК МАНДАТА
ОДБОРНИЦИМА
1. Не прихвата се захтев Српске радикалне странке да се
утврди престанак мандата следећим одборницима:
− Мирослав Бољанац,
− Љиљана Миладиновић,
− Раде Стојадиновић,
− Славиша Дамјановић,
− Славољуб Трајковић,
− Андрија Вукасовић,
− Катарина Васиљевић,
− Зоран Микић,
− Драгољуб Ацковић,
− Војислав Васиљевић,
− Мира Јојић,
− Чедомир Лукић,
− Бојан Пејовић,
а који су изабрани са листе Српске радикалне странке – Томислав Николић.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Звездара
XI бр. 020-4, 9. марта 2010. године
Председник
Стева Павловић, с. р.

Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 9. марта 2010. године, на основу члана 15. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05
и 123/07), члана 16. Решења о оснивању Јавног предузећа
(„Службени лист града Београда” бр. 01/01, 13/01 и 12/04)
и члана 19. тачка 10. Статута градске општине Звездара
(„Службени лист града Београда”, бр. 43/08 и 43/09) доноси

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЗВЕЗДАРА”
1. Разрешава се дужности председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”, представник оснивача Зоран Динов.
2. Именује се за председника Надзорног одбора Јавног
предузећа „Пословни простор Звездара”, представник оснивача, Бојан Стојковић
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Звездара
XI бр. 020–5, 9. марта 2010. године
Председник
Стева Павловић, с. р.

ЗЕМУН
Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 9. марта 2010. године, на основу чл. 46. и 47. Закона о
локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07) и
члана 16. тачка 18. Статута градске општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 14/09 и 45/09), донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Утврђује се престанак мандата одборницима Скупштине градске општине Земун изабраним на изборима одржаним 7. јуна 2009. године, пре истека времена на које су
изабрани, због поднете оставке, и то:
– Тамари Стојановић, са изборне листе За европски Земун – Борис Тадић;
– мр Славку Јерковићу, са изборне листе Српска радикална странка – др Војислав Шешељ;
– Милану Згоњанину, са изборне листе Српска радикална странка – др Војислав Шешељ;
– Гордани Поп-Лазић, са изборне листе Српска радикална странка – др Војислав Шешељ;

19. март 2010.
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2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-237/2010-II/21, 9. марта 2010. године
Председник
Бранислав Тутуш, с. р.

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 9. марта 2010. године, на основу члана 46. став 1. тачка
5. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”,
број 129/07) и члана 19. став 1. Статута градске општине
Земун („Службени лист града Београда”, бр. 14/09 и 15/09),
донела је

ОДЛУ КУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине
градске општине Земун, изабраног на изборима одржаним
7. јуна 2009. године, и то Снежани Вукотић, са изборне листе Српска напредна странка – Томислав Николић, постављењем за заменика јавног правобраниоца градске општине Земун.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-239/2010-II/21, 9. марта 2010. године
Председник
Бранислав Тутуш, с. р.

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 9. марта 2010. године, на основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07) и
чл. 7. и 9. Пословника Скупштине градске општине Земун
(„Службени лист града Београда”, број 28/09), донела је

ОДЛУ КУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Потврђује се мандат одборницима Скупштине градске
општине Земун, изабраним на изборима одржаним 7. јуна
2009. године, и то:
– Славици Стојковић, са изборне листе За европски Земун – Борис Тадић;
– Насеру Афизовићу, са изборне листе Српска напредна
странка – Томислав Николић.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-241/2010-II/21, 9. марта 2010. године
Председник
Бранислав Тутуш, с. р.
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Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 9. марта 2010. године, на основу члана 16. став 1. тачка 1.
и члана 34. став 2. Статута градске општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 14/09 и 45/09), донела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
Члан 1.
У Пословнику Скупштине градске општине Земун
(„Службени лист града Београда”, број 28/09) у члану 56.
став 1. после тачке 6. додаје се нова тачка која гласи:
„7. Комисија за родну равноправност”.
Члан 2.
После члана 62. Пословника Скупштине градске општине Земун додаје се нови члан који гласи:
„Члан 62а
„Комисија за родну равноправност прати остваривање
родне равноправности, обезбеђује систематски рад на успостављању, развијању, спровођењу и промовисању равноправности полова и даје мишљење о предлозима прописа
и одлука из ове области, које доноси Скупштина општине.
У раду Комисије за родну равноправност могу, по позиву, учествовати и друга лица без права одлучивања.
Стручне, организационе и административно-техничке
послове за комисију врши Одељење за друштвене делатности и привреду.”
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-245/2010-II/21, 9. марта 2010. године
Председник
Бранислав Тутуш, с. р.
Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 9. марта 2010. године, на основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број
129/07), члана 86. Статута града Београда („Службени лист
града Београда”, број 39/08) и члана 16. став 1. тачка 4. и
члана 53. став 1. Статута градске општине Земун („Службени лист града Београда'', бр. 14/09 и 45/09), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
Члан 1.
У Одлуци о организацији Управе градске општине Земун
( „Службени лист града Београда'', бр. 19/2009 и 53/2009),
члан 23. мења се и гласи:
„ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Одељење за општу управу врши послове који се односе
на: организацију и рад Управе; утврђивање стратегије развоја, уређења и унапређења система Управе; рационализацију
структуре Управе и поједностављивање административних
процедура коришћењем савремених метода и технологија;
припрему нацрта Одлуке о управи и осталих аката из делокруга рада одељења које доносе органи општине, односно
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припрему и израду нормативних аката и аналитичких материјала из делокруга Управе; ажурирање бирачког списка; обављање стручних и административних послова за органе који
спроводе изборе за одборнике у Скупштини општине; спровођење одређених стручних и административних послова за
потребе Републичке изборне комисије, које својом одлуком
одреди комисија, у поступку спровођења избора; стручне и
административне послове у вези са спровођењем референдума; уређење, организацију и рад мировних већа; надзор над
радом месних канцеларија у саставу одељења; стручне, информатичке статистичко-евиденционе и персоналне послове
из области рада и радних односа запослених и постављених
лица у Управи и изабраних, именованих и постављених лица
у органима општине; пружање правне помоћи грађанима
за остваривање њихових права; стручне и административне послове који се односе на непосредно учешће грађана у
остваривању послова градске општине; послове пријемне
канцеларије, писарнице и архиве; административне и стручне послове из области информационих технологија; и друге
послове који нису стављени у надлежност другог одељења''.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда.”
Скупштина градске општине Земун
Број 06-244/2010-II/21, 9. марта 2010. године
Председник
Бранислав Тутуш, с. р.

Скупштина градске општине Земун, на седници одржаној 9. марта 2010. године, на основу чл. 8. и 9. став 1. Одлуке о Јавном правобранилаштву градске општине Земун
(„Службени лист града Београда”, број 45/09), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Поставља се Снежана Вукотић, дипл. правник, за заменика јавног правобраниоца градске општине Земун, на
период од четири године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-238/2010-II/21, 9. марта 2010. године
Председник
Бранислав Тутуш, с. р.
Скупштинa градске општине Земун на седници одржаној 09. марта 2010. године, на основу члана 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07) и
члана 16. тачка 18. Статута градске општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 14/09 и 45/09), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. У Решењу о именовању Изборне комисије градске општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 38/09 и
39/09) врше се следеће измене:

19. март 2010.

a) Разрешавају се дужности у Изборној комисији градске општине Земун у сталном саставу:
– Недељко Шкорић, члан на предлог Демократске странке,
– Славица Рајачић, секретар.
б) Именују се у Изборну комисију градске општине Земун у сталном саставу:
за члана:
– Петар Алимпић, на предлог Демократске странке,
за секретара:
– Зоран Лукић, дипл. правник.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-248/2010-II/21, 9. марта 2010. године
Председник
Бранислав Тутуш, с. р.
Скупштинa градске општине Земун на седници одржаној 9. марта 2010. године, на основу члана 8. став 1. тачка 2.
Решења о оснивању Јавног предузећа („Службени лист града Београда”, бр. 23/01, 16/04 и 45/09), донела је

РЕШЕЊЕ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЕШЕЊА СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН БРОЈ 06-1255/2009-11 ОД
30. ДЕЦЕМБРА 2009. ГОДИНЕ
1. Ставља се ван снаге Решење о давању сагласности на
Одлуку о оснивању Туристичке организације Земун д.о.о.
зависног друштва ЈП «Пословни простор Земун» број 061255/2009-11 од 30. децембра 2009. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-249/2010-II/21, 9. марта 2010. године
Председник
Бранислав Тутуш, с. р.

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 9. марта 2010. године, на основу члана 8. став 1. тачка 2.
Решења о оснивању Јавног предузећа („Службени лист града Београда”, бр. 23/01, 16/04 и 45/09), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ КОЈЕ ОСНИВА ЈП „ПОСЛОВНИ
ПРОСТОР ЗЕМУН”
1. Даје се сагласност на Одлуку о оснивању Привредног
друштва са ограниченом одговорношћу које оснива ЈП „Пословни простор Земун” 01-65, коју је донео Управни одбор
Јавног предузећа „Пословни простор Земун” на седници
одржаној 9. марта 2010. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-255/2010-II/21, 9. марта 2010. године
Председник
Бранислав Тутуш, с. р.

19. март 2010.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 9. марта 2010. године, на основу члана 16. тачка 10.
Статута градске општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 14/09 и 45/09) и члана 12. Решења о оснивању јавног предузећа („Службени лист града Београда”, бр. 23/01
и 16/04), донела је

РЕШЕЊЕ

Број 5 – 15

одржаним 11. маја 2008. године, пре истека времена на које
је изабран због подношења оставке.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина општине Чукарица
VIII-04 број 06-6/2010, 3. марта 2010. године

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЗЕМУН”
1. Разрешавају се дужности у Управном одбору Јавног
предузећа „Пословни простор Земун”:
– Драган Гаврић, члан,
– Марија Зекић, члан из реда запослених у ЈП „Пословни
простор Земун”.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-246/2010-II/21, 9. марта 2010. године
Председник
Бранислав Тутуш, с. р.

Скупштинa градске општине Земун на седници одржаној 9. марта 2010. године, на основу члана 16. тачка 10.
Статута градске општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 14/09 и 45/09) и члана 12. Решења о оснивању јавног предузећа („Службени лист града Београда”, бр. 23/01
и 16/04), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЗЕМУН”
1. Именују се за чланове Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”, на период од четири године:
– Небојша Симић,
– Весна Никић, запослена у ЈП „Пословни простор Земун”.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-255/2010-II/21, 9. марта 2010. године
Председник
Бранислав Тутуш, с. р.

Заменик председника
Лејла Марковић, с. р.

Скупштина општине Чукарица на 14. седници одржаној 3. марта 2010. године, на основу члана 48. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС'', број 129/07), и
члана 24. Статута градске општине Чукарица („Службени
лист града Београда”, број 44/08), а имајући у виду извештај
општинске Изборне комисије о спроведеним изборима за
одборнике СО Чукарица, одржаним 11. маја 2008. године,
донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
1. Потврђује се мандат oдборнику Скупштине градске
општине Чукарица, изабраном на изборима одржаним 11.
маја 2008. године, Радету Басти, са изборне листе СРС.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина општине Чукарица
VIII-04 број 06-6/2010, 3. марта 2010. године
Заменик председника
Лејла Марковић, с. р.

Скупштина општине Чукарица на 14. седници одржаној
3. марта 2010. године, на основу члана 46. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС'', број 129/07), и члана 24. Статута градске општине Чукарица („Службени лист
града Београда”, број 44/08), донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

ЧУКАРИЦА
Скупштина општине Чукарица на 14. седници одржаној
3. марта 2010. године, на основу члана 46. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС'', број 129/07), и члана 24. Статута градске општине Чукарица („Службени лист
града Београда”, број 44/08), донела је

ОДЛУ КУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
1. Утврђује се да је престао мандат одборнику Љубомиру
Митровићу, са изборне листе СРС изабраном на изборима

1. Утврђује се да је престао мандат одборнику Снежани
Полић, са изборне листе ЧЗЕС, изабраној на изборима одржаним 11. маја 2008. године, пре истека времена на које је
изабрана због подношења оставке.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина општине Чукарица
VIII-04 број 06-6/2010, 3. марта 2010. године
Заменик председника
Лејла Марковић, с. р.

Број 5 – 16

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина општине Чукарица на 14. седници одржаној
3. марта 2010. године, на основу члана 48. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС'', број 129/07), и члана 24.
Статута градске општине Чукарица („Службени лист града
Београда”, број 44/08), а имајући у виду извештај општинске
Изборне комисије о спроведеним изборима за одборнике
СО Чукарица, одржаним 11. маја 2008. године, донела је

19. март 2010.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина општине Чукарица
VIII-04 број 06-6/2010, 3. марта 2010. године
Заменик председника
Лејла Марковић, с. р.

ОДЛУ КУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

МЛАДЕНОВАЦ
1. Потврђује се мандат oдборнику Скупштине градске
општине Чукарица, изабраном на изборима одржаним 11.
маја 2008. године, Весни Скорић, са изборне листе ЧЗЕС.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина општине Чукарица
VIII-04 број 06-6/2010, 3. марта 2010. године
Заменик председника
Лејла Марковић, с. р.

Скупштина општине Чукарица на 14. седници одржаној
3. марта 2010. године, на основу члана 46. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС'', број 129/07), и члана 24. Статута градске општине Чукарица („Службени лист
града Београда”, број 44/08), донела је

ОДЛУ КУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
1. Утврђује се да је престао мандат одборнику Ђорђу
Ђорђевићу, са изборне листе СРС, изабраном на изборима
одржаним 11. маја 2008. године, пре истека времена на које
је изабран због подношења оставке.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина општине Чукарица
VIII-04 број 06-6/2010, 3. марта 2010. године

Скупштина градске општине Младеновац на седници
одржаној 4. марта 2010. године, на основу члана 32. став 1.
тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС”, број 129/07) и члана 18. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града Београда”, број 42/08), а у
складу са одредбама Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 и 97/08), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСТАНОВЉЕЊУ ОПШТИНСКЕ
СТИПЕНДИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ
Члан 1.
У Одлуци о установљењу општинске стипендије за студенте („Службени лист града Београда”, бр. 16/04, 35/04,
6/05, 45/07, 42/08 и 45/09), у члану 2. став 4. мења се и гласи:
„У једној школској години право на стипендију, под условима прописаним овом одлуком, могу остварити највише 54
студента.”
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењиваће се за доделу општинске стипендије студентима академских студија од школске 2009/2010. године.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-9-06-1-2/1/2010, 4. марта 2010. године
Председник
Радета Марић, с. р.

Заменик председника
Лејла Марковић, с. р.

ОБРЕНОВАЦ
Скупштина општине Чукарица на 14. седници одржаној 3. марта 2010. године, на основу члана 48. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС'', број 129/07), и
члана 24. Статута градске општине Чукарица („Службени
лист града Београда”, број 44/08), а имајући у виду извештај
општинске Изборне комисије о спроведеним изборима за
одборнике СО Чукарица, одржаним 11. маја 2008. године,
донела је

ОДЛУ КУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
1. Потврђује се мандат oдборнику Скупштине градске
општине Чукарица, изабраном на изборима одржаним 11.
маја 2008. године, Ани Чарапић, са изборне листе СРС.

Председник градске општине Обреновац, 22. фебруара 2010. године, по прибављеном мишљењу Већа градске
општине са седнице одржане 22. фебруара 2010. године,
на основу члана 23. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС”, бр. 16/97 и 42/98), члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05
и 108/05), члана 52. Статута градске општине Обреновац
(„Службени лист града Београда”, број 44/08) и члана 21.
става 1. Одлуке о оснивању ЈКП „Водовод и канализација”
из Обреновца („Службени лист града Београда”, број 26/06),
поступајући по захтеву ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац бр. 606 од 10. фебруара 2010. године – за давање сагласности на Одлуку Управног одбора о измени Ценовника
основних комуналних производа и услуга УО број 23-8/2010
од 29. јануара 2010. године, донео је

19. март 2010.
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РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ОБРЕНОВАЦ О ИЗМЕНИ
ЦЕНОВНИКА ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
1. Даје се саглaсност на Одлуку Управног одбора ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац УО бр. 23-8/2010 од 29. јануара 2010. године о измени Ценовника основних комуналних производа и услуга, повећањем важећих цена за 6 %.
2. Одлука Управног одбора из тачке 1. овог решења на коју
се даје сагласност примењиваће се од 1. марта 2010. године.
3. О промени цена комуналних производа и услуга на
основу одлуке из тачке 1. овог решења ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац обавестиће Градски секретаријат за
привреду – Управу за цене и надлежна министарства РС.
4. Ово решење са одлуком на коју се даје сагласност (и
пречишћеним текстом ценовника) објавити у „Службеном
листу града Београда”.
Председник градске општине Обреновац
VI-03 бр. 020-1/ 9, 22. фебруара 2010. године
Председник
Жељко Јоветић, с. р.

Управни одбор ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац на 23. седници одржаној 29. јануар 2010. године на основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр.
25/00, 25/02, 107/05 и 108/05), члана 23. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС”, бр. 16/97 и 42/98),
члана 25. Одлуке о оснивању ЈКП „Водовод и канализација”
Обреновац („Службени лист града Београда” број 26/06),
чланa 26. Статута ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац
УО бр.1-1/2006 од 14. децембра 2006. године доноси
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2. Канализација
– за домаћинства
8,80 динара/m3 са ПДВ-ом
– за пословни простор
30,16 динара/m3 са ПДВ-ом
– за установе (корисници чији
је оснивач ГО Обреновац,
установа за МНРО и црквени објекти на територији
општине Обреновац)
10,63 динара/m3 са ПДВ-ом
– за остале кориснике
37,71 динара/m3 са ПДВ-ом.
II. Измењени ценовник на основу ове одлуке ће се примењивати по добијању сагласности oд оснивача, ГО Обреновац.
III. Овлашћују се стручне службе ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац да сачине пречишћен текст Ценовника основних комуналних производа и услуга и исти ће бити
саставни део ове одлуке.
IV. Доношењем ове одлуке, а по добијању сагласности
оснивача, престаје да важи Ценовник основних комуналних производа и услуга ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац („Службени лист града Београда”, број 1/09).
V. Ову одлуку и пречишћени текст ценовника, по добијању сагласности из тачке 2. ове одлуке објавити у „Службеном листу града Београда”.
Управни одбор ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац
УО број 23-8/2010, 29. јануар 2010. године
Председник
Драган Остојић, с. р.

ЦЕНОВНИК
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ОБРЕНОВАЦ
ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
КОЈЕ ПЛАЋАЈУ НЕПОСРЕДНИ КОРИСНИЦИ
(пречишћен текст)

ОДЛУ КУ

Р.
бр.

Назив

О ИЗМЕНИ ЦЕНОВНИКА ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ
ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ОБРЕНОВАЦ

1

Испорука воде
за домаћинства
за пословни простор
за установе: корисници
чији је оснивач ГО Обреновац, установа за МНРО
и црквени објекти на територији општине Обреновац
за остале кориснике
· са потрошњом до 5.000
· са потрошњом од 5.000
- 10.000
· са потрошњом преко
10.000
Kанализацијa
за домаћинства
за пословни простор
за установе: kорисници
чији је оснивач ГО Oбреновац, установа за МНРО
и црквени објекти на територији општине Обреновац
за остале кориснике

I. Доноси се измена Ценовника основних комуналних
производа и услуга које плаћају непосредни корисници ЈКП
„Водовод и канализација" Обреновац („Службени лист града Београда”, број 1/09) тако што се цене повећавају за 6% и
гласе:
1. Испорука воде
– за домаћинства
34,65 динара/m3 са ПДВ-ом
– за пословни простор
104,34 динара/m3 са ПДВ-ом
– за установе (корисници
чији је оснивач ГО Обреновац, установа за МНРО и
црквени објекти на територији општине Обреновац) 43,16 динара/m3 са ПДВ-ом
– за остале кориснике
са потрошњом до 5.000 m3 115,10 динара/m3 са ПДВ-ом
са потрошњом од 5.000 m3
до 10.000 m3
172,63 динара/m3 са ПДВ-ом
са потрошњом преко
10.000 m3
287,72 динара/m3 са ПДВ-ом

2

Јануар 2010. год.
Јед.
Основна
ПДВ Укупно
мере
цена
8%
m3
m3
m3

32,08
96,61
39,96

2,57
7,73
3,20

34,65
104,34
43,16

m3
m3

106,57
159,84

8,53
12,79

115,10
172,63

m3

266,41

21,31

287,72

m3
m3
m3

8,15
27,93
9,84

0,65
2,23
0,79

8,80
30,16
10,63

m3

34,92

2,79

37,71
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Корисници ЈКП „Обреновац” из Обреновца и ЈКП „Топловод” плаћају услуге испоруке воде по цени за установе.
Умањује се цена основне комуналне услуге (испорука воде) за
домаћинства са канализацијом за цену услуге канализације и
20% од цене испоруке воде за домаћинства, а за домаћинства
без канализације за 20% од цене испруке воде под условом
неисправности кућне водоводне инсталације корисника
(инсталације иза водомера) и да су корисници измирили све
своје претходне обавезе.
Умањује се цена основне комуналне услуге (испорука воде)
и канализације 5% од основне цене, за кориснике који су услуге платили у року доспећа (до 25-ог у месецу за претходни месец), почев од испостављеног рачуна за V месец 2007.
године.
Корисницима основних комуналних услуга који нису своје
услуге измирили у року доспећа (25-ог у месецу за претходни
месец), зарачунаваће се затезна камата од 26-ог у месецу за
претходни месец и исказиваће се као посебна ставка, почев
од испостављеног рачуна за V месец 2007. године.
Корисници који остварују право на попуст - субвенције по
основу увођења интервентних мера за заштиту најугроженијих грађана општине Обреновац („Службени лист града
Београда”, бр. 5/05, 18/05, 1/06 и 15/06) остварују право на попуст под условом да до 25-ог у месецу измире, то јест уплате
повлашћену цену за комуналне услуге за претходни месец,
почев од испостављеног рачуна за V месец 2007. године.

Управни одбор ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац
УО број 23-8/2010, 29. јануара 2010. године
Председник
Драган Остојић, с. р.

СУРЧИН
Комисија за прописе на седници одржаној дана 18. марта
2010. године, на основу члана 30. Статута градске општине
Сурчин („Службени лист града Београда”, број 44/08) и члана 50. став 2. Пословника Скупштине градске општине Сурчин („Службени лист града Београда”, број 9/2009), утврдила је пречишћен текст Одлуке о Управи градске општине
Сурчин, без одредби о ступању на снагу.
Скупштина градске општине Сурчин је на основу члана
32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” број 129/07), члана 86. Статута града
Београда, („Службени лист града Београда”, број 39/08) и
члана 18. став 1. тачка 6. Статута градске општине Сурчин,
(„Службени лист града Београда” број 44/08), донела Одлуку о Управи градске општине Сурчин („Службени лист града Београда”, бр. 49/08, 9/09, 19/09, 62/09 и 3/10).

ОД Л У КА
О УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
(пречишћен текст)
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
За вршење управних послова у оквиру права и дужности градске општине Сурчин, (у даљем тексту: општина) и одређених стручних послова за потребе Скупштине
градске општине (у даљем тексту Скупштина), председника градске општине (у даљем тексту: председник) и Већа
градске општине (у даљем тексту: Веће), образује се Управа
градске општине (у даљем тексту: Управа) као јединствен
орган општине.

19. март 2010.

II. НАДЛЕЖНОСТ УПРАВЕ
Члан 2.
Управа општине:
1) припрема прописе и друге акте које доносе Скупштина, председник и Веће ( у даљем тексту: органи општине);
2) извршава одлуке и друге акте органа општине;
3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других
организација у управним стварима из надлежности општине;
4) обавља послове управног надзора над извршавањем
прописа и других општих аката органа општине;
5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање
поверено општини;
6) обавља стручне и друге послове које утврде органи
општине.
Управа редовно подноси извештај о раду Скупштини,
председнику и Већу, о извршавању послова из надлежности
општине и поверених послова.
Акти Управе
Члан 3.
Управа доноси правилнике, наредбе и упутства.
Правилником се разрађују поједине одредбе закона, или
прописа које доносе органи општине.
Наредбом се наређује понашање у ситуацији која има
општи значај за запослене у општини.
Упутством се одређује начин на који организацоине јединице извршавају поједине одредбе аката које доносе органи општине.
Акта наведена у ставу 1. овог члана објављују се на огласној табли општине.
Руковођење Управом
Члан 4.
Управом руководи начелник.
За начелника Управе може бити постављено лице које
има завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци.
Начелника Управе поставља Веће, на основу јавног огласа, на период од пет година.
Начелник Управе има заменика који га замењује у случају његове одсутности или спречености да обавља своју
дужност.
Заменик начелника поставља се на исти начин и под истим условима као начелник Управе.
Одговорност за рад
Члан 5.
Начелник Управе за свој рад и рад Управе, одговара
Скупштини, председнику и Већу, у складу са Статутом општине и овом одлуком.
Начелник и заменик начелника Управе могу поднети
оставку или бити разрешени на образложени предлог председника или пет чланова Већа, у складу са Статутом општине.
Веће је дужно да размотри одговорност начелника Управе ако Скупштина не прихвати извештај о раду или ако
начелник Управе не достави извештај о раду у складу са
чланом 51. Статута општине.

19. март 2010.
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Помоћници председника општине

III. ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ УПРАВЕ

Члан 6.
Председник поставља и разрешава помоћнике председника општине за поједине области, као самосталне извршиоце у Управи.
Помоћници председника покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези са питањима која
су од значаја за развој у областима за које су постављени и
врше друге послове утврђене актом о организацији Управе.
У Управи може бити постављено највише три помоћника председника.
Помоћници председника за свој рад одговарају председнику.

Организационе јединице у Управи

Уређење Управе
Члан7.
Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Управе
доноси начелник Управе уз сагласност Већа.
Овлашћења у вршењу управног надзора
Члан 8.
Управа у обављању управног надзора може:
– наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року;
– изрећи мандатну казну;
– поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ и поднети захтев за
покретање прекршајног поступка;
– издати привремено наређење, односно забрану;
– обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера за које је тај орган надлежан;
– предузети и друге мере за које је овлашћена законом,
прописом или општим актом.
Примена прописа о управном поступку
Члан 9.
У поступку пред Управом, у којем се решава о правима, обавезама и интересима грађана и правних лица, примењују се прописи о управном поступку.
Послове Управе који се односе на остваривање права,
обавеза и интереса грађана и правних лица могу обављати лица која имају прописану школску спрему, положен
стручни испит за рад у органима државне управе и одговарајући радни стаж у струци, у складу са законом и другим
прописом.
Сукоб надлежности
Члан 10.
Веће решава сукоб надлежности између Управе и других
ималаца јавних овлашћења кад на основу одлуке Скупштине одлучују о појединим правима грађана, правних лица
или других странака.
Начелник Управе решава сукоб надлежности између
унутрашњих организационих јединица.
Изузеће
Члан 11.
О изузећу начелника Управе решава Веће.
О изузећу службеног лица у Управи решава начелник.

Члан 12.
У Управи, за вршење сродних послова, образују се унутрашње организационе јединице.
Руководиоце унутрашњих организационих јединица у
Управи распоређује начелник.
Члан 13.
Управа се образује као јединствени орган са унутрашњим организационим јединицама за вршење сродних управних, стручних и других послова под називом «Одсек»,
„Служба” и „Кабинет”, који се уподобљава са одсеком.
Унутрашње организационе јединице у оквиру којих се
обављају послови Управе су:
1) Кабинет председника општине;
2) Одсек за привреду, пољопривреду и заштиту животне
средине;
3) Одсек за грађевинске и комуналне послове;
4) Одсек за инспекцијске послове;
5) Одсек за имовинско-правне и стамбене послове;
6) Одсек за општу управу и друштвене делатности;
7) Одсек за финансије;
8) Кабинет председника Скупштине општине;
9) Служба за заједничке послове;
За обављање одређених послова Одсека за општу управу
и друштвене делатности, образују се месне канцеларије.
Члан 14.
Запослени у Управи и постављена лица дужни су да
своје послове обављају савесно и непристрасно, у складу са
Уставом и законом.
Запослени у Управи и постављена лица не могу се у обављању својих послова руководити политичким убеђењима
нити их изражавати и заступати.
Члан 15.
Начелник координира и усмерава рад Управе, стара се
о обезбеђивању услова рада, о међусобној сарадњи одсека,
служби и кабинета и сарадњи са органима републике и града.
Члан 16.
Радом одсека руководи шеф одсека, радом службе – шеф
службе а кабинетом шеф кабинета.
Члан 17.
Шефови унутрашњих организационих јединица организују рад и обезбеђују ефикасно и законито обављање послова из свог делокруга, старају се о правилном распореду послова, пуној запослености непосредних извршилаца и врше
друге послове по налогу начелника Управе и председника.
За свој рад руководиоци унутрашњих организационих
јединица одговарају председнику и начелнику Управе.
Члан 18.
У Кабинету председника општине обављају се послови:
протокола, организовања посета и пријема код председника, послови односа са јавношћу, сарадња са медијима, организовање конференција за штампу, послови у вези са спровођењем Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја, информисање јавности о раду органа општине, сарадња општине са другим општинама у земљи и иностранству; административно-технички послови и сарадња
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са другим организационим јединицама у вези са припремом материјала ради разматрања и одлучивања надлежних
органа општине.

пијаца, контрола услова и начина држања домаћих животиња
и кућних љубимаца, контрола одржавања кућног реда у стамбеним зградама, одржавање јавних површина.

Члан 19.
У Одсеку за привреду, пољопривреду и заштиту животне средине обављају се послови из области привреде који се
односе на: издавање уверења и обавештења о раду приватних предузетника из постојеће евиденције; евидентирање
уговора закључених за обављање кућних помоћних послова и послова ван просторија послодавца; старање о развоју
угоститељства, занатства, туризма и трговине на подручју
општине; послови овере и издавања радних књижица; послови у области пољопривреде који се односе на заштиту коришћења и унапређења пољопривредног земљишта,
шума, вода, биљног и животињског света, водопривреде;
праћење стања у области пољопривреде и стварање повољнијих услова за обављање ове делатности, организовање
систематске анализе квалитета пољопривредног земљишта,
организовање едукативних скупова пољопривредних произвођача, помагање пољопривредним произвођачима у
вези са уписом у регистар пољопривредних газдинстава;
послови заштите и унапређења животне средине односе се
на праћење стања и предузимање мера за заштиту и унапређење животне средине, доношење и спровођење акционих и
санационих планова од значаја за заштиту животне средине
на подручју општине, у складу са актима Града и старање и
обезбеђивање услова за очување, коришћење и унапређење
подручја са природним лековитим својствима.

Члан 22.
У Одсеку за имовинско-правне и стамбене послове, обављају се послови који се односе на право коришћења средстава у државној својини и старање о очувању и увећању
имовине у складу са законом; заштита, очување и евиденција
имовине општине, припрема документације за укњижбу непокретности општине, послови у вези са експропријацијом,
национализацијом, комасацијом, арондацијом и прометом
земљишта и зграда; давање грађевинског земљишта у закуп
у складу са законом и одлуком града ради изградње објеката
бруто површине до 800 m2 (по ЈУС-у), утврђивање накнаде
за изузете, односно експроприсане непокретности, послови
у вези са започетим а неокончаним поступцима надзиђивања, претварања и припајања заједничких просторија у
станове и пословни простор, откуп станова, спровођење
поступка исељења бесправно усељених лица у станове и
заједничке просторије у стамбеним зградама.

Члан 20.
У Одсеку за грађевинске и комуналне послове обављају
се послови у складу са законом и одлуком града у вези са
изградњом објеката бруто површине до 800 m2 (по ЈУС-у);
доносе се решења у првом степену за изградњу и реконструкцију објеката до 800 m2 бруто површине (по ЈУС-у) и
претварање заједничких просторија у стамбени, односно
пословни простор; послови издавања потврда о усклађености идејног пројекта са издатим изводом из урбанистичког плана, односно актом о урбанистичким условима за
објекте до 800 m2; послови доношења одлука о постављању
привремених објеката на јавним површинама (киосци, баште, покретне тезге...), у складу са прописом града; послови давања мишљења на просторне и урбанистичке планове
које доноси град; предлагања мера за уређење зелених површина и дечијих игралишта и објеката јавне расвете; старање о изградњи, одржавању управљању и коришћењу сеоских, пољских и других некатегорисаних путева; послови
предлагања мера за уређења и одржавања спољног изгледа
пословних и стамбених зграда.
Члан 21.
У Одсеку за инспекцијске послове обављају се послови
инспекцијског надзора над извршавањем закона и прописа
града који се односе на обављање грађевинске делатности:
доношење решења за рушење објеката који су изграђени без
одобрења за изградњу и налога за обуставу радова ако се објекат не гради према одобрењу за изградњу, послови принудног
извршења, као и послови инспекцијског надзора над извршавањем закона и прописа града који се односе на обављање комуналне делатности: старање о одржавању комуналног реда
у општини; вршење надзора над коришћењем објеката, одржавањем стамбених зграда; предузимање мера за уређење и
одржавање спољног изгледа пословних и стамбених зграда и
уређење територије општине; контрола услова и начина постављања и уклањања привремених објеката, контрола рада

Члан 23.
У Одсеку за општу управу и друштвене делатности обављају се нормативно-правни послови који се односе на:
организацију и функционисање Управе, израду нормативно-правних аката из области радних односа (правилници,
пословници, упутства, и сл.); кадровске и опште послове
као и стручне послове везане за остваривање права и обавеза из радног односа запослених у Управи, изабраних и
постављених лица, која остварују права из радног односа;
послове пријемне канцеларије, писарнице и архиве, оверу
потписа, преписа и рукописа; уређење, организацију и рад
мировних већа; oрганизацију рада месних канцеларија и сарадњу са МЗ и јавним предузећима; стручне и административне послове везане за спровођење избора, референдума
и пописа становништва; праћење стања и старање о одржавању (осим капиталног) дечјих вртића и основних школа;
праћење уписа у први разред основне школе, редовног похађања наставе у основним школама и покретање прекршајног поступка против родитеља, односно старатеља, у складу
са законом; сарадње са образовно-васпитним установама, у
циљу утврђивања мера и активности заштите и безбедности
деце, односно ученика за време остваривања образовно васпитног рада и других активности које организује установа;
подстицање развоја културно-уметничког стваралаштава и
аматеризма на свом подручју, обезбеђивање услова за одржавање културних манифестација од значаја за општину;
учествовања у изградњи и одржавању спортских објеката
и установа чији је оснивач општина; праћење потреба и
старање о задовољавању потреба грађана у области спорта, учествовање у реализацији програма школског спорта и
обезбеђивање услове за организовање и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за општину;
обезбеђивање услова за реализацију програма установа и
омладинских организација; доношења акционог плана за
младе општине, у складу са стратегијом и акционим планом
града; заштите и унапређења људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина
и етничких група; предузимање мере у циљу развоја различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са
посебним потребама, као и са лицима која су суштински у
неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активност и пружа помоћ организацијама инвалида и другим
социјално-хуманитарним организацијама на свом подручју;
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послови у области борачко-инвалидске заштите, послови у
вези са остваривањем права избеглиих и интерно расељених лица као поверени послови.
Члан 24.
У Одсеку за финансије, обављају се послови који се односе
на: планирање, припрему и израду одлуке о буџету и решења
о привременом финансирању; праћење буџетских прихода и
примања по уплатним рачунима јавних прихода и праћење
буџетских расхода и издатака за директне и индиректне кориснике буџетских средстава; израда нацрта буџета општине;
израда стручних упутстава која садрже смернице као основ
за израду финансијских планова индиректних буџетских корисника; финансијско планирање; управљање готовинским
средствима; контролу расхода буџета; буџетско рачуноводство и извештавање на нивоу главне књиге трезора; управљање дугом и финансијском имовином; пласирање слободних средстава; праћење и обрачун масе зарада запослених у
Управи, изабраних и постављених лица у органима општине,
и достављање извештаја надлежним органима; финансијско-рачуноводствене послове; формирање књиговодствених
исправа; формирање документације о исплати и обустави законских и других обавеза; контролу новчаних докумената и
инструмената плаћања са аспекта уговорних обавеза и наменског коришћења средстава; благајничко пословање; вођење
пословних књига и других евиденција о корисницима; усаглашавање потраживања и обавеза; статистичко-евиденционе
послове; израду периодичних обрачуна, завршног рачуна и
свих врста финансијских извештаја у складу са законским и
подзаконским актима; консолидацију рачуна и подрачуна директног и индиректних корисника; припрему нацрта аката из
делокруга рада одсека које доносе органи општине; и друге
послове у складу са законским и подзаконским актима.
Члан 25.
У Кабинету председника Скупштине општине обављају
се послови: информисања јавности о раду Скупштине; сазивања, одржавања седница и израда аката Скупштине, Већа,
сталних и повремених радних тела, комисија, и сл.; давања
мишљења и тумачења о усклађености правних и других
општих аката које је донела Скупштина, Веће или њихова
радна тела, са важећим прописима; припремања седница и
обрада материјала за седнице и провера формално-правне
исправности нацрта и предлога аката који се припремају
за седнице и израда аката усвојених на седницама органа
општине; чувања изворних докумената о раду Скупштине,
председника, Већа и др. и вођење евиденције о одржаним
седницама; стручни и административни послови за потребе органа општине.
Члан 26.
У Служби за заједничке послове обављају се послови инвестиционо-техничког и текућег одржавања зграде, уређаја,
инсталација и опреме општине, евиденције коришћења и
издавања основних средстава и ситног инвентара, биротехничких и других средстава, опреме, организовање службеног превоза, сервисирања возила и вођење евиденција;
обезбеђивања услова рада и сервисних услуга; послови
одбране, противпожарне заштите, безбедности и заштите
здравља на раду, осигурања; послови из области јавних набавки; послови пружања правне помоћи грађанима са пребивалиштем на територији општине у виду давања усмених
правних савета, састављања поднесака, исправа, редовних
и ванредних правних лекова, вођења евиденције уписника грађана којима је пружена правна помоћ и евиденције
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наплаћених накнада; послови централе и административно-технички послови за потребе општине.
IV. УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ
Члан 27.
Унутрашње уређење и систематизација радних места
Управе утврђује се општим актом који доноси начелник уз
сагласност Већа.
V. ОДНОС УПРАВЕ И ОСТАЛИХ ОРГАНА ОПШТИНЕ
Члан 28.
Однос Управе према Скупштини заснива се на правима
и дужностима утврђеним законом, Статутом града и Статутом општине.
Управа је обавезна да Скупштину обавештава о вршењу
послова из свог делокруга, даје објашњења и податке из свог
делокруга који су неопходни за рад Скупштине.
Члан 29.
Однос Управе према председнику заснива се на правима
и дужностима утврђеним законом, Статутом града, Статутом општине и овом одлуком.
Председник у спровођењу одлука и других аката Скупштине може Управи издавати упутства и смернице за спровођење истих.
Члан 30.
Веће врши надзор над радом Управе, поништава и укида
акте Управе која нису у сагласности са законом, Статутом
општине и другим актом или одлуком коју доноси Скупштина, и решава у другом степену у управном поступку о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других
организација из изворног делокруга општине.
Однос према грађанима, предузећима и установама
Члан 31.
Управа је дужна да грађанима омогући несметано остваривање њихових права и обавеза, да им даје потребне податке, обавештења и упутства, пружа одговарајућу правну
помоћ и да при том сарађује се грађанима, поштује достојанство личности и чува углед општине.
Члан 32.
Управа је дужна да разматра представке, притужбе, петиције и предлоге грађана, да поступа по њима и о томе
обавештава грађане.
Члан 33.
Одредбе ове одлуке о односима Управе према грађанима
примењују се и на односе према предузећима, установама и
другим организацијама када одлучују о њиховим правима и
интересима заснованим на закону.
Међусобни односи унутрашњих
организационих јединица
Члан 34.
Међусобни односи унутрашњих организационих јединица заснивају се на правима и дужностима утврђеним
законом, Статутом и овом одлуком. Унутрашње организационе јединице дужне су да међусобно сарађују када то захтева природа послова, као и да размењују потребне податке и обавештења у циљу ефикаснијег и квалитетнијег рада.
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VI. ЈАВНОСТ РАДА

Члан 35.
Управа обезбеђује јавност рада давањем информација
средствима јавног информисања, издавањем службених информација, обезбеђивањем услова за несметано обавештавање јавности о обављању послова из свог делокруга и свим
променама које су у вези са организацијом, делокругом,
распоредом радног времена и другим променама.
VII. РАДНИ ОДНОС ЗАПОСЛЕНИХ
Пријем у радни однос
Члан 36.
О правима, обавезама и одговорности запослених у Управи одлучује начелник Управе у складу са законом и овом
одлуком.
О правима, обавезама и одговорности начелника Управе
и његовог заменика одлучује Веће.
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У складу са актом из става 1. овог члана и актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, начелник
Управе утврђује звања, занимања и плате запослених у Управи.
Одговорност запослених
Члан 43.
Запослени у Управи за свој рад одговарају дисциплински и материјално.
Дисциплинска и материјална одговорност запослених утврђује се актом који доноси начелник Управе уз претходно
прибављену сагласност председника општине.
Престанак радног односа
Члан 44.
Радни однос запослених у Управи престаје под условима
и на начин утврђен законом и другим прописима.
VIII. РАДНО ВРЕМЕ

Члан 37.
У радни однос у Управи може бити примљено лице које
поред општих услова утврђених у закону испуњава и посебне услове у погледу стручне спреме, радног стажа и других
знања и вештина утврђених актом о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места.

Члан 45.
Радно време запослених у Управи је 40 часова у радној
недељи. Председник општине својим актом уређује почетак
и завршетак радног времена.

Члан 38.
Одлуку о избору кандидата између пријављених кандидата на оглас, доноси начелник Управе.
Против одлуке о избору, кандидати који су били пријављени на оглас могу да поднесу приговор начелнику Управе
у року од осам дана од дана пријема одлуке о избору.
По доношењу коначне одлуке о избору, начелник Управе
доноси акт о пријему у радни однос и распоређивању на одговарајуће радно место.

Члан 46.
Средства за финансирање послова Управе обезбеђују се
у буџету општине.
Средства за финансирање послова Управе чине:
– средства за исплату плата и накнада изабраних, постављених, именованих и запослених лица;
– средства за посебне намене;
– средства за набавку и одржавање опреме;

Члан 39.
У Управи могу се, ради оспособљавања за вршење одређених послова кроз практичан рад, примати приправници
под условима утврђеним законом.
Приправници се могу примати у својству запослених на
одређено време и ради стручног оспособљавања у својству
волонтера, а број приправника утврђује се актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места.
Распоређивање запослених
Члан 40.
Ако то потребе органа захтевају, запослени у Управи
може бити распоређен на друго радно место у складу са законом и актом о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места.
Члан 41.
Радни однос може бити заснован на одређено време без
објављивања огласа.
Уколико постоје оправдани разлози може се увести пробни рад у складу са законом
Звања, занимања и плате
Члан 42.
Звања, занимања и плате запослених у Управи уређују се
актом начелника Управе уз претходно прибављену сагласност председника општине.

IX. СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА УПРАВЕ

Члан 47.
Средства за исплату плата, накнада и осталих примања
изабраних, постављених, именованих и запослених лица
обезбеђују се у буџету општине.
Распоред средстава за плате врши се Одлуком о буџету
општине, а коначни распоред завршним рачуном.
Одлуку о буџету општине, као и завршни рачун усваја
Скупштина на предлог Већа.
Члан 48.
Средства за материјалне трошкове обезбеђују се за:
– набавку потрошног материјала, ситног инвентара;
– трошкове комуналних услуга (топлотне и електричне
енергије, водоводских услуга, поштанских трошкова, и сл.);
– закуп и одржавање пословних просторија, одржавање
опреме;
– набавку стручних публикација, литературе и штампаних материјала,
– осигурање имовине и лица;
– путне и друге трошкове стручног усавршавања запослених;
Распоред средстава за материјалне трошкове врши се
Одлуком о буџету општине.
Члан 49.
Средства за посебне намене обезбеђују се за:
– одређене потребе Управе у вези са пословима које
врши (накнаде сведоцима, трошкове судских поступака,
стручних комисија и друго);
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– стручно оспособљавање и усавршавање запослених;
– модернизацију рада и остале потребе у складу са законом.
Распоред средстава за посебне намене врши се Одлуком
о буџету општине.
Члан 50.
Средства опреме чине инвентар и друге ствари које Управи служе за њене потребе, а чији је век и опредељује се
Одлуком о буџету општине.
Члан 51.
Управа може остварити приходе својом делатношћу.
Приходи остварени обављањем послова из става 1. овог
члана уносе се у буџет општине.
Члан 52.
Пречишћен текст Одлуке о Управи градске општине
Сурчин обухвата:
1. Одлуку о Управи градске општине Сурчин („Службени лист града Београда”, број 49/08) из које је изоставњен:
члан 54. којим је утврђено да ће акт о унутрашњем уређењу
и систематизацији радних места Управе, донети начелник,
уз сагласност Већа, у року од 60 дана од дана ступања на
снагу ове одлуке; члан 55. којим је утврђено да даном ступања на снагу ове одлуке, организационе јединице Управе
настављају да раде са делокругом утврђеним овом одлуком,
осим послова, који се у складу са чл. 25, 77. и 151. Статута града Београда и чланом 12. Статута градске општине
Сурчин, преносе градској општини или преузимају од стране града, најкасније до 31. децембра 2008. године; члан 56.
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којим је утврђено да даном ступања на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о организацији општинске управе
градске општине Сурчин („Службени лист града Београда”,
бр. 34/04, 38/04, 5/06, 13/06, 6/07, 13/07 и 27/08) и члан 57.
којим је утврђен датум ступања на снагу одлуке;
2. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о Управи градске општине Сурчин („Службени лист града Београда”, број
9/09) из које је изостављен члан 4. којим је утврђен датум
ступања на снагу одлуке;
3. Одлуку о изменама Одлуке о Управи градске општине Сурчин („Службени лист града Београда”, број 19/09) из
које је изостављен члан 3. којим је утврђен датум ступања
на снагу одлуке;
4. Одлуку о измени Одлуке о Управи градске општине
Сурчин („Службени лист града Београда”, број 62/09) из
које је изостављен члан 3. којим је утврђен датум ступања
на снагу одлуке;
5. Одлуку о измени и допуни Одлуке о Управи градске
општине Сурчин („Службени лист града Београда”, број
3/10) из које је изостављен члан 12. којим је утврђен датум
ступања на снагу одлуке;
6. Пречишћен текст не садржи одредбу о ступању на
снагу одлуке.
Скупштина градске општине Сурчин
Комисија за прописе
Број I-06-32/2010, 18. мартa 2010. године
Председник
Бојан Вукеновић, с. р.

САДРЖАЈ
Страна
Правилник о измени и допуни Правилника о
условима и начину остваривања права на регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи,
одмора и рекреације – – – – – – – – – – – – – – – – – –
1
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у „Југоконцерту” из Београда, ул. Теразије бр. 41 – – – – – – – – – –
1
Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у
Дечјем културном центру Београд из Београда, ул. Таковска бр. 8 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
1
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Музеју афричке уметности – збирка Веде и др Здравка Печара
из Београда, ул. Андре Николића бр. 14. – – – – – – –
2
Решење о давању сагласности на Правилник о
уну трашњој организацији и систематизацији послова Белеф центра из Београда– – – – – – – – – – – – – –
2
Решење о давању сагласности на Правилник о
уну трашњој организацији и систематизацији послова у Музеју Николе Тесле, ул. Крунска бр. 51. – – – –
2
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Педагошком
музеју из Београда, ул. Узун Миркова бр. 14. – – – – –
2
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Културном центру Београда из Београда, ул. Кнез Михаилова бр. 6. –
3

Страна
Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Центра за културу Сопот из Сопота, ул. Космајски трг бр. 7 – – – –
3
Решење о давању сагласности Јавном водопривредном предузећу „Београдводе” на Одлуку о висини накнада за одводњавање, наводњавање, коришћење водопривредних објеката и вршење других услуга
у 2010. години ЈВП „Београдводе” са Одлуком – – – –
3
Решење о давању сагласности Јавном комуналном
предузећу „Београдске електране” на Одлуку о цени
прикључка на систем даљинског грејања ЈКП „Београдске електране” за 2010. годину са Одлуком – – –
5
Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације
дела градске потцелине Церак – југозападно од Ибарске магистрале, општина Чукарица – – – – – – – – – –
10
Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације
за трасу општинског пу та Сремска газела Прогар–
Бечмен–Добановци, општина Сурчин – – – – – – – –
11
Акти градских општина
ЗВЕЗДАРА
Одлука о неприхватању захтева Српске радикалне странке да се утврди престанак мандата одборницима – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

12
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Страна
Решење о разрешењу и именовању председника
Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
12
ЗЕМУН
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Земун – – – – – – – –
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Земун – – – – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборницима
Скупштине градске општине Земун – – – – – – – – –
Одлука о допунама Пословника Скупштине градске општине Земун – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији управе градске општине Земун – – – – – – – –
Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца градске општине Земун– – – – – – – – – – – – –
Решење о изменама Решења о именовању Изборне комисије градске општине Земун – – – – – – – – –
Решење о стављању ван снаге Решења Скупштине
градске општине Земун број 06-1255/2009-11 од 30.
децембра 2009. године – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о оснивању Привредног друштва са ограниченом одговорношћу које оснива ЈП „Пословни простор Земун” – – –
Решење о разрешењу чланова Управног одбора
Јавног предузећа „Пословни простор Земун” – – – –
Решење о именовању чланова Управног одбора
Јавног предузећа „Пословни простор Земун” – – – –

12
13
13
13
13
14
14
14
14
15
15
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Страна
ЧУКАРИЦА
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Чукарица – – – – – – – – – – – – –
15
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Чукарица – – – – – – – – – –
15
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Чукарица – – – – – – – – – – – – –
15
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Чукарица – – – – – – – – – –
16
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Чукарица – – – – – – – – – – – – –
16
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Чукарица – – – – – – – – – –
16
МЛАДЕНОВАЦ
Одлука о измени Одлуке о установљењу општинске стипендије за студенте – – – – – – – – – – – – – – –

16

ОБРЕНОВАЦ
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и
канализација” Обреновац о измени Ценовника основних комуналних производа и услуга са Одлуком и
пречишћеним текстом Ценовника – – – – – – – – – –

16

СУРЧИН
Одлука о Управи градске општине Сурчин – пречишћен текст – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

18
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