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GRADA BEOGRADA
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10. мај 2010. године

Скупштина града Београда на седници одржаној 4. маја
2010. године, на основу члана 48. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС”, бр. 107/05 и 72/09 – др.
закон) и одредбама члана 25. став 1. тачка 18. и члана 31.
Статута града Београда („Службени лист града Београда”,
бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУ КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ АПОТЕКЕ
„БЕОГРАД”
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Апотеке „Београд” („Службени
лист града Београда”, број 24/06), члан 1. мења се и гласи:
„Град Београд оснива здравствену установу за обављање
фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу
за територију града Београда.”
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 5-183/10-С, 4. маја 2010. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 4. маја
2010. године, на основу члана 4. став 3. 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 7. став 1. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС”, број 129/07), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број
129/07) и члана 31. став 1. тачка 8. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУ КУ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАД-ПУТ”
Члан 1.
Овом одлуком врши се измена оснивачког акта – Решења о организовању радне организације „Београд-пут”
као јавног комуналног предузећа број 3-573/89 од 21. децембра 1989. године, уписаног у регистар Окружног привредног суда Решењем Фи.бр.13712/04 регистарског уложка

Цена 200 динара

1-1332-00 и у регистар Агенције за привредне регистре Решењем БД-31856/2005 од 23. јуна 2005. године, у складу са
одредбама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса.
Јавно комунално предузеће из става 1. овог члана основано је и послује средствима у државној својини на којима
право коришћења има град Београд.
Члан 2.
Оснивач јавног комуналног предузећа „Београд-пут” је
град Београд (у даљем тексту: оснивач).
Члан 3.
Предузеће послује под пословним именом Јавно комунално предузеће „Београд-пут”, Београд (у даљем тексту:
предузеће).
Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП „Београд-пут”
Седиште предузећа је у Београду, улица Нушићева бр. 21.
Пословно име и седиште предузећа из ст. 1. и 2. овог
члана не може се променити без претходне сагласности оснивача.
Члан 4.
Претежна делатност коју предузеће обавља је:
– 45230 – Изградња саобраћајница, писта и спортских
терена – израда, реконструкција, уређење и одржавање улица, локалних и некатегорисаних путева, саобраћајних објеката и друге опреме пута на територији града Београда.
Члан 5.
Поред делатности из претходног члана предузеће обавља и следеће делатности:
45110 – Рушење и разбијање објеката; земљани радови;
45210 – Груби грађевински радови и специфични радови нискоградње – редовно и појачано одржавање и заштита
улица, локалних и некатегорисаних путева и саобраћајних
објеката на њима: мостова, тунела, подвожњака, надвожњака, вијадуката, трамвајских пруга оспособљених за моторни
саобраћај изузев колосека и електроинсталације, потпорних
и обложних зидова, тргова и других саобраћајних објеката;
45340 – Остали инсталациони радови – постављање и
одржавање саобраћајне сигнализације и друге опреме пута;
45440 – Бојење и застакљивање – бојење ознака на путевима и просторима за паркирање;
74202 – Пројектовање грађевинских и других објеката
– сарадња на изради планова инвестиционих програма града,
надзор над објектима који су делатност предузећа, израда инвестиционо-техничке документације за појачано одржавање;
90000 – Одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и
сличне активности – одржавање градских саобраћајница у

Број 12 – 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

зимским условима посипањем сољу и агрегата, а по потреби уклањање снега и леда са улица и путева;
63214 – Услуге у друмском саобраћају – пратеће активности везане за рад путева, мостова, тунела и сигналних
система.
Предузеће може обављати и друге делатности утврђене
Статутом и уз предходну сагласност оснивача.
Предузеће не може променити делатност без сагласности оснивача.
Оснивач оснива предузеће са посебним правом обављања делатности наведених у чл. 4. и 5. ове одлуке.
Члан 6.
Предузеће може да обавља послове и услуге у спољнотрговинском промету у оквиру регистроване делатности.
Члан 7.
Оснивач је дужан да:
1. обезбеди предузећу материјалне, техничке и друге услове за несметано вршење делатности;
2. остварује надзор и контролу над обављањем делатности;
3. предузима мере за унапређење делатности.
Члан 8.
Предузеће је дужно да систематски пружа комуналне услуге из члана 4. ове одлуке, у складу са позитивним прописима, а у циљу вршења трајне и континуиране делатности
према потребама корисника услуга и оснивача.
Члан 9.
Оснивач има право да у случају поремећаја у пословању
предузећа, у складу са законом, предузима мере којима ће
обезбедити услове за несметан рад, пословање и управљање
предузећем и то:
1. извршити промену унутрашње организације у предузећу;
2. разрешити постојеће органе и именовати привремене
органе предузећа;
3. ограничити права располагања одређеним средствима;
4. предузети друге мере предвиђене законом којим се
уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса или другим законом.
Члан 10.
Предузеће се обавезује да у року од једне године покрене
поступак за процену капитала код овлашћеног процењивача.
Члан 11.
Средства за рад за обављање делатности предузеће обезбеђује: из буџета оснивача, обављањем делатности за које је
регистровано, као и из других извора у складу са законом.
Делатност предузећа, која се финансира из средстава
буџета оснивача, финансира се на основу годишњег програма пословања који доноси Управни одбор предузећа.
Програм се доставља оснивачу ради давања сагласности
најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину.
Програм се сматра донетим када на њега сагласност да
оснивач.
Члан 12.
Предузеће самостално иступа у правном промету у своје
име и за свој рачун.
За обавезе према трећим лицима, настале у пословању
предузећа, предузеће одговара целокупном својом имовином.
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Оснивач не одговара за обавезе предузећа, осим у случајевима предвиђеним овом одлуком.
Члан 13.
Органи предузећа су:
– Управни одбор, као орган управљања,
– Директор, као орган пословођења,
– Надзорни одбор, као орган надзора.
Члан 14.
Управни одбор, као орган управљања предузећем, има
председника и 12 чланова.
Председника и чланове управног одбора именује и разрешава оснивач.
Управни одбор чине председник и осам представника
оснивача и четири представника запослених у предузећу, а
који се предлажу на начин утврђен статутом предузећа.
Председник и чланови управног одбора именују се на
период од четири године.
Члан 15.
Управни одбор обавља следеће послове:
1. утврђује пословну политику;
2. доноси статут предузећа и друга општа акта;
3. доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја;
4. доноси годишњи програм пословања;
5. одлучује о повећању и смањењу основног капитала
предузећа;
6. усваја извештаје о пословању предузећа и годишњи
обрачун;
7. одлучује о расподели добити и покрићу губитака;
8. доноси одлуку о ценама услуга;
9. одлучује о прибављању непокретности, стављању хипотеке на непокретности у складу са законом;
10. одлучује о статусним променама и промени облика
предузећа, оснивању нових предузећа;
11. утврђује цену рада директора;
12. одлучује о издавању, продаји и куповини акција, као
и продаји удела у Јавном предузећу или куповини удела у
другом предузећу или другом привредном друштву;
13. доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења;
14. доноси инвестиционе одлуке;
15. доноси акте о општим условима за вршење комуналних услуга;
16. доноси опште акте предузећа за које законом или
статутом није утврђена надлежност другог органа;
17. доноси пословник о свом раду;
18. утврђује мере заштите и унапређења животне средине;
19. врши и друге послове утврђене оснивачким актом и
статутом.
Члан 16.
Ради заштите општег интереса у предузећу надлежни
органи оснивача дају сагласност на следеће одлуке из члана 15.
ове одлуке:
– на одлуке из члана 15. став 1. тач. 2, 3, 5, 10, 12. и 15.
сагласност даје Скупштина града Београда;
– на одлуке из члана 15. став 1. тач. 4, 6, 7, 9. и 13. када
су у питању средства обезбеђења веће вредности сагласност
даје Градско веће;
– на одлуку из члана 15. став 1. тачка 8. сагласност даје
градоначелник.
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Члан 17.
Предузеће заступа и представља директор предузећа.
Директора предузећа именује и разрешава оснивач, на основу претходно спроведеног јавног позива.
Мандат директора траје четири године, с тим што исто
лице може бити поново именовано. Оснивач може до именовања директора предузећа да именује вршиоца дужности
директора, најдуже за период од једне године.
Директор обавља све послове предвиђене законом, статутом или оснивачким актом.
Члан 18.
Надзорни одбор има председника и осам чланова, које
именује и разрешава оснивач.
Надзорни одбор чине шест представника оснивача и
три представника из реда запослених у предузећу.
Председник и чланови надзорног одбора именују се на
период од четири године.
Надзорни одбор надзире пословање предузећа; прегледа
годишњи извештај, годишњи обрачун и предлог за расподелу добити.
Надзорни одбор најмање једном годишње подноси оснивачу извештај о извршеном надзору.
Извештај из става 5. овог члана Надзорни одбор доставља истовремено и Управном одбору.
Члан 19.
Предузеће има статут, којим се уређује унутрашња организација предузећа, ближе дефинишу послови и начин
одлучивања органа предузећа и друга питања од значаја за
пословање предузећа у складу са законом и другим прописима.
Статут доноси Управни одбор и упућује га оснивачу на
сагласност.
Измене и допуне статута врше се на начин и по поступку
за доношење овог акта.
Члан 20.
Оснивач по потреби, а најмање једном годишње, разматра извештај о пословању предузећа.
Члан 21.
Органи предузећа и запослени имају право и дужност
да обезбеђују услове да се пословање предузећа врши на
начин којим се у највећој мери штити животна средина од
угрожавања. Субјекти из става 1. овог члана, дужни су да
спречавају и отклањају штетне последице загађивања ваздуха, земљишта и воде, буке и др., који угрожавају животну
средину или доводе у опасност животе и здравље људи.
Члан 22.
По доношењу ове одлуке, предузеће ће извршити
усклађивање интерних аката.
Члан 23.
Постојећи органи предузећа: директор, Управни и Надзорни одбор настављају да врше дужност до истека мандата.
Члан 24.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 3-184/10-С, 4. маја 2010. године
Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 4.
маја. 2010. године, на основу члана 141. став 2. Закона о
здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр. 107/05
и 72/09 – др. закон) и члана 31. тачка 9. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10),
донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
И ДОПУНАМА СТАТУТА ДОМА ЗДРАВЉА
„СТАРИ ГРАД”
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама
Статута Дома здравља „Стари град”, коју је донео Управни
одбор Дома здравља „Стари град”, на седници одржаној
22. јула 2009. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”
Скупштина града Београда
Број 110-181/10-С, 4. маја 2010. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 4. маја.
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) и
члана 31. став 1. тачка 9. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТАРНУ ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ЈКП „БЕОГРАД-ПУТ”
Члан 1.
1. Даје се сагласност на Статутарну Одлуку о изменама
и допунама Статута ЈКП „Београд-пут” бр. IV/9 15/64 од
10. марта 2010. године.
Члан 2.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 110-182/10-С, 4. маја 2010. године
Председник
Александар Антић, с. р.

На основу члана 2. Одлуке о измени Одлуке о установљењу награде града Београда „Светислав Стојановић”
(„Службени лист града Београда”, број 42/09), Комисија за
прописе Скупштине града Београда утврдила је пречишћен
текст Одлуке о установљењу награде града Београда „Светислав Стојановић”.
Пречишћен текст Одлуке о установљењу награде града
Београда „Светислав Стојановић” обухвата Одлуку о установљењу награде града Београда „Светислав Стојановић”
објављену у „Службеном листу града Београда” број 21/02
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са изменама и допунама ове одлуке објављеним у „Службеном листу града Београда” бр. 5/03, 7/03,7/05 и 42/09.
Пречишћен текст не садржи одредбе у којима је одређено време ступања на снагу тих одлука.
Скупштина града Београда
Комисија за прописе
Број С-15-06-28/10, 4. маја 2010. године
Председник
Милош Хетлеровић, с. р.

ОД Л У КА
О УСТАНОВЉЕЊУ НАГРАДЕ ГРАДА БЕОГРАДА
„СВЕТИСЛАВ СТОЈАНОВИЋ”
(пречишћен текст)
Члан 1.
Град Београд установљава награду за изузетне резултате
остварене у области заштите од пожара.
Награда се додељује сваке године поводом свечаности
града Београда – Дани Београда 16–19. априла.
Члан 2.
Награда се додељује појединцу и ватрогасној јединици.
Члан 3.
Награда се додељује појединцу који је у години која претходи години у којој се награда додељује показао пожртвованост, колегијалност и несебичност у вршењу ватрогасне
службе или појединцу који је постигао подвиг у спречавању
или гашењу пожара, спасавању грађана и њихове имовине, као и отклањању других опасности по живот и здравље
људи и материјалних добара.
Награда се додељује ватрогасној јединици која је дуже
време радом и залагањем остварила резултате у раду који
превазилазе просечан радни учинак, односно показала изузетну успешност у конкретним акцијама.
Члан 4.
Годишње се могу доделити једна награда за појединца и
једна за ватрогасну јединицу.
Награда се може доделити истом лицу, односно истој јединици само једанпут.
Члан 5.
Право предлагања кандидата за награду имају: Управа
противпожарне полиције Секретаријата за унутрашње послове за град Београд Министарства унутрашњих послова,
Ватрогасни савез Београда и сваки грађанин.
Предлог се подноси у писаном облику и треба да садржи
податке и потребну документацију на основу које се може
утврдити да ли су испуњени услови за доделу награде.
Члан 6.
Одлуку о додељивању награде доноси одбор који образује Скупштина града Београда, на предлог Градског већа
града Београда.
Актом о образовању одбора утврђује се састав и број
чланова одбора.
Председник и чланови одбора именују се на време од
две године.
Ако за време трајања мандата члан одбора престане да
врши функцију из ма ког разлога, Скупштина града Београ-
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да, на предлог Градског већа града Београда именује новог
члана, с тим да његов мандат траје до истека мандата замењеног члана одбора.
Административно-техничке послове за потребе одбора
врши Служба за скупштинске послове и прописе Градске
управе.
Члан 7.
Председник и чланови Одбора имају право на накнаду
за рад у одбору.
Градоначелник сваке године утврђује висину накнаде из
става 1. овог члана.
Члан 8.
Град Београд позив за предлагање кандидата за награду
објављује у једном од дневних листова који излазе у Београду, најкасније до 31. јанура у години у којој се награда додељује.
Позив садржи услове и рок за подношење предлога.
Предлози за награду достављају се Служби из става 5.
члана 6. ове одлуке најкасније до 20. фебруара у години у
којој се награда додељује.
Члан 9.
Одлуку о додељивању награде Одбор доноси на седници
већином гласова свих чланова одбора.
Члан одбора који је предложен за награду не учествује у
раду одбора за доделу те награде.
Члан 10.
Награда се додељује у виду дипломе.
Уз диплому се додељује новчани износ награде, чију висину сваке године утврђује градоначелник града Београда, у
оквиру средстава утврђених буџетом града за годину у којој
се награда додељује.
Новчани део награде за ватрогасну јединицу наменски
се усмерава за куповину ватрогасне опреме.
Члан 11.
Дана 19. октобра 2002. године, као дана ступања на снагу
Одлуке о установљењу награде града Београда „Светислав
Стојановић” („Службени лист града Београда”, број 21/02)
престала је да важи Одлука о установљењу награде града
Београда „Светислав Стојановић” („Службени лист града
Београда”, број 25/85).
Члан 12.
Изузетно од одредбе члана 7. ст. 1. и 3. Одлуке о установљењу награде града Београда „Светислав Стојановић”
(„Службени лист града Београда”, број 21/02), позив за
предлагање кандидата за награду у 2003. години требало
је да буде објављен до 25. фебруара 2003. године као дана
истека рока од три дана од дана ступања на снагу Одлуке
о изменама и допунама Одлуке о установљењу награде града Београда „Светислав Стојановић” („Службени лист града Београда”, број 5/03), а предлоге је требало доставити
најкасније до 20. марта 2003. године.
На основу члана 16. Одлуке о измени и допуни Одлуке о
јавним паркиралиштима („Службени лист града Београда”,
број 42/09), Комисија за прописе Скупштине града Београда утврдила је пречишћен текст Одлуке о јавним паркиралиштима.
Пречишћен текст Одлуке о јавним паркиралиштима
обухвата Одлуку о јавним паркиралиштима објављену у
„Службеном листу града Београда”, број 18/03 са изменама
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и допунама објављеним у „Службеном листу града Београда”, бр. 3/06 и 42/09.
Пречишћен текст не садржи одредбе у којима је одређено време ступања на снагу тих одлука.
Скупштина града Београда
Комисија за прописе
Број С-15-06-28/10, 4. маја 2010. године
Председник
Милош Хетлеровић, с. р.

ОД Л У КА
О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
(пречишћен текст)
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и начин организовања
послова у обављању комуналне делатности одржавања јавних простора за паркирање (у даљем тексту: јавна паркиралишта), као и услови коришћења јавних паркиралишта на
територији града Београда.
Члан 2.
Делатност из члана 1. ове одлуке на подручју градских
општина: Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица, обавља јавно комунално предузеће које је основао
град Београд.
За обављање делатности из члана 1. ове одлуке на подручју градских општина: Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин, градска општина
може основати јавно предузеће или обављање те делатности
поверити јавном комуналном предузећу које је основао град
Београд, другом предузећу, односно предузетнику.
Члан 3.
Јавна паркиралишта у смислу одредаба ове одлуке јесу
јавне саобраћајне површине и посебни простори одређени
за паркирање моторних возила.
Јавна паркиралишта могу бити општа и посебна.
Јавним паркиралиштима, у смислу одредаба ове одлуке,
не сматрају се посебни простори за паркирање моторних
возила који припадају одређеном објекту (пословни или
стамбени објекат и др.), као и простори одређени за паркирање одређене врсте возила (такси стајалишта и др).
Члан 4.
Општа паркиралишта су делови коловоза, тротоара
или површине између коловоза и тротоара и друге саобраћајне површине посебно обележене за паркирање моторних возила.
Општа паркиралишта одређује организациона јединица Градске управе града Београда надлежна за послове саобраћаја (у даљем тексту: организациона јединица Градске
управе надлежна за послове саобраћаја).
Члан 5.
Посебна паркиралишта су објекти и површине уређени
и изграђени за паркирање моторних возила са контролисаним уласком и изласком возила.

Број 12 – 5

Контрола уласка и изласка возила са посебног паркиралишта врши се постављањем рампе и изградњом или постављањем објекта за наплату.
Посебна паркиралишта могу бити трајног и привременог карактера.
Члан 6.
Организациона јединица Градске управе надлежна за
послове саобраћаја у зависности од потребе паркирања
својим актом одређује просторе за паркирање, зоне паркирања и дозвољено време паркирања у тим зонама, као и дозвољено време паркирања на јавним паркиралиштима ван
зонираног подручја.
Актом из става 1. овог члана јавна паркиралишта се
могу категорисати према зонама и дозвољеном времену
паркирања.
Члан 7.
Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном сигнализацијом у складу са прописима о безбедности саобраћаја.
Јавна паркиралишта имају на видном месту истакнуто
обавештење које садржи: зоне, категорије моторних возила
која се могу паркирати, начин паркирања и наплате, као и
временско ограничење коришћења јавног паркиралишта.
Члан 8.
О обележавању општих паркиралишта стара се организациона јединица Градске управе надлежна за послове
саобраћаја.
О одржавању и обележавању посебних паркиралишта
стара се јавно комунално предузеће, односно друго предузеће или предузетник из члана 2. ове одлуке (у даљем тексту: предузеће).
II. КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА
Члан 9.
Јавна паркиралишта се користе за паркирање моторних
возила правних, физичких лица и предузетника (у даљем
тексту: корисник).
Корисником паркиралишта у смислу одредаба ове одлуке сматра се возач или власник возила, ако возач није идентификован.
Организациона јединица Градске управе надлежна за
послове саобраћаја дужна је да на општем а предузеће на
посебном паркиралишту, у зависности од капацитета, одреди паркинг места за возила инвалида.
Категорије инвалида које могу користити јавна паркиралишта из става 3. овог члана одређује организациона јединица Градске управе града Београда надлежна за послове
социјалне заштите, која издаје и налепницу за обележавање
возила ових корисника.
Члан 10.
Посебна паркиралишта се могу, изузетно, по одобрењу
организационе јединице Градске управе надлежне за послове саобраћаја, привремено користити за друге намене
(за потребе аутошколе, забавних и спортских манифестација и др).
Члан 11.
За паркирање возила хитне медицинске помоћи, полиције, војске и ватрогасних возила, када у току интервентних
акција користе опште паркиралиште, не плаћа се услуга
паркирања.
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Члан 12.
Физичка лица, предузетници и правна лица (станари,
инвалиди, корисници пословног простора) на просторима
и под условима које организациона јединица Градске управе надлежна за послове саобраћаја утврди својим актом из
члана 6. ове одлуке могу јавна паркиралишта користити као
повлашћени корисници.
Повлашћеним корисницима из става 1. овог члана предузеће издаје повлашћену паркинг карту.
Физичком лицу се може издати највише једна повлашћена
паркинг карта, а правном лицу и предузетнику највише три.
Повлашћену паркинг карту повлашћени корисник може
користити искључиво за возило за које је ова карта издата.

путем, корисник прихвата прописане услове за коришћење
јавног паркиралишта.
Предузеће нема обавезу чувања возила и не сноси одговорност за оштећење или крађу возила.

Члан 13.
Организациона јединица Градске управе надлежна за
послове саобраћаја може, изузетно одобрити резервацију
општих паркиралишта државним органима, органима јединица локалне самоуправе, јавним службама, дипломатских
и другим страним представницима, другим правним лицима и предузетницима.
Резервацију општих паркиралишта организациона јединица из става 1. овог члана може одобрити и инвалидним
лицима из члана 9. став 4. ове одлуке.
Услове за паркирање из става 1. овог члана утврђује организациона јединица Градске управе надлежна за послове
саобраћаја, актом из члана 6. ове одлуке.

Члан 18.
Корисник који поступа супротно одредбама чл. 15. и 16.
став 2. ове одлуе дужан је да плати доплатну карту.
Налог за плаћање доплатне паркинг карте издаје овлашћени контролор и уручује га кориснику. Када контролор
није у могућности да уручи налог кориснику, причвршћује
га на возилу.
Достављање налога за плаћање доплатне карте на начин из става 2. овог члана сматра се уредним и доцније
оштећење или уништење налога нема утицај на ваљаност
достављања и не одлаже плађање доплатне паркинг карте.
Корисник паркирања дужан је поступити по примљеном налогу и платити доплатну паркинг карту у року од
осам дана на начин назначен у налогу.

Члан 14.
За коришћење јавног паркиралишта корисник је дужан
да плати одговарајућу накнаду коју утврђује предузеће за
одређено време коришћења.
За коришћење општег паркиралишта са резервацијом,
корисник поред накнаде, плаћа и локалну комуналну таксу,
у складу са посебном одлуком.
Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, коришћење обележеног паркинг места за инвалидна лица из члана 9. став 4. ове
одлуке је бесплатно.
Надлежни орган оснивача даје сагласност на ценовник
предузећа.
Члан 15.
Корисник јавног паркиралишта је обавезан да:
а) плати коришћење паркинг места према времену задржавања на прописан начин,
б) поступа у складу са ограничењем времена коришћења
паркинг места утврђеним актом из члана 6. ове одлуке,
в) користи паркинг место у складу са саобраћајним знаком, хоризонталном и вертикалном сигнализацијом којом
је означено паркинг место.
III. НАПЛАТА ПАРКИРАЊА
Члан 16.
За коришћење услуге корисник је дужан да у возилу
поседује важећу паркинг карту или паркирање плати електронским путем.
Корисник паркиралишта дужан је да:
а) истакне купљену паркинг карту с унутрашње стране
предњег ветробранског стакла возила или плати паркирање
путем мобилног телефона и
б) користи исправно паркинг карту и у њу унесе тачне
податке.
Истицањем паркинг карте, односно заустављањем возила на паркинг месту, ако се плаћање врши електронским

Члан 17.
Контролу паркирања, односно исправност коришћења
јавних паркиралишта врше овлашћени контролори предузећа.
Контролори предузећа имају службену легитимацију и
носе службена одела.
Предузеће издаје легитимацију и утврђује изглед службеног одела.

IV. ЗАБРАНЕ
Члан 19.
На јавним паркиралиштима забрањено је:
а) паркирање возила супротно саобраћајном знаку, хоризонталној и вертикалној сигнализацији (паркирање на
претплатном паркинг месту, ометање коришћења паркиралишта и др),
б) паркирање возила вез важећих регистарских таблица,
в) остављање неисправног или хаварисаног возила, односно прикључног возила без сопственог погона,
г) заузимање паркинг места путем ограђивања или на
други начин ометање паркирања других возила.
V. НАДЗОР
Члан 20.
Надзор над применом одредаба ове одлуке врши организациона јединица Градске управе надлежна за послове
саобраћаја.
Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке и аката донетих на основу ове одлуке, као и над обављањем комуналне делатности врши комунална инспекција
градске општине.
Члан 21.
У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор
је овлашћен да:
1. нареди извршење утврђених обавеза и предузимање
мера за отклањање недостатака;
2. нареди уклањање возила и других ствари;
3. предузме друге мере у складу са законом и прописима
града Београда.
Када је на јавном паркиралишту возило паркирано,
односно остављено супротно забранама из члана 19. ове
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VI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист града Београда”, бр. 18/03, 3/06 и 42/09) до 25. децембра 2009.
године као дана истека рока од 90 дана од дана ступања на
снагу Одлуке измени и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист града Београда”, број 42/09).
До доношења акта из става 1. овог члана требало је да се
примењују акти о одређивању зона и дозвољеном времену
паркирања на јавним паркиралиштима на територији града Београда који су били на снази дана 25. септембра 2009.
године као дана ступања на снагу Одлуке измени и допуни
Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист града
Београда”, број 42/09).

Члан 22.
Новчаном казном од 5.000 до 500.000 динара казниће се
за прекршај предузеће ако:
1. на прописан начин не одржава и обележава посебна
паркиралишта (члан 8. став 2).
2. на посебним паркиралиштима не одреди паркинг места за возила инвалида (члан 9. став 3).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном
казном од 250 до 25.000 динара одговорно лице у предузећу.

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 и 6/10), секретар Секретаријата за
урбанизам и грађевинске послове, доноси

одлуке, комунални инспектор ће наложити кориснику да
возило одмах уклони.
Уколико се корисник не налази на лицу места, или одбије да уклони возило из става 2. овог члана, комунални инспектор ће донети решење којим ће наложити да се возило
уклони у најкраћем могућем року, који се може одредити и
на минуте, под претњом принудног извршења. Ово решење
се уручује или на погодан начин причвршћује на возило, уз
назначење дана и часа када је причвршћено и тиме се сматра да је достављање уредно извршено.

Члан 23.
Новчаном казном од 5.000 до 250.000 динара казниће се
за прекршај предузеће или друго правно лице ако:
1. користи јавно паркиралиште супротно одредбама 12,
2. користи јавно паркиралиште супротно одредбама
члана 13,
3. не поступи у складу са одредбама чл. 15. и 16. став 2,
4. поступа супротно одредбама члана 19.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном
казном од 250 до 25.000 динара одговорно лице у правном
лицу.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 2.500 до 200.000 динара.
За прекршај из става 1. тач. 1, 3. и 4. овог члана казниће
се физичко лице новчаном казном од 250 до 25.000 динара.
Члан 24.
Новчаном казном од 500 до 5.000 динара казниће се за
прекршај контролор уколико не носи службено одело или
службену легитимацију.
VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
Дана 15. јула 2003. године као дана ступања на снагу
Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист града
Београда”, број 18/03) престала је да важи Одлука о јавним
паркиралиштима („Службени лист града Београда”, бр.
20/93, 31/93, 4/94, 4/96 и 6/99) и сва акта донета на основу те
одлуке, осим аката које су градске општине Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац и Сопот донеле на
основу овлашћења из члана 5. став 2. те одлуке.
Члан 26.
Орган Градске управе надлежан за послове саобраћаја
требало је да донесе акт из члана 7. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист града Београда”, број 18/03) до
14. септембра 2003. године као дана истека рока од 60 дана
од дана ступања на снагу те одлуке.
Члан 27.
Организациона јединица Градске управе надлежна за
послове саобраћаја требало је да донесе акт из члана 7.

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БАТАЈНИЦА, ОПШТИНА ЗЕМУН
1. Приступа се стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације насеља Батајница, општина Земун (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 макро локацију 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,
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– 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.
5. За носиоца израде извештаја о стратешкој процени
одређује се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд,
ул. Палмотићева бр. 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 17 месеци од дана ступања на
снагу Одлуке о изради Плана детаљне регулације насеља
Батајница, општина Земун.
Средства за израду извештаја о стратешкој процени
обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу
Београда, Његошева бр. 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, 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
члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда”.

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-03-350.14-15/09 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, 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 Завод за заштиту природе Србије,
дописом бр. 03-406/2 од 22. фебруара 2010. год. и Секретаријат за заштиту животне средине, дописом бр. 501.37/2010-V-04 од 23. фебруара 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”, Институту 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 Секретаријата за урбанизам и грађевинске
послове Градске управе под IX-03-350.14-15/09, 28. априла
2010. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације насеља Батајница,
општина Земун, 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 члана 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),

Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03-350.14-15/09, 28. априла 2010. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.

На основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на
путевима („Службени гласник РС”, број 41/09) и члана 23.
Одлуке о Градској управи („Службени лист града Београда”,
бр. 51/08, 61/09 и 6/10), секретар Секретаријата за саобраћај
Градске управе града Београда доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ
УЛИЦА У КОЈИМА СЕ УВОДИ ПОСЕБАН РЕЖИМ
САОБРАЋАЈА (ПЕШАЧКЕ ЗОНЕ)
Члан 1.
У Решењу о одређивању улица у којима се уводи посебан
режим саобраћаја (пешачке зоне) („Службени лист града
Београда”, број 40/09), у члану 1. став 1. алинеја 1, речи: „од
Емилијана Јосимовића” замењују се речима: „од Француске”.
У истом члану, ставу и алинеји после речи: „Господар
Јевремовој (од Француске до Скадарске)” брише се реч:
„и” и иставља зарез а после речи: „Његошевој (од Краља
Милана до Светозара Марковића)” ставља се зарез и
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додају речи: „Емилијана Јосимовића и Гостиварској (од
Никшићке до Качерске)”.
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ПОКА ЗАТЕ Љ
РАСТА ЦЕНА НА МАЛО У АПРИЛУ 2010. ГОДИНЕ

Члан 2.
Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

Завод за информатику и статистику обавештава кориснике да раст цена на мало у априлу 2010. године износи
0,8% у односу на претходни месец.

Град Београд – Градска управа града Београда
Секретаријат за саобраћај
IV – 01 број 344.16-910/10, 6. маја 2010. године

Град Београд – Градска управа града Београда
Завод за информатику и статистику
Број 053-23/10-XVII-01, 4. маја 2010. године

Секретар
Драгољуб Ђаконовић, с. р.

Директор
Слободан Карановић, с. р.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ЗЕМУН
Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 29. априла 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”, бр. 28/09 и 5/10),
донела је

ОДЛУ КУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине градске
општине Земун, изабраном на изборима одржаним 7. јуна
2009. године, и то:
– Мирјани Златић, са изборне листе Српска напредна
странка – Томислав Николић.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-530/2010-II/21, 29. априла 2010. године
Председник
Бранислав Тутуш, с. р.

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 29. априла 2010. године, на основу члана 16. став 1. тачка
1. Статута градске општине Земун („Службени лист града
Београда”, бр. 14/09 и 45/09) донела је

ОДЛУ КУ
О ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
Члан 1.
У Статуту градске општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 14/09 и 45/09), у члану 12. у ставу 1. после
тачке 1. додаје се нова тачка која гласи:
„1а. доноси стратегије од локалног значаја у складу са
актима града”.
У истом члану и ставу, тачка 5. мења се и гласи:
„отуђује и даје у закуп грађевинско земљиште у јавној
својини, у складу са законом и одлуком града, ради изградње објеката до 800 m2 бруто развијене грађевинске
површине, осим отуђења и давања у закуп грађевинског
земљишта непосредном погодбом у поступку легализације;

решава по захтевима за поништај правоснажног решења о
изузимању из поседа градског грађевинског земљишта; решава по захтевима за престанак права коришћења грађевинског земљишта за које је решење о давању на коришћење
ради изградње, односно последњу измену решења, донео
надлежни орган градске општине”.
У истом члану и ставу тачка 6. мења се и гласи:
„доноси решење у првом степену о грађевинској дозволи
за изградњу или реконструкцију објеката до 800 m2 бруто
развијене грађевинске површине и претварању заједничких
просторија у стамбени, односно пословни простор, осим
у поступцима легализације објеката на територији gрада;
врши послове инспекцијског надзора над изградњом објеката за које грађевинску дозволу издаје градска општина;”
У истом члану и ставу, тачка 7. мења се и гласи:
„одлучује о постављању и уклањању мањих монтажних
објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни
мобилијар), у складу са прописом града;”
У истом члану и ставу, у тачки 9. после речи; „комунални
ред” додају се речи; „врши инспекцијски надзор у комуналној
области у складу са посебном одлуком Скупштине града”.
У истом члану и ставу, у тачки 13. после речи; „у складу
са законом” додају се речи; „организује послове који се односе на: превоз деце и њихових пратилаца ради похађања
припремног предшколског програма на удаљености већој
од 2 km и ученика основне школе на удаљености већој од
4 km од седишта школе; превоз, смештај и исхрану деце и
ученика са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност
места становања од школе; превоз ученика на републичка и
међународна такмичења;”.
У истом члану и ставу, после тачке 19. додаје се нова тачка која гласи:
„19 а. учествује у заштити и спасавању људи, материјалних и културних добара и животне средине у ванредним
ситуацијама и ублажавању и отклањању њихових последица, у складу са законом и актима града;”.
Члан 2.
У члану 39. у ставу 3. испред речи; „предлог председника” додаје се реч; „образложени”.
Члан 3.
У члану 42. после тачке 6. додаје се нова тачка 6 а. која гласи:
„6 а. доноси процену угрожености и план заштите и спасавања у ванредним ситуацијама”.
У истом члану после тачке 9. додаје се нова тачка 10. која
гласи:
„10. обавља и друге послове у складу са законом, другим
прописима и овим статутом”.
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Члан 4.
У члану 101. став 2. после речи „за избор заштитника
грађана” ставља се тачка, а текст до краја става брише се.
Члан 5.
У члану 107. став 1. алинеја 3. мења се и гласи:
„регионалног просторног плана, просторног плана за
делове административног подручја града ван обухвата генералног плана, односно генералног урбанистичког плана, са
елементима просторног плана јединице локалне самоуправе
и програма имплементације регионалног просторног плана,”.
Члан 6.
Поднаслов испред члана 112. мења се и гласи:
„Утврђивање предлога акта о промени Статута”.
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Прописи градске општине ускладиће се са одредбама
ове одлуке до 31. децембра 2010. године.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Члан 10.
По ступању на снагу ове одлуке Комисија за прописе и
локалну самоуправу утврдиће пречишћен текст Статута
градске општине Земун и исти ће бити објављен у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-535/2010-II/21, 29. априла 2010. године

Члан 7.
У члану 112. речи; „Нацрт акта” замењују се речима:
„Предлог акта”

Председник
Бранислав Тутуш, с. р.

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 29. априла 2010. године, на основу члана 32. став 1. тачка 2.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), чл. 77. до 79. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС”, број 54/09) и члана 16. став 1. тачка 2. Статута градске општине Земун („Службени лист града Београда”,
бр. 14/09 и 45/09), донела је

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН ЗА 2009. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У завршном рачуну буџета градске општине Земун, у билансу стања на дан 31. децембра 2009. године утврђена је укупна актива у износу од 4.600.221.311,60 динара и укупна пасива у износу од 4.600.221.311,60 динара.
Структура активе и пасиве из Обрасца 1 дата је у наредној табели:
Актива
Синт.
конто
011
014
015
016
111
121
122
123
131

Пасива

Назив

Износ (дин)

Некретнине и опрема
Природна имовина
Нефинансијска имовина
Нематеријална имовина
Дугорочна домаћа финансијска имовина
Новчана средства
Краткорочна потраживања
Краткорочни пласмани
Активна временска разграничења
Свега актива

152,271,799.80
4,332,884,744.14
3,498,364.03
7,075,176.63
19,895.17
93,798,929.95
9,296,619.14
614,434.30
761,348.44
4,600,221,311.60

Синт.
конто
211
244
245
251
252
254
291
311
321

Назив
Домаће дугорочне обавезе
Обавезе за социјално осигурање
Обавезе за остале расходе
Примљени аванси, депозити и кауције
Обавезе према добављачима
Остале обавезе
Пасивна временска разграничења
Капитал
Утврђивање резултата пословања
Свега пасива

Износ (дин)
11,981,355.80
6,000.00
3,902,045.28
291,107.48
783,775.43
666,278.30
4,869,410.22
4,482,208,140.84
95,513,198.25
4,600,221,311.60

Члан 2.
I – Укупно остварени приходи и примања буџета градске општине Земун за 2009. годину износе 784.103.721,00 динара,
и чине их:
1. Пренета неутрошена средства из претходне године
130.589.247,95
2. Приходи текуће године
428.383.531,43
3. Приходи из буџета града за посебне намене
17.570.166,92
– за одржавање локалних избора
8.833.759,92
– за извршење решења грађевинске инспекције
4.000.000,00
– за извршење решења комуналне инспекције
1.500.000,00
– за унапређење пољопривреде
2.911.607,00
– канцеларија за младе
324.800,00
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4. Примања од продаје покретне имовине
5. Приходи из буџета републике за посебне намене
– за Повереништв комесеријата за избеглице – колективни центар
7.467.416,00
– за набавку грађевинског материјала за Повереништво комесеријата за избеглице 2.625.000,00
– пројекат „Еко чувари”
139.251,64
– накнада за боловање ГО Земун
5.595.336,85
– накнада за боловање ЈП „Пословни простор Земун”
551.825,30
6. Наменски приход од закупа
7. Приход од продаје нефинансијске имовине – откуп станова
8. Сопствени приход индиректног корисника

192.000,00
16.378.829,79

129.344.921,05
5.347.993,76
56.489.030,10

II – Укупно извршени расходи и издаци буџета градске општине Земун за 2009. годину износе 690.464.851,45 динара, и
чине их:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Расходи за рад извршних и законодавних органа
Расходи за спровођење локалних избора
Расходи за рад Управе ГО Земун
Расходи за рад Јавног правобранилаштва
Расходи за рад месних заједница
Расходи за социјалну заштиту
Расходи за заштиту животне средине
Расходи за капитални буџет
Расходи за Колективни центар за избегла, прогнана и привремено расељена лица
Расходи за образовање
Расходи за културу
Расходи за рекреацију и спорт
Расходи за верске заједнице, етничке и мањинске групе и лица са посебним потр.
Расходи развоја заједнице
Расходи за трансакцију јавног дуга
Расходи из наменских средстава
Расходи ЈП „Пословни простор Земун”

61.764.872,31
8.833.759,92
266.313.784,85
12.740.548,69
4.823.864,25
602.509,05
14.525.999,77
17.799.844,56
7.322.381,46
27.255.014,37
8.347.855,00
1.737.523,00
610.000,00
6.328.335,93
2.281.432,44
131.867.582,45
117.309.543,40

Члан 3.
Планирани и остварени приходи и примања по врстама и планирани и извршени расходи и издаци по основним наменама исказани су у табеларном прегледу:
БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА

Опис
Укупни приходи и примања
1. Порези
1.1 Порез на приход од пољопривреде и шумарства
1.2. Порез на доходак, добит и капиталне добитке – земљиште
1.3. Порез на имовину
1.4. Порез на добра и услуге – ЛКТ
1.5. Остали порески приходи –ЛКТ
2. Донације и трансфери
2.1. Ненаменски трансфери од републике
2.2. Наменски трансфери од републике за Комесаријат
2.3. Наменски трансфер од републике за пројекат Еко чувари 08
2.4. Наменски трансфер из Трезора града – спровођење избора
2.5. Наменски трансфер из Трезора града – изврш. грађ. инсп.
2.6. Наменски трансфер из Трезора града – изврш. комун. инсп.
2.7. Наменски трансфер из Трезора града – канцелар. за младе
2.8. Наменски трансфер из Трезора града – уређење пољ. земљ.
3. Други приходи

Шифра
економске
класификације
71
711
711
713
714
716
73
733
733
733
733
733
733
733
733
74

Одлука о буџету
за 2009. годину
675.363.563,64
271.896.000.00
389.000,00
17.820.000,00
120.068.000,00
68.519.000,00
65.100.000,00
131.008.658,64
106.383.000,00
6.750.000,00
139.251,64
9.000.000,00
4.000.000,00
1.500.000,00
324.800,00
2.911.607,00
279.195.312,00

Завршни рачун
буџета за 2009.
годину
653.514.473,05
264.065.850,26
504.525,92
15.960.882,62
124.836.543,84
72.891.403,32
49.872.494,56
134.184.981,52
106.383.146,96
10.092.416,00
139.251,64
8.833.759,92
4.000.000,00
1.500.000,00
324.800,00
2.911.607,00
248.924.479,12
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Опис
3.1. Камате
3.2. Накнада за коришћење простора и грађ. земљишта – ЛКТ
3.3. Приход од давања у закуп са ПДВ-ом
3.4. Сопствени приход ЈП „Пословни простор”
3.5. Општинске административне таксе
3.6. Приходи које својом делатношћу остваре органи
3.7. Приходи од новчаних казни (мандатне казне)
3.8. Мешовити и неодређени приходи – остали приходи у корист
нивоа општине
3.9. Мешовити и неодређени приходи – сред. остварена актив.
из ком. стамб. об. – откуп станова
4. Меморандумске ставке за рефундацују расхода
4.1. Меморанд. ставке за реф. расхода из текуће год. – боловање
4.2. Меморанд. ставке за реф. расхода из текуће год. – боловање
– ЈП „Пословни простор Земун”
4.3. Меморанд. ставке за реф. расхода из претходне год. – болов.
5. Примања од продаје основних средстава
5.1. Примања од продаје осталих основних средстава
Пренета неутрошена средства из претходне године
(класа 3, извор финансирања 10, 13, 15)

Шифра
економске
класификације
741
741
742
742
742
742
743
745
745
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за 2009. годину

Завршни рачун
буџета за 2009.
годину

7.000.000,00
17.000.000,00
163.349.000,00
63.657.312,00
3.107.000,00
2.650.000,00
1.383.000,00
16.249.000,00

6.895.456,70
18.373.792,91
154.985.671,53
56.489.030,10
2.646.244,00
2.889.928,22
635.100,00
661.261,90

4.800.000,00

5.347.993,76

77
771
771

6.147.162,15
4.576.956,75
551.825,30

772
81
813

1.018.380,10
192.000,00
192.000,00
130.589.247,95

3

Укупни расходи и издаци

130.589.247,95

812.689.218,59

690.464.851,45

I. Текући расходи

4

681.371.126,70

603.215.616,98

1. Расходи за запослене

41

311.792.394,53

297.978.037,65

1.1. Плате, додаци и накнаде запосленима

411

249.173.282,27

234.237.574,91

1.2. Социјални доприноси на терет послодавца

412

44.680.297,26

42.047.926,23

1.3. Социјална давања запосленима

414

3.490.000,00

8.168.546,65

1.4. Накнаде трошкова за запослене

415

12.096.815,00

11.987.044,18

1.5. Награде запиосленима и остали посебни расходи

416

2.352.000,00

1.536.945,68

2. Коришћење роба и услуга

42

189.320.166,39

157.620.033,80

2.1. Стални трошкови

421

31.068.360,55

31.169.187,89

2.2. Трошкови путовања

422

656.313,71

570.862,74

2.3. Услуге по уговору

423

47.271.557,73

43.834.118,28

2.4. Специлализоване услуге

424

44.171.931,31

34.904.099,59

2.5. Текуће поправке и одржавање

425

50.896.656,05

31.789.170,29

2.6. Материјал

426

15.255.347,04

15.352.595,01

3. Отплата камата

44

900.000,00

586.082,93

3.1. Отплата домаћих камата

441

900.000,00

586.082,93

5. Трансфери осталим нивоима власти

46

68.595.377,87

44.022.894,30

5.1. Трансфери осталим нивоима власти

463

65.145.377,87

44.022.894,30

5.2. Остале дотације и трансфери

465

3.450.000,00

0,00

6. Социјална заштита из буџета

47

2.730.368,49

3.153.213,79

6.1. Накнаде за социјалну заштиту из буџета

472

2.730.368,49

3.153.213,79

7. Остали расходи

48

106.487.745,06

99.855.354,51

7.1. Донације невладиним организацијама

481

35.731.364,71

35.654.089,76

7.2. Порези, обавезне таксе и казне

482

43.308.766,79

36.547.726,92

7.3. Новчане казне и пенали по решењу судова

483

27.447.613,56

27.653.537,83
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8.Средства резерве

49

1.545.074,36

8.1. Стална резерва

499

100.000,00

8.2. Текућа резерва

499

1.445.074,36

II. Издаци за нефинансијску имовину

5

129.318.091,89

85.553.884,96

1. Основна средства

51

129.318.091,89

85.553.884,96

1.1. Зграде и грађевински објекти

511

81.633.347,17

40.418.842,24

1.2. Машине и опрема

512

44.886.764,71

42.384.439,71

1.3.Остале некретнине и опрема

513

1.132.800,00

1.132.800,00

1.3. Нематеријална имовина

515

1.665.180,01

1.617.803,01

III. Издаци за отплату главн. и наб. фин. имовине

6

2.000.000,00

1.695.349,51

1. Отплата главнице

61

2.000.000,00

1.695.349,51

Члан 4.
Стање Консолидованог рачуна трезора градске општине Земун на дан 31. децембра 2009. године износи 93.688.588,45
динара:
– Градска општина Земун – Извршење буџета
86.708.172,33
– ЈП „Пословни простор Земун” – општина Земун
63,95
– ЈП „Пословни простор Земун” – „Лето на Гардошу”
428,15
– Градска општина Земун – стамбено-комунална изградња
6.837.062,20
– ЈП „Пословни простор Земун” – сопствени приход
142.861,82
Члан 5.
Неутрошена средства на рачуну ГО Земун – Извршење буџета у износу од 86.708.172,33 динара чине:
– наменска средства закупа
наменска средства закупа из 2008. године
наменска средства закупа из 2009. године

58.208.742,25
23.661.264,33
34.547.477,92

– средства из буџета града Београда за посебне намене
за извршење решења грађевинске инспекције
за извршење решења комуналне инспекције
за унапређење пољопривреде
канцеларија за младе

2.559.088,26
1.500.000,00
2.911.607,00
324.800,00

– средства из буџета републике за посебне намене
за редован рад Колективног центра
за набавку грађевинског материјала за избеглице

245.506,44
2.625.000,00

– средства из текућих прихода и примања
пренета средства из 2008. године
средства из текућих прихода и примања 2009. године

7.295.495,26

2.870.506, 44

18.333.428,38
4.429.992,70
13.903.435,68

Члан 6.
Неутрошена средства која су наменски опредељена из члана 5. став 1. алинеје 1–3. у укупном износу 68.374.743,95 динара преносе се у 2010. годину и распоредиће се за исте намене.
Неутрошена средства из текућих прихода и примања из члана 5. став 1. алинеја 4. у износу 18.333.428,38 динара преносе се у 2010. годину и распоредиће се за покриће расхода и и издатака за орган Управе – проширене надлежности у износу
7.673.652,33 динара и за покриће расхода и издатака за капитални буџет у износу 10.659.776,05 динара.
Члан 7.
Неутрошена средства сопствених прихода буџета – средства од откупа станова на којима је градска општина Земун
имала право располагања износе 6.837.062,20 динара и преносе се у 2010. годину за исте намене.
II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 8.
Укупни планирани и извршени расходи и издаци на терет остварених прихода и примања у буџету градске општине
Земун, по корисницима средстава – носиоцима раздела, као и ближим наменама – позиције, износе:

1

Изв. фин

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Екон. клас

Позиција

Функција

Глава

Раздео

Број 12 – 14

10. мај 2010.
Одлука о буџету за 2009.
извршење

Одлука о буџету за 2009.
Расходи и издаци

Средства
из буџета

Додатна
средства

Укупна
средства

Средства
из буџета

Додатна
средства

Укупна
средства

%
изв

1

2

3

4

5

6

7

33.714.000,00

33.714.000,00

32.043.749,46

32.043.749,46 95,05

5.920.000,00

5.920.000,00

5.735.830,95

5.735.830,95 96,89

СКУПШТИНА, ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
1.01

Скупштина, председник општине,
општинско веће
110

Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде
за запослене
Социјални доприноси на терет
послодавца

1/0

411

2/0

412

3/0

415

Накнаде трошкова за запослене

800.000,00

800.000,00

789.570,43

789.570,43 98,70

4/0

421

Стални трошкови

477.404,18

477.404,18

477.404,18

477.404,18 100,00

5/0

422

Трошкови путовања

35.136,26

35.136,26

35.136,26

35.136,26 100,00

6/0

423
472

8/0

481

9/0

499

Услуге по уговору
10.310.882,51 11.180.496,00 21.491.378,51
Накнаде за социјалну заштиту
из буџeта
541.309,52
50.000,00
591.309,52
Дотације невладиним
организацијама
1.035.010,71
70.000,00 1.105.010,71
1.545.074,36
– 1.545.074,36
Средства резерви
– Стална
100.000,00
– Текућа
1.445.074.36

10.310.882,51 10.699.081,07 21.009.963,58 97,76

7/0

Укупно за функцију 110

54.378.817,54 11.300.496,00 65.679.313,54

50.968.894,02 10.795.978,29 61.764.872,31 94,04

Укупно за Главу 1.01

54.378.817,54 11.300.496,00 65.679.313,54

50.968.894,02 10.795.978,29 61.764.872,31 94,04

1,02

541.309,52

38.095,22

579.404,74 97,99

1.035.010,71

58.802,00
–

1.093.812,71 98,99
– 0,00

Избори – Локални
110

Извршни и законодавни органи
9/1

416

Награде запосленима и остали
посебни расходи

9/2

421

Стални трошкови

9/3

422

Трошкови путовања

9/4

423

Услуге по уговору

9/5

426

Материјал

175.000,00

9/6

481

Дотације невладиним организацијама

277.754,00

Укупно за функцију 110

9.000.000,00

Укупно за Главу 1.02

1.448.000,00

1.448.000,00

1.448.000,00

1.448.000,00 100,00

819.246,00

819.246,00

785.077,95

785.077,95 95,83

85.000,00

85.000,00

84.920,00

84.920,00 99,91

6.195.000,00

6.195.000,00

6.125.650,60

6.125.650,60 98,88

175.000,00

112.357,32

112.357,32 64,20

277.754,00

277.754,05

277.754,05 100,00

9.000.000,00

8.833.759,92

8.833.759,92 98,15

9.000.000,00

9.000.000,00

8.833.759,92

8.833.759,92 98,15

54.378.817,54

54.378.817,54

50.968.894,02

50.968.894,02 93,73

9.000.000,00

8.833.759,92

Извори финансирања за раздео 1
1 Из буџета
7 Донације од осталих нивоа власти

9.000.000,00

13 Пренета средства
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1
2

8.833.759,92 98,15

11.300.496,00 11.300.496,00

10.795.978,29 10.795.978,29 95,54

63.378.817,54 11.300.496,00 74.679.313,54

59.802.653,94 10.795.978,29 70.598.632,23 94,54

ОПШТИНСКА УПРАВА
2.01

Општинска управа
130

Опште услуге
Плате, додаци и накнаде
за запослене
Социјални доприноси на терет
послодавца

160.840.000,00
28.850.000,00

59.297,26 28.909.297,26

27.587.154,55

12/0 414

Социјална давања запосленима

1.970.000,00

1.970.000,00

1.968.028,20

13/0 415

Накнаде трошкова за запослене

14/0 421

Стални трошкови

15/0 422

Трошкови путовања

16/0 423

Услуге по уговору

17/0 424

Специјализоване услуге

18/0 425

Текуће поправке и одржавање

19/0 426

Материјал

20/0 482

Порези, обавезне таксе и казне

10/0 411
11/0 412

Укупно за функцију 130

9.770.000,00
13.268.760,31

331.282,27 161.171.282,27 153.451.142,61

9.782.815,00

9.509.357,82

4.130.000,00 17.398.760,31

12.815,00

12.729.844,19

331.282,27 153.782.424,88 95,42
59.297,26 27.646.451,81 95,63
4.951.438,70

6.919.466,90 351,24

12.815,00

9.522.172,82 97,34

4.124.234,44 16.854.078,63 96,87

256.177,45

205.000,00

461.177,45

256.177,45

122.310,15

378.487,60 82,07

5.198.606,76

1.187.000,00

6.385.606,76

5.024.245,73

1.085.608,43

6.109.854,16 95,68

15.601.198,47 20.571.530,33 36.172.728,80
979.910,43
8.863.324,57
188.572,91

710.000,00

10.184.214,91 20.168.657,93 30.352.872,84 83,91

1.689.910,43

979.910,43

3.970.000,00 12.833.324,57

8.863.324,57

50.000,00

238.572,91

188.572,91

705.109,60

1.685.020,03 99,71

3.969.808,69 12.833.133,26 100,00
41.249,01

229.821,92 96,33

245.786.550,90 31.226.924,86 277.013.475,76 230.741.973,37 35.571.811,48 266.313.784,85 96,14
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1

070

21/0 472

560

2

3

Број 12 – 15
4

5

6

7

Социјална помоћ угроженом
становништву некласификована
на другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета

580.758,97

50.000,00

630.758,97

558.658,97

43.850,08

602.509,05 95,52

Укупно за функцију 070

580.758,97

50.000,00

630.758,97

558.658,97

43.850,08

602.509,05 95,52

Заштита животне средине некласификована на другом месту
22/0 423

Услуге по уговору

23/0 424

Специјализоване услуге

24/0 426

Материјал
Новчане казне и пенали по решењу
судова

25/0 483

Укупно за функцију 560
Укупно за Главу 2.01
2.02

41.776,74

41.776,74

41.776,74

41.776,74 100,00

221.568,20

221.568,20

221.568,20

221.568,20 100,00

49.040,80

49.040,80

49.040,80

49.040,80 100,00

13.900.000,00

13.900.000,00

13.810.771,06

13.810.771,06 99,36

14.212.385,74

– 14.212.385,74

14.123.156,80

– 14.123.156,80 99,37

260.579.695,61 31.276.924,86 291.856.620,47 245.423.789,14 35.615.661,56 281.039.450,70 96,29

Капитални буџет
130

Опште услуге
26/0 511
27/0 512

2.03

Зграде и грађевински објекти

11.822.979,47

4.553.271,01 16.376.250,48

3.547.924,03

Машине и опрема

12.971.020,53

12.971.020,53

12.971.020,53

1.280.900,00

12.971.020,53 100,00

4.828.824,03 29,49

Укупно за функцију 130

24.794.000,00

4.553.271,01 29.347.271,01

16.518.944,56

1.280.900,00 17.799.844,56 60,65

Укупно за Главу 2.02

24.794.000,00

4.553.271,01 29.347.271,01

16.518.944,56

1.280.900,00 17.799.844,56 60,65

3.300.000,00

3.300.000,00

3.044.776,34

3.044.776,34 92,27

630.000,00

630.000,00

545.014,80

545.014,80 86,51

222.000,00

218.956,42

218.956,42 98,63

931.681,93

748.681,93

161.836,42

910.518,35 97,73

93.836,74

10.761,60

104.598,34 84,46

Месне заједнице
160

Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту
28/0 411
29/0 412

Плате, додаци и накнаде за запослене
Социјални доприноси на терет
послодавца

30/0 414

Социјална давања запосленима

31/0 415

Накнаде трошкова за запослене

222.000,00

32/0 421

Стални трошкови

748.681,93

33/0 423

Услуге по уговору

34/0 426

Материјал

2.04
070

–
183.000,00

–

–
93.836,74

30.000,00

123.836,74

–

Укупно за функцију 160

4.994.518,67

213.000,00

5.207.518,67

4.651.266,23

172.598,02

4.823.864,25 92,63

Укупно за Главу 2.03
Повереништво комесаријата за
избеглице
Социјална помоћ угроженом
становништву некласификована
на другом месту

4.994.518,67

213.000,00

5.207.518,67

4.651.266,23

172.598,02

4.823.864,25 92,63

5.650.026,80

5.650.026,80

5.648.363,01

5.648.363,01 99,97

35/0 421

Стални трошкови

36/0 423

Услуге по уговору

554.000,17

554.000,17

570.464,57

570.464,57 102,97

37/0 425

Текуће поправке и одржавање

210.000,00

210.000,00

207.875,80

207.875,80 98,99

38/0 426

Материјал
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета

224.144,93

224.144,93

220.378,08

220.378,08 98,32

39/0 472

2.05

212.300,00

212.300,00

675.300,00

675.300,00 318,09

Укупно за функцију 070

–

6.850.471,90

6.850.471,90

–

7.322.381,46

7.322.381,46 106,89

Укупно за Главу 2.04

–

6.850.471,90

6.850.471,90

–

7.322.381,46

7.322.381,46 106,89

Основно и средње образовање
912

Основно образовање
39/1 423

Услуге по уговору

2.000.000,00

2.000.000,00

40/0 463

Трансфери осталим нивоима власти 37.787.400,00
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
855.000,00

37.787.400,00

25.959.014,37

25.959.014,37 68,70

855.000,00

855.000,00

855.000,00 100,00

Укупно за функцију 912

26.814.014,37 65,98

41/0 472

920
42/0 472

–

0,00

40.642.400,00

40.642.400,00

26.814.014,37

Средње образовање
Накнаде за социјалну заштиту из
буџета

441.000,00

441.000,00

441.000,00

441.000,00 100,00

Укупно за функцију 920

441.000,00

441.000,00

441.000,00

441.000,00 100,00

41.083.400,00

41.083.400,00

27.255.014,37

27.255.014,37 66,34

Укупно за Главу 2.05

Број 12 – 16

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
1

2.06

2

3

10. мај 2010.
4

5

6

7

Рекреација, спорт, култура и вере
860
43/0 481

2.07

Рекреација, спорт, култура и вере
Донације невладиним
организацијама

8.348.600,00

8.348.600,00

8.342.523,00

Укупно за функцију 860

8.348.600,00

–

8.348.600,00

8.342.523,00

–

8.342.523,00 99,93

Укупно за Главу 2.06

8.348.600,00

–

8.348.600,00

8.342.523,00

–

8.342.523,00 99,93

8.342.523,00 99,93

Канцеларија за младе
150

Опште јавне услуге – истраживање
и развој
43/1 424

2.08

Специјализоване услуге

324.800,00

–

0,00

Укупно за функцију 150

324.800,00

–

324.800,00

324.800,00
–

–

–

0,00

Укупно за Главу 2.07

324.800,00

–

324.800,00

–

–

–

0,00

Пољопривреда
421

Рекреација, спорт, култура и вере
43/2 424

Специјализоване услуге

2.911.607,00

–

0,00

Укупно за функцију 421

2.911.607,00

–

2.911.607,00

–

–

–

0,00

Укупно за Главу 2.08

2.911.607,00

–

2.911.607,00

–

–

–

0,00

Извори финансирања за раздео 2
1 Из буџета
7 Донације од осталих нивоа власти

334.300.214,28
8.736.407,00

13 Пренета средства
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2
ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
ЗЕМУН”

3
3.01

2.911.607,00

334.300.214,28 300.824.550,86

300.824.550,86 89,99

6.889.251,64 15.625.658,64

1.366.986,44 12.312.599,91 13.679.586,35 87,55

36.004.416,13 36.004.416,13

32.462.272,98 32.462.272,98 90,16

343.036.621,28 42.893.667,77 385.930.289,05 302.191.537,30 44.774.872,89 346.966.410,19 89,90

ЈП „Пословни простор Земун”
410

Општи економски и комерцијални
послови по питању рада
44/0 411
45/0 412

Плате, додаци и накнаде за запослене
Социјални доприноси на терет
послодавца

7.471.000,00

7.471.000,00

6.548.628,07

6.548.628,07 87,65

46/0 414

Социјална давања запосленима

1.520.000,00

1.520.000,00

1.249.079,75

1.249.079,75 82,18

47/0 415

Накнаде трошкова за запослене

1.042.000,00

1.042.000,00

1.204.795,09

1.204.795,09 115,62

48/0 416

Награде запосленима и остали
посебни расходи

49/0 421

Стални трошкови

50/0 422

Трошкови путовања

51/0 423

Услуге по уговору

52/0 424

Специјализоване услуге

53/0 425

Текуће поправке и одржавање

54/0 426

Материјал
Донације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
– ПДВ

55/0 481
56/0 482
57/0 483

Новчане казне и пенали по решењу
судова

57/1 512

Машине и опрема

3.02

41.738.000,00 41.738.000,00

904.000,00

904.000,00

3.078.848,44

2.662.392,89

5.741.241,33

75.000,00

75.000,00

7.636.199,99

2.868.425,00 10.504.624,99

4.307.000,00

36.584.500,40 36.584.500,40 87,65

88.945,68

88.945,68

9,84

3.078.848,44

3.385.690,33

6.464.538,77 112,60

72.318,88

72.318,88 96,43

7.636.199,99

2.285.936,91

9.922.136,90 94,45

11.414,91

11.414,91 22,83

4.307.000,00

665.047,00

4.972.047,00 100,69

50.000,00

50.000,00

631.000,00

4.938.000,00

1.850.000,00

1.850.000,00

2.033.087,21

2.033.087,21 109,90

100.000,00

100.000,00

40.000,00

40.000,00 40,00

35.149.405,00

7.357.988,88 42.507.393,88

29.291.171,31

7.023.933,69 36.315.105,00 85,43

5.060.639,91

6.364.069,37 11.424.709,28

5.060.639,91

6.659.222,58 11.719.862,49 102,58

22.461,00

22.461,00

83.083,25

83.083,25 369,90

Укупно за функцију 410

55.232.093,34 74.656.337,14 129.888.430,48

49.373.859,65 67.935.683,75 117.309.543,40 90,32

Укупно за Главу 3.01

55.232.093,34 74.656.337,14 129.888.430,48

49.373.859,65 67.935.683,75 117.309.543,40 90,32

*ЛЕТО НА ГАРДОШУ*
410

Општи економски и комерцијални
послови по питању рада
58/0 424

Специјализоване услуге

1.239.000,00

1.052.227,31

2.291.227,31

1.239.000,00

1.113.855,00

2.352.855,00 102,69

Укупно за функцију 410

1.239.000,00

1.052.227,31

2.291.227,31

1.239.000,00

1.113.855,00

2.352.855,00 102,69

Укупно за Главу 3.02

1.239.000,00

1.052.227,31

2.291.227,31

1.239.000,00

1.113.855,00

2.352.855,00 102,69

56.471.093,34

50.612.859,65

Извори финансирања за раздео 3
1 Из буџета
4 Сопствени приход буџетских
корисника

56.471.093,34

63.657.312,00 63.657.312,00

50.612.859,65 89,63
56.311.584,56 56.311.584,56 88,46

10. мај 2010.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
1
7 Донације од осталих нивоа власти
13 Пренета средства сопствена

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3

3

159.046,20

13 Пренета средства буџета
4

2

Број 12 – 17
4

159.046,20

5

6

7

686.701,74

686.701,74

159.046,20

159.046,20 100,00

11.892.206,25 11.892.206,25

11.892.206,25 11.892.206,25 100,00

56.471.093,34 75.708.564,45 132.179.657,79

50.612.859,65 69.049.538,75 119.662.398,40 90,53

ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ОПШТИНЕ ЗЕМУН
4.01

Јавно правобранилаштво општине
Земун
330
59/0 411
60/0 412

Судови
Плате, додаци и накнаде за запослене
Социјални доприноси на терет
послодавца

9.250.000,00

9.250.000,00

8.782.123,83

8.782.123,83 94,94

1.750.000,00

1.750.000,00

1.572.000,60

1.572.000,60 89,83

61/0 414

Социјална давања запосленима

62/0 415

Накнаде трошкова за запослене

250.000,00

250.000,00

251.549,42

251.549,42 100,62

63/0 423

Услуге по уговору

9.170,56

9.170,56

9.170,56

9.170,56 100,00

64/0 482

Порези, обавезне таксе и казне

2.800,00

2.800,00

2.800,00

2.800,00 100,00

65/0 483

Новчане казне и пенали по решењу
судова

–

–

2.122.904,28

2.122.904,28

2.122.904,28

2.122.904,28 100,00

Укупно за функцију 330

13.384.874,84

– 13.384.874,84

12.740.548,69

– 12.740.548,69 95,19

Укупно за Главу 4.01

13.384.874,84

– 13.384.874,84

12.740.548,69

– 12.740.548,69 95,19

13.384.874,84

13.384.874,84

12.740.548,69

12.740.548,69 95,19

13.384.874,84

– 13.384.874,84

12.740.548,69

– 12.740.548,69 95,19

Извори финансирања за раздео 4
1 Из буџета
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4
АКТИВНОСТИ ИЗ КОМУНАЛНЕ
ОБЛАСТИ

5
5.01

Активности из комуналне области
070

Социјална помоћ угроженом
становништву некласификована
на другом месту
66/0 482

Порези, обавезне таксе и казне

–

–

67/0 511

Зграде и грађевинске објекте

–

–

Укупно за функцију 070
170

–

–

–

–

Трансакција јавног дуга
68/0 441
69/0 611

450

Отплата домаћих камата
Отплата главнице домаћим
кредиторима

900.000,00

900.000,00

586.082,93

586.082,93 65,12

2.000.000,00

2.000.000,00

1.695.349,51

1.695.349,51 84,77

Укупно за функцију 170

2.900.000,00

2.900.000,00

2.281.432,44

2.281.432,44 78,67

Текуће поправке и одржавање

600.000,00

600.000,00

588.435,72

588.435,72 98,07

Укупно за функцију 450

600.000,00

600.000,00

588.435,72

588.435,72 98,07

Саобраћај
70/0 425

560

Заштита животне средине некласификована на другом месту
71/0 424

620

Специјализоване услуге

500.000,00

500.000,00

402.842,97

402.842,97 80,57

Укупно за функцију 560

500.000,00

500.000,00

402.842,97

402.842,97 80,57

Развој заједнице
72/0 421

Стални трошкови

50.000,00

50.000,00

29.207,00

29.207,00 58,41

73/0 423

Услуге по уговору

90.000,00

90.000,00

45.101,17

45.101,17 50,11

74/0 424

Специјализоване услуге

1.700.000,00

1.700.000,00

1.562.545,67

1.562.545,67 91,91

75/0 425

Текуће поправке и одржавање

4.450.000,00

4.450.000,00

4.041.395,99

4.041.395,99 90,82

76/0 482

Порези, обавезне таксе и казне

560.000,00

560.000,00

6.850.000,00

6.850.000,00

Укупно за функцију 620
630

0,00
5.678.249,83

0,00

5.678.249,83 82,89

Водоснабдевање – насеље Економија 1
77/0 511

Зграде и грађевински објекти

4.451.679,78

4.451.679,78

61.650,38

61.650,38

1,38

Укупно за функцију 630

4.451.679,78

4.451.679,78

61.650,38

61.650,38

1,38

15.301.679,78 15.301.679,78

9.012.611,34

9.012.611,34 58,90

3.438.937,27

3.438.937,27 71,64

Укупно за Главу 5.01
Извори финансирања за раздео 5
4 Сопствени приход буџетских
корисника

4.800.000,00

4.800.000,00

Број 12 – 18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
13 Пренета средства
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5

10. мај 2010.

10.501.679,78 10.501.679,78

5.573.674,07

5.573.674,07 53,07

15.301.679,78 15.301.679,78

9.012.611,34

9.012.611,34 58,90

Извори финансирања расхода и
издатака за класичну потрошњу
1 Из буџета
4 Сопствени приходи
7 Донације од осталих нивоа власти
13 Пренета средства

458.535.000,00

458.535.000,00 415.146.853,22

– 68.457.312,00 68.457.312,00
17.736.407,00

415.146.853,22 90,54

– 59.750.521,83 59.750.521,83 87,28

6.889.251,64 24.625.658,64

10.200.746,36 12.999.301,65 23.200.048,01 94,21

69.857.844,36 69.857.844,36

60.883.177,79 60.883.177,79 87,15

Расходи и издаци за клас. потрошњу 476.271.407,00 145.204.408,00 621.475.815,00 425.347.599,58 133.633.001,27 558.980.600,85 89,94
6

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ НАМЕНСКИХ СРЕДСТАВА
6.01

Градска општина Земун
130

Опште услуге
77/1 425

Текуће поправке и одржавање

1.397.589,65

1.397.589,65

1.278.342,22

77/2 511

Зграде и грађевински објекти

322.100,00

322.100,00

322.100,00

322.100,00 100,00

78/0 512

Машине и опрема

4.291.698,29

7.660.987,77 74,93

78/1 515

Машине и опрема

1.617.803,01

1.617.803,01 97,15

6.02

5.574.101,63

4.649.833,39 10.223.935,02
1.665.180,01

3.369.289,48

1.665.180,01

1.278.342,22 91,47

Укупно за функцију 130

5.574.101,63

8.034.703,05 13.608.804,68

3.369.289,48

7.509.943,52 10.879.233,00 79,94

Укупно за Главу 6.01

5.574.101,63

8.034.703,05 13.608.804,68

3.369.289,48

7.509.943,52 10.879.233,00 79,94

Предшколске установе
911

Предшколско образовање
78/2 425

Текуће поправке и одржавање

3.696.533,28

3.696.533,28

1.346.533,28

1.346.533,28 36,43

79/0 511

Зграде и грађевински објекти

15.944.302,23

2.000.000,00 17.944.302,23

8.919.306,02

8.919.306,02 49,71

79/1 512

Машине и опрема

6.839.949,64

6.839.949,64

6.839.949,64

6.839.949,64 100,00

Укупно за функцију 911

26.480.785,15

2.000.000,00 28.480.785,15

17.105.788,94

– 17.105.788,94 60,06

Укупно за Главу 6.02

26.480.785,15

2.000.000,00 28.480.785,15

17.105.788,94

– 17.105.788,94 60,06

6.03

Установе културе
820

Услуге културе
79/2 425

Текуће поправке и одржавање

80/0 511

Зграде и грађевински објекти

–

–

80/1 512

Машине и опрема

–

–

6.04

–

Укупно за функцију 820

–

Укупно за Главу 6.03

–

–

–

–

–

–

–

418.200,00

418.200,00

–
–

–

Здравствене установе
760

Здравство некласификовано да
другом месту
80/2 425

Текуће поправке и одржавање

418.200,00

80/3 463

Трансфери осталим нивоима власти

350.000,00 10.053.143,73 10.403.143,73

81/0 511

Зграде и грађевински објекти

82/0 512

Машине и опрема

2.503.273,82

Укупно за функцију 760

3.271.473,82 21.066.076,82 24.337.550,64

2.921.473,82 15.669.332,02 18.590.805,84 76,39

Укупно за Главу 6.04

3.271.473,82 21.066.076,82 24.337.550,64

2.921.473,82 15.669.332,02 18.590.805,84 76,39

6.05

2.818.083,09

2.818.083,09

8.194.850,00 10.698.123,82

2.503.273,82

418.200,00 100,00
4.656.398,93

4.656.398,93 44,76

2.818.083,09

2.818.083,09 100,00

8.194.850,00 10.698.123,82 100,00

Верске заједнице
840
83/0 481

6.06

Верске и остале услуге заједнице
Дотације невладиним организацијама

21.000.000,00

4.900.000,00 25.900.000,00

21.000.000,00

4.900.000,00 25.900.000,00 100,00

Укупно за функцију 840

21.000.000,00

4.900.000,00 25.900.000,00

21.000.000,00

4.900.000,00 25.900.000,00 100,00

Укупно за Главу 6.05

21.000.000,00

4.900.000,00 25.900.000,00

21.000.000,00

4.900.000,00 25.900.000,00 100,00

8.486.396,74 17.875.233,00 26.361.629,74

7.443.200,94

2.685.473,00 10.128.673,94 38,42
8.764.578,12 63,67

Развој заједнице
620

6.07

Развој заједнице
84/0 425

Текуће поправке и одржавање

85/0 511

Зграде и грађевински објекти

13.764.578,12

13.764.578,12

8.764.578,12

85/1 513

Остале некретнине и опрема

1.132.800,00

1.132.800,00

1.132.800,00

1.132.800,00 100,00

Укупно за функцију 620

23.383.774,86 17.875.233,00 41.259.007,86

17.340.579,06

2.685.473,00 20.026.052,06 48,54

Укупно за Главу 6.06

23.383.774,86 17.875.233,00 41.259.007,86

17.340.579,06

2.685.473,00 20.026.052,06 48,54

Изградња дела водоводне мреже
630

Водоснабдевање

10. мај 2010.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
1

86/0 511

6.08

2

3

Број 12 – 19
4

5

6

7

Зграде и грађевински објекти

20.395.352,99

1.796.119,09 22.191.472,08

9.693.300,12

Укупно за функцију 630

20.395.352,99

1.796.119,09 22.191.472,08

9.693.300,12

1.246.119,09 10.939.419,21 49,30
1.246.119,09 10.939.419,21 49,30

Укупно за Главу 6.07

20.395.352,99

1.796.119,09 22.191.472,08

9.693.300,12

1.246.119,09 10.939.419,21 49,30

6.641.552,95

6.641.552,95

6.629.406,31

6.629.406,31 99,82

ЈП „Пословни простор Земун”
410

Општи економски и комерцијални
послови по питању рада
87/0 425

Текуће поправке и одржавање

88/0 511

Зграде и грађевински објекти

89/0 512

Машине и опрема

6.09

–
308.714,10

308.714,10

–
308.714,10

308.714,10 100,00

Укупно за функцију 410

6.641.552,95

308.714,10

6.950.267,05

6.629.406,31

308.714,10

6.938.120,41 99,83

Укупно за Главу 6.08

6.641.552,95

308.714,10

6.950.267,05

6.629.406,31

308.714,10

6.938.120,41 99,83

985.676,14 12.555.676,14

8.022.646,86

985.676,14

9.008.323,00 71,75

8.022.646,86

985.676,14

9.008.323,00 71,75

1.812.099,39

1.812.099,39 100,00

1.812.099,39

1.812.099,39 100,00

2.599.540,00 100,00

Образовање
912

Основно образовање
90/0 463

Трансфери осталим нивоима власти 11.570.000,00

91/0 511

Зграде и грађевински објекти
Укупно за функцију 912

915

–
11.570.000,00

985.676,14 12.555.676,14

–

Специјално основно образовање
92/0 511

Зграде и грађевински објекти
Укупно за функцију 915

920

–

1.812.099,39

1.812.099,39

1.812.099,39

1.812.099,39

–

Средње образовање
93/0 463

931

Трансфери осталим нивоима власти

2.599.540,00

2.599.540,00

2.599.540,00

Укупно за функцију 920

2.599.540,00

–

2.599.540,00

2.599.540,00

–

2.599.540,00 100,00

–

–

–

–

–

1.799.618,00

1.799.618,00

1.799.618,00

1.799.618,00

–

3.450.000,00

–

–

2.797.775,53 22.216.933,53

12.421.804,86

Више образовање
94/0 463

Трансфери осталим нивоима власти
Укупно за функцију 931

940

–

–
–

Високо образовање
95/0 463

980

Трансфери осталим нивоима власти

1.799.618,00

Укупно за функцију 940

1.799.618,00

–

1.799.618,00 100,00
1.799.618,00 100,00

Образовање некласиф на др. месту
95/1 465

Остале дотације и трансфери

3.450.000,00

Укупно за функцију 980

3.450.000,00

Укупно за Главу 6.09
6.10

19.419.158,00

3.450.000,00
–

–

0,00

–

0,00

2.797.775,53 15.219.580,39 68,50

Социјална заштита
Социјална помоћ угроженом
становништву некласификована
на другом месту

70

96/0 511

Зграде и грађевински објекти

97/0 512

Машине и опрема

1.923.740,00

Укупно за функцију 070

1.923.740,00

Укупно за Главу 6.10

1.923.740,00

6,1

1.952.782,00

1.952.782,00

1.952.782,00

1.952.782,00 100,00

1.923.740,00

1.952.782,00

3.876.522,00 100,00

1.923.740,00

1.952.782,00

3.876.522,00 100,00

1.923.740,00

1.923.740,00

1.952.782,00

3.876.522,00

1.952.782,00

3.876.522,00

1.923.740,00 100,00

Јавни ред и безбедност
Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

360
98/0 425

Текуће поправке и одржавање

99/0 512

Машине и опрема

493.240,00

493.240,00

493.240,00

493.240,00 100,00

1.898.820,60

1.898.820,60

1.898.820,60

1.898.820,60 100,00

Укупно за функцију 360

2.392.060,60

2.392.060,60

2.392.060,60

Укупно за Главу 6.11

2.392.060,60

2.392.060,60

2.392.060,60

2.392.060,60 100,00

130.482.000,00

– 130.482.000,00

94.797.443,19

– 94.797.443,19 72,65

Извори финансирања за раздео 6
1 Из буџета
13 Пренета средства
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 6
Извори финансирања укупних
средстава
1 Из буџета
4 Сопствени приходи
7 Донације од осталих нивоа власти
13 Пренета средства
УКУПНА СРЕДСТВА

–

–

2.392.060,60 100,00

– 60.731.403,59 60.731.403,59

– 37.070.139,26 37.070.139,26 61,04

130.482.000,00 60.731.403,59 191.213.403,59

94.797.443,19 37.070.139,26 131.867.582,45 68,96

589.017.000,00

589.017.000,00 509.944.296,41

– 68.457.312,00 68.457.312,00
17.736.407,00

509.944.296,41 86,58

– 59.750.521,83 59.750.521,83 87,28

6.889.251,64 24.625.658,64
130.589.247,95 130.589.247,95

10.200.746,36 12.999.301,65 23.200.048,01 94,21
97.953.317,05 97.953.317,05 75,01

606.753.407,00 205.935.811,59 812.689.218,59

520.145.042,77 170.703.140,53 690.848.183,30 85,01
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III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Приходи и примања и расходи и издаци буџета

Члан 9.
Саставни део ове одлуке су обрасци 1–5 и извештаји, као
посебни прилози по члану 79. Закона о буџетском систему,
а односе се на:
1 – биланс стања (Образац 1);
2 – биланс прихода и расхода (Образац 2)
3 – извештај о издацима за набавку нефинансијске имовине и примањима од продаје нефинансијске имовине (Образац 3);
4 – биланс финансирања (Образац 4);
5 – извештај о извршењу буџета, сачињен тако да приказује разлику између одобрених средстава и извршења (Образац 5);
6 – извештај о извршеним отплатама дугова (Прилог 1);
7 – извештај о коришћењу средстава из текуће буџетске
резерве (Прилог 2);
8 – детаљан извештај о реализацији средстава програма
и пројеката који се финансирају из буџета, а односе се на
трошење наменских јавних прихода и споствених прихода
(Прилог 3).
Члан 10.
Завршни рачун градске општине Земун за 2009. годину
не садржи извештај екстерне ревизије, у складу са одлуком
Скупштине градске општине Земун.
Члан 11.
Одлуку о завршном рачуну буџета градске општине Земун за 2009. годину доставити Градској управи града Београда, Секретаријату за финансије.
Члан 12.
Одлуку о завршном рачуну буџета градске општине Земун за 2009. годину објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-533/2010-II/21, 29. априла 2010. године
Председник
Бранислав Тутуш, с. р.

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 29. априла 2010. године, на основу члана 63. став 1.
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број
54/09), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 16. став
1. тачка 2. Статута градске општине Земун („Службени лист
града Београда”, бр. 14/09 и 45/09), донела је

ОДЛУ КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН ЗА 2010. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине Земун за 2010. годину („Службени лист града Београда”, број 62/09), члан 1.
мења се и гласи:
„Приходи и примања и расходи и издаци буџета градске
општине Земун за 2010. годину, утврђени су у следећим износима, и то:

Износ у динарима

Приходи и примања буџета
Расходи и издаци буџета

839.304.888,45
839.304.888,45

Приходи и примања и расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:
Опис
Укупни приходи и примања
1. Порези
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне
добитке – земљиште
1.2. Порез на приход од пољопривреде и
шумарства
1.3. Порез на имовину
1.4. Порез на добра и услуге – ЛКТ
1.5. Други порези – ЛКТ
2. Донације и трансфери
2.1. Трансфери од других нивоа власти
– ненаменски тр. реп.
2.2. Трансфери од других нивоа власти
– Комесеријат РС
3. Други приходи
3.1. Камате
3.2. Накнада за коришћење простора и
грађ. земљишта – ЛКТ
3.3. Приход од давања у закуп
са ПДВ-ом
199.514.000,00
Сопствени приход ЈП
„Пословни простор” 68.438.300,00
3.4. Општинске административне таксе
3.5. Приходи које својом делатношћу
остваре органи
3.6. Приходи од новчаних казни
(мандатне казне)
3.7. Остали приходи у корист нивоа
општине
4. Примања од продаје основних
средстава
4.1. Примања од продаје основних
средстава – средства остварена
од откупа станова
Пренета неутрошена средства
из претходне године (класа 3,
извор финансирања 10, 13, 15)
Укупни расходи и издаци
I. Текући расходи
1. Расходи за запослене
1.1. Плате, додаци и накнаде
запосленима
1.2. Социјални доприноси на терет
послодавца
1.3. Социјална давања запосленима
1.4. Накнаде трошкова за запослене
1.5. Награде запиосленима и остали
посебни расходи
2. Коришћење роба и услуга
2.1. Стални трошкови
2.2. Трошкови путовања
2.3. Услуге по уговору

Шифра
економске
класификације

Средства из
буџета

71
711

839.304.888,45
328.599.800,00
19.728.000,00

711

450.000,00

713
714
716

179.863.000,00
65.924.100,00
62.634.700,00

73
733

115.619.000,00
106.696.000,00

733

8.923.000,00

74
741
741

296.397.500,00
5.489.000,00
16.356.200,00

742

267.952.300,00

742
742

2.750.000,00
2.650.000,00

743

600.000,00

745

600.000,00

81

5.000.000,00

813

5.000.000,00

3

93.688.588,45

839.304.888,45
4
41
411

304.994.000,00
240.769.000,00

412

43.086.000,00

414
415
416

8.369.000,00
12.670.000,00
100.000,00

42
421
422
423

222.411.655,62
36.390.329,01
1.648.000,00
76.731.403,20
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2.4. Специлализоване услуге
2.5. Текуће поправке и одржавање
2.6. Материјал
3. Отплата камата
3.1. Отплата домаћих камата
4. Трансфери осталим нивоима власти
4.1. Трансфери осталим нивоима власти
4.2. Остале дотације и трансфери
5. Социјална заштита из буџета
5.1. Накнаде за социјалну заштиту
из буџета
6. Остали расходи
6.1. Донације невладиним
организацијама
6.2. Порези, обавезне таксе и казне

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
424
425
426
44
441
46
463
465
47
472

10.851.123,41
83.286.800,00
13.504.000,00
800.000,00
800.000,00
69.874.207,25
55.504.207,25
14.370.000,00
6.110.000,00
6.110.000,00

48
481

76.482.000,00
21.070.000,00

482

39.412.000,00
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6.3. Новчане казне и пенали по решењу
судова
7. Средства резерве
7.1. Стална резерва
7.2. Текућа резерва
II. Издаци за нефинансијску имовину
1. Основна средства
1.1. Зграде и грађевински објекти
1.2. Машине и опрема
1.3. Култивисана имовине
1.4. Нематеријална имовина
III. Издаци за отплату главнице
и набавку фин. имовине
1. Отплата главнице

483

16.000.000,00

49
499
499
5
51
511
512
514
515
6

900.000,00
100.000,00
800.000,00
155.933.025,58
155.933.025,58
128.548.334,33
25.329.314,25
1.600.000,00
455.377,00
1.800.000,00

61

1.800.000,00“

Члан 2.
У Одлуци о буџету градске општине Земун за 2010. годину, члан 2. мења се и гласи:
„Буџет градске општине Земун за 2010. годину чине:
1) текући приходи и примања

497.052.000,00 динара

2) наменски приход од закупа

166.203.000,00 динара

3) додатна средстава
– сопствена средства ЈП „Пословни простор”

82.361.300,00 динара
68.438.300,00

– примања од продаје осталих основних средстава – комунално стамбена област

5.000.000,00

– наменски трасфер републике за Повереништво комесаријата за избегла лица
– колективни центар

8.923.000,00

4) пренета неутрошена средства из претходне године

93.688.588,45 динара

– наменска средства закупа

58.208.742,25 динара

наменска средства закупа из 2008. године

3.661.264,33

наменска средства закупа из 2009. године

34.547.477,92

– средства из буџета града Београда за посебне намене

7.295.495,26 динара

за извршење решења грађевинске инспекције

2.559.088,26

за извршење решења комуналне инспекције

1.500.000,00

за унапређење пољопривреде

2.911.607,00

канцеларија за младе

324.800,00

– средства из буџета републике за посебне намене
за редован рад колективног центра
за набавку грађевинског материјала за избеглице

2.870.506, 44 динара
245.506,44
2.625.000,00

– средства из текућих прихода и примања
пренета средства из 2008. године
средства из текућих прихода и примања 2009. године

18.333.428,38 динара
4.429.992,70
13.903.435,68

– средства на подрачуну ГО Земун – комунално стамбена изградња

6.837.062,20 динара

– средства на подрачуну ЈП „Пословни простор Земун”, и то:
средства из буџета за редован рад
средства из буџета за манифестацију „Лето на Гардошу”
сопствени приход
5) текући расходи и издаци

143.353,92 динара
63,95
428,15
142.861,82
839.304.888,45 динара”

Члан 3.
У Одлуци о буџету градске општине Земун за 2010. годину, II – Посебан део, у члану 10. став 1. износ „745.616.300,00”
замењује се износом „839.304.888,45”, а у ставу 2. додаје се алинеја пета која гласи:
„– пренета неутрошена средства из претходне године у износу од 93.688.588,45 – извор финансирања 13.”
Члан 4.
У Одлуци о буџету градске општине Земун за 2010. годину, II – Посебан део, у члану 10. став 3. мења се и гласи:
„Средства из става 1. овог члана распоређује се за покриће расхода и издатака по корисницима и ближим наменама:

Изв. фин

Екон. клас

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Позиција

Функција

Глава

Раздео
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1
1.01
110
1/0
2/0
3/0
4/0
5/0
6/0
7/0
8/0

411
412
415
422
423
424
481
499
###
###

1
2
2.01
130
9/0
10/0
11/0
12/0
13/0
14/0
15/0
16/0
17/0
18/0
19/0

411
412
414
415
421
422
423
424
425
426
482

452
20/0

421

560
21/0

483

Расходи и издаци

160
22/0
23/0
24/0
25/0
26/0

411
412
415
421
426

Одлука о буџету за 2010. год.
I измена
Средства
из буџета
1

Додатна
средства
2

Укупна
средства
3

СКУПШТИНА, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Скупштина, председник општине, Општинско веће
Извршни и законодавни органи
Плате додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Дотације невладиним организацијама
Средства резерви
Средства резерви – Стална
100.000,00
Средства резерви – Текућа
800.000,00
Укупно за функцију 110

60.081.246,01

–

60.081.246,01

Укупно за Главу 1.01

60.081.246,01

–

60.081.246,01

Извори финансирања за раздео 1
Приход из буџета
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1

60.081.246,01
60.081.246,01

–

60.081.246,01
60.081.246,01

ОРГАН УПРАВЕ – ОПШТА ПОТРОШЊА
Управа
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде за запослене
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
Укупно за функцију 130
Водени саобраћај
Стални трошкови
Укупно за функцију 452
Заштита животне средине некласификована
на другом месту
Новчане казне и пенали по решењу судова
Укупно за функцију 560
Укупно за Главу 2.01

2.02
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Месне заједнице
Опште јавне услуге некл. на другом месту
Плате, додаци и накнаде за запослене
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Материјал
Укупно за функцију 160
Укупно за Главу 2.02

33.500.000,00
5.900.000,00
1.100.000,00
300.000,00
17.651.246,01
200.000,00
530.000,00
900.000,00

154.731.000,00
27.735.000,00
7.029.000,00
9.840.000,00
16.835.000,00
670.000,00
37.400.000,00
1.700.000,00
1.200.000,00
10.800.000,00
300.000,00
268.240.000,00

33.500.000,00
5.900.000,00
1.100.000,00
300.000,00
17.651.246,01
200.000,00
530.000,00
900.000,00

4.059.088,26

4.059.088,26

154.731.000,00
27.735.000,00
7.029.000,00
9.840.000,00
16.835.000,00
670.000,00
37.400.000,00
5.759.088,26
1.200.000,00
10.800.000,00
300.000,00
272.299.088,26

5.000.000,00
5.000.000,00

5.000.000,00
5.000.000,00

14.000.000,00
14.000.000,00

14.000.000,00
14.000.000,00

287.240.000,00

4.059.088,26

291.299.088,26

3.300.000,00
630.000,00
150.000,00
970.000,00
120.000,00
5.170.000,00

–

3.300.000,00
630.000,00
150.000,00
970.000,00
120.000,00
5.170.000,00

5.170.000,00

–

5.170.000,00
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Број 12 – 23
1

2.03
330
27/0
28/0
29/0
30/0
31/0
32/0

411
412
415
423
482
483

1
#
3
3.01
912
33/0
33/1
34/0
35/0

422
423
463
472

915
35/1

463

920
36/0

472

980
37/0
37/1

465
481

090

3

7.500.000,00
1.350.000,00
340.000,00
50.000,00
50.000,00
1.000.000,00
10.290.000,00

–

7.500.000,00
1.350.000,00
340.000,00
50.000,00
50.000,00
1.000.000,00
10.290.000,00

Укупно за Главу 2.03

10.290.000,00

–

10.290.000,00

4.059.088,26
4.059.088,26

302.700.000,00
4.059.088,26
306.759.088,26

Извори финансирања за раздео 2
Приход из буџета
Пренета средства
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2
ОРГАН УПРАВЕ – ПРОШИРЕНЕ
НАДЛЕЖНОСТИ
Образовање
Основно образовање
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Трансфери осталим нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Укупно за функцију 912
Специјално основно образовање образовање
Трансфери осталим нивоима власти
Укупно за функцију 915

302.700.000,00
302.700.000,00

600.000,00
7.860.000,00
900.000,00
9.360.000,00

–

5.474.722,33

600.000,00
1.947.000,00
11.387.722,33
900.000,00
14.834.722,33

2.198.930,00
2.198.930,00

2.198.930,00
2.198.930,00

1.947.000,00
3.527.722,33

Средње образовање
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Укупно за функцију 920

400.000,00
400.000,00

400.000,00
400.000,00

Образовање некласификовано
на другом месту
Остале дотације и трансфери
Дотације невладиним организацијама
Укупно за функцију 980

200.000,00
500.000,00
700.000,00

200.000,00
500.000,00
700.000,00

Укупно за Главу 3.01
3.02

2

Јавно правобранилаштво општине Земун
Судови
Плате, додаци и накнаде за запослене
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Услуге по уговору
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Укупно за функцију 330

10.460.000,00

7.673.652,33

18.133.652,33

Рекреација, спорт, култура и вере
Социјална заштита некласификована
на другом месту
Дотације невладиним организацијама
Укупно за функцију 090

1.100.000,00
1.100.000,00

1.100.000,00
1.100.000,00

38/0

481

39/0

481

Услуге рекреације и спорта
Дотације невладиним организацијама
Укупно за функцију 810

3.100.000,00
3.100.000,00

3.100.000,00
3.100.000,00

40/0
41/0

423
481

Услуге културе
Услуге по уговору
Дотације невладиним организацијама
Укупно за функцију 820

1.300.000,00
6.120.000,00
7.420.000,00

1.300.000,00
6.120.000,00
7.420.000,00

810

820

Укупно за Главу 3.02
3.03
040
42/0

472

43/0

472

060

11.620.000,00

–

11.620.000,00

Социјална заштита
Породица и деца
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Укупно за функцију 040

822.000,00
822.000,00

822.000,00
822.000,00

Социјална заштита – становање
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Укупно за функцију 060

240.000,00
240.000,00

240.000,00
240.000,00
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1
070
44/0

Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Укупно за функцију 070

472

3.04
150
45/0
46/0

423
424

3.05
490
47/0
48/0

423
481

3.06
473
48/1
49/0
50/0

421
423
465

3.07

2

3

500.000,00
500.000,00

500.000,00
500.000,00

Укупно за Главу 3.03

1.562.000,00

1.562.000,00

Канцеларија за младе
Опште јавне услуге – истраживање и развој
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Укупно за функцију 150

1.580.000,00
150.000,00
1.730.000,00

44.800,00
280.000,00
324.800,00

1.624.800,00
430.000,00
2.054.800,00

Укупно за Главу 3.04

1.730.000,00

324.800,00

2.054.800,00

Канцеларија за локални економски развој
Економски послови некласифик. на другом месту
Услуге по уговору
Дотације невладиним организацијама
Укупно за функцију 490

1.280.000,00
1.620.000,00
2.900.000,00

1.280.000,00
1.620.000,00
2.900.000,00

Укупно за Главу 3.05

2.900.000,00

2.900.000,00

Туризам
Туризам
Стални трошкови
Услуге по уговору
Остале дотације и трансфери
Укупно за функцију 473

188.896,80
1.709.857,19
6.500.000,00
8.398.753,99

188.896,80
1.709.857,19
6.500.000,00
8.398.753,99

Укупно за Главу 3.06

8.398.753,99

8.398.753,99

Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Остале дотације и трансфери
Укупно за функцију 560

36.000,00
700.000,00
44.000,00
250.000,00
1.030.000,00

36.000,00
700.000,00
44.000,00
250.000,00
1.030.000,00

Укупно за Главу 3.07

1.030.000,00

Заштита животне средине
Заштита животне средине неклас. на другом месту

560
51/0
52/0
53/0
54/0

423
424
426
465

3.08
450
55/0

465

3.09
421
55/1

424

1
13
4
4.01
130
55/2
56/0

511
512

360
57/0

511

Саобраћај
Саобраћај
Остале дотације и трансфери
Укупно за функцију 450

570.000,00
570.000,00

Укупно за Главу 3.08

570.000,00

–

1.030.000,00

–

570.000,00
570.000,00
570.000,00

Пољопривреда
Пољопривреда
Специјализоване услуге
Укупно за функцију 421

–

2.911.607,00
2.911.607,00

2.911.607,00
2.911.607,00

Укупно за Главу 3.09

–

2.911.607,00

2.911.607,00

10.910.059,33
10.910.059,33

38.270.753,99
10.910.059,33
49.180.813,32

Извори финансирања за раздео 3
Приход из буџета
Пренета средства
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3
КАПИТАЛНИ БУЏЕТ
Управа
Опште услуге
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Укупно за функцију 130
Јавни ред и безбед некласиф. на др. месту
Зграде и грађевински објекти

38.270.753,99
38.270.753,99

10.659.776,05
590.000,00
590.000,00
3.200.000,00

10.659.776,05

10.659.776,05
590.000,00
11.249.776,05
3.200.000,00
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58/0

512

59/0
60/0

511
512

Машине и опрема
Укупно за функцију 360

620

1
13
5
5.01
070
61/0
62/0
63/0
64/0
65/0
66/0

421
423
424
425
426
472

7
13
6
6.01
410
67/0
68/0
69/0
70/0
71/0
72/0
73/0
74/0
75/0
76/0
77/0
78/0
79/0
80/0

411
412
414
415
416
421
422
423
424
425
426
481
482
483

1
4
#
7
170

1
2.000.000,00
5.200.000,00

Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Укупно за функцију 620

35.322.000,00
3.888.000,00
39.210.000,00

Укупно за Главу 4.01

45.000.000,00

2

3
2.000.000,00
5.200.000,00
35.322.000,00
3.888.000,00
39.210.000,00

10.659.776,05

55.659.776,05

45.000.000,00

10.659.776,05
10.659.776,05

45.000.000,00
10.659.776,05
55.659.776,05

ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ЗБРИЊАВАЊЕ
ИЗБЕГЛИХ И ПРОГНАНИХ ЛИЦА
Повереништво за збрињавање избеглих
и прогнаних лица
Социјална помоћ угрож. станов. неклас. на др. месту
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Укупно за функцију 070

–

6.675.506,44
600.000,00
800.000,00
300.000,00
170.000,00
3.248.000,00
11.793.506,44

6.675.506,44
600.000,00
800.000,00
300.000,00
170.000,00
3.248.000,00
11.793.506,44

Укупно за Главу 5.01

–

11.793.506,44

11.793.506,44

8.923.000,00

8.923.000,00

2.870.506,44
11.793.506,44

2.870.506,44
11.793.506,44

41.738.000,00
7.471.000,00
1.340.000,00
1.240.000,00
100.000,00
6.720.925,77
78.000,00
12.738.500,00
50.428,15
5.572.800,00
2.370.000,00
100.000,00
39.062.000,00
1.000.000,00
119.581.653,92

Извори финансирања за раздео 4
Приход из буџета
Пренета средства
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4

Извори финансирања за раздео 5
Донације од осталих нивоа власти – Комесаријат
за избеглице РС
Пренета средства
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5

45.000.000,00

–

ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЗЕМУН”
ЈП „Пословни простор Земун”
Општи економски и ком. посл. по пит. рада
Плате, додаци и накнаде за запослене
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Укупно за функцију 410

51.000.000,00

41.738.000,00
7.471.000,00
1.340.000,00
1.240.000,00
100.000,00
6.720.925,77
78.000,00
2.611.300,00
50.428,15
900.000,00
2.370.000,00
100.000,00
2.862.000,00
1.000.000,00
68.581.653,92

Укупно за Главу 6.01

51.000.000,00

68.581.653,92

119.581.653,92

68.438.300,00
143.353,92
68.581.653,92

51.000.000,00
68.438.300,00
143.353,92
119.581.653,92

Извори финансирања за раздео 6
Приход из буџета
Соствени приход буџетског корисника
Пренета средства
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 6
АКТИВНОСТИ ИЗ КОМУНАЛНЕ ОБЛАСТИ
Активности из комуналне области

7.01

Број 12 – 25

Трансакције јавног дуга

10.127.200,00
4.672.800,00

36.200.000,00

51.000.000,00

51.000.000,00
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1
81/0
82/0

441
611

83/0

511

83/1
83/2

511
512

620

630
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Отплата домаћих камата
Отплата главнице домаћим кредиторима
Укупно за функцију 170

2
800.000,00
1.800.000,00
2.600.000,00

3
800.000,00
1.800.000,00
2.600.000,00

Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Укупно за функцију 620

3.108.000,00
3.108.000,00

3.108.000,00
3.108.000,00

4.500.000,00
1.629.062,20
6.129.062,20

4.500.000,00
1.629.062,20
6.129.062,20

Укупно за Главу 7.01

11.837.062,20

11.837.062,20

Извори финансирања за раздео 7
Примања од продаје нефинансијске имовине
Пренета средства
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 7

5.000.000,00
6.837.062,20
11.837.062,20

5.000.000,00
6.837.062,20
11.837.062,20

68.438.300,00

497.052.000,00
68.438.300,00

8.923.000,00
5.000.000,00
35.479.846,20
117.841.146,20

8.923.000,00
5.000.000,00
35.479.846,20
614.893.146,20

408.000,00
9.839.000,00

129.247,43
3.571.852,05
47.377,00
3.748.476,48

1.931.000,00
7.629.247,43
3.571.852,05
455.377,00
13.587.476,48

Укупно за Главу 8.01

9.839.000,00

3.748.476,48

13.587.476,48

Образовање
Предшколско образовање
Текуће поправке и одржавање
Трансфери осталим нивоима власти
Зграде и грађевински објекти
Укупно за функцију 911

2.350.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
5.500.000,00

9.024.996,21
11.374.996,21

2.350.000,00
3.000.000,00
11.524.996,21
16.874.996,21

Водоснабдевање
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Укупно за функцију 630

9
#

1
4
7
9
#
8
8.01
130
84/0
85/0
85/1
85/3

425
511
512
515

8.02
911

Извори финансирања расхода и издатака
за класичну потрошњу
Приход из буџета
Соствени приход буџетског корисника
Донације од осталих нивоа власти – комесаријат
Примања од продаје нефинансијске имовине
Пренета средства
Расходи и издаци за класичну потрошњу
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ НАМЕНСКИХ
СРЕДСТАВА
Градска општина Земун
Опште услуге
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Укупно за функцију 130

497.052.000,00

497.052.000,00

1.931.000,00
7.500.000,00

85/2
86/0
86/1

425
463
511

87/0

463

Основно образовање
Трансфери осталим нивоима власти
Укупно за функцију 912

25.398.000,00
25.398.000,00

3.392.554,92
3.392.554,92

28.790.554,92
28.790.554,92

88/0

463

Средње образовање
Трансфери осталим нивоима власти
Укупно за функцију 920

7.986.000,00
7.986.000,00

–

7.986.000,00
7.986.000,00

Образовање некласификовано на другом месту
Услуге по уговору
Остале дотације и трансфери
Укупно за функцију 980

3.400.000,00
3.400.000,00

394.000,00
3.450.000,00
3.844.000,00

394.000,00
6.850.000,00
7.244.000,00

42.284.000,00

18.611.551,13

60.895.551,13

912

920

980
88/2
88/1

423
465

Укупно за Главу 8.02
8.03
820
89/0

512

Установе културе
Услуге културе
Машине и опрема
Укупно за функцију 820

3.400.400,00
3.400.400,00

Укупно за Главу 8.03

3.400.400,00

3.400.400,00
3.400.400,00
–

3.400.400,00
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Број 12 – 27
1

8.04

Верске заједнице
Верске и остале услуге заједнице
Дотације невладиним организацијама
Укупно за функцију 840

840
90/0

481

Укупно за Главу 8.04
Развој заједнице
Развој заједнице
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти
Култивисана имовина
Укупно за функцију 620

8.05
620
91/0
92/0
92/1

425
511
514

Укупно за Главу 8.05
Водоводна и канализациона мрежа
Водоснабдевање
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Укупно за функцију 630

8.06
630
93/0
94/0
95/0

425
511
512

Укупно за Главу 8.06
8.07

2

3

8.000.000,00
8.000.000,00

–
–

8.000.000,00
8.000.000,00

8.000.000,00

–

8.000.000,00

55.914.400,00
25.279.200,00
1.600.000,00
82.793.600,00

15.723.600,00
5.000.000,00
20.723.600,00

71.638.000,00
30.279.200,00
1.600.000,00
103.517.200,00

82.793.600,00

20.723.600,00

103.517.200,00

295.000,00
7.841.000,00
–
8.136.000,00
8.136.000,00

9.584.114,64

295.000,00
17.425.114,64
–
17.720.114,64

9.584.114,64

17.720.114,64

9.584.114,64

ЈП „Пословни простор Земун”
Општи економски и ком. посл. по пит. рада

410
96/0
96/1

511
512

8.08
760
97/0
98/0

463
512

Зграде и грађевински објекти
Машине и орема
Укупно за функцију 410

4.900.000,00
3.550.000,00
8.450.000,00

Укупно за Главу 8.07
Здравствене установе
Здравство некласификовано на другом месту
Трансфери осталим нивоима власти
Машине и опрема
Укупно за функцију 760

8.450.000,00

–

8.450.000,00

–

2.141.000,00
3.400.000,00
5.541.000,00

2.141.000,00
3.400.000,00
5.541.000,00

–

5.541.000,00

5.541.000,00

Укупно за Главу 8.08
8.09

4.900.000,00
3.550.000,00
8.450.000,00

Јавни ред и безбедност
Јавни ред и безбед некласиф. на др. месту

360
99/0

512

1
#

1
4
7
9
#

Машине и опрема
Укупно за функцију 360

3.300.000,00
3.300.000,00

3.300.000,00
3.300.000,00

Укупно за Главу 8.09

3.300.000,00

3.300.000,00

Извори финансирања за раздео 8
Из буџета
Пренета средства
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 8
Извори финансирања укупних средстава
Приход из буџета
Соствени приход буџетског корисника
Донације од осталих нивоа власти – комесаријат
Примања од продаје нефинансијске имовине
Пренета средства
УКУПНА СРЕДСТВА

166.203.000,00
166.203.000,00
663.255.000,00
–
–

663.255.000,00

–
58.208.742,25
58.208.742,25

166.203.000,00
58.208.742,25
224.411.742,25

68.438.300,00
8.923.000,00
5.000.000,00
93.688.588,45
176.049.888,45

663.255.000,00
68.438.300,00
8.923.000,00
5.000.000,00
93.688.588,45
839.304.888,45

Члан 5.
Ову oдлуку доставити Министарству финансија – Управи за трезор и објавити у „Службеном листу града Београда”
Члан 6.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-534/2010-II/21, 29. априла 2010. године
Председник
Бранислав Тутуш, с. р.
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Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 29. априла 2010. године, на основу члана 16. тачка 9.
Статута градске општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 14/09 и 45/09) и члана 43. Пословника Скупштине градске општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 28/09 и 5/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ,
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ИЗБОРУ НОВОГ ЧЛАНА САВЕТА
1. Разрешава се Зоран Туфегџић дужности члана Савета за
урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине.
2. Бира се за члана Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине: Ненад Врањевац,
одборник Скупштине градске општине Земун.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-536/2010-II/21, 29. априла 2010. године
Председник
Бранислав Тутуш, с. р.
Скупштина градске општине Земун на седници одржаној
29. априла 2010. године, на основу члана 16. тачка 10. Статута
градске општине Земун („Службени лист града Београда”, бр.
14/09 и 45/09) и члана 21. Решења о оснивању јавног предузећа
(„Службени лист града Београда”, бр. 23/01 и 16/04), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
ЗЕМУН”
1. Разрешава се дужности у Надзорном одбору Јавног предузећа „Пословни простор Земун“: Марија Вукмировић, члан.
2. Именује се за члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Земун”, на период од четири године: Александар Марковић.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-537/2010-II/21, 29. априла 2010. године
Председник
Бранислав Тутуш, с. р.

НОВИ БЕОГРАД
Скупштина градске општине Нови Београд на седници
одржаној 28. априла 2010. године, на основу члана 56. Закона
о локалним изборима („Службени гласник РС” број 129/07) и
члана 99. Пословника Скупштине градске општине Нови Београд („Службени лист града Београда” број 26/08), донела је

ОДЛУ КУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД
I. Потврђује се мандат одборницима Стојанки Радан,
Драгани Бакић, Мирјани Сузић, Љубинки Васић, Алек-
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сандру Стојићу, Мирославу Костовском, Јовану Љубоји,
Милосаву Ескићу, мр Панти Маслаку, Златану Тајићу, Гојку Васићу, Зорану Богдановићу, Милану Пешовском, мр
Мирку Станковићу, Гордани Матић, Миодрагу Станковићу
и Лидији Вукићевић, изабраним на изборима одржаним
11. маја 2008. године са изборне листе Српска радикална
странка – Томислав Николић.
II. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града
Београда”.
Скупштина градске општине Нови Београд
Број Х-020-132, 28. априла 2010. године
Председник
Живан Обреновић, с. р.

Скупштина градске општине Нови Београд на седници
одржаној 28. априла 2010. године, на основу члана 77. Статута града Београда („Службени лист града Београда” број
39/08) и члана 18. Статута градске општине Нови Београд
(„Службени лист града Београда” број 43/08), донела је

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
НОВИ БЕОГРАД
Члан 1.
У Статуту градске општине Нови Београд („Службени
лист града Београда” број 43/08), у члану 12. у ставу 1, додаје се нова тачка која гласи:
„2а доноси стратегије од локалног значаја у складу са актима града”.
У истом члану и ставу тачка 5. мења се и гласи:
„отуђује и даје у закуп грађевнско земљиште у јавној
својини, у складу са законом и одлуком града, ради изградње објеката до 800 m2 бруто развијене грађевинскке
површине, осим отуђења и давања у закуп грађевинског
земљишта непосредном погодбом у поступку легализације;
решава по захтевима за поништај правоснажног решења о
изузимању из поседа градског грађевинског земљишта; решава по захтевима за престанак права коришћења грађевинског земљишта за које је решење о давању на коришћење
ради изградње, односно последњу измену решења донео надлежни орган градске општине”.
У истом члану и ставу, тачка 6. мења се и гласи:
„доноси решење у првом степену о грађевинској дозволи за изградњу или реконстукцију објеката до до 800
m2 бруто развијене грађевинскке површине и претварању
заједниких просторија у стамбени, односно пословни
простор, осим у поступцима легализације објеката на територији града; врши послове инспекцијског надзора над
изградњом објеката за које грађевинску дозволу издаје
градска општина,”
У истом члану и ставу, тачка 7. мења се и гласи:
„одлучује о постављању и уклањању мањих монтажних
објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни мобилијар), у складу са прописом града,”
У истом члану и ставу, у тачки 9. после речи: „комунални ред”, додају се речи: „врши инспекцијски надзор у комуналној области, у складу са посебном одлуком Скупштине
града,”
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У истом члану и ставу, у тачки 13. после речи: „у складу
са законом”, додају се речи: организује послове који се односе на: превоз деце и њиховох пратилаца ради похађања
припремног предшколског програма на удаљености већој
од 2 km и ученика основне школе на удаљености већој од
4 km од седишта школе; превоз, смештај и исхрану деце и
ученика са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност
места становања од школе; превоз ученика на републичка и
међународна такмичења;”.
У истом члану и ставу, после тачке 19. додаје се нова тачка која гласи:
„19а учествује у заштити и спасавању људи, материјалних и културних добара и животне средине у ванредним
ситуацијама и ублажавању и отклањању њихових последица, у складу са законом и актима града;”.
Члан 2.
У члану 18. став 1. после тачке 3) додаје се нова тачка
која гласи:
„3а) доноси стратегије од локалног значаја у складу са
актима града”.
Члан 3.
У члану 39. ст. 6. и 7. бришу се.
Члан 4.
После члана 39. додаје се нови члан који гласи:
Члан 39а
„Разрешење, оставка и престанак мандата извршних органа градске општине”
Председник градске општине може бити разрешен пре
истека времена на које је биран, на образложени предлог најмање трећине одборника, на исти начин на који је
изабран.
Разрешењем или оставком председника градске општине престаје мандат заменика председника градске општине
и Већа градске општине.
Председник, заменик председника градске општине или
члан Већа градске општине који су разрешени или су поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове до
избора новог председника, заменика председника градске
општине или члана Већа градске општине.
Заменик председника градске општине односно члан
Већа градске општине могу бити разрешени пре истека времена на које су бирани, на образложени предлог председника градске општине или најмање једне трећине одборника,
на исти начин на који су изабрани.
Истовремено са предлогом за разрешење заменика председника градске општине или члана Већа градске општине, председник градске општине је дужан да
Скупштини градске општине поднесе предлог за избор
новог заменика председника градске општине или члана
Већа градске општине, које истовремено доноси одлуку о
разрешавању и избору.
Престанком мандата Скупштине градске општине престаје мандат извршних органа градске општине, с тим да
они врше текуће послове из своје надлежности до ступања
на дужност нових извршних органа, односно председника
и чланова привременог органа ако је Скупштини градске
општине мандат престао због распуштања.
Члан 5.
У члану 40, после тачке 4. додаје се нова тачка која гласи:
„4а може да оснује буџетски фонд и утврди програм коришћења средстава буџетског фонда, у складу са законом”.
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Члан 6.
У члану 43, у тачки 9. иза речи „програм пословања” додају се речи „и ценовник услуга”.
Члан 7.
У члану 94. став 2. мења се и гласи:
„Одлуке доноси само Скупштина градске општине, осим
ако је законом, овим статутом или другим прописом предвиђено да други орган градске општине доноси акт из своје
надлежности у форми одлуке”.
Члан 8.
У члану 97. став 1. алинеја 3. мења се и гласи:
„регионалног просторног плана, просторног плана за
делове административног подручја града ван обухвата генералног плана, односно генералног урбанистичког плана,
са елементима просторног плана јединице локалне самоуправе и програма имплементације регионалног просторног
плана!
У истом члану, у ставу 4. испред речи „урбанистичких
планова” додају се речи „просторних и”.
Члан 9.
У члану 103. речи „предлог Статута о промени” замењују
се речима „Нацрт Одлуке о промени Статута”.
Члан 10.
Прописи градске општине ускладиће се са одредбама
ове одлуке до 31. децембра 2010. године
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”
Скупштина градске општине Нови Београд
Број Х-020-133, 28. априла 2010. године
Председник
Живан Обреновић, с. р.

Скупштина Градске општине Нови Београд на седници
одржаној 28. априла 2010. године, на основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број
129/07), члана 78. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС”, број 54/09) и члана 18. Статута градске општине Нови Београд („Службени лист града Београда”, број
43/08), доноси

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
НОВИ БЕОГРАД ЗА 2009. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕO
Члан 1.
У завршном рачуну буџета градске општине Нови Београд, у Билансу стања на дан 31. децембра 2009. године
утврђена је укупна актива у износу од 354.059.636,00 динара
и укупна пасива у износу од 354.059.636,00 динара.
Структура активе и пасиве на нивоу синтетике према
економској класификацији (Образац 1) је дaта у наредној
табели:
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Актива
Синтет.
Назив
конто
011100 Зграде и грађевински објекти
011200 Опрема
014100 Земљиште
016100 Нематеријална имовина
121100 Жиро-рачун
121200 Издвоје средства за стамбену изградњу
122100 Потраживања по основу продаје и
друга потраж.
123200 Аванси ѕа набавку материјала
СВЕГА АКТИВА

10. мај 2010.

Пасива
Износ
Синтет
Назив
(дин)
конто
26,198,643 291900 Обавезе фонда за испл. обавеза
запослених
34,176,482 311100 Нефинансијска имовина у сталним средствима
29,803,458 321400 Финансијска имовина
140,755 311700 Пренета неутошена средства из
ранијих година
244,506,353 321100 Суфицит 2009
17,778,966
1,436,978
18,000
354,059,636

СВЕГА ПАСИВА

Износ
(дин)
912,066
90,319,339
469,523
156,134,857
106,223,852

354,059,636

Члан 2.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2009. године (Образац 2) утврђени су:
1. Укупно остварени приходи и примања (класе 7+8)
580.674.908
2. Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (класе 4+5)
624.443.735
3. Буџетски дефицит (1-2)
-43.768.827
корекција буџетског дефицита: – за део пренетих неутрошених средстава из ранијих година
коришћен за покриће расхода и издатака из текуће године
+306.127.536
4. Вишак прихода – Суфицит за 2009. годину
262.358.709
5. Распоред вишка прихода – Суфицита за 2009. годину
– Део неутрошених средстава за стамбену изградњу
17.756.920
– Део неутрошених наменских средстава из ранијих година
138.377.937
– Суфицит из 2009. године
106.223.852
Члан 3.
Буџетски дефицит, примарни дефицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су:
(у дин.)
Ек.
Буџетска
Додатна
Укупна
класиф.
средства
средства
средства
I Укупна средства
3+7+8+9
886,802,444
48,655,000
935,457,444
II Укупна примања (1+2+3)
7+8+9
580,674,908
46,163,000
626,837,908
1. Текући приходи
7
578,774,364
46,163,000
624,937,364
од тога камате 1.1
7411
40,307,577
0
40,307,577
2. Примања од продаје нефинансијске имовине
3. Примања од задуживања и продаје
финансијске имовине
3.1. Примања од продаје финансијске имовине
III Пренета средства
IV Укупни издаци
4. Текући расходи
од чега отплата камата 4.1.
5. Издаци за нефинасијску имовину
6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске
имовине
6.1. Набавка финансијске имовине
V Укупна средства минус
Укупни издаци (I-IV)
VI Буџетски дефицит (1+2)-(4+5)
VII Примарни дефицит
(укупни приходи умањени за наплаћене
камате минус Укупни расходи
Умањени за плаћене камате)
(VI-(1.1.-4.1.))
VIII Укупни фискални резултат VI+(3.1.-6.1.)

8
9
92
3
4+5+6
4
44
5
6

1,900,544
0

0
0

1,900,544
0

0
306,127,536
624,443,735
536,560,744
0
87,882,991
0

0
2,492,000
46,152,000
37,485,000
0
8,667,000
0

0
308,619,536
670,595,735
574,045,744
0
96,549,991
0

62
(3+7+8+9)(4+5+6)
(7+8)-(4+5)

0

0

262,358,709
-43,768,827

2,503,000
11,000

(7-7411+8)-

540,367,331

46,163,000

0
0
264,861,709
-43,757,827
0
586,530,331

(4-44+5)

624,443,735
-84,076,404
-43,768,827

46,152,000
11,000
11,000

670,595,735
-84,065,404
-43,757,827

(7+8)-(4+5)+
(92-62)
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Буџетски дефицит коригован је за део пренетог вишка
прихода из ранијих година у износу од 306.127.536,00 динара.
Укупно исказани буџетски суфицит за 2009. годину износи 262.358.709,00 динара. Од овог износа на неутрошена
средства стамбеног фонда се односи 17.756.920,00 динара
а износ од 244.601.789,00 динара распоредиће се одлуком о
ребалансу буџета за 2010. годину.
Члан 4.
Пренета неутрошена наменска средства из вишка прихода – суфицита из 2006. године у износу од 10.087.601,00
динара преносе се у 2010. годину и распоређују на следеће
функције и економске класификације:

Средства из става један се преносе у 2010. годину и распоређује за следеће намене:
(у дин)
Фун.
Екон.
класиф. класиф.
620
423
425

(у дин)
Фун.
Екон.
класиф. класиф.

Врста расхода

Преноси
се у 2010.
годину

820

Раздео 1.
560

511

Заштита животне средине
423

Услуге по уговору

1,770,104

424

Средства за екологију

4,384,560

Укупно 560

6,154,664

620

Развој заједнице
424

Специјализоване услуге

384,208

уређење бициклистичке стазе
Укупно 620
760

384,208

Здравство
424

Специјализоване услуге

80,000
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Врста расхода
Раздео 1.
Развој заједнице
Услуге по уговору
рушење бесправних објеката
Текуће поправке и одржавање
комунално уређење кроз „Мале
пројекте”
пешачке рампе у улици З. Ђинђића 86
приступне саобраћајнице блок 61. и 63.
Укупно 620
Услуге културе
Зграде и грађевински објекти
адаптација Центра „Фонтана”
Укупно 820
Укупно раздео 1
Укупно средства града

Укупно раздео 1

80,000
6,618,872

160

425
511

Зграде и грађевински објекти
туристички киоск

1,372,548

Укупно 130

1,372,548

Месне заједнице
425

Текуће поправке и одржавање

79,309

МЗ „Ледине”
Укупно 160

79,309

Економски послови некваликовани на другом месту

490

Центар за развој и локалну
економију
423

Услуге по уговору

2,016,872

Пројекат локалног економског
развоја
Укупно 490

2,016,872

Укупно раздео 2

3,468,729

Укупно раздео 1+2

2,000,000
2,000,000
5,774,309
5,774,309

Раздео 1.
Развој заједнице
Текуће поправке иодржавање
Зграде и грађевински објекти
Укупно 620
Укупно раздео 1.
Укупно средства закупа

4,282,041
98,421
4,380,462
4,380,462
4,380,462

Члан 7.
Неутрошена средства из вишка прихода – суфицита из
текућих прихода из 2007. године у износу од 809.866,00 динара распоређује се на
(у дин)
Фун.
Екон.
класиф. класиф.
910
423
511

10,087,601

Члан 5.
Део оствареног вишка прихода – суфицита који је наменски опредељен у износу од 5.774.309,00 динара, су неутрошена средства пренета из буџета града у 2007. години
за посебне програме и пројекте.

Преносe
се у 2010.
годину

Фун.
Екон.
класиф. класиф.
620

Опште услуге
511

85,846
3,679,122
3,774,309

(у дин)

Раздео 2.
130

9,341

Члан 6.
Део вишка прихода – суфицита у износу од 4.380.462,00
динара, од прихода од закупа пословног простора из 2007.
године, који је по Закону о финансирању локалне самоуправе наменски опредељен, преноси се у 2010. годину и распоређује на следеће функције и економске класификације:

Програми борбе против болести
зависности
Укупно 760

Преноси
се у 2010.
годину

810
425

Врста расхода
Раздео 1
Образовање
Услуге по уговору
Зграде и грађевински објекти
Укупно 620
Услуге рекреације и спорта
Текуће поправке и одржавање
Укупно 810
Укупно раздео 1

Преноси
се у 2010.
годину

102,207
138,542
240,749
569,117
569,117
809,866
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Члан 8.
Део вишка прихода – суфицита у износу од 15.479.856,00
динара, оствареног од наменских средстава пренетих из буџета града у 2008. години за посебне пројекте и програме, распоређује се за следеће намене:
(у дин)
Фун.
Екон.
класиф. класиф.

Врста расхода

512

Услуге по уговору

423

Специјализоване услуге

511

24,548

a

пеш.стазе,прилази, тротоари,
платои, степеништа и др..

c

чишћење фасада зграда

196,487

d

чишћење септичких јама

113,940

e

уређење платоа у Ј. Гагарина

511

Зграде и грађевинскиобјекти

2,899
1,337,125

Зграде и грађевински објекти

910

Услуге по уговору

5,560

Машине и опрема

620
5,560

израда ограде ОШ „В. Обрадовић
– Камени”
израда ограде око ОШ „Р. Митровић”
Укупно 910
Укупно раздео 1

425

-124,382

Текуће поправке и одржавање
урећење канцеларија УЈП

581,741

-124,382

581,741

Социјална заштита некласификована на другом месту

090
423

Услуге по уговору

515,565

Опремање смештаја за Роме

-576,818

Укупно 090
Укупно раздео 1

782,505

515,565
1,097,306

Раздео 2
130

Опште јавне услуге
511

84,184

Зграде и грађевински објекти

695,442

Адаптација сала и радних
просторија

700,082

512

-256,427

Машина и опрема

1,643,460

Набавка рачунара, намештаја и
опреме

733,526
13,281,834

515

Нематеријална имовина

734,667

Компијутерски програми

Опште услуге
425

Текуће поправке и одржавање

Укупно 620

Раздео 2.
130

Преноси
се у 2010.
годину

Комунално уређење

Зграде и грађевински објекти
пројектовање и надзор

Врста расхода

Развој заједнице

Видео надзор за 18 школа
511

15,479,856

Раздео 1

Услуге надзора
512

2,198,022

Фун.
Екон.
класиф. класиф.

Образовање
423

Укупно раздео 2

Део вишка прихода – суфицита у износу од 4.351.162,00 динара, од прихода од закупа пословног простора из 2008. године,
који је по Закону о финансирању локалне самоуправе наменски
опредељен, преноси се у 2009. годину и распоређује на следеће
функције и економске класификације:
(у дин)

уређење спортских терена
Укупно 810

1,946,063

Члан 9.

Услуге рекреација и спорта
511

Укупно 160

12,667,130

столице за Институт „Мајка и дете”

810

1,946,063

10,761,213

Здравство некласификовано
на другом месту

Укупно 760

Зграде и грађевински објекти

Укупно средства града

пројектно планирање и надзор

Услуге по уговору

251,959

Свечана сала МЗ „Сава”

230,918

Текуће поправке и одржавање

512

18,848

Месне заједнице

425

760

Преноси
се у 2010.
годину

Опште јавне услуге неквалфиковане
на другом радном месту

160

уклањање бесправних објеката

Укупно 620

Машине и опрема

Укупно 130

Развој заједнице
423

Врста расхода

опремање канцеларија Пореске
управе

Преноси
се у 2010.
годину

Раздео 1.
620

Фун.
Екон.
класиф. класиф.

Укупно 130
233,111

160

3,073,569

Месне заједнице
512

Машине и опрема

-9,744
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Фун.
Екон.
класиф. класиф.

Врста расхода

Преноси
се у 2010.
годину

Намештај за свечану салу МЗ Сава
Укупно 160
410

-9,744

ЈП „Пословни простор”
425

Текуће поправке и одржавање

-803,889

Инвестициони радови по програму
423

Услуге по уговору

993,920

Услуге пројектовања
Укупно 410

190,031

Укупно раздео 2

3,253,856

Свега наменска средства

4,351,162

Члан 10.
Део вишка прихода – суфицита оствареног из текућих
прихода у 2008. години у износу од 97.494.681,00 динара преноси се у 2010. годину и распоређује на
(у дин)
Фун.
Екон.
класиф. класиф.

Врста расхода

Преноси
се у 2010.
годину

Раздео 1
620

Развој заједнице
425

Услуге по уговору
Поправимо заједно

6,341,617

Рампе за инвалиде

9,500,000

Укупно 620
760

511

810

15,841,617

Зграде и грађевински објекти
Уређење амбуланте у блоку 23

8,000,000

Укупно 760

8,000,000

Услуге рекреације и спорта
511

Зграде и грађевински објекти

50,000,000

Уређење дечијих игралишта
425

Текуће поправке и одржавања
Укупно 810

910

4,500,000
54,500,000

Образовање
512

Maшине и опрема
Минибус

6,000,000

Укупно 910

6,000,000

Укупно раздео 1

84,341,617

Раздео 2
130

Опште јавне услуге
2,153,064
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Члан 11.
Остварени вишак прихода – суфицит за 2009. годину у
износу од 106.223.852,00 динара преноси се у 2010. годину и
састоји се из:
– дела вишка прихода – суфицита који је наменски опредељен у износу од 69.080.062,00 динара и
– дела вишка прихода – суфицита у износу од 37.143.790,00
динара.
Члан 12.
Део вишка прихода – суфицита који је наменски опредељен у износу од 69.080.062,00 динара састоји се из:
– наменских средстава пренетих из буџета града у износу од 1.057.127,00 динара која се распоређују на следеће
функције и економске класификације: функција 620 Развој
заједнице, економска класификација 423 Услуге по уговору
за рушење и уклањање износ од 717.287,00 динара и и функција 810 Спорт, рекреација и омладина, економска класификација 423 Услуге по уговору износ од 339.840,00 динара
за Канцеларију за младе.
– наменских средстава из Капиталног буџета и
прихода од закупа пословног простора у износу од
63.121.309,00 динара за санацију базена, функционална
класификација 810, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти и 255.739,00 динара за уређење
спортских терена, економска клсификација 425 Текуће
поправке и одржавање.
– наменских средстава од закупа у износу од 3.944.559,00
динара за комунално уређење, функција 620 Развој заједнице, економска класификација 425 Текуће поправке и
одржавање.
– наменских средстава пренетих из буџета Републике у
износу од 24.000,00 динара за социјалне помоћи, функционална класификација 090, економска класификација 472
Накнаде из буџета за социјалну заштиту и
– наменских средстава од донација у износу од
677.328,00 динара за опремање комуналне инспекције,
која се распоређују на функционалну класификацијау
130, економска класификација 426 Материјал износ од
360.000,00 динара и економску класификацију 512 Машине и опрема износ од 317.328.000,00 динара.
Члан 13.
Део вишка прихода – суфицита у износу од 37.143.790,00
динара су пренета неутрошена средства намењена за:
– трошкове вођења судских спорова 5.747.480,00 динара,
функционална класификација 110 Опште јавне услуге, економска класификација 483 и
– програме комуналног уређења 3.676.310,00 динара,
функционална класификација 620, економска класификација 425 Текуће поправке и одржавање.
– текуће поправке и одржавање основних школа
27.720.000,00 динара, функционална класификација 910 Образовање, економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти.

511

Зграде и грађевински објекти

512

Машине и опрема

11,000,000

Укупно 130

13,153,064

Члан 14.

Укупно раздео 2

13,153,064

Свега наменска средства

97,494,681

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања у 2009. години, према економској класификацији износе у динарима:
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(у дин.)

Екон.
клас.
7
71
711
711
711
713
713
714
713
73
732
733
733
733
733
74
741
742
742
742
743
743
744
745
745
772

8
81
811

Приходи
Текући приходи
Порези
Порез на приход од пољопривреде
Самодоприноси
Земљиште
Порез на наслеђе и поклон
Порез на имовину од физичких и правних лица
Локалне комуналне таксе (43% општина : 57% град)
Порез на акције на име удела
Свега 71
Донације и трансфери
Донација од међународних организација
Наменски трансфер из буџета републике
Текући трансфер из буџета републике
Трансфер из буџета града – редовни
Трансфери из буџета града – наменски
Свега 73
Други приходи
Приход од камата
Приход од закупа пословног простора (са ПДВ)
Општинске административне таксе
Приходи које својом делатношћу остварују
општински органи, организације и службе
Приходи oд новчаних казни
Приходи од мандатних казни
Приходи од донација
Остали приходи
Мешовити приходи
Свега 74
Меморандумске ставке
Свега 77
Свега 7
Примања од продаје нефинансијске имовине
Примања од продаје основних средстава
Примања од продаје непокретности (откупа станова)
Свега 8
Укупни приходи

Сопствени приходи индиректних буџетских корисника
ЈП „Пословни простор”
Месне заједнице
Центар за развој и локалну економију
Новобеоградска културна мрежа
Укупно сопствени приходи

Приходи
Укупно приходи буџета
Укупно сопствени приходи
Свега приходи

Буџет
2009. год.

Извршено
01.01–31.12.2009

70,000
125,000
120,475,000
48,788,000
0
159,403,000
0
328,861,000

90,960
145,072
6,535,732
46,083,653
106,747,046
138,986,326
72,648
298,661,437

Изврш.

130%
116%
5%
94%
87%
91%

125,878,000
0
125,878,000

466,512
39,000
7,000,000
125,877,794
2,514,840
135,898,146

108%

37,000,000
75,345,000
1,297,000
18,936,000

40,307,577
72,421,659
-511,719
19,983,909

106%

1,800,000
1,201,000

602,406,000

1,943,027
1,195,000
2,988,000
1,184,810
0
139,512,263
4,702,518
4,702,518
578,774,364

0
0
602,406,000

1,900,544
1,900,544
580,674,908

0

10,088,000
2,000,000
147,667,000

100%

108%
100%
12%
0%
94%

96%

96%

План
Извршено
Извр.
2009.
01.01–31.12.2009.
%
57,440,000
42,362,000
74%
4,600,000
6,024,000 131%
0
92,000
120,000
177,000 148%
62,160,000
48,655,000
78%
План
Извршено
Извр.
2009.
01.01–31.12.2009.
%
602,406,000
580,674,908
96%
62,160,000
48,655,000
78%
664,566,000 629,329,908
95%
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Члан 15.
У Извештају о капиталним издацима и финансирању од
1. јануара до 31. децембра 2009. године (Образац 3), утврђени су укупни извори финансирања у износу од 1.900.544,00
динара и укупни издаци у износу од 87.882.991,00 динара.
Капитални издаци за нефинансијску имовину у износу од 87.882.991,00 динара обухватају издатке за зграде и грађевинске објекте (текуће и капитално одржавање) 42.795.356,00 динара, машине и опрему у износу од
44.822.302,00 и компјутерски софтер у износу од 265.333,00
динара.
Члан 16.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2009. године (Образац 4), утврђени су
укупни новчани приливи у износу од 580.674.908,00 динара,
укупни новчани одливи у износу од 624.443.735,00 динара
и салдо готовине на крају године у износу од 244.506.353,00
динара.
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На дан 31. децембра 2009. године орочени депозити код
пословне банке износе 264.594.000,00 динара.
Члан 17.
Саставни део завршног рачуна буџета за 2009. годину су и:
1) Извештај о извршењу буџета градске општине Нови
Београд за 2009. годину;
2) Извештај о примљеним донацијама;
3) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне
буџетске резерве;
4) Извештај о инвестицијама.
II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 18.
Укупно планирани и извршени расходи у 2009. години
по разделима, функцијама, економској класификацији, наменама и корисницима износе у динарима:

Екон. клас.

Позиц.

Фун. клас.

у динарима

Расходи

Буџет 2009.

Извршено
I–XII 2009.

% Сопс. сред.
изв.
план.

РАЗДЕО 1.

110
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

411
412
413
414
415
416
417
421
422
423
481
482
483

01
06
13
310
16

463
01

560
17
18

423
424

ПРЕДСЕДНИК, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Опште јавне услуге
Плате и додаци запосленима
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене – превоз
Награде и остали посебни расходи
Одборнички додатак
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Донације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Казне помрешењу судова
Стална буџетска резерва
Текућа буџетска резерва
Извори финансирања за функцију 110
Приходи из буџета
Донације
Приходи пренети из претходне године
Укупно за функцију 110
Полицијске услуге
Донације и трансф. осталим нивоима власти
Извори финансирања функције 310
Приходи из буџета
Укупно за функцију 310
Заштита животне средине
Услуге по уговору
Средства за екологију
Извори финансирања за функцију 560

41,913,000
7,396,000
50,000
336,000
1,600,000
100,000
1,000,000
2,400,000
800,000
9,118,000
1,396,386
2,800,000
5,747,480
500,000
1,378,278

42,064,301 100%
7,166,801 97%
7,553 15%
253,859 76%
1,508,288 94%
92,164 92%
952,963 95%
2,272,658 95%
608,728 76%
9,057,566 99%
1,326,246 95%
2,800,406 100%
21,142
0%
0
0

76,246,901
218,000
70,243
76,535,144

67,844,432 89%
218,000 100%
70,243 100%
68,132,675 89%

300,000

201,667

67%

300,000
300,000

201,667
201,667

67%
67%

4,168,000
10,287,615

2,397,897
5,903,054

58%
57%

Сопс.
сред.
изв.

Екон. клас.

Позиц.

Фун. клас.

Број 12 – 36

07
13
620
19
20
21
22
23

423
424
425
472
511

23

511
01
07
13

760
24
25
26

423
424
511

26

511

01
13
810
27
28
29
30
31

423
424
425
472
511

32

425

31

511

01
06
07
13
820
33
34
35
36
37

423
424
426
472
511

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Расходи
Трансфери од других нивоа власти
Приходи пренети из претходне године
Укупно за функцију 560
Развој заједнице
Услууге по уговору
Специјализоване услуге:
Текуће поправке и одржавање
Награде пехари и медаље
Зграде и грађевински објекти
КАПИТАЛНИ БУЏЕТ
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620
Приходи из буџета
Трансфери од осталих нивоа власти
Приходи пренети из претходне године
Укупно за функцију 620
Здравство некласиф. на другом месту
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Зграде и грађевински објекти
КАПИТАЛНИ БУЏЕТ
Зграде и грађевински објекти
Амбуланта у блоку 30
Извори финансирања за функцију 760
Приходи из буџета
Приходи пренети из претходне године
Укупно за функцију 760
Услуге рекреације и спорта
Услуге по уговору
Манифестације из области спорта
Текуће поправке и одржавање
Награде, пехари и медање
Зграде и грађевински објекти
КАПИТАЛНИ БУЏЕТ
Текуће поправке и одржавање
спортски терени
Зграде и грађевински објекти
санација базена „11. април”
Извори финансирања за функцију 810
Приходи из буџета
Донације
Трансфери од осталих нивоа власти
Приходи пренети из претходне године
Укупно за функцију 810
Услуге културе
Услуге по уговору
Манифестације из области културе
Материјал
Накнаде из буџета за културу – награде
Зграде и грађевински објекти
адаптација центра „Фонтана”

Буџет 2009.

10. мај 2010.

Извршено
I–XII 2009.

% Сопс. сред.
изв.
план.

5,000,000
9,455,615
14,455,615

5,000,000 100%
3,300,951 35%
8,300,951 57%

4,630,232
384,208
76,850,596
102,381
2,241,891

2,610,461 56%
0
0%
37,351,131 49%
102,381 100%
816,345 36%

330,000

332,937 101%

6,832,381
2,175,000
75,531,927
84,539,308

1,853,082
1,457,713
37,902,460
41,213,255

27%
67%
50%
49%

26,795
80,000
8,000,000

21,235
0
0

79%
0%
0%

236,000

236,000 100%

257,235
8,085,560
8,342,795

257,235 100%
0
0%
257,235
3%

550,640
8,632,631
6,500,000
203,525
55,021,210

210,800
4,859,924
1,430,883
177,427
5,144,910

38%
56%
22%
87%
9%

2,854,000

2,595,324

91%

75,000,000

11,878,691

16%

86,524,325
1,700,000
339,840
60,197,841
148,762,006

19,345,535 22%
1,699,318 100%
0
0%
5,253,106
9%
26,297,959 18%

3,350,000
3,000,000
2,206,600
317,143
2,000,000

2,743,336 82%
2,958,691 99%
2,206,600 100%
275,929 87%
0
0%

Сопс.
сред.
изв.

1.2.
38
39
40

830
41

910
42
43
44
45
46
47

090
48
49
50

130
51

Екон. клас.

Позиц.

Фун. клас.

10. мај 2010.
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Расходи

Новобеоградска културна мрежа
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
426 Материјал
Извори финансирања главе 1.2.
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи буџетских корисника
Укупно глава 1.2.
Извори финансирања за функцију 820
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи буџетских корисника
06 Донације
13 Приходи пренети из претходне године
Укупно за функцију 820
Услуге емитовања и издаваштва
423 Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 830
01 Приходи из буџета
Укупно за функцију 830
Oбразовање
423 Услуге по уговору
426 Материјал
463 Донације и трансфери осталим нивоима власти
472 Накнаде из буџета за образовање
511 Зграде и грађевински објекти
512 Машине иопрема
Извори финансирања за функцију 910
01 Приходи из буџета
06 Донације
13 Приходи пренети из претходне године
Укупно за функцију 910
Социјална заштита некласификована на другом
месту
423 Услуге по уговору
424 Хуманитарни програми и активности
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета:
Извори финансирања за функцију 090
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
13 Приходи пренети из претходне године
Укупно за функцију 090
Извори финансирања за раздео I
01 Приходи из буџета
06 Донације
07 Трансфери од других нивоа власти
13 Приходи пренети из претходне године
Укупно за раздео I
Раздео 2.
ОПШТИНСКА УПРАВА
Опште услуге
411 Плате и додаци запосленима

Буџет 2009.
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Извршено
I–XII 2009.

% Сопс. сред.
изв.
план.

0
2,423,669
9,331

0
1,919,072 79%
9,331 100%

2,433,000

1,928,403

Сопс.
сред.
изв.

120,000

3,000

120,000
120,000

3,000
3,000

120,000

3,000

120,000

3,000

120,000

3,000

79%

2,433,000

1,928,403

79%

10,956,743

9,762,959

89%

350,000
2,000,000
13,306,743

350,000 100%
0
0%
10,112,959
5

1,600,000

1,599,690 100%

1,600,000
1,600,000

1,599,690 100%
1,599,690 100%

697,661
80,454
49,804,223
1,788,272
14,399,681
36,209,336

1,172,210 168%
80,454 100%
6,289,854 13%
1,793,787 100%
13,733,299 95%
29,426,832 81%

51,592,495
466,511
50,920,621
102,979,627

8,083,641 16%
466,449 100%
43,946,346 86%
52,496,436 51%

4,450,000
508,680
639,000

2,634,435 59%
508,500 100%
313,466 49%

2,608,680
39,000
2,950,000
5,597,680

1,006,966
15,000
2,434,435
3,456,401

39%
38%
83%
62%

236,918,760 109,955,207 46%
2,734,511
2,733,767 100%
7,553,840
6,472,713 86%
209,211,807 92,907,541 44%
456,418,918 212,069,228 46%

196,283,000 195,397,177 100%

Позиц.

Екон. клас.

Фун. клас.
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52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

412
413
414
415
416
421
422
423
425
426
482
511
512
515
01
06
13

160
66

416

67
68
69
70
71
72

421
424
425
482
511
512
01
04
13

01
04
13
410
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
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Расходи
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене – превоз
Награде запосл. и остали посеб. расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања запослених
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања функције 130
Приходи из буџета
Донације
Приходи пренети из претходне године
Укупно за функцију 130
Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту – месне заједнице
Накнаде запосленима и остали посебни расходи
– накнаде председницима савета м. з.
Стални трошкови
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Порези, обавезне таксе и казне
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања главе 2.1
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Приходи пренети из претходне године
Укупно за главу 2.1
Извори финансирања функције 160
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Приходи пренети из претходне године
Укупно функција 160
ЈП „Пословни простор”
Плате и накнаде запосленима
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене – превоз
Награде и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања запослених
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
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Буџет 2009.

Извршено
I–XII 2009.

% Сопс. сред.
изв.
план.

34,638,000
1,765,000
2,000,000
14,858,000
5,377,000
43,678,840
300,000
6,000,000
9,333,111
10,437,870
600,000
7,220,624
27,461,176
1,000,000

35,096,830
1,591,572
2,257,877
15,031,616
5,376,854
39,808,571
229,127
6,388,159
7,190,675
9,986,032
603,056
2,999,570
14,481,540
265,333

101%
90%
113%
101%
100%
91%
76%
106%
77%
96%
101%
42%
53%
27%

324,599,840 318,879,677
720,000
42,672
35,632,781 17,781,640
360,952,621 336,703,989

98%
6%
50%
`

Сопс.
сред.
изв.

4,910,000

4,870,362

99%

0

0

2,056,000
0
209,309
0
9,599,667
1,500,000

1,952,232 95%
0
461,789 221%
0
7,653,604 80%
913,930 61%

2,000,000
0
1,600,000
0
0
1,000,000

2,480,000
5,000
75,000
289,000
0
253,000

8,096,000

7,688,568

95%
4,600,000

3,102,000

10,178,976
18,274,976

8,163,349
15,851,917

80%
87%

4,600,000

3,102,000

8,096,000

7,688,568

95%
4,600,000

3,102,000

10,178,976
18,274,976

8,163,349
15,851,917

80%
87%

4,600,000

3,102,000

9,231,000
1,652,000
0
0
0
0
0
0
5,111,000
0
18,386,663

9,230,990 100% 4,369,000
1,651,964 100%
778,000
0
120,000
0
2,770,000
0
1,000,000
0
400,000
0
11,890,000
0
305,000
3,993,578 78% 6,221,000
0
300,000
19,190,552 104% 10,800,000

3,872,000
693,000
53,000
1,167,000
936,000
292,000
8,647,000
288,000
6,189,000
117,000
8,403,000

Позиц.

Екон. клас.

Фун. клас.

10. мај 2010.

84
85
86
87
88
89
90

426
444
465
482
483
511
512
01
04
13

01
04
13
490

91
92
93
94
95
96

411
412
415
421
422
423
01
04
07
13

01
04
07
13

01
04
06
07
13

01
04
06
07
13
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Расходи
Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Остале донације и дотације
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања главе 2.2
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Приходи пренети из претходне године
Укупно за главу 2.2
Извори финансирања функције 410
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Приходи пренети из претходне године
Укупно функција 410
Економски послови некласификовани на другом
месту
Центар за развој локалне економије
Плате и накнаде запосленима
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде за запослене – превоз
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Извори финансирања главе 2.3
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од осталих нивоа власти
Приходи пренети из претходне године
Укупно за главу 2.3
Извори финансирања функције 490
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од осталих нивоа власти
Приходи пренети из претходне године
Укупно функција 490
Извори финансирања за раздео II
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације
Донације од осталих нивоа власти
Приходи пренети из претходне године
Укупно за раздео II
УКУПНИ РАСХОДИ (I+II)
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације
Донације од осталих нивоа власти
Приходи пренети из претходне године
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Извршено
I–XII 2009.

% Сопс. сред.
изв.
план.

Сопс.
сред.
изв.

0
0
0
14,186,000
0

0
0
0
13,401,186

0

0

1,100,000
2,700,000
0
94% 3,732,000
200,000
10,255,000
500,000

932,000
2,253,000
0
659,000
135,000
7,976,000
438,000

28,530,000

27,621,638

97%

20,036,663
48,566,663

19,846,632
47,468,270

57,440,000 43,050,000
99%
98% 57,440,000 43,050,000

28,530,000

27,621,638

97%

Буџет 2009.

57,440,000 43,050,000
20,036,663
48,566,663

19,846,632
47,468,270

1,807,000
323,000
18,400
0
0
12,238,888

1,806,819 100%
323,421 100%
18,400 100%
0
0
10,201,691 83%

3,978,400
2,000,000
8,408,888
14,387,288
3,978,400

3,958,315

99%
98% 57,440,000 43,050,000

0
0
0
0
0
92,000

0

92,000

0

92,000

99%

2,000,000 100%
6,392,016 76%
12,350,331 86%
3,958,315

0
0
0
0
0
0

99%
92,000

2,000,000
8,408,888
14,387,288

2,000,000 100%
6,392,016 76%
12,350,331 86%

365,204,240 358,148,198

0

92,000

98%

62,040,000 46,244,000
720,000
42,672
6%
2,000,000
2,000,000 100%
74,257,308 52,183,637 70%
442,181,548 412,374,507 93% 62,040,000 46,244,000
898,600,466 624,443,735 69% 62,160,000 46,247,000
602,123,000 468,103,405 78%
62,160,000 46,247,000
3,454,511
2,776,439 80%
9,553,840
8,472,713 89%
283,469,115 145,091,178 51%
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Члан 19.
Сопствени приходи индиректних буџетских корисника
који нису утрошени у 2009. години преносе се као почетно
стање у 2010. годину и трошиће се за намене исказане у финансијским плановима индиректних корисника буџета, уз
сагласност извршног органа.
Члан 20.
Завршни рачуни индиректних буџетских корисника (ЈП
„ословни простор”, месне заједнице, Центар за развој и локалну економију и Новобеоградска културна мрежа) и извештаји о извршењу прихода и расхода за 2009. годину чине
саставни део завршног рачуна буџета за 2009. годину.
Члан 21.
У току године прилив средства од откупа општинских
станова износи 1.900.544,00 динара. По основу отплате рата
за дати кредит за адаптацију стана враћено је 22.047,00 динара. Са стањем на дан 31. децембра 2009. године новчана
средства стамбеног фонда износе 17.778.966,00 динара.
Члан 22.
Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Нови Београд за 2009. годину биће предмет екстерне
буџетске ревизије, у складу са Одлуком Скупштине општине Нови Београд, број: X-020-87 од 18. марта 2010. године.
Члан 23.
Одлуку о завршном рачуну буџета градске општине
Нови Београд за 2009. годину са Извештајем о извршењу
буџета за 2009. годину и попуњене Обрасце 1, 2, 3, 4 и 5
доставити градском Секретаријату за финансије до 15. јуна
2010. године.

(у дин)
Фун.
Екон.
класиф. класиф.
560
423
424
620
425

760
424

130
511

160
425

490
423

Члан 24.
Одлука о завршном рачуну буџета градске општине
Нови Београд за 2009. годину објавиће се у „Службеном
листу града Београда”.
Скупштина градске општине Нови Београд
Број Х-020-134, 28. априла 2010. године
Председник
Живан Обреновић, с. р.

Скупштина градске општине Нови Београд на седници одржаној 28. априла 2010. године, на основу члана 47.
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број
54/09), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 18. Статута градске
општине Нови Београд („Службени лист града Београда”,
број 43/08), доноси

Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине Нови Београд за
2010. годину („Службени лист града Београда”, број 62/09),
члан 7. мења се и гласи: „Пренета неутрошена наменска
средства из вишка прихода – суфицита из 2006. године у
износу од 10.087.601,00 динара распоређују се на следеће
функције и економске класификације:

Врста расхода

Преноси
се у 2010.
годину

Раздео 1.
Заштита животне средине
Услуге по уговору
1,770,104
Средства за екологију
4,384,560
Укупно 560
6,154,664
Развој заједнице
Текуће поправке и одржавање
384,208
уређење бициклистичке стазе
Укупно 620
384,208
Здравство
Специјализоване услуге
80,000
Програми борбе против болести
зависности
Укупно 760
80,000
Укупно раздео 1
6,618,872
Раздео 2.
Опште услуге
Зграде и грађевински објекти
туристички киоск
1,372,548
Укупно 130
1,372,548
Месне заједнице
Текуће поправке и одржавање
79,309
МЗ Ледине
Укупно 160
79,309
Економски послови некваликовани
на другом месту
Центар за развој и локалну економију
Услуге по уговору
2,016,872
Пројекат локалног економског развоја
Укупно 490
2,016,872
Укупно раздео 2
3,468,729
Укупно раздео 1+2
10,087,601

Члан 2.
Члан 8. мења се и гласи: „Део оствареног вишка прихода –
суфицита који је наменски опредељен у износу од 5.774.309,00
динара, су неутрошена средства пренета из буџета града у
2007. години за посебне програме и пројекте распоређују се за
следеће намене:
(у дин)
Фун. Екон.
класиф. класиф.
620
423

ОДЛУ КУ
О ПРВОМ ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
НОВИ БЕОГРАД ЗА 2010. ГОДИНУ

10. мај 2010.

810
511
820
511

Врсте расхода
Раздео 1.
Развој заједнице
Услуге по уговору
рушење бесправних објеката
Укупно 620
Услуге спорта и рекреације
Зграде и грађевински објекти
Укупно 810
Услуге културе
Зграде и грађевински објекти
адаптација Центра „Фонтана”
Укупно 820
Укупно раздео 1
Укупно средства града

Преноси
се 2010.
годину

9,341
9,341
3.764.968
3.764.968
2,000,000
2,000,000
5,774,309
5,774,309

10. мај 2010.
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Члан 3.
Члан 9. мења се и гласи: „Део вишка прихода – суфицита у
износу од 4.380.462,00 динара остварен од прихода од закупа
пословног простора у 2007. години, који је по Закону о финансирању локалне самоуправе наменски опредељен, распоређује
се на следеће функције и економске класификације:
(у дин)
Фун.
Екон.
класиф. класиф.
810
511

Врсте расхода
Раздео 1.
Услуге спорта и рекреације
Зграде и грађевински објекти
Укупно 620
Укупно раздео 1.
Укупно средства закупа

Члан 4.
После члана 9. додаје се нови члан 10. који гласи: „Неутрошена средства из вишка прихода – суфицита из текућих прихода из 2007. године у износу од 809.866 динара распоређују
се на Раздео 1, Функционална клсификација 620 Развој заједнице, економска класификација, 423 Услуге по уговору.
Члан 5.
После члана 10. додаје се нови члан 11. који гласи: „Део
вишка прихода – суфицита у износу од 15.479.856,00 динара
оствареног у 2008. години од наменских средстава пренетих из
буџета града за уређење општине кроз Мале пројекте преносе
се у 2010. годину и распоређују за следеће намене:
(у дин)
Фун.
Екон.
класиф. класиф.
620
423
425
910
425

130
425
512

Врста расхода
Раздео 1.
Развој заједнице
Услуге по уговору
Уклањање бесправних објеката
Текуће поправке и одржавање
Укупно 620
Образовање
Текуће поправке и одржавање
Видео надзора у школама
Укупно 910
Укупно раздео 1
Раздео 2.
Опште услуге
Текуће поправке и одржавање
урећење канцеларија УЈП
Машине и опрема
опремање канцеларија Пореске управе
Укупно 130
Укупно раздео 2
Укупно средства града

(у дин)
Фун. Екон.
класиф. класиф.

620
425

Преносе
се у 2010.
годину

4,380.462
4,380,462
4,380,462
4,380,462

Преноси
се у 2010.
годину

255.466
14.238.905
14.494.371

130
511
512
515

410
425

Фун. Екон.
класиф. класиф.

620
425

760

511

233,111
18,848
251,959
251.959
15,479,856

Члан 6.
После члана 11. додаје се члан 12. који гласи: „Део вишка прихода – суфицита у износу од 4.351.162,00 динара, од
прихода од закупа пословног простора из 2008. године, који
је по Закону о финансирању локалне самоуправе наменски
опредељен, преноси се у 2010. годину и распоређује на следеће функције и економске класификације:

Врста расхода
Раздео 1
Развој заједнице
Текуће поправке и одржавање
Комунално уређење
Укупно 620
Укупно раздео 1
Раздео 2
Опште јавне услуге
Зграде и грађевински објекти
Адаптација сала и радних просторија
Машина и опрема
Набавка рачунара, намештаја и опреме
Нематеријална имовина
Компијутерски програми
Укупно 130
ЈП „Пословни простор”
Текуће поправке и одржавање
Инвестициони радови по програму
Укупно 410
Укупно раздео 2
Свега наменска средства

Преноси
се у 2010.
годину

1.097.306
1.097.306
1,097,306

695,442
1,633.716
734,667
3.063.825
190.031
190,031
3.253.856
4,351,162

Члан 7.
После члана 12. додаје се члан 13. који гласи: „Део вишка
прихода – суфицита оствареног из текућих прихода у 2008.
години у износу од 97.494.681,00 динара преноси се у 2010.
годину и распоређује на:
(у дин)

733.526
733,526
15.227.897
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130
511
512

Врста расхода
Раздео 1
Развој заједнице
Текуће поправке и одржавање
Поправимо заједно
Рампе за инвалиде
Комунално уређење
Укупно 620
Зграде и грађевински објекти
Уређење амбуланте у блоку 23
Укупно 760
Укупно раздео 1
Раздео 2
Опште јавне услуге
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Минибус
Укупно 130
Укупно раздео 2
Свега 1+2

Преноси
се у 2010.
годину

6,341,617
9,500,000
65.500.000
81,341,617
8,000,000
8,000,000
89,341,617

2,153,064
6.000.000
8,153,064
8.153.064
97,494,681

Члан 8.
После члана 13. додаје се члан 14. који гласи:
„Остварени вишак прихода – суфицит за 2009. годину у
износу од 106.223.852,00 динара преноси се у 2010. годину и
састоји се из:

Број 12 – 42

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

– дела вишка прихода – суфицита који је наменски опредељен у износу од 69.080.062,00 динара и
– дела вишка прихода – суфицита у износу од 37.143.790,00
динара”.
Члан 9.
После члана 14. додаје се члан 15. који гласи:
„Део вишка прихода – суфицита који је наменски опредељен у износу од 69.080.062,00 динара састоји се из:
– наменских средстава пренетих из буџета града у износу од 1.057.127,00 динара која се распоређују на следеће функције и економске класификације: функција 620
Развој заједнице, економска класификација 423 Услуге по
уговору износ од 717.287,00 динара за рушење и уклањање
бесправних објеката и функција 810 Спорт, рекреација и
омладина, економска класификација 423 Услуге по уговору износ од 339.840,00 динара за Канцеларију за младе.
– наменских средстава из Капиталног буџета и прихода од закупа пословног простора у износу од 63.121.309,00
динара за санацију базена, функционална класификација
810, економска класификација 511 Зграде и грађевински
објекти и 255.739,00 динара за уређење спортских терена,
економска клсификација 425 Текуће поправке и одржавање.

10. мај 2010.

Члан 11.
У Одлуци о буџету градске општине Нови Београд за
2010. годину чл. 10, 11. и 12. постају чл. 17, 18. и 19.
Члан 12.
У члану 19. у делу II Посебни део врше се следеће измене:
– функција 810 Услуге спорта, рекреације и омладине, економска класификација 511 Зграде и грађевински
објекти износ „94.829.000,00” динара замењује се износом
„12.529.000,00” динара и
– функција 410 ЈП „Пословни простор”, економска
класификација 425 Текуће поправке и одржавање износ
„8.000.000,00” динара замењује се износом „90.300.000,00”
динара у колони средства из буџета.
Члан 13.
У Одлуци о буџету градске општине Нови Београд за
2010. годину чланови који нису мењани се померају.
Члан 14.
Ова одлука ће објавити у „Службеном листу града Београда”, а ступа на снагу даном доношења.
Скупштина градске општине Нови Београд
Број Х-020-135, 28. априла 2010. године
Председник
Живан Обреновић, с. р.

– наменских средстава од закупа у износу од 3.944.559,00
динара за комунално уређење, функција 620 Развој заједнице, економска класификација 425 Текуће поправке и
одржавање.
– наменских средстава пренетих из буџета републике у
износу од 24.000,00 динара за социјалне помоћи, функционална класификација 090, економска класификација 472
Накнаде из буџета за социјалну заштиту и
– наменских средстава од донација у износу од
677.328,00 динара за опремање комуналне инспекције, која
се распоређују на функционалну класификацијау 130, економска класификација 426 Материјал износ од 360.000,00
динара и економску класификацију 512 Машине и опрема
износ од 317.328.,00 динара”.

САВСКИ ВЕНАЦ
Скупштина градске општине Савски венац на седници
одржаној 16. априла 2010. године на основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број
129/07) и члана 17. Статута градске општине Савски венац („Службени лист града Београда”, број 45/08) донела
је следећу

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ У
СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

Члан 10.
После члана 15. додаје се члан 16. који гласи:
„Део вишка прихода – суфицита у износу од 37.143.790,00
динара су пренета неутрошена средства намењена за:
– трошкове вођења судских спорова 5.747.480,00 динара, функционална класификација 110 Опште јавне услуге, економска класификација 483 Трошкови судских
спорова,
– програме комуналног уређења 3.676.310,00 динара,
функционална класификација 620, економска класификација 425 Текуће поправке и одржавање.
– текуће поправке и одржавање основних школа
27.720.000,00 динара, функционална класификација 910 Образовање, економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти.

I. Потврђује се мандат одборнику Игору Ђајићу, консултанту у осигурању, рођеном 30. марта 1980. године из Београда, Травничка 1, са изборне листе „Либерално демократска партија – Чедомир Јовановић”.
II. Против ове одлуке може се изјавити жалба Окружном суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења
одлуке.
III. Ову одлуку објавиту у „Службеном листу града
Београда”.
Скупштина градске општине Савски венац
Број 06-1-13/2010-I-01, 16. априла 2010. године
Председник
Бранислав Белић, с. р.

10. мај 2010.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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Скупштина градске општине Савски венац на седници одржаној 16. априла 2010. године, на основу члана 17. Статута
градске општине Савски венац („Службени лист града Београда”, број 45/08) донела је

АКЦИОНИ ПЛАН
ЗА МЛАДЕ (АПМ) ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ 2010–2013. ГОДИНЕ
1. Запошљавање и образовање младих – 1.1. Запошљавање
Општи циљ

Специфични циљ

1.1. Повећати
могућност
за запошљавање младих
до 30 година
у општини
Савски венац
кроз реализацију програма
обуке за младе
предузетнике и
других видова
подршке од
стране Канцеларије за
младе.

1.1.1. Побољшати инфомисаност младих о могућностима за запошљавање
у општини Савски венац
континуираном реализацијом јавне медијске
кампање.

Мера/ Активност

Рок

1.1.1.1. Организовање инфорЈун–децембар
мативних састанака о запо2010.
шљавању и могућностима за
запошљавање два пута месечно у
просторијама Бизнис инкубатор
центра општине Савски венац.
Септембар 2010.
1.1.1.2. Постављање огласних
табли на јавним местима (средње
школе, факултети, јавне установе) са понудама послова, и/или
могућностима за рад.
1.1.1.3. Покретање посебне
стране на wеб сајту Канцеларије
за младе о могућностима за запошљавање, преквалификацију,
доквалификацију, и/или могућностима за радну праксу.
1.1.1.4. Организовање једном
месечно „Дан за младе”, у сврху
прикупљања и размене информација (захтева) од студената,
ученика, незапослених лица о
њиховим потребама.

Децембар 2010.

Одговорни

Потреби ресурси

Канцеларија за младе; Обезбеђен простор
Бизнис инкубатор
у Бизнис инкубатор
центар
центру

Канцеларија за младе
општине Савски
венац, локалне институције са општине
Савски
Канцеларија за младе
општине Савски венац, стручне службе
општине Савски
венац, НСЗ, Привредна комора
Канцеларија за младе,
школе и факултети са
територије општине
Савски венац, Бизнис
инкубатор центар

Материјална
средства за израду
табли, редован
доток информација
Канцеларији за
младе
Редован доток информација Канцеларији за младе

Меморандумом о
сарадњи дефинисан
однос Канцеларије
за младе, школа
и факултета са
територије општине
Савски венац, простор за организовање
овог скупа
1.1.1.5. Предавања представника јануар–деКанцеларија за младе База података
успешних компанија и ХР аген- цембар 2011.
општине Савски
успешних компација, као и НСЗ-а: мотивисање
(континуирано венац, бизнис сектор, нија са територоје
младих
сваке године)
НСЗ, Бизнис инкуба- општине Савски
тор центар
венац
Материјална
1.1.1.6. Прављење базе података Децембар 2011. Бизнис инкубатор
центар, НСЗ
средства за набавку
о незапосленима и праћење како (ажурирање
софтвера за ову
базе сваке
примена наведених мера утиче
активност
године)
на поспешивање запошљавања
Децембар 2010. Канцеларија за младе Успостављана
1.1.1.7. Професионална оријенсарадња Канцела(континуирано општине Савски ветација младих: психолошко
у свакој следећој нац, Заинтересовани рије за младе, Дома
тестирање и лекарски преглед
психолози који имају здравља Савски
години)
венац и средњих
сарадњу са општином; лекари из Дома школа, дефинисана
меморандумом о
здравља, НСЗ...
сарадњи
Децембар 2010. Канцеларија за младе, Успостављана са1.1.1.8. Увести, у сарадњи са
руководство општине радња Канцеларије
послодавцима и институцијама
Савски венац, инсти- за младе, средњих
општине Савски венац, могућшкола, малих и
туције
ност волонтирања за незапослесредњих предуна лица из редова младих
зећа дефинисана
меморандумом о
сарадњи
1. 1.2. Побољшати
1. 1.2.1. Организовање редованих Децембар 2010. Канцеларија за младе База свих представмеђуинституционалну
месечних састанака званичника (континуирано општине Савски
ника институција,
сарадњу локалних и реги- и запослених у јавним институ- у свакој следећој венац, Бизнис инку- поседује је Канцелаоналних институција које цијама и представника малих и
години)
батор
рија за младе
се баве запошљавањем,
средњих предузећа.
образовних институција
и малих и средњих предузећа са општине Савски
венац.
Децембар 2010.
(наставак у
свакој следећој
календарској
години)
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Специфични циљ

1. 1.3. Расписивање јавног
конкурса за пријем станара у Бизнис инкубатор
центар општине Савски
венац.

1.1.4.Расписивање јавног
конкурса за давање
почетниких кредита или
донација за развој предузетништва код младих
узраста до 30 година са
територије општине Савски венац.

10. мај 2010.

Мера/ Активност

Рок

Одговорни

Потреби ресурси

1.1.2.2. Уредити систем дистрибуције и објављивања информација које општини Савски
венац достављају мала и средња
предузећа како би корисници
услуга Канцеларије за младе
и/или општине Савски венац
имали превовремене и квалитетне информације.

Децембар 2010.
(континуирано
у свакој следећој
години)

Канцеларија за младе
општине Савски венац, стручне службе
општине Савски
венац

Дефинисан
меморандумом о
сарадњи однос Канцеларија за младе
и малих и средњих
предузећа

1.1.2.3. Професионална пракса
младих у фирмама са општине:
могућност усвајања практичних
вештина, стицање радног искуства
и препорука, а потенцијално и
могућност запослења – КЗМ је посредник у успостављању сарадње

Децембар 2010.
(континуирано
у свакој следећој
години)

Канцеларија за младе
општине Савски
венац, средње школе
са општине и фирме
са општине

Дефинисан
меморандумом о
сарадњи однос Канцеларија за младе
и малих и средњих
предузећа

Канцеларија за младе
општине Савски венац, Бизнис инкубатор центар

Материјална средства за кампању,
простор у медијима.

Материјална средства за плаћања
хонорара тренерима, обезбеђен
простор за тренинге
као и материјал за
учеснике тренинга

1. 1.3.1. Припрема, организовање Март–септеми реализација јавне кампање
бар 2010.
како би се добиле најквалитетније бизнис идеје и како најиноватнивнији предузетнички план
би добио могућност да се развије
у Бизнис инкубатор центру
општине Савски венац.
1. 1.3.2. Организовање и реализација тренинга за писање бизнис
плана како би достављани
бизнис планови потенцијалних
станара за пријем у Бизнис инкубатор центар општине Савски
венац били припремљени у складу за захтевима које пропишу
стручне службе општине.
1.1.3.3. Подстицање формирања
зеленог инкубатора за младе
(зелени послови – повезаност са
постојећим активностима локалног еколошког акционог плана)

Децембар 2010.
(наставак у
свакој следећој
години)

Канцеларија за младе
општине Савски венац, Бизнис инкубатор центар

континуирано
од 2010.

простор, хонорари,
Локална самоуправа
опрема
– послови заштите
животне средине, Бизнис инкубатор центар,
НВО, јавне и образовне институције

1. 1.4.1. Припрема, организовање
и реализације јавне кампање
како би се добиле најквалитетније бизнис идеје за финансирање од општине Савски ванац.
1.1.4.2.Организовање и реализација радионица и семинара за
потенцијалне предузетнике за
припрему бизнис планова.

Март 2011
(наставак у
свакој следећој
години)

Канцеларија за младе
општине Савски
венац, менаџмент
Бизнис инкубатор
центра
Канцеларија за младе
општине Савски
венац, менаџмент
Бизнис инкубатор
центра

Јануар 2011
(наставак у
свакој следећој
години)

Простор у медијима,
плакати и други
штампани материјал

Материјална средства за плаћања
хонорара тренерима, обезбеђен
простор за тренинге
као и материјал за
учеснике тренинга

1. Запошљавање и образовање младих – Образовање
Општи циљ

Специфични циљ

Мера/ Активност

Рок

Одговорни

Потреби ресурси

1. 2. Повећање
понуде едукативних програма из области
неформалног
образовања
намењених
младима од 15
до 30 година
у општини
Савски венац
од стране
Канцеларије за
младе.

1. 2.1. Повећати могућности за неформално
образовање организовањем различитих облика
неформалног образовања
за младе са територије
општине Савски венац.

1.2.1.1. Промоција неформалних
видова обазовања кроз медијску
кампању у локалним јавним и
образовним институцијама.

Децембар 2010.
(континурано
наставити у
свакој следећој
години)
Децембар 2010.
(континурано
наставити у
свакој следећој
години)

Канцеларија за младе
општине Савски
венац, НВО, јавне и
образовне институције.
Канцеларија за младе
општине Савски
венац, Одељење за
друштвене делатности, НВО, јавне и
образовнеинституције општине Савски
венац

Материјална средства за кампању,
простор у медијима

1.2.1.2. Прилагођавање потреба
за неформалним образовањем
организовањем информативних
састнака предстваника институција, школа, факултета, активиста организација цивилног
друштва који раде и делују на
територији општине Савски
венац.

Редовно достављање
информација Канцеларији за младе од
стране институција

10. мај 2010.
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1.2.1.3. Успостављање сарадње
Канцеларије за младе, Бизнис
инкубатор центра општине
Савски венац са ученичким и
студентским парламентима, и
студенстким групама.

Децембар 2010.
(континурано
наставити у
свакој следећој
години)

Канцеларија за младе,
менаџемнт Бизнис
инкубатор центра,
ученички и студентски парламенти, и
студенстке групе.

Информације
добијене од средњих
школа и факултета са територије
општине Савски
венац о члановима
ученичких и/или
студентских група

1.2.1.4. Младима са територије
општине Савски венац (студентима и незапосленим лицима)
омогућити волонтерски рад у
струци, а ученицима средњих
стручних школа праксу у сарадњи са релевантним институцијама и пословним системима
са територије општине Савски
венац.

Јун 2011.
(континурано
наставити у
свакој следећој
години)

Канцеларија за младе,
руководство општине Савски венац,
менаџемнт Бизнис
инкубатор центра

Дефинисани односи
меморандумом
о разумевању
општине Савски
венац, институција
и малих и средњих
предузећа

2. Безбедност и социјалне једнакости младих
Општи циљ

Специфични циљ

2. Безбеднији,
равноправнији
млади у широј
социјалној
мрежи кроз
повећање информисансти,
укључивање
и подршку
локалне самоуправе и свих
других актера
(институција и
НВО) на општини Савски
венац

2.1. Подигнут ниво знања
и информисаности
младих кроз памфлете,
едукације, организовање
кампања од стране институција, НВО и локалне
самоуправе за питања
толеранције, ненасиља,
безбедности и социјалне
укључености.

Мера/ Активност

Рок

Потреби ресурси

НВО, институције,
локална самоуправа

Људски ресурси.
Новац за израду и
штампање материјала.

2.1.2. Организовање едукативних Континуирано
2010–2013.
радионица, тренинга за младе
тренере. Израда и штампање
публикација, брошура за младе.
Организовање кампања.

НВО, институције,
локална самоуправа

Људски ресурси.
Новац за израду и
штампање материјала. Хонорари за
едукаторе. Трошкови кампање

2.2. Млади укљученији у
активности НВО, институција и локалне самоуправе

Континуирано
2.2.1. Позивање и подстицање
2010–2013.
младих да узму учешће у кампањама и активностима НВО,
институција, локалне самоуправе путем медија, контактирања
школа и факултета, оглашавања,
преко Канцеларије за младе.

НВО, институције,
локална самоуправа

Људски ресурси,
закуп медијског
простора

2.3. Институције, НВО и
локална самопурава су
умреженији и чешће сарађјују на питањима која
се односе на младе, доносе
мере и покрећу иницијативе у складу са овлашћењима за унапређење
положаја младих.

Континуирано
2.3.1. Потписивање међуинсти2010–2013.
туционалних протокола о сарадњи, учешће свих релавантних
институција/ организација/ у
доношењу одлука које се односе
на живот младих.

НВО, институције,
локална самоуправа

Људски ресурси. Хонорар за
истраживача/ицу
која би испитала
досадашње методе
евидентирања
младих у институцијама. Хонорар за
израду јединствене
базе података.

2.3.3. Евидентирање алтернатив- Континуирано
2010–2013.
них видова подршке младима
и оснивање саветовалишта,
центара за младе… и подизање
капацитета постојећих.

НВО, институције,
локална самоуправа

Људски ресурси, материјални
трошкови, средства
за иновативне
програме за рад са
младима

Континуирано
2010–2013.

НВО, институције,
локална самоуправа

Стамбени простор,
материјална средства, земљиште

2.1.1. Израда памфлета са
имеником и адресаром НВО и
институција које на територији
општине раде са младима

Током 2011.
године

Одговорни

2.3.2. Израда јединствене базе
података за праћење младих
кроз институције, НВО.

2.3.4. Разматрање могућности
за подршку становању младих,
изградњу сигурне куће на територији општине за жене и децу
жртве насиља у породици.
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3. Здравље и рекреација
Општи циљ

Специфични циљ

3.1. Одржање и очување
3. Очување и
манталног здравља
унапређење
здравља младих младих

Мера/ Активност

Рок

Одговорни

Потреби ресурси

3.1.1.Одржавање радионица
асертивног тренинга за младе

Континуирано
2010–2013.

Здравствене установе, локална самоуправа, стручњаци
појединци, НВО

Људски ресурси,
радни материјал,
промотивни материјал

3.1.2. Организовање едукација,
тренинга, округлих столова,
трибина и других видова обука
о родној равноправности

Континуирано
2010–2013.

Здравствене установе, локална самоуправа, стручњаци
појединци, НВО

Људски ресурси,
израда материјала,
промотивне активности

3.1.3. Организовање едукација,
тренинга, округлих столова о
неговању различитости: верске,
националне, полне, сексуалне.

Континуирано
2010–2013.

Здравствене установе, локална самоуправа, стручњаци
појединци, НВО

Људски ресурси,
израда материјала,
промотивне активности

3.1.4. Развијање волонтерског
рада са децом са посебним
потребама

Континуирано
2010–2013.

Здравствене установе, локална самоуправа, стручњаци
појединци, НВО

3.2.1. Промоција здравих
стилова живота, радионице
и едукације на тему заштите
репродуктивног здравља

Континуирано
2010–2013.

Здравствене установе, локална самоуправа, стручњаци
појединци, НВО

Људски резурси,
израда материјала,
промотивне активности

3.2.2. Одржавање кампања за
обележавање важних датума
из календара здравља – промоција по школама и местима
окупљања младих – промоција
Саветовалишта за младе

Континуирано
2010–2013.

НВО, васпитне установе, медији, Саветовалиште за младе,
локална самоуправа

Волонтери, материјални ресурси

3.2.3. Анимирати што већи
број младих на добровољно
и поверљиво саветовање пре
тестирања на ХИВ

Континуирано
2010–2013.

Дом здравља, Канцеларија за младе,
Саветовалиште за
младе, НВО

Волонтери, материјални ресурси

Здравствене установе, институције,
установе, невладине
организације

Људски ресурси, материјални
ресурси

3.1.5. Хигијена облачења и хигијена становања
3.1.6. Израда приручника за
младе за превазилажење стреса
и решавање проблема
3.2. Одржање и очување
репродуктивног здравља

3.3. Праћење развоја и
раста и ухрањености
младих

Континуирано
3.3.1. Реализација програма
2010–2013.
здраве исхране по основним и
средњим школама на територији
општине
3.3.2. Организовањем школских
оброка у сарадњи са ученицима
и родитељима или старатељима
3.3.3. Аакције посвеће здравој
исхрани и здравим стиловима
живота
3.3.4. Праћење исхране специфичних група младих спортиста, Рома, деце која су примаоци
социјалне помоћи у сарадњи са
домом здравља
Континуирано
2010–2013.

Локална самоуправа, Простор за спортске
садржаје, материјалспортске установе,
ни ресурси
НВО

3.4. Побољшање поремећаја држања тела и
локомоторног апарата

3.4.1. Бесплатни спортски програми намењени волонтерима,
младима са деформитетом и за
младе социјално угрожене.

3.5. Превенција злостављања и занемаривања
деце

3.5.1. Радионице и кампање про- Континуирано
тив злостављања деце и младих 2010–2013.

установе, инситуције, НВО, локална
самоуправа

3.6. Превенција болести
зависности

3.6.1 Промовисати рад Саветовалишта за младе

Дом здравља Савски
венац, Канцеларија
за младе, НВО

3.6.2. Радионице и кампање

Континуирано
2010–2013.

Људски ресурси, материјални
ресурси

10. мај 2010.
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3.7. Заштита животне
средине

Континуирано
3.7.1. Кампање за унапређење
2010–2013.
стања животне средине младих
на локалном нивоуи одрживо
коришћење природних ресурса
као нпр. одрживо коришћење и
алтернативни извори енергије,
очување природе, рециклажа и сл.
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ГО Савски венац
– послови заштите
животне средине,
невладине организације и образовне
институције

3.7.2. Превенција обољења која
настају због неповољних утицаја
спољашње средине
3.7.3. Обука младих волонтера

Континуирано
2010–2013.

4. Активно учешће, активизам и волонтеризам
Општи циљ
4. Подизање
свести младих
о важности
учешћа у
доношењу
одлука и пружање подршке
волонтеризму
и активизму
младих.

Специфични циљ
4.1. Јачање инфраструктурних и стручних
капацитета омладинских
организација

Мера/ Активност
4.1.1. Тренинзи за ученичке парламенте, вршњачка едукација
чланова парламената и подстицање повезивања и удруживања
ученичких парламената
4.1.2. Отварање нових простора
и давање могућности омладинским организацијама да их
користе за свој рад.

4.1.3. Организовање обука за
омладинске организације и организације које се баве младима,
а са циљем оснаживања
4.1.4. Иницирање подршке
невладиним организацијама
(омладинским, еколошким...)
за активно укључивање младих
у своје програме и програме
омладинске политике
4.2.1. Израда и промоција
4.2. Едуковати младе о
функционисању цивилног приручника о оснивању и
функционисању омладинских
сектора и могућностима
организација
младих у оквиру истог
4.2.2. Формирање Омладинског
центра, који би био место где су
обједињене све информације о
организацијама и дешавањима
на општини, волонтерским
програмима, стипендијама и
свим осталим могућностима
за младе; где би младима било
омогућено да проводе слободно
време, користе интернет, библиотеку, копир-апарат и сл.
4.2.3. Стварање и промоција јединствене базе података младих
волонтера, успешних (награђиваних) младих и омладинских
организација

Рок
Током 2011.
године

Континуирано
2010–2013.

Одговорни

Људски ресурси
Канцеларија за
– едукатори, матемладе, невладине
организације, школе ријали за радионице, израда промо
материјала
Локална самоуправа Обезбеђивање
просторија за рад
омладинских НВО

Континуирано
2010–2013.

Локална самоуправа,
Канцеларија за
младе, НВО, институције
континуирано од локална самоуправа,
2010. год
невладине организације

Континуирано
2010–2013.

Континуирано
2010–2013.

Потреби ресурси

Људски ресурси, Материјални
ресурси
обуке, едукација,
конкурси

Материјални
ресурси за штампу
приручника, ресурси за прикупљање
података
Локална самоуправа, Обезбеђивање простора за Омладински
Канцеларија за
центар, опрема за
младе
функционалан рад
Канцеларија за
младе, невладине
организације

Континуирано
2010–2013.

Канцеларија за
младе, невладине
организације

4.2.4. Промоција успешних
младих

Континуирано
2010–2013.

Локална самоуправа, Материјални реканцеларија за мла- сурси
де, НВО, медији

4.2.5. Промоција омладинских
активности и волонтеризма

Континуирано
2010–2013.

Канцеларија за
Материјални ремладе, невладине
сурси
организације, медији

4.2.6. Повезивање са наставницима грађанског васпитања са
циљем информисања младих
о цивилном сектору и подстицања младих на удружвање и
активност

Континуирано
2010–2013.

Канцеларија за
Материјални ремладе, невладине
сурси
организације, школе,
институције
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Континуирано
2010–2013.

Невладине организације, Канцеларија
за младе, институције, локална
самоуправа

Материјални ресурси

4.3. Информисати младе
о процедурама у вези са
организовањем, начином
рада и финансирањем
омладинских организација

Континуирано
4.3.1. Организација догађаја у
којима би млади узели учешће, 2010–2013.
било као творци или корисници
(креативне радионице, спортски и уметнички садржаји и сл.)

Невладине организације, Канцеларија
за младе, институције, установе

Материјални ресурси

4.4. Међусобно умрежавање омладинских организација и њихово приближавање свим осталим
секторима друштва.

4.4.1.Издавање и промоција
Континуирано
НВО годишњака, у коме би, јед- 2010–2013.
ном годишње, биле забележене
све активности НВО у протеклих годину дана, са информацијама о тим организацијама

Невладине организације, Канцеларија
за младе

Материјални ресурси за припрему и
штампу годишњака,
ресурси потребни
за прикупљање
података

4.5. Упознати младе са
важношћу волонтерског
рада и могућностима
волонтирања у локалној
заједници и шире

4.5.1.Укључивање младих
стручњака у пројекте које изводи општина

Континуирано
2010–2013.

Локална самоуправа

Организација семинара, на
којима се младима може
указати на све добре стране,
добровољног (волонтерског)
омладинског рада, без идеологије.

Континуирано
2010–2013.

Локална самоуправа, Материјали за
невладине организа- семинаре, хонорари
ције, Канцеларија за за тренере
младе

4.6. Стварање формалних
механизама који ће младима олакшати приступ
волонтерским програмима
и пружање подршке уз
континуирану сарадњу са
волонтерима

4.6.1. Покретање омладинског
интернет портала који би на
занимљив начин информисао младе о организацијама,
стипендијама, волонтерским
програмима, могућностима
омладинских организација,
процедурама за оснивање
омладинских организација,
догађајима.

Континуирано
2010–2013.

Канцеларија за
младе, НВО, институције

4.7. Омогућити омладинским организацијама
веће учешће у доношењу
одлука, стварањем нових
механизама за реализацију њихових иницијатива

4.7.1. Утврдити процедуре
помоћу којих ће иницијативе
омладинских организација
доћи на дневни ред скупштине
општине или састанка општинског већа и информисати младе
о постојећим процедурама

Континуирано
2010–2013.

Процедуре
Канцеларија за
младе, локална самоуправа

4.7.2. Расписивање конкурса за
НВО, за реализацију програма
и пројеката за младе

Континуирано
2010–2013.

Локална самоуправа Материјална
средства, независна
комисија

4.7.3. Учешће јавности (младих) Континуирано
2010–2013.
у процесу доношења одлука
у области животне средине и
одрживог развоја

Локална самоуправа процедуре, конкурс
– послови заштите
животне средине,
бизнис инкубатор
центар – менаџмент,
невладине организације, јавне и образовне институције

4.2.7. Организовање трибина,
округлих столова, семинара и
сл. на теме које се тичу функционисања и стања цивилног
друштва

4.8. Едукација младих у
области екологије, заштите животне средине, као
и значаја волонтеризма за
друштво и организовање
радних акција

Средства за одржавање портала

Оснивање еколошких, горанских, извиђачких, планинарских и других секција у школама које имају за циљ очување
животне средине

Континуирано
2010–2013.

Људски ресурси,
невладине оргапростор за рад
низације, школе,
Канцеларија за
младе Савски венац,
еколошке организације, општина
Савски венац

Акције одржавања зелених
површина и садње дрвећа,
украсног шибља итд.

Континуирано
2010–2013.

„Зеленило” Београд, Материјална средлокална самоуправа, ства
еколошка удружења

10. мај 2010.
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5. Култура и информисање

Општи циљ

Специфични циљ

Мера/ Активност

Рок

5. Подстакнути младе
на активније
учешће у културним активностима, како
у „посећивању” тако и у
„стварању”.

5.1. Креирање услова за
развој младих уметника и
праћење њиховог рада.

5.1.1. Помоћ младим уметницима у проналажењу простора
за организовање активности.

Континуирано
2010–2013.

Канцеларија за
младе и локална
самоуправа

Слободни општински простори
расположиви за
уметничке активности

5.1.2.Организовање семинара
за помоћ у раду – „уметник–
предузетник” (прикупљање
средстава, грађење тима,
умрежавање са институцијама)

Континуирано
2010–2013.

Канцеларија за
младе, НВО

Конкурс за појединце експерте
или НВО, новчана
средства

5.1.3. Финансијска помоћ талентованим појединцима.

Континуирано
2010–2013.

Канцеларија за
младе, локална
самоуправа, бизнис
сектор

Конкурс, новчана
средства

5.1.4. Финансијска помоћ мобилности младих уметника.

Континуирано
2010–2013.

Канцеларија за
младе, културне
установе, локална
самоуправа, образовне институције,
млади уметници,
бизнис сектор, НВО

Конкурс, новчана
средства, простор
за одржавање

5.2.1. Различити курсеви,
радионице, семинари, за младе
и за координаторе у раду са
младима.

Континуирано
2010–2013.

КЗМ, НВО, културне институције

Конкурс, новчана
средства, простор.

5.2.2. Трибине, радионице, предавања које улазе у формалан
систем образовања.

Континуирано
2010–2013.

КЗМ, НВО, културне и образовне
институције

Конкурс, новчана
средства

5.3. Простор окупљања
младих у коме би се изродиле нове иницијативе.

5.3.1. Формирање омладинског
клуба који би био задужен за
културни програм.

Континуирано
2010–2013.

КЗМ, Локална
самоуправа, волонтери, НВО, млади
уметници.

Новчана средства,
простор.

5.4. Анимирање младих на
креативне активности

5.4.1.Креирање мотивационе
поруке (логоа, реченице), која
се користи у свим активностима, промотивним материјалима за младе

Континуирано
2010 – 2011

Канцеларија за
младе, НВО

Конкурс, Новчана
средства.

5.5. Праћење културе на
општини

5.4.2. Креирање јединствене
базе података о уметницима,
културним институцијама,
просторима, пројектима.

Континуирано
2010 – 2012

КЗМ, Локална самоуправа, НВО, културне институције,
млади уметници,
образовне институције

Волонтери, новчана средства.

5.1.5. Повећавање видљивости неафирмисане уметничке
сцене

Одговорни

Потреби ресурси

5.1.6. Учествовање у организовању фестивала, ревијалних
свечности, ретроспектива.
5.1.7. Организовање уличних
акција и интервенција.
5.2.Подржати неформално образовање у области
културе

Овај план објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Савски венац
Број 06-1-13/2010-I-01, 16. априла 2010. године
Председник
Бранислав Белић, с. р.

Број 12 – 50
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10. мај 2010.

Скупштина градске општине Савски венац на седници одржаној 16. априла 2010. године на основу члана 17. Статута
градске општине Савски венац („Службени лист града Београда”, број 45/08) и Одлуке о приступању изради Локалног еколошког акицоног плана градске општине Савски венац („Службени лист града Београда”, број 4/08) донела је

ЛОКАЛНИ ЕКОЛОШКИ АКЦИОНИ ПЛАН
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
*
Ред. бр.
активн.

1. КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
празне колоне у оквиру процене буџета биће дефинисане накнадно по покретању активности
Рокови
имплементације

Процена
буџета
(ЕВРО)*

-

2010–

-

Регистар загађивача

Број попуњених
упитника

ГО Савски венац, град Београд – Секретаријат
за заштиту животне
средине, Агенција за з.
ж. с., Стручна институција за израду катастра,
Надлежна инспекција

2011–

-

Евидентиране
привредне
делатности

Документација

Активност

Извори
финансирања

Носиоци и учесници

Резултат

Средства
провере

Циљ 1.1. СМАЊЕЊЕ НИВОА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА – ОПШТИ ЦИЉ
Циљ 1.1.1 – Израда катастра загађивача ваздуха – специфичан
Законодавно-политичке активности
1.1.1.1

Успоставити катастар загађивача
ваздуха (емисије) у складу са Правилником и Упитником Агенције
за заштиту животне средине РС
(сарадња)

ГО Савски венац, град
Београд – Секретаријат
за заштиту животне
средине, Агенција за з.
ж. с. РС

Административно инспекцијске
1.1.1.2.

Евидентирање привредних делатности и прикупљање постојеће
документације о потенцијалним
загађивачима на територији
општине

Техничко-технолошке
1.1.1.3.

Израда катастра загађивача вазду- ГО Савски венац, град
ха за територију општине
Београд – Секретаријат
за заштиту животне
средине, Агенција за з.
ж. с., Стручна институција за израду катастра

Међународни, републички,
градски,
локални

Доступност
Оперативни
катастар са по- катастра
дацима о емисијама, врстама
и билансима

2011–

Циљ 1.1.2. Смањење штетних утицаја на ресурсе и здравље људи
Административне и инспекцијске активности
1.1.2.1.

Орган јединице локане
Примена закона о процени
утицаја на ж.с. за пројекте за које самоуправе – град Беоодобрење радова издаје надлежни град, инспекција
градски орган

-

континуирано

-

ИнспекциСпровођење
јски надзор
мера из Студије о процени
утицаја на
ж.с. у складу
са законском
регулативом

1.1.2.2

Спровођење Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину приликом давања сагласности на планове и програме
који се односе на развојне и друге
програме

Орган јединице локане
самоуправе – град Београд, инспекција

-

континуирано

-

Спровођење
мера у складу
са законском
регулативом

Документација, сагласност

1.1.2.3.

законска
Прибављање интегрисане дозволе Нова и постојећа
обавеза
постројења, надлежни
за рад нових и постојећих поорган за издавање дозстројења у складу са законом
воле, Орган надлежан
за инспекцијски надзор

Интегрисана
дозвола – донета у форми
решења

Документација са
утврђеним
условима
којима се
гарантује да
такво постројење или
активност
одговарају
захтевима
предвиђеним овим
законом

континуирано

10. мај 2010.
1.1.2.4.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Предузимање мера систематИндустрије на посмаског праћења квалитета ваздуха
траном подручју
смањењем загађења ваздуха загађујућим материјама код правних
и физичких лица
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Потенцијални и
постојећи
загађивачи
(законска
обавеза)

континуирано

Примена мера
за смањење
загађења

План
систематског
праћења
емисије и
имисије,
Уговор са
овлашћеном
организацијом за
мерење

Републички сопствени извори
прив. дел.
Републички, градски,
локални

континуирано

Примењен
стандард

континуирано

Примена архуске конвенције

Документација о
спроведеном
систему
Евиденција о
плану рада и
спроведеним
кампањама

Републички сопствени извори
прив.дел
Локални

2010–

Побољшан
технолошки
процес услед
примене плана
Урађена студија

Законодавно политичке активности
1.1.2.5

Увођење ИСО 14 000 код регистрованих привредних делатности

1.1.2.6

Редовно информисање јавности
о стању, предузетим мерама и
побољшањима у циљу смањења
загађења ваздуха
Техничко технолошке активности
1.1.2.7
Побољшање технолошког процеса
на местима индентификованог
прекорачења емисије
1.1.2.8

Регистроване привредне делатности

ГО Савски венац, град
Београд – Секретаријат
за заштиту животне
средине

Привредне делатности
регистроване у катастру
загађивача или регистру делатности
Израда Студије о утицају фактора ГО Савски венац, ГЗЈЗ
животне средине на здравље становника општине Савски венац

2010–

20000

Рокови
имплементације

Процена
буџета
(ЕВРО)*

План активности за
побољшање
Квалитативне и квантитативне анализе здравља
грађана
укључујући
и факторе
животне
средине

2. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
Ред. бр.
активн.

Активност

Носиоци и учесници

Извори
финансирања

Циљ 2.1 – УПРАВЉАЊЕ ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
Циљ 2.1.1 – Усвајања Нацрта закона о заштити и унапређењу зелених површина
Законодавно-политичке активности
2010
2.1.1.1 Подршка усвајању Нацрта закона Министарство за заш- титу животне средине
о заштити и унапређењу зелених
и прост. планирање;
површина
град Београд; Градска
управа; Секретаријат за
заштиту животне средине; ГО Савски венац
Циљ 2.1.2 – Формирање дирекције за зелене површине града Београда
Законодавно-политичке активности
Градски
2011
2.1.2.1 Подршка формирању Дирекције
Град Београд; Градска
за зелене површине Београда
управа; Секретаријат за
заштиту животне средине; ГО Савски венац
2.1.2.2

Иницијатива за одређивање
Град Београд; ГО Саводговорног инжењера пејзажне
ски венац
архитектуре1 за подручје општине

Циљ 2.1.3 – Формирање катастра (ГИС) зелених површина Београда
Законодавно-политичке активности
2.1.3.1
Подршка формирању Катастра
Град Београд; Градска
зелених површина Београда
управа; ЈКП „Зеленило
Београд”

Градски,
локални

Градски

Резултат

-

Усвојен закон
о заштити и
унапређењу
зелених површина

-

Формирана
Дирекција за
зелене површине

2010 –

-

2014

-

Средства
провере

Одлука
објављена у
„Службеном
гласнику
РС“

Одлука
објављена у
„Службеном
листу града
Београда“
Одређен дипл. Одлука
објављена у
инж. пејз.
„Службеном
арх на месту
листу града
одговорног
пејз. архитекте Београда“
за ГО Савски
венац

ГИС зелених
површина
Београда

Годишњи
извештаји

Број 12 – 52
Ред. бр.
активн.
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Активност

Техничко-технолошке активности
2.1.3.2
Формирање архиве документације о зеленим површнама на
територији ГО Савски венац

Носиоци и учесници

ГО Савски венац

Административне и инспекцијске активности
ГО Савски венац
2.1.3.3
Предлог за давање званичних
назива постојећим зеленим површинама за које се користи више
радних назива

Извори
финансирања

10. мај 2010.

Рокови
имплементације

Процена
буџета
(ЕВРО)*

2012-

ДокументаОпштинска
циона основа
oдлука
о зеленим
површинама на
територији ГО

Градски,
локални

2010–

Озваничен
назив појединих зелених
површина ГО

Одлука
објављена у
„Службеном
листу града
Београда“

Постављена
анкета на сајту,
контакт и канцеларија за
сарадњу (е-маил
адреса, смс)
организовање
трибина,
презентација

Бр. aнкетираних грађана;
пласираних
информација путем
трибина и
различитих
медија; бр.
приспелих
мишљења

ЦИЉ 2.2 – УРЕЂЕНЕ И ОДРЖАВАНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
Циљ 2.2.1 – Реконструкција неадекватно уређених и деградираних зелених површина
Законодавно-политичке активности
2010–
2.2.1.1
Иницирање пооштравања казне- Град Београд; ГО Сав- них мера за штете проузроковане ски венац
несавесним понашањем грађана
и стручњака, као и њихово спровођење
Административне и инспекцијске активности
континуиГО Савски венац
Међуна2.2.1.2
Обезбеђивање нових видова
родни, ре- рано
финансирања реконструкције и
публички,
одржавања зелених површина
градски,
локални
Уклањање привремених објеката
са зелених површина

Техничко-технолошке активности
2.2.1.5
Иницијатива за реконструкцију
парка Луке Ћеловића (парк код
Економског факултета) што
подразумева:
– расписивање конкурса,
– израду пројектне документације,
– иницирање враћања саобраћајне трасе Каменичке улице и
– реализацију решења према
пројектној документацији
2.2.1.6
Иницијатива за изменом ДУП-а
– прелазак земљишта из „Јавног”
у „остало земљиште” за парк код
Партизановог стадиона
– Иницијатива за реконструкцију
парка код Партизановог стадиона, што подразумева:
– израду пројектне документације,
– реализацију решења према
пројектној документацији
1

Град Београд;
ГО Савски венац

Средства
провере

Градски,
локални

Циљ 2.1.4 – Отворена сарадња са грађанима, приватним, невладиним и непрофитним организацијама
Законодавно-политичке активности
2.1.4.1
Омогућити да грађани, приватне, ГО Савски венац;
Градски,
2010–
невладине и непрофитне оргадоносиоци одлука
локални
низације изразе своје мишљење
и узму удела у доношењу битних
одлука по питању зелених површина

2.2.1.4

Резултат

Власници
објеката

-

Решење
Доношење
новог сета каз- објављено у
„Службеном
нених мера.
листу града
Београда“

-

Прикупљена
средства за
уређене и одржаване зелене
површине на
територији ГО
Уклоњени
привремени
објекти са
зелених површина

континуирано

Решење о
наменском
коришћењу
обезбеђених
средстава
Решење

Град Београд, пројектантска и извођачка
предузећа (јавна комунална или приватна)
ГО Савски венац;

2011–
Међународни,
републички, градски,
локални

450.0002

Уређена зелена Пријем извеповршина
деног стања
и давање
употребне
дозволе

Град Београд, пројектантска и извођачка
предузећа (јавна комунална или приватна)
ГО Савски венац;

2013–
Међународни,
републички, градски,
локални

1.100.000

Уређена зелена Пријем извеповршина
деног стања
и давање
употребне
дозволе

Процена буџета обрачуната је на основи цене реализације 1м2 парковске површине која износи 40 еура и цене израде пројектне документације која износи 10% од укупне вредности реализације.

10. мај 2010.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 12 – 53

Активност

Носиоци и учесници

Иницијатива за изменом ДУП-а
– прелазак земљишта из „Јавног”
у „остало земљиште” за парк код
Звездиног стадиона – Иницијатива за реконструкцију парка
код Звездиног стадиона, што
подразумева:
– израду Пројктне документације,
– реализацију решења према
Пројектној документацији
Иницијатива за реконструкцију
Савског кеја, што подразумева:
– формирање пешачке стазе
одвојено од постојеће бициклистичке,
– подизање дрвореда,
– постављање мобилијара
Иницијатива за реконструкцију
парк-шуме Бенцион Були, што
подразумева:
– санитарну сечу
– постављање мобилијара...

Град Београд; пројектантска и извођачка
предузећа (јавна комунална или приватна)
ГО Савски венац;

Извори
Рокови
Процена
финанси- имплементабуџета
рања
ције
(ЕВРО)*
2011–
220.000
Међународни,
републички, градски,
локални

Град Београд; пројектантска и извођачка
предузећа (јавна комунална или приватна)
ГО Савски венац;

2011–
Међународни,
републички, градски,
локални

ГО Савски венац;
пројектантска и
извођачка предузећа
(јавна комунална или
приватна)

Међуна2011–
родни,
републички, градски,
локални

Уређена парк
шума Бенцион
Були

2.2.1.10

Уређење и активирање летње
позорнице у Топчидеру:
– израда пројекта;
– реализација по пројекту

Градска управа, ГО
Савски венац; пројектантска и извођачка
предузећа (јавна комунална или приватна)

2015
Међународни,
републички, градски,
локални

2.2.1.11

Интензивирање одржавања
зелених површина дуж аутопута,
булевара на територији општине,
посебно обнова дрвореда у Бул.
кнеза Александра Карађорђевића
Иницијатива за израду пројекта
санације и реконструкције у
оквиру Топчидерског парка

ГО Савски венац; ЈКП
„Зеленило Београд”

континуиМеђунарано
родни,
републички, градски,
локални
Међуна2010–
родни,
републички, градски,
локални

Нова зелена
површина са
могућностима одвијања
културних
активности
Уређене зелене
површине
дуж аутопута
и булевара на
територији ГО
Извршена
санација и
реконструкција парка и
враћање реке
Топчидерке у
њен ток
(очишћени
каналци,
пуњење
језераца
природном
водом)
Уређена
унутрашња
дворишта
компактних
блокова,
подигнуте савремене форме
зеленила
Покретање и
реализација
пилот пројеката

Ред. бр.
активн.
2.2.1.7

2.2.1.8

2.2.1.9

2.2.1.12.

2.2.1.13.

ГО Савски венац; ЈКП
„Зеленило Београд”,
ЈКП „Београд воде”

Иницијатива за уређењем и двој- ГО Савски венац;
ним коришћењем унутрашњих
Скупштине станара
дворишта компактних блокова
– подизање свремених форми
зеленила као нпр. џепни паркови,
кровно и вертикално зеленило

ГО Савски венац,
Иницирање пилот пројеката:
– за активну зелену инфраструк- академске институције,
стручне куће
туру
– за зелени Савски венац
– зелени коридори као изолатори
и пречишивачи
Циљ 2.2.2 – Интензивније одржавање зелених површина
Административне и инспекцијске активности

2.2.1.14.

ГО Савски 2010–1014
венац,
Скупштине
станара

2010–2014
Међународни,
републички, градски,
локални

132.000

Резултат
Уређена зелена
површина

Средства
провере
Пријем
изведеног
стања и
давање
употребне
дозволе

Уређена зелена Пријем
изведеног
површина у
приобаљу Саве стања и
давање
употребне
дозволе
Пријем
изведеног
стања и
давање
употребне
дозволе
Пријем
изведеног
стања и
давање
употребне
дозволе
Пријем
изведеног
стања;
Комунална
инспекција
Реализован
пројекат,
пријем изведеног стања

Извештај о
реализацији

Извештај о
реализацији

Број 12 – 54
2.2.2.1
Проверити по
списку
Стамбено
комуналног
2.2.2.2

Предлог за обезбеђивање старетеља над зеленим површинама
за које до сада није одређен
старатељ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Град Београд; Секретаријат за комуналне и
стамбене послове; ГО
Савски венац

Иницијатива за обезбеђивање
ГО Савски венац
надзора над зеленим површинама
Законодавно-политичке активности
ГО Савски венац
2.2.2.3
Доношење одлуке о мерама за
сузбијање и уништавање алергених коровских врста (амброзија)

Техничко-технолошке активности
2.2.2.4
Покретање иницијативе за обезбеђивање јасне сигнализације ка
зеленој површини и унутар исте

Град Београд, ГО
Савски венац, ЈКП
„Зеленило Београд”; Туристичка организација
града Београда

10. мај 2010.

2010–

Одређен
старатељ над
зеленим површинама

Градска
одлука

2010–

Обезбеђен
надзор

Општинска
одлука

2010–
Међународни,
републички, градски,
локални

Међуна2010–
родни,
републички, градски,
локални,
Туристичка
организација града
Београда
2010–
МеђунаГрад Београд; ГО
2.2.2.5
Чишћење зелених површина и
родни,
Савски венац; ЈКП
сузбијање алергених врста
републич„Зеленило Београд”;
(амброзије)
ки, градски,
локални
Циљ 2.2.3 – Подизање свести различитих структура и нивоа власти, као и грађана
2.2.3.1
Организовање трибина, изложби, ГО Савски венац; ТуМеђунаСукцесивно
пропагандног материјала и др. на ристичка организација родни,
тему значаја зелених површина за града Београда
републичквалитет живота у граду
ки, градски,
локални

Донета
Основано
координационо одлука, примена мера
тело

Постављене
Пријем
информационе изведеног
табле
стања

Очишћена
територија
општине од
амброзије

Извештај
надлежне
инспекције

Смањен вандализам; спречавање изградње
на зеленим
површинама

Повећање
зелених површина на
територији
ГО

ЦИЉ 2.3 – УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА НИВОУ ГРАДА, А САМИМ ТИМ И НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
Циљ 2.3.1 – Подизање нових зелених површина
Законодавно-политичке активности
Усвојен
2011–
Аналитички
ГО Савски венац; пла- Међуна2.3.1.1
Активно учешће у изради плана
План и
дефинисане
детаљне регулације за зелене по- нерска предузећа (јавна родни,
зелене површи- објављен у
републичили приватна)
вршине на територији општине:
не у функцији „Службеном
ки, градски,
(иницирање израде)
система зелених листу града
локални
површина оп- Београда“
штине и града
Усвојен
2011–
Планирана
ГО Савски Венац; пла- Међуна2.3.1.2
Активно учешће у изради плана
План и
нова зелена
за подручје Савског амфитеатра: нерска предузећа (јавна родни,
објављен у
површина
републичили приватна)
– иницијатива за планирање
„Службеном
ки, градски,
нових парковских површина;
листу града
локални
– обезбеђивање земљишта за нове
Београда“
зелене површине
2.3.1.3
Иницирање обезбеђивања права ГО Савски венац
Градски
2012
Повећање зеле- Одлука
приступа
них површина објављена у
„Службеном
у функцији
рекреације ста- листу града
Београда“
новника ГО
2.3.1.4
Иницирање набавке земљишта за ГО Савски венац
Међунаро- Сукцесивно
Обезбеђено
Унос у
нове зелене површине1
дни, репубземљиште за
катастар
лички, граднове зелене
ски, локални
површине
Циљ 2.3.2 – Уређење малих јавних запуштених простора
Техничко-технолошке активности
ГО Савски венац
Међуна2.3.2.1
Иницирање уређења и двојног
Сукцесивно
Уређена
Пријем
родни,
корићења унутрашњих дворишта
до 2020
унутрашња
изведеног
републичкомпактних блокова:
дворишта
стања
– израда пројекта;
ки, градски,
компактних
– обезбеђивање финансијских
локални
блокова
средстава;
– реализација

10. мај 2010.
2.3.2.2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

ГО Савски венац
Подизање савремених форми
зелених површина као што су:
„џепни паркови”, кровно и вертикално зеленило, и др.

Број 12 – 55

Сукцесивно
Међунадо 2020
родни,
републички, градски,
локални

Нове зелене
површине

Пријем
изведеног
стања

3. ЧВРСТИ ОТПАД
Извори
Рокови
Процена
Средства
финанси- имплементабуџета
Резултат
провере
рања
ције
(ЕВРО)*
Циљ 3.1– ИДЕНТИФИКАЦИЈА СТАЊА И ФОРМИРАЊЕ БАЗЕ ПОДАТАКА О ГЕНЕРАТОРИМА ОТПАДА И ВРСТАМА ОТПАДА
Циљ 3.1.1 – Формирање катастра опасног и комуналног отпада на територији општине
Законодавно-политичке активности
3.1.1.1
Израда катастра загађивача за ко- ГО Савски венац;
Потен2010–2011.
150.000,00 Формирање
Усвајање
мунални и опасан отпад (пожељно Агенција за зашцијални
базе података, катастра
у саставу интегралног катастра
титу животне сре- загађиформирање
од стране
загађивача)
дине; град Београд, вачи;
софтвера за
надлежних
Градска управа,
међунаевидентирање инстиСекретаријат за
родни, реи праћење
туција
заштиту животне
публички,
продукције и (Скупштисредине;
градски,
продаје отпада не општине;
локални
Агенције
за заштиту
животне
средине)
Административне и инспекцијске активности
2010–
/
/
/
3.1.1.2
Евидентирање привредних субје- ГО Савски венац;
ката, складишта, стамбених зона, Агенција за
заштиту животне
транспортних рута, институција
за здравствене и друге делатности средине; Стручна
институција за
на територији општине, као и
израду катастра
њиховог положаја и међусобног
загађивача;
односа
Техничко-технолошке активности
2010–
/
/
/
3.1.1.3
Прикупљање постојеће документа- ГО Савски венац;
ције о потенцијалним загађивачима представници потецијал. загађивача;
на територији општине Савски
стручна институција
венац
Ред. бр.
активн.

3.1.1.4

3.1.1.5

3.1.1.6

3.1.1.7

Активност

Обрада и систематизација постојећих података о потенцијалним
загађивачима; теренски рад на,
прикупљању података о врсти делатности и примењеној технологији и др.
Евидентирање испуста за сваки
потенцијални загађивач и за сваки
од евидентираних отпадних токова,
као и третману отпадних токова

Носиоци
и учесници

Стручна институција;
представници потенцијалних загађивача

Представници
потенцијал. загађ.
стручна институција
за израду катастра
загађивача;
Израда регистра: загађивача, испус- Представници
та, загађујућих материја
потенцијал. загађ.;
стручна институција
за израду катастра;
Агенција за заштиту
животне средине
Израда софтвера за евидентирање и Стручна инстиуција
систематизацију података
за израду катастра
загађивача;

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Циљ 3.1.2 – Процена утицаја на животну средину постојћих евидентираних загађивача на територији општине
Административне и инспекцијске активности
2010–2012. 7.740,00 по
ГенеГенератори отпа3.1.2.1
Израда Процена утицаја затеченог
објекту
ратори
да; Градска управа
стања за све објекте који по закону
отпада
– Секретаријат за
подлежу овој обавези
заштиту животне сре- на теридине; Министарство торији
општине
заштите животне
средине и просторног планирања. ГО
Савски венац;

Сагласност на
Студију о процени утицаја
(мерама које
се предузимају
или се требају
предузети за
неутралзацију
негативних
ефеката)

Решење
издато од
стране
надлежног
градског
или републичког
органа
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Извори
финансирања
Циљ 3.1.3– Дефинисање својстава отпада који се генерише на територији општине
Ред. бр.
активн.

Активност

Носиоци
и учесници

10. мај 2010.
Процена
буџета
(ЕВРО)*

Рокови
имплементације

Резултат

Средства
провере

Техничко технолошке активности
3.1.3.1

Карактеризација и категоризација
отпада на територији општине

Генератори отпада; Генератори отпада
стручне институције за категоризацију и карактеризацију отпада.

2010–2011.

300,00 по
узорку

Подаци о
врстама и
својствима
отпада који
се генерише
на територији
општине

3.1.3.2

Израда каталога опасног отпада

Генератори отпада; Генератостручна институри отпада
ција;

2010–2011.

3.000,00 по Систематизагенаратору ција података
отпада
о отпаду и
усвајање каталошког броја
за сваку врсту
отпад(ЕУ)

Решења о
карактеру и
категорији
отпада

Усвајање
каталога
отпада од
надлежног
органа

ЦИЉ 3.2 – УПРАВЉАЊЕ ТОКОВИМА КОМУНАЛНОГ И ОПАСНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
Циљ 3.2.1 – Формирање админстративне и техничке инфраструктуре за управљање токовима отпада на територији општине
Законодавно-политичке активности
ГО, Савски венац,
стручне институције

70.000,00

Дефинисање
мера за решавање проблема
идентификованих у првим
фазама израде
плана

Усвајање
плана
управљања
отпадом од
надлежног
министарства

2010–2012.

40.000,00

Дефинисање
мера за решавање проблема на нивоу
генератора

Усвајање
плана
управљања
отпадом од
надлежног
министарства

2010–

25.000,00

Дефинисање
локација
прихватних
станица за
опасан отпад
из комуналног
отпада (батерије, спрејови
и сл.)

Усвајање
плана од
стране
Скупштине
општине

2010–2012.
Међународни, републички,
градски,
локални

3.2.1.1

Израда плана управљања отпадом
на територији општине

3.2.1.2

Израда планова управљања отпадом Генератори отпада, Генератори отпада
стручне институза сваки појединачни генератор
ције
отпада на територији општине

Административне и инспекцијске активности
3.2.1.3

Локални
Израда плана распореда прихватних ГО Савски венац
– надлежна служба
станица за опасан отпад из комуза планове
налног отпада (батерије, спрејови
и сл.)

Техничко-технолошке активности
3.2.1.4

Иницијатива за изградњу прихватних станица за опасан отпад из
комуналног отпада

ГО Савски венац

Међуна2012–
родни, републички,
градски,
локални

_

Обезбеђивање
локација за
безбедно
привремено
прихватање
опасног отпада

Прихваћена
иницијатива од
надлежних

3.2.1.5

Иницијатива за изградњу подземних прихватних станица за мешани
комунални отпад

Град Београд, ГО
Савски венац

Међуна2011–2014.
родни, републички,
градски,
локални

52.600,00

Изграђене
подземне
прихватне
станице

Прихваћена
иницијатива од
надлежних;
Извештај
о реализацији

Контакт и
боље релације
са грађанима

Боље
разумевање
мера и већа
подршка
од стране
грађана

Циљ 3.2.2– Информисање грађана и остваривање узајамне комунаикације о стању у управљању отпадом
Законодавно-политичке активности
3.2.2.1

Информисање грађана кроз
ел.билтен, промо материјал, медије
wеб сите, е-маил контакт адреса,
организација трибина и предавања;

ГО Савски венац

Локални

континуирано

–

10. мај 2010.
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Процена
Извори
Рокови
буџета
Резултат
финанси- имплементарања
ције
(ЕВРО)*
ЦИЉ 3.3 – УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА СЕЛЕКЦИЈЕ, РАЗМЕНЕ И РЕЦИКЛАЖЕ СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА
Циљ 3.3.1– Промовисање значаја примарне селекције и смернице грађанима за прикупљање секундарних сировина
Законодавно-политичке активности
3.3.1.1
Дефинисање циљева примарне
Го Савски венац,
Репу2011–
–
Усвајање
селекције секундарних сировина
ЈП „Градска чисблички,
редоследа
тоћа“
градски,
поступака са
локални
секунд. сиров.
Боља кому2011–
25.000,00
Међуна3.3.1.2
Креирање кампање за представљање Општина Савски
никација и
родни, реи популарисање прогама примарне венац; Стручна
разумевање од
публички,
кућа;
селекције
директних учесградски,
ника у акцији
локални
3.3.1.3
Спровођење кампање за предста/
/
/
Већа ефивљање и популарисање програма
касност у
примарне селекције и едукација
прикупљању
грађања
секундарних
сировина (количине и број
компоненти)
3.3.1.4
Рекламна кампања (ТВ станице, но- /
/
/
/
винске куће, радио станице, билборди, табле са позитивним порукама о
рециклажи)
3.3.1.5
Едукација деце и младих о значају
/
/
/
/
примарне селекције
3.3.1.6
Едукација одраслих о значају при/
/
/
/
марне селекције
Циљ 3.3.2– Успостављање административне и техничке инфрструктуре за управљање секундарним сировинама
Административне и инспекцијске мере
Локални, 2011
10,000,00
Лакша кому3.3.2.1
Формирање базе података о секун- Општина Савски
никација измедарним сировинама и корисницима венац; ЈП „Градска градски
ђу генератора
чистоћа”; град
секундарних сировина
секундарних
Београд
сировина, и
корисника
истих
Локални, 2011
–
Економска
3.3.2.2
Усвајање процедуре за валоризацију Општина Савски
градски
и еколошка
секундарних сировина из отпада
венац; град Беооправданост
град;
сел.
Ред. бр.
активн.

Активност

Носиоци
и учесници

3.3.2.3

Израда и усвајање плана размешатаја рециклажних острва и
рециклажних дворишта

Општина Савски
венац; ЈП „Градска
чистоћа”; град
Београд

Локални,
градски

2011–2012.

12.000,00

3.3.2.4

Дефинисање лоација и термина за
прихватање кабастог отпада

Општина Савски
венац; ЈП „Градска
чистоћа”; град
Београд

Локални,
градски

2011–2012.

7.000,00

3.3.2.5

Дефинисање процедуре и локација
за прихват електронског отпада

Општина Савски
венац; ЈП „Градска
чистоћа”; град
Београд

Локални,
градски

2011–2012.

7.000,00

Општина Савски
венац; ЈП „Градска
чистоћа”; град
Београд

Локални,
градски

2011–2012.

40.000,00

Техничко-технолошке мере
3.3.2.6
Изградња подземних прихватних
станица за појединачне секундарне сировине (текстил, ПЕТ боце,
лименке и сл.)

Средства
провере

Ефикаснија
реализација
планираних
активности
Резулти одзива у прикупљању
секундарних
сировина
/

/

/
/

Проширење
тржишта
секундарних сировина

Побољшање
економске ефик.
тржишта
-

Систематизација у
прикупљању
и транспорту
секундарних
сировина
Систематизација у
прикупљању
и транспорту
кабастог отпада
Систематизација у
прикупљању
и транспорту
електронског
отпада; Већи
одзив грађана
Повећана
ефикасност
сакупљања
секундарних
сировина, без
нарушавања
основне естетике простора
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3.3.2.7
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Активност
Набавка контејнера за прикупљање
примарно селектованих секундарних сировина и формирање већег
броја „рециклажних острва” у
гушће насељеним зонама

Носиоци
и учесници
Општина Савски
венац; ЈП „Градска
чистоћа”; град
Београд

10. мај 2010.

Процена
Рокови
Извори
буџета
финанси- имплемента(ЕВРО)*
ције
рања
2011–2012.
500,00 по
Међунаконтејнеру
родни, републички,
градски,
локални

Средства
провере

Резултат
Повећање ефе- –
ката примарне
селекције и
већа чистоћа
и хигијена
улица и целе
општине

Напомена: надлежна министарства су: Министарство заштите животне средине и просторног планирања и Министарство здравља.

4. БУКА
Редн. бр.
активн.

Активност

Носиоци и учесници

Извори
финансирања

Рокови
имплементације

Процена
буџета
(ЕВРО)*

Резултат

Средства
провере

Циљ 4.1 Обезбеђење дозвољених нивоа буке
Циљ 4.1.1 Израда катастра извора буке
Административно-инспекцијске активности
4.1.1.1

ГО Савски венац за –
Припрема предлога о изради
Катастра извора буке на територији заштиту животне
средине
општине Савски венац

2010.

–

Припремљен
Предлог о изради Катастра
извора буке
на територији
општине Савски венац

Доступност
Предлога
о изради
Катастра
извора
буке на
територији
општине
Савски
венац

2010.

–

Усвојен Предлог о изради
Катастра
извора буке
на територији
општине Савски венац

Општинска одлука
о усвајању
Предлога
о изради
Катастра
извора
буке на
територији
општине
Савски
венац

8.000

Урађен катастар извора
буке на територији општине
Савски венац

Доступност
катастра
извора
буке на
територији
општине
Савски
венац

Припремљен
Предлог за
израду Плана
мониторинга
буке на општини Савски
венац

Доступност
Предлога
за израду
Плана мониторинга
буке на
општини
Савски
венац

Законодавно-политичке активности
4.1.1.2.

Усвајање предлога о изради Катастра извора буке на територији
општине Савски венац

ГО Савски венац

–

Градски завод за
јавно здравље
Београд

2010–2011.
Републички,
градски,
локални,
међународни

Техничко-технолошке активности
4.1.1.3.

Израда катастра извора буке на
територији општине Савски венац

Циљ 4.1.2. Мониторинг буке на територији општине
Административно-инспекцијске
4.1.2.1

Припрема предлога за израду Плана ГО Савски венац
мониторинга буке на општини
Савски венац

–

2011–

10. мај 2010.
Редн. бр.
активн.
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Активност

Носиоци и учесници

Извори
финансирања

Рокови
имплементације

Број 12 – 59
Процена
буџета
(ЕВРО)*

Резултат

Средства
провере

Законодавно-политичке активности
4.1.2.2

Усвајање предлога за израду Плана
мониторинга буке на општини
Савски венац

ГО Савски венац

–

2011–

–

Усвојен Предлог за израду
Плана мониторинга буке
на општини
Савски венац

Општинска одлука
о усвајању
Предлога
за израду
Плана мониторинга
буке на
општини
Савски
венац

4.1.2.3

Усвајање Плана мониторинга буке
на општини Савски венац

ГО Савски венац

–

2011–

–

Усвојен План
мониторинга
буке на општини Савски
венац

Општинска одлука
о усвајању
Плана мониторинга
буке на
општини
Савски
венац

Техничко-технолошке активности
4.1.2.4

Израда плана мониторинга буке на
општини Савски венац (са нагласком на повећање броја мерних
места у односу на садашњи број)

Градски завод за
јавно здравље
Београд

2011–
Републички,
градски,
локални,
међународни

2.000

Урађен План
мониторинга
буке на општини Савски
венац

Доступност Плана
мониторинга буке
на општини Савски
венац

4.1.2.5

Мониторинг буке на општини Савски венац

Градски завод за
јавно здравље
Београд

2011–
Републички,
градски,
локални,
међународни

У зависности од
плана

Континуирани
мониторинг
буке на општини Савски
венац

Годишњи
извештаји
о мониторнгу буке

2011–
Републички,
градски,
локални,
међународни

2.000

Припремљен
Предлог мера
за заштиту од
буке на општини Савски
венац

Доступност Предлога мера
за заштиту
од буке на
општини
Савски
венац

–

–

Усвојен
Предлог мера
за заштиту од
буке на општини Савски
венац

Општинска одлука
о усвајању
Предлога
мера за
заштиту
од буке на
општини
Савски
венац

Циљ 4.1.3. Примена мера за заштиту од буке
Административно-инспекцијске
4.1.3.1

Припрема Предлога мера за заштиту ГО Савски венац,
од буке на општини Савски венац
Градски завод за
јавно здравље
Београд

Законодавно-политичке активности
4.1.3.2

Усвајање Предлога мера за заштиту
од буке на општини Савски венац

ГО Савски венац

2011–

Техничко-технолошке активности
4.1.3.3

Спровођење мера за заштиту од буке ГО Савски венац,
градске инспекцина општини Савски венац (постајске службе
вљање зелених појаса или других
препрека за простирање звучних
таласа)

2010–2014.
Републички,
градски,
локални,
међународни

ИмплементиУ зависране мере за
ности од
врсте мера заштиту од
буке

Мониторинг буке
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

10. мај 2010.

5. КВАЛИТЕТ ВОДА И ВОДНИХ РЕСУРСА
Редн. бр.
активн.

Активност

Носиоци и учесници

Извори
финансирања

5.1 − УПРАВЉАЊЕ ВОДНИМ РЕСУРСИМА И КВАЛИТЕТОМ ВОДА
5.1.1 − Израда и усвајање новог Закона о водама и одговарајућих подзаконских аката
Законодавно-политичке активности
5.1.1.1
Подршка изради и усвајању Закона о Министарство за
Републичводама и одговарајућаих подзаконска заштиту животне
ки
акта
средине и просторно планирање;
Министарство
за пољопривреду, шумарство и
водопривреду
Градски,
Управа за воде;
5.1.1.2
Сарадња са грађанима, установама,
локални
приватним, невладиним и непрофит- Секретаријат за
заштиту животне
ним организацијама при изради и
средине; ГО Савски
усвајању Закона о водама
венаац
Административно-инспекцијске активности
5.1.2.1
Надзор над широм „Б” зоном заштите водоснабдевања Београда на
територији ГО Савски венац

Техничко-технолошке активности
5.1.2.2
Примена пројекта „Управљање
отпадним уљима на територији града
Београда” у циљу спречавања изливања опасних отпадних течности у
земљиште, односно подземне воде

Законодавно-политичке активности
5.1.2.3
Информисање и образовање грађана
(посебно младих) о потреби организованог сакупљања и прераде
опасних отпадних течности

5.1.3 − Квалитет воде за пиће
Административно-инспекцијске активности
5.1.3.1
Надзор над квалитетом воде за
пиће у домаћинствима, установама,
школама, угоститељским објектима
и пијацама на територији ГО Савски
венац

Техничко-технолошке активности
5.1.3.2
Замена дотрајале водоводне дистрибутивне инфраструктуре на територији ГО Савски венац

Законодавно-политичке активности

Рокови
имплементације

Процена
буџета
(ЕВРO)*

Резултат

Средства
провере

2010. Закон
2012. подзаконска акта

Усвојен Закон
о водама и
одговарајући
правилници

Одлука
објављена
у „Службеном
гласнику
РС“

2010.

Организовање јавних
расправа, трибина, дебата,
електронска
комуникација

Анкете
грађана,
извештавање
локалних
медија

стално

Извршен надзор
над широм „Б”
зоном заштите
водоснабдевања

Годишњи
извештај о
квалитету животне
средине
града
Београда

2010–2012.

Организовано
сакупљање и
прерада опасних
отпадних течности у Београду

Годишњи
извештај
Секретаријата за
заштиту
животне
средине

Градски,
Управа за воде;
локални
град Београд
– Секретаријат за
заштиту животне
средине; ГО Савски
венац; школе

стално

Подела брошура, предавања,
трибине, емисије, објављивање чланака

Анкете
грађана,
извештавање
локалних
медија

Градски
Служба санитарне контроле ЈКП
„БВК”; Градски
завод за јавно
здравље; Управа за
воде; Санитарна
инспекција

стално

Анализе квалитета воде за
пиће

Месечни,
полугодишњи и
годишњи
извештаји
ових установа

ЈКП „БВК”; Управа Градски
за воде; Комунална
инспекција

стално

Замењена
дотрајала
водоводна
дистрибутивна
инфраструктура

Годишњи
извештаји
ЈКП „БВК”
и Управе за
воде

ЈКП „БВК”; ЈВП
Градски
„Београдводе”; Управа за воде; град
Београд – Секретаријат за заштиту
животне средине;
Комунална инспекција

Управа за воде;
град Београд
– Секретаријат за
заштиту животне
средине; Комунална инспекција;
Технолошко-металуршки факултет

Градски

10. мај 2010.
Редн. бр.
активн.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Активност

Носиоци и учесници

ЈКП „БВК”; Управа за воде; град
Београд – Секретаријат за заштиту
животне средине;
ГО Савски венац;
основне и средње
школе
5.1.4 − Квалитет површинских вода и пречишћавање отпадних вода
Законодавно-политичке активности
Министарство за
5.1.4.1
Подршка изради и усвајању емизаштиту животне
сионих стандарда квалитета за
средине и просиспуштање комуналних и индустријских отпадних вода у водопријем- торно планирање;
Министарство
нике усклађених са директивама ЕУ
за пољопривреду, шумарство и
водопривреду;
Управа за воде
5.1.4.2
Информисање и образовање грађана ЈКП „БВК”; град Бео(посебно деце) о квалитету површин- град – Секретаријат
ских вода, односно неопходности
за заштиту животне
одговарајућег пречишћавања комусредине; ГО Савски
налних и индустријских вода
венац; основне и
средње школе
Административно-инспекцијске активности
Служба еколо5.1.4.3
Надзор над количинама и квалитетом индустријских отпадних вода на гије, контроле
и заштите ЈКП
територији ГО Савски венац
„БВК”; Републичка инспекција
з.ж.с.; Републичка
водопривредна
инспекција; Управа
за воде
Техничко-технолошке активности
ЈКП „БВК”; Уп5.1.4.4
Обезбедивање пречишћавања
рава за воде; град
комуналних отпадних вода према
Београд – Секредирективама ЕУ пре испуштања у
таријат за заштиту
Саву и Дунав
животне средине;
Република Србија

5.1.3.3

5.1.4.5

5.1.4.6

5.1.4.7

Информисање и образовање грађана
(посебно младих) о квалитету воде
за пиће

Извори
финансирања
Градски,
локални

Рокови
имплементације
стално

Републички

Градски,
локални

Број 12 – 61
Процена
буџета
(ЕВРO)*

Резултат
Подела брошура, предавања,
трибине, емисије, објављивање чланака

Анкете
грађана,
извештавање
локалних
медија

2010–2011.

Усвојени нови
емисиони
стандарди
квалитета за
испуштање у
водопријемнике

Одлука
објављена
у „Службеном
гласнику
РС“

стално

Подела брошура, предавања,
трибине, емисије, објављивање чланака

Анкете
грађана,
извештавање
локалних
медија

Републич- стално
ки, градски

Измерене
количине и
анализиран
квалитет
индустријских
отпадних вода

Месечни,
полугодишњи и
годишњи
извештаји
ових установа

Републич- 2010–2015. и
ки, градски даље

Изграђено
централно градско
постројење за
третман ком.
отпадних вода

Рад централног
градског
постројења
за третман
комуналних отпадних вода
Надзор и
контрола
наведених
носилаца
активности

Обуставити испуштање непречишће- Служба еколоних комуналних и индустријских от- гије, контроле
падних вода у Топчидеску реку и Саву и заштите ЈКП
„БВК”; Републичка инспекција
з.ж.с.; Републичка
водопривредна инспекција; Управа за
воде; Индустријска
предузећа
Унапредити систем за пречишћавање „БИП” а.д. Репуиндустријских отпадних вода преду- бличка инспекција
з.ж.с.; Републичка
зећа „БИП” а.д.
водопривредна
инспекција; Управа
за воде

Градски;
предузећа која
испуштају
непречишћену
индустијску отпадну
воду

2010–2013.
индустријске
отпадне воде
2010–2015.
и даље.
комуналне
отпадне воде

Пречишћавње
свих индустријских и
комуналних
отпадних
вода пре
испуштања у
водопријемнике

„БИП” а.д.

2010–2013.

„Завод за израду новчаница и
кованог новца”
(ЗИН); Републичка инспекција
з.ж.с.; Републичка
водопривредна
инспекција; Управа
за воде

„Завод за
израду
новчаница
и кованог
новца”
(ЗИН)

2010–2013.

Унапређен
систем за
пречишћавање
индустријских
отпадних вода
предузећа
„БИП“а.д.
Унапређен
систем за
пречишћавање
индустријских
отпадних вода
предузећа
„ЗИН“

Унапредити систем за пречишћавање
индустријских отпадних вода предузећа „Завод за израду новчаница и
кованог новца ” (ЗИН)

Средства
провере

Надзор и
контрола
наведених
носилаца
активности

Надзор и
контрола
наведених
носилаца
активности

Број 12 – 62
Редн. бр.
активн.
5.1.4.8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Активност

Акција младих на чишћењу и уређењу ГО Савски венац;
приобаља Саве (симболично на Свет- (стручни послоски дан вода)
ви з.ж.с.и кзм);
средње школе на
територији ГО Савски венац; Управа
за воде

5.1.5 − Унапређење канализационог система
Законодавно-политичке активности
5.1.5.1
Усаглашавање домаћих стандарда
квалитета комуналних и индустријских отпадних вода за испуштање
у канализациони систем са директивама ЕУ

5.1.5.2

Носиоци и учесници

Информисање и образовање грађана
(младих) о значају канализационог
система за здравље становништва,
као и чврстим и течним материјама
које се не смеју испуштати у канализациони систем

Административно-инспекцијске активности
5.1.5.3
Надзор над количинама и квалитетом комуналних отпадних вода територији ГО Савски венац (праћење
стања)

Техничко-технолошке активности
5.1.5.4
Замена дотрајале инфраструктуре
кишне и фекалне канализације на
територији ГО Савски венац

Извори
финансирања
Градски,
локални

Рокови
имплементације
Два пута
годишње

Републички 2010–2011.
Министарство за
заштиту животне
средине и просторно планирање;
Министарство
за пољопривреду, шумарство и
водопривреду;
Управа за воде
ЈКП „БВК”; Управа
Градски,
стално
за воде; град Београд локални
– Секретаријат за
заштиту животне
средине; ГО Савски
венац; основне и
средње школе

10. мај 2010.
Процена
буџета
(ЕВРO)*

Резултат

Средства
провере

Очишћено и
уређено десно
приобаље
Саве од Аде
до Бранковог
моста

Шетња
десном
обалом
Саве од
Аде до
Бранковог
моста

Усвојен нови
правилник за
испуштање
отпадних вода
у канализациони систем

Одлука
објављена
у „Службеном
листу града
Београда

Подела брошура, предавања,
трибине, емисије, објављивање чланака

Анкете
грађана,
извештавање
локалних
медија

Градски

стално

Измерене
количине и
анализиран
квалитет
комуналних
отпадних вода

Месечни,
полугодишњи и
годишњи
извештаји
ових установа

ЈКП „БВК”; Управа Градски
за воде; Комунална
инспекција

стално

Замењена
дотрајала
инфраструктура кишне
и фекалне
канализације
Организовано
сакупљање и
прерада опасних отпадних
течности у
Београду

Годишњи
извештаји
ЈКП „БВК”
и Управе за
воде

Урађен главни
пројекат кишне и фекалне
канализације
за подручје РП
Дедиње
Урађен главни
пројекат
колектора–тунела Хитна
помоћ – Венизелосова
Урађен главни
пројекат ниске
савске зоне
Урађен главни
пројекат кишног колектора
за подручје
Бањице

Годишњи
извештаји
ЈКП „БВК“

Стручне службе,
контроле и заштите ЈКП „БВК”; град
Београд – Секретаријат за заштиту
животне средине;
Управа за воде;

Градски

2010–2012.

Градски

2010.

Градски
ЈКП „БВК”; Институт за водопривреду „Јарослав
Черни“

2010.

Управа за воде;
град Београд
– Секретаријат за
заштиту животне
средине; Комунална инспекција;
Технолошко-металуршки факултет
ЈКП „БВК“

5.1.5.5

Примена пројекта „Управљање
отпадним уљима на територији града
Београда” у циљу спречавања изливања опасних отпадних течности у
канализациони систем

5.1.5.6

Израда главног пројекта кишне и
фекалне канализације за подручје РП
Дедиње

5.1.5.7

Израда главног пројекта колектора–
тунела Хитна помоћ – Венизелосова

5.1.5.8

Израда главног пројекта ниске савске ЈКП „БВК“
зоне

Градски

2010.

5.1.5.9

Израда главног пројекта кишног
колектора за подручје Бањице

Градски

2010.

ЈКП „БВК“

Годишњи
извештај
Секретаријата за
заштиту
животне
средине

Годишњи
извештаји
ЈКП „БВК“

Годишњи
извештаји
ЈКП „БВК“
Годишњи
извештаји
ЈКП „БВК“

10. мај 2010.
Редн. бр.
активн.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Активност

5.1.6 − Смањење потрошње воде
Административно-инспекцијске активности
5.1.6.1
Појачан надзор над количинама
воде потрошеним у домаћинствима,
установама, школама, угоститељским
објектима, комуналним службама
и предузећима на територији ГО
Савски венац
Техничко-технолошке активности
5.1.6.2
Замена дотрајале водоводне дистрибутивне инфраструктуре која узрокује највеће губитке воде на територији ГО Савски венац

Законодавно-политичке активности
5.1.6.3
Информисање и образовање грађана,
младих и деце о значају воде и начинима за њену уштеду у домаћинствима; промоција еколошких акција из
области вода

Носиоци и учесници

Извори
финансирања

Рокови
имплементације

Број 12 – 63
Процена
буџета
(ЕВРO)*

Резултат

Средства
провере

ЈКП „БВК”; Управа Градски,
за воде; Комунална локални
инспекција; ГО
Савски венац

стално

Смањена потрошња воде

Месечни
извештаји
о потрошњи воде
ЈКП „БВК“

ЈКП „БВК”; Управа Градски
за воде; Комунална
инспекција; ГО
Савски венац

стално

Замењена
дотрајала
водоводна
дистрибутивна
инфраструктура

Годишњи
извештаји
ЈКП „БВК”
и Управе за
воде

ЈКП „БВК”;Управа
за воде; град
Београд – Секретаријат за заштиту
животне средине;
ГО Савски венац,
ПУ, школе, млади,
грађани

стално

Подела брошура, предавања,
трибине, дебате, емисије,
чланци еколошке акције

Анкете
грађана,
присуствовање екол.
акцијама,
извештавање
локалних
медија

Градски,
локални

6. ПОДИЗАЊЕ НИВОА СВЕСТИ, ИНФОРМИСАНОСТИ И УЧЕШЋА ЈАВНОСТИ У ПРОЦЕСУ ДОНОШЕЊА
ОДЛУКА У ОБЛАСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Редн. бр.
активн.

Активност

Носиоци и учесници

Рокови
Извори фиимплементанансирања
ције

Процена
буџета
(ЕВРO)*

Резултат

Средства
провере

Циљ 6.1 : Развој еколошке свести
Циљ 6.1.1 Повећање за 30% нивоа свести и информисаности грађања и осталих заинтересованих страна општине Савски венац из области
животне средине
Информативно образовне активности
6.1.1.1

Наставак едуктивних програмских
активности (радионице, акције,
семинари,) са грађанима, ученицима,
децом, на идентификоване теме

Локални,
ГО Савски венац
градски
струковне НВО,
стручњаци, акредитоване институције

Реализован
од 2010. кон- Минипрограм
тиунирано
мум 24
радионице
16.800

Број одржаних едукативних
програмских активности, број
учесника

од 2010. контиунирано

Постављен
билтен
на сајту
општине

Број прилога, информација о
стању ж. с.
и активностима,
сугестија
грађана

Отворена зелена
линија

Број позива

Организована јавна
слушања

Број грађана, број
доносилаца
одлука

Формирана
wеb страна

Број постављених информација,
извештаја,
докуманата

Законодавно-политичке активности
6.1.1.2.

Зелени електронски билтен „Савски
венац”

ГО Савски венац
редакција, стручни
послови ж. с.

Локални

6.1.1.3.

Зелена линија ( посебан телефонски
број или мобилни путем смс-а,
e-mail, зелена пошта)

ГО савски венац,
волонтери изабраних НВО

2010. контиЛокални
унирано
градски,
међународни

6.1.1.4

Округли сто и трибине на актуелне
теме јавна слушања (минимум четири пута годишње)

ГО Савски венац
доносиоци одлука,
грађани

Локални

6.1.1.5

Посебна wеб страна за постављане
информација о стању ж. с. и активностима

ГО Савски венац

од 2010. кон- 600
Локални
тиунирано
градски,
међународни

600

од 2010. кон- 600
тиунирано
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Процена
Рокови
Извори фибуџета
имплементанансирања
(ЕВРO)*
ције
од 2010. кон- 800
6.1.1.6
Електронски пано у холу општине
ГО Савски венац
Локални
тиунирано
градски,
међународни
Циљ 6.1.2. Повећање за 30% учешћа грађана у процесима доношења одлука у области животне средине
Законодавно-политичке
2010–
25.000
6.1.2.1
Едукација грађана и НВО о правима ГО Савски венац и Локални,
изабране НВО
градски, рена приступ информација и учешћу
публички,
у процесу доношења одлука од важмеђународности за животну средину
ни
2010–
38.000
ГО Савски венац
Локални,
6.1.2.2
Зелено партиципативно стратешко
градски, репалнирање развоја општине и плани- НВО
публички,
рање буџета
међународни
Редн. бр.
активн.

Активност

Носиоци и учесници

6.1.2.3

On line гласање за актуелне теме на
сајту или смс-ом

ГО Савски венац и
волонтери изабраних НВО

6.1.2.4

Доступност докумената који се
односе на територију општине Савски венац са надлежног градског и
републичког нивоа

ГО савски венац,
град Београд, министарство

Циљ 6.1.3. Успостављање изградње продуктивног партнерства
Законодавно-политичке активности
ГО Савски венац,
6.1.3.1
Зелена канцеларија (пријемни шалтер или канцеларија у општини ради изабране НВО
успостављања континуалне комуникације између доносиоца одлука и
грађана)
6.1.3.2
Еко патрола (помоћ у ефикасном
ГО Савски венац,
решавању еко проблема)
комунална служба
и НВО

6.1.3.3

6.1.3.4

Иницирање зелених инкубаторазелени послови (чисте технологије,
обновљиви извори Е, зелено градитељство, отпад, увођење еколошких
стандарда, органска продукција,
зелене набавке)
Иницирање пројекта „Енергетска
ефикасност и планирање урбаног
развоја”

Општина Савски
венац, Бизнис
инкубатор центар
општине Савски
венац

Локални,
градски

2010–

800

континуирано

2010–
Локални,
градски, републички,
међународни
2010–
Локални,
градски, републички,
међународни
2010–2011.
Локални,
градски, републички,
међународни

Општина Савски
венац; Међународна сарадња

међународ- 2010–
ни

Републич- 2010–2011.
ки, градски,
локални,
међународни

6.1.3.5

Иницирање подршке еколошким
нво за активно укључивање младих у
своје програме и програме омладинске политике

Општина Савски
венац; Бизнис
инкубатор центар
општине Савски
венац

6.1.3.6

Иницирање фокалне тачке на градском нивоу за ЛЕАП

Градски
Град Београд
– Секретаријат за
заштиту животне
средине, ГО Савски
венац

2010.

Резултат

Средства
провере

Постављен
електонски
пано

Број информисаних
грађана

Организова- Број учесна едукација ника

Реализовано Зелено
партиципативно
стратешко
планирање
Организовано гласање
преко сајта
или смс
Организовање јавног
увида за
веће пројекте на локалном нивоу
(процена
утицаја,
стратешка
процена,
стратегије и
сл.)

25.000

Одређена
канцеларија
или пријемни
шалтер

35.000

Почетак рада
Еко-патроле

У зависности
од врсте
послова

Број грађана, доносиоца одлука
НВО, експерата..
Број гласова

Број организованих
јавних
увида, број
прослеђених
мишљења,
примедби
и сугестија
грађана

Број
грађана

Број
пријава,
број
интервенција
Бр. форРеализован
мираних
програма
обуке за младе зелених
предузетнике и инкубадругих видова тора
подршке
Извештај
Реализација
о реалипројекта
зацији
„Енергетска
ефикасност и
планирање урбаног развоја“
Реализована
Бр.
подршка при
младих
укључивању
укљумладих у
чених у
еколошке про- програме
граме
Задужена осо- Учествовање у
ба у надлежном секретари- имплејату за сарадњу ментаса општинама цији
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Редн. бр.
активн.
6.1.3.7

6.1.3.8

6.1.3.9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Носиоци и учесници

Активност
Иницијатива за умрежавање и
повезивање хијерархијских нивоа
у оперативно координационо тело
(стручних послова на нивоу република, града, локала, нво и акредитованих институција)
Едукација изабраних, постављених
лица и стручне администрације
општине Савски венац

Република, град
Београд, општина,
НВО
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Рокови
Извори фиимплементанансирања
ције
2010–

БЕЛЛС Академија Републич- 2010–
за лидере одрживог ки, градски,
развоја
локални,
међународни

Републич- контиуни„Зимски зелени дани Савског венца“ ГО Савски венац,
ки, градски, рано
стручни послови
ж.с., изабране НВО локални,
међународни

Процена
буџета
(ЕВРO)*

Резултат
Умрежено
оперативно
координационо тело

30.000

Средства
провере
Бр. одржаних
састанака

Развој зелених
економских
политика
општине и
побољшање
стања животне
средине

Број
одборника, постављених
лица и
администрације
који су
прошли
едукацију
у Академији
Организовање Број
завршне мани- реализованих
фестације са
активретроспективом годишњих ности,
број
активности
учесника и
носиоца
активности

800

Овај план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Савски венац
Број 06-1-13/2010–I-01, 16. априла 2010. године
Председник
Бранислав Белић, с. р.

СОПОТ
Скупштина градске општине Сопот на седници одржаној 30. априла 2010. године, на основу чл. 46. и 47. Закона о
локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07) и
члана 18. Статута градске општине Сопот („Службени лист
града Београда”, број 45/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ
1. Утврђује се престанак мандата одборнику Скупштине градске општине Сопот Дарку Сарићу, са изборне листе „Сопот за европску Србију – Борис Тадић”, пре истека
времена на које је изабран, због поднете оставке коју је у
његово име поднео овлашћени подносилац изборне листе.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сопот
Број 020-10/2010-IV, 30. априла 2010. године
Председник
Миладин Марјановић, с. р.

Скупштина градске општине Сопот на седници одржаној 30. априла 2010. године, на основу члана 56. Закона о
локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07) и
члана 18. Статута градске општине Сопот („Службени лист
града Београда”, број 45/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ
1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине градске
општине Сопот изабраном на изборима одржаним 11. маја
2008. године, и то Милану Марковићу, са изборне листе
„Сопот за европску Србију – Борис Тадић”.
2. Ово решење објавити „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сопот
Број 020-11/2010-IV, 30. априла 2010. године
Председник
Миладин Марјановић, с. р.
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Скупштина градске општине Сопот на седници одржаној 30. априла 2010. године, на основу члана 74. Статута
града Београда и члана 18. Статута градске општине Сопот
(„Службени лист града Београда”, број 45/08), донела је

ОДЛУ КУ
О ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ
Члан 1.
У Статуту градске општине Сопот („Службени лист града Београда”, број 45/08), у члану 13. после тачке 2. додаје се
нова тачка која гласи:
„2а доноси стратегије од локалног значаја у складу са актима града;”.
У истом члану, тачка 5. мења се и гласи:
„отуђује и даје у закуп грађевинско земљиште у јавној
својини, у складу са законом и одлуком града, ради изградње објеката до 800 m2 бруто развијене грађевинске
површине, осим отуђења и давања у закуп грађевинског
земљишта непосредном погодбом у поступку легализације;
решава по захтевима за поништај правоснажног решења о
изузимању из поседа градског грађевинског земљишта; решава по захтевима за престанак права коришћења грађевинског земљишта за које је решење о давању на коришћење
ради изградње, односно последњу измену решења донео надлежни орган градске општине;”.
У истом члану, тачка 6. мења се и гласи:
„доноси решење у првом степену о грађевинској дозволи
за изградњу или реконструкцију објеката до 800 m2 бруто
развијене грађевинске површине и претварању заједничких
просторија у стамбени, односно пословни простор, осим
у поступцима легализације објеката на територији града;
врши послове инспекцијског надзора над изградњом објеката за које грађевинску дозволу издаје градска општина;”.
У истом члану, тачка 7. мења се и гласи:
„одлучује о постављању и уклањању мањих монтажних
објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни мобилијар), у складу са прописом града;”.
У истом члану, тачка 9. мења се и гласи:
„обезбеђује услове за обављање и развој комуналних делатности на свом подручју, осим јавног линијског превоза
путника, и за њихово обављање могу оснивати јавна предузећа, односно организовати обављање тих делатности у
складу са законом и прописом града;”.
У истом члану, после тачке 9. додаје се нова тачка која
гласи:
„9 а. обезбеђује, организује и спроводи управљање комуналним отпадом на свом подручју, у складу са законом и
актима града;”.
У истом члану, у тачки 10. после речи: „комунални ред”,
додају се речи: „врши инспекцијски надзор у комуналној
области, у складу са посебном одлуком Скупштине града;”.
У истом члану, после тачке 10. додаје се нова тачка која
гласи:
„10 а. издаје грађевинску дозволу за изградњу и реконструкцију саобраћајница и објеката линијске, односно
комуналне инфраструктуре на свом подручју; издаје информацију о локацији и локацијску дозволу за објекте за
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које издаје грађевинску дозволу у складу са Статутом града Београда;”.
У истом члану, у тачки 13. после речи: „насељених места” додају се речи: „и о подизању споменика, постављању
спомен-плоча или скулптуралних дела”.
У истом члану, у тачки 15. после речи: „у складу са законом”, додају се речи: „организује послове који се односе на:
превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од 2 km
и ученика основне школе на удаљености већој од 4 km од
седишта школе; превоз, смештај и исхрану деце и ученика
са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места становања од школе; превоз ученика на републичка и међународна такмичења;.
У истом члану, после тачке 21. додаје се нова тачка која
гласи:
„21 а. учествује у заштити и спасавању људи, материјалних и културних добара и животне средине у ванредним
ситуацијама и ублажавању и отклањању њихових последица, у складу са законом и актима града;”.
Члан 2.
У члану 18. после тачке 1. додаје се нова тачка која гласи:
„1 а. доноси стратегије од локалног значаја у складу са
актима града;”.
У истом члану, у тачки 7. после речи: „насељених места”
додају се речи: „и о подизању споменика, постављању спомен-плоча или скулптуралних дела”.
Члан 3.
У члану 19. у ставу 3. после тачке 1. додаје се нова тачка
која гласи:
„1 а. доноси стратегије од локалног значаја у складу са
актима града;”.
У истом члану и ставу, у тачки 7. после речи: „насељених места” додају се речи: „и о подизању споменика, постављању спомен-плоча или скулптуралних дела”.
Члан 4.
У члану 36. ст. 6. и 7. бришу се.
Члан 5.
У члану 44. ст. 2. и 3. бришу се.
Члан 6.
Члан 45. мења се и гласи:
„Разрешењем или оставком председника градске општине престаје мандат заменика председника градске општине
и већа градске општине.”.
Члан 7.
Члан 79. став 3. мења се и гласи:
„Одлуке доноси само Скупштина градске општине, осим
када је законом, Статутом града Београда, овим статутом
или другим прописом предвиђено да други орган општине
доноси акт из своје надлежности у форми одлуке.”
Члан 8.
У тексту Статута градске општине Сопот:
– речи: „Општинско веће”, замењују се речима: „Веће
градске општине”,
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– речи: „Општинска управа”, замењују се речима „Управа градске општине”,
– испред речи „општина”, додаје се реч „градска”,
– после речи „Скупштина”, додају се речи: „градске
општине”, у одговарајућем падежу.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Прописи општине ускладиће се са одредбама ове одлуке
до 31. децембра 2010. године.
Члан 10.
Овлашћује се Служба за скупштинске послове да сачини
пречишћен текст Статута градске општине Сопот.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сопот
Број 110-3/2010-IV, 30. априла 2010. године
Председник
Миладин Марјановић, с. р.

Скупштина градске општине Сопот на седници одржаној 30. априла 2010. године, на основу члана 86. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, број 39/08) и
члана 18. Статута градске општине Сопот („Службени лист
града Београда”, број 45/08), донела је

ОДЛУ КУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ
Члан 1.
У Одлуци о организацији Општинске управе градске
општине Сопот („Службени лист града Београда”, број
49/08), мења се наслов тако да гласи: „Одлука о Управи
градске општине Сопот” (у даљем тексту: одлука).
Члан 2.
У тексту одлуке:
– речи: „Општинска управа”, замењују се речима: „Управа градске општине”,
– речи: „Општинско веће”, замењују се речима: „Веће
градске општине”,
– испред речи „општина”, додаје се реч: „градска”, у одговарајућем падежу.
Члан 3.
У члану 6. став 2. мења се и гласи: „У Одељењу за имовинско-правне, урбанистичко-грађевинске и комуналностамбене послове обављају се следећи послови: заштита,
очување и евиденција имовине градске општине, увећање
и располагање истом, уређење и обезбеђење коришћења
пословног простора којим управља, спроводи поступак
исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке
просторије у стамбеним зградама, издаје употребне дозволе за објекте за које издаје одобрење за изградњу, издаје
потврде о почетку извођења радова за објекте за које издаје
одобрење за изградњу, издаје уверења о статусу наведених
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објеката, издаје грађевинску дозволу за изградњу и реконструкцију саобраћајница и објеката линијске и комуналне
инфраструктуре на свом подручју, информације о локацији
и локацијску дозволу за објекте за које издаје грађевинску
дозволу у складу са Статутом града Београда.”
У истом члану, став 4. бришу се речи: „вођење матичних
књига и држављанства”.
У истом члану, став 5. брише се.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сопот
Број 020-8/2010-IV, 30. априла 2010. године
Председник
Миладин Марјановић, с. р.

Скупштина градске општине Сопот на седници одржаној дана 30. априла 2010. године, на основу чл. 28–32. и
члана 43. став 1. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС”, број 54/09), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), и чл. 18. и 19.
Статута градске општине Сопот („Службени лист града Београда”, брoj 45/08), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ ЗА 2010. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Члан 1. Одлуке о буџету градске општине Сопот за 2010.
годину („Службени лист града Београда”, број 62/I/09) мења
се и гласи:
Укупни приходи буџета градске општине Сопот за 2010.
годину утврђују се у износу од 442.536.678,25 динара, а
састоји се од:
– примања текуће године у износу од 425.045.000,00
динара – утврђенa Одлуком о обиму средстава за вршење
послова града и градских општина и утврђивању прихода
и примања који припадају граду, односно градским општинама у 2010. години и
– нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у
износу од 17.491.678,25 динара.
Вишак прихода у износу од 17.491.678,25 динара распоређује се за следеће намене:
– износ од 5.000.000,00 динара распоређује се на позицију 6 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима,
– износ од 5.000.000,00 динара распоређује се на позицију 12 – Текуће донације и трансфери осталим нивоима
власти – текуће одржавање основних школа и
– износ од 7.491.678,25 динара распоређује се на позицију 41 – Текуће поправке и одржавање односно распоређује се за покриће трошкова текућег одржавања зграда
месних заједница и одржавање осталих објеката.
Члан 2.
У члану 4. одлуке табела I – Приходи мења се и гласи:
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Економска
класификација

Опис
I
А

Класични приходи (А+Б)
Изворни класични приходи општине

10. мај 2010.
Укупна средства
284.019.000,00
52.366.000,00

711147

Порез на земљиште

713121

Порез на имовину од физичких лица

14.488.000,00

713122

Порез на имовину од правних лица

15.000.000,00

714513

Комунална такса за држање моторних возила

714573

Комунална такса за коришћење витрина

716111

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору

741531

Комунална такса за заузеће јавних површина

741532

Комунална такса за коришћење простора за паркирање

741151

Приходи од камата

742251

Општинске административне таксе

742152

ПДВ на бруто приход од закупа за класични оквир

6.000,00

743351

Новчане казне

5.000,00

743353

Мандатне казне

10.000,00

745151

Мешовити и неодређени приходи

20.000,00

Б

Уступљени приходи одлуком

1.680.000,00

7.600.000,00
400.000,00
10.730.000,00
380.000,00
47.000,00
700.000,00
1.300.000,00

231.653.000,00

711111

Порез на зараде

29.674.000,00

711121

Порез на приход од самосталних делатности

43.000.000,00

711143, 48

Порез на приход од непокретности

4.000.000,00

711146

Порез на приход од пољопривреде

243.000,00

713311

Порез на наслеђе и поклон

713421,422,423

Порез на пренос апсолутних права

733141

2.687.000,00
16.000.000,00

Текући трансфери општинама за класичну потрошњу

136.049.000,00

II

Наменски приходи (а+б)

141.026.000,00

а

Изворни наменски приходи општине

711180

Самодоприноси

741534,36

Накнада за коришћење грађевинског земљишта

742152

Приход од закупа (нето)-општински део
б

Приходи уступљени одлуком

24.919.000,00
356.000,00
24.529.000,00
34.000,00
116.107.000,00

711111

Порез на зараде

714514

Годишња накнада за моторна возила

3.394.000,00

714547

Накнада за загађивање животне средине

1.674.000,00

733141

Текући трансфери општинама за наменску потрошњу

321

III

53.853.000,00

57.186.000,00

Укупно (I + II)

425.045.000,00

Вишак прихода

17.491.678,25

Укупно (I + II + III)

442.536.678,25
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У члану 4. одлуке табела II – Расходи мења се и гласи:
Економска
класификација

Врста расхода

41

Расходи за запослене

411

Средства из
буџета

Издаци из
додатних
извора

Укупна
средства

106.423.000,00

106.423.000,00

Плате и додаци запослених

83.946.000,00

83.946.000,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

15.027.000,00

15.027.000,00

414

Социјална давања запосленима

2.150.000,00

2.150.000,00

415

Накнаде запосленима

1.300.000,00

1.300.000,00

417

Накнаде члановима општинског већа и одборницима

4.000.000,00

4.000.000,00

42

Коришћење роба и услуга

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

101.620.000,00

7.491.678.25

109.111.678,25

33.300.000,00

33.300.000,00

720.000,00

720.000,00

Услуге по уговору

6.000.000,00

6.000.000,00

424

Специјализоване услуге

4.600.000,00

4.600.000,00

425

Текуће поправке и одржавање

27.000.000,00

426

Материјал

30.000.000,00

45

Субвенције

10.000.000,00

5.000.000,00

15.000.000,00

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима

10.000.000,00

5.000.000,00

15.000.000,00

46

Донације и трансфери

10.000.000,00

5.000.000,00

15.000.000,00

463

Основно образовање

7.000.000,00

5.000.000,00

12.000.000,00

465

Остале донације,дотације и трансфери

3.000.000,00

3.000.000,00

47

Социјално осигурање и социјална заштита

400.000,00

400.000,00

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

400.000,00

400.000,00

48

Остали расходи

22.832.000,00

22.832.000,00

481

Дотације невладиним организацијама

16.932.000,00

16.932.000,00

482

Порези,обавезне таксе и казне

5.600.000,00

5.600.000,00

485

Накнада штете

300.000,00

300.000,00

49

Средства резерве

11.700.000,00

11.700.000,00

499

Средства резерве

11.700.000,00

11.700.000,00

51

Основна средства

160.070.000,00

160.070.000,00

511

Зграде, грађевински објекти и инфраструктура

155.870.000,00

155.870.000,00

512

Опрема

4.200.000,00

4.200.000,00

54

Остала основна средства

2.000.000,00

2.000.000,00

541

Земљиште

2.000.000,00

2.000.000,00

Укупна средства

425.045.000,00

7.491.678.25

34.491.678,25
30.000.000,00

17.491.678,25

442.536.678,25
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II. ПОСЕБАН ДЕО

Економска
класификација

1

Позиција

Глава

01

Функција

Раздео

Члан 3.
Члан 5. Одлуке мења се и гласи: Приходи из члана 1. ове одлуке у износу од 442.536.678,25 динара распоређује се по корисницима:

Опис

Средства из
буџета

Издаци
из додатних
извора

Укупна
средства

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
110

Извршни и законодавни органи
1

417

Накнаде члановима општинског већа и
одборницима

2

421

3

4.000.000,00

4.000.000,00

Стални трошкови

300.000,00

300.000,00

422

Трошкови путовања

120.000,00

120.000,00

4

423

Услуге по уговору

2.000.000,00

2.000.000,00

5

426

Материјал

1.000.000,00

1.000.000,00

6

451

Субвенције јавним нефинансијским
предузећима

7

465

Остале донације,дотације и трансфери

8

481

9

10.000.000,00

5.000.000,00

15.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Дотације невладиним организацијама

500.000,00

500.000,00

481

Дотације политичким странкама

232.000,00

232.000,00

10

499

Средства сталне резерве

700.000,00

700.000,00

11

499

Средства текуће резерве

11.000.000,00

11.000.000,00

30.852.000,00

30.852.000,00

Извор финансирања за функцију 110
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за функцију 110

1.1

5.000.000,00

5.000.000,00

30.852.000,00

5.000.000,00

35.852.000,00

7.000.000,00

5.000.000,00

12.000.000,00

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
912

Основно образовање
12

463

Текуће трансфери осталим нивоима власти
Извор финансирања за функцију 912

01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за функцију 912

7.000.000,00

7.000.000,00
5.000.000,00

7.000.000,00

5.000.000,00

12.000.000,00

Економска
класификација
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Позиција

Функција

Глава

Раздео
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1.2

Опис
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Средства из
буџета

Издаци
из додатних
извора

Укупна
средства

КУЛТУРА
820

Услуге културе
13

465

Текуће дотације и трансфери

2.000.000,00

2.000.000,00

14

481

Дотације верским заједницама

3.000.000,00

3.000.000,00

Приходи из буџета

5.000.000,00

5.000.000,00

Укупно за функцију 820

5.000.000,00

5.000.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

Приходи из буџета

13.200.000,00

13.200.000,00

Укупно за функцију 810

13.200.000,00

13.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Извор финансирања за функцију 820:
01

1.3

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
810

Услуге рекреације и спорта
15

481

Дотације спортским организацијама

16

481

Развој школског спорта
Извор финансирања за функцију 810

01

1.4

Развој заједнице
620

Развој заједнице
17

511

Капитална улагања
Извор финансирања за функцију 620

01

Приходи из буџета
Укупно за раздео 01

02

56.052.000,00

10.000.000,00

66.052.000,00

ОПШТИНСКА УПРАВА
130

Опште услуге
18

411

Плате и додаци запослених

78.903.000,00

78.903.000,00

19

412

Социјални доприноси на терет послодавца

14.124.000,00

14.124.000,00

20

414

Социјална давања запосленима

2.000.000,00

2.000.000,00

21

415

Накнаде трошкова за запослене

1.200.000,00

1.200.000,00

22

421

Стални трошкови

8.000.000,00

8.000.000,00
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Глава

Раздео
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23

422

Трошкови путовања

24

423

Услуге по уговору

25

424

Специјализоване услуге

26

425

27

Опис

Средства из
буџета
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Издаци
из додатних
извора

Укупна
средства

400.000,00

400.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

600.000,00

600.000,00

Текуће поправке и одржавање

5.000.000,00

5.000.000,00

426

Материјал

4.000.000,00

4.000.000,00

28

482

Порези и обавезне таксе

3.000.000,00

3.000.000,00

29

511

Зграде и грађевински објекти

15.340.000,00

15.340.000,00

30

512

Опрема

4.000.000,00

4.000.000,00

31

541

Земљиште

2.000.000,00

2.000.000,00

Приходи из буџета

141.567.000,00

141.567.000,00

Укупно за функцију 130

141.567.000,00

141.567.000,00

400.000,00

400.000,00

Приходи из буџета

400.000,00

400.000,00

Укупно за функцију 090

400.000,00

400.000,00

141.967.000,00

141.967.000,00

5.043.000,00

5.043.000,00

Извор финансирања за функцију 130:
01

Социјална заштита некласификована на
другом месту

090
32

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извор финансирања за функцију 090

01

Укупно за раздео 02
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ
СОПОТ

03
1

РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ
620

Развој заједнице
33

411

Плате и додаци запослених

34

412

Социјални доприноси на терет послодавца

903.000,00

903.000,00

35

414

Социјална давања запосленима

150.000,00

150.000,00

36

415

Накнаде трошкова за запослене

100.000,00

100.000,00

37

421

Стални трошкови

25.000.000,00

25.000.000,00

38

422

Трошкови путовања

200.000,00

200.000,00
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39

423

Услуге по уговору

1.000.000,00

1.000.000,00

40

424

Специјализоване услуге

4.000.000,00

4.000.000,00

41

425

Текуће поправке и одржавање

15.000.000,00

42

426

Материјал

44.000.000,00

44.000.000,00

43

482

Порези и обавезне таксе

2.600.000,00

2.600.000,00

44

485

Накнада штете

300.000,00

300.000,00

45

511

Зграде и грађевински објекти

121.530.000,00

121.530.000,00

46

512

Опрема

200.000,00

200.000,00

220.026.000,00

220.026.000,00

Опис

Средства из
буџета

Издаци
из додатних
извора

7.491.678,25

Укупна
средства

22.491.678,25

Извор финансирања за функцију 620
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за функцију 620

2

7.491.678,25
220.026.000,00

7.491.678,25 227.517.678,25

7.000.000,00

7.000.000,00

Приходи из буџета

7.000.000,00

7.000.000,00

Укупно за функцију 912

7.000.000,00

7.000.000,00

Укупно за раздео 03

227.026.000,00

7.491.678,25 234.517.678,25

УКУПНО

425.045.000,00

17.491.678,25 442.536.678,25

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
912

Основно образовање
47

425

Текуће поправке и одржавање
Извор финансирања за функцију 912

01

Члан 4.
У осталом делу одредбе Одлуке о буџету градске општине Сопот за 2010. годину („Службени лист града Београда”, број
62/I/09), остају непромењене.
Члан 5.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењиваће се
од 1. јануара 2010. године.
Скупштина градске општине Сопот
Број 400-2/2010-IV, 30. априла 2010. године
Председник
Миладин Марјановић, с. р.
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СУРЧИН
Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 4. маја 2010. године, на основу члана 18. став 1. тачка
1. Статута градске општине Сурчин („Службени лист града Београда”, број 44/08), а у складу са чланом 15. Одлуке о
промени статута града Београда („Службени лист града Београда”, број 6 /2010), донела је

ОДЛУ КУ
О ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
Члан 1.
У члану 12. став 1. после тачке 2. додаје се нова тачка
која гласи:
„2а. доноси стратегије од локалног значаја у складу са
актима града”.
У истом члану и ставу, тачка 5. мења се и гласи:
„отуђује и даје у закуп грађевинско земљиште у јавној
својини, у складу да законом и одлуком града, ради изградње објеката до 800 m2 бруто развијене грађевинске
површине, осим отуђења и давања у закуп грађевинског
земљишта непосредном погодбом у поступку легализације;
решава по захтевима за поништај правоснажног решења о
изузимању из поседа градског грађевинског земљишта; решава по захтевима за престанак права коришћења грађевинског земљишта за које решење о давању на коришћење
ради изградње, односно последњу измену решења донео надлежни орган градске општине”.
У истом члану и ставу, тачка 6. мења се и гласи:
„доноси решење у првом степену о грађевинској дозволи
за изградњу или реконструкцију објеката до 800 m2 бруто
развијене грађевинске површине и претварању заједничких
просторија у стамбени односно пословни простор, осим
у поступцима легазизације објеката на територији града;
врши послове инспекцијског надзора над изградњом објеката за које грађевинску дозволу издаје градска општина”.
У истом члану и ставу, тачка 7. мења се и гласи:
„одлучује о постављању и уклањању мањих монтажних
објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни мобилијар), у складу са прописом града”.
У истом члану и ставу, у тачки 9. после речи „ комунални ред” додају се речи:
„врши инспекцијски надзор у комуналној области у
складу са посебном одлуком Скупштине града”.
У истом члану и ставу, у тачки 13. после речи: „у складу
са законом” додају се речи:
„организује послове који се односе на; превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског
програма на удаљености већој од 2 km и ученика основне
школе на удаљености већој од 4 km од седишта школе; превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места становања од школе;
превоз ученика на републичка и међународна такмичења”.
У истом члану и ставу, после тачке 19. додаје се нова тачка која гласи:
„19 а. учествује у заштити и спасавању људи, материјалних и културних добара и животне средине у ванредним
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ситуацијама и ублажавању и отклањању њихових последица, у складу са законом и актима града”.
У истом члану и ставу тачка 32. мења се и гласи:
„Обезбеђује услове за обављање и развој комуналних
делатности на свом подручју, осим јавног линијског превоза путника и за њихово обављање могу оснивати јавна предузећа, односно организовати обављање тих делатности, у
складу са законом и прописом града”.
У истом члану и ставу после тачке 32. додају се две нове
тачке које гласе:
„32 а. обезбеђује, организује и спроводи управљање комуналним отпадом на свом подручју у складу са законом и
актима града”.
„32 б. издаје грађевинску дозволу за изградњу и реконструкцију саобраћајница и објеката линијске, односно
комуналне инфраструктуре на свом подручју; издаје информацију о локацији и локацијску дозволу за објекте за које издаје грађевинску дозволу у складу са овим
статутом”.
У истом члану и ставу у тачки 33. после речи „насељених
места” додају се речи:
„и о подизању споменика, постављању спомен-плоча
или скулптуралних дела”.
Члан 2.
У члану 18. став 1. тачка 8. после речи „даје мишљење
на” додају се речи: „просторне и”.
Члан 3.
У члану 48. став 3. испред речи „на предлог” додаје се
реч: „образложени”.
Члан 4.
У члану 65. став 1. реч: „редовних” брише се.
Члан 5.
Члан 100. став 2. мења се и гласи:
„Одлуке доноси само Скупштина градске општине осим
када је законом, овим статутом или другим прописом предвиђено да други орган градске општине доноси акт из своје
надлежности у форми одлуке”.
Члан 6.
Члан 103. став 1. алинеја 3. мења се и гласи:
„регионалног просторног плана, просторног плана за
делове административног подручја града ван обухвата генералног плана, односно генералног урбанистичког плана,
са елементима просторног плана јединице локалне самоуправе и програма имплементације регионалног просторног
плана”.
У истом члану и ставу у алинеји 4, испред речи „Урбанистички” додају се речи: „Просторни и”.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.
Градска општина Сурчин ускладиће своја акта са одредбама ове одлуке у року од 60 дана од дана ступања на снагу
ове одлуке.
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Члан 8.

Управа градске општине Сурчин уступиће Градској управи незавршене предмете, архиву и потребан број запослених, који на дан ступања на снагу Одлуке о промени Статута града Београда, обављају послове легализације објеката,
у року од годину дана од дана ступања на снагу Одлуке о
промени статута града Београда.
До уступања послова из става 1. овог члана, по захтевима
за легализацију објеката поднетим Управи градске општине
Сурчин, до дана ступања на снагу Одлуке о промени Статута града, решаваће Управа градске општине Сурчин.
Члан 9.
Управа градске општине Сурчин преузеће од Градске управе потребну планску документацију, незавршене предмете и архиву која се односи на послове издавања грађевинске
дозволе за изградњу и реконструкцију објеката линијске и
комуналне инфраструктуре, информације о локацији и локацијску дозволу за те објекте на свом подручју, у року од
шест месеци од дана ступања на снагу Одлуке о промени
Статута града.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-06-49/2010, 4. маја 2010. године
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Председник градске општине Сурчин, 29. априла 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 13. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање комуналних
и других делатности од општег интереса за грађане градске
општине Сурчин („Службени лист града Београда”, бр. 6/05 и
12/05) и члана 40. тачка 14. Статута градске општине Сурчин
(„Службени лист града Београда”, број 44/08), доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА
ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ
ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАЂАНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА ГРАЂЕВИНСКОГ ПЕСКА
ИЗ ЛЕЖИШТА „ЈАКОВАЧКА КУМША”
1. Даје се сагласност Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин, на Одлуку о измени и допуни
Одлуке о утврђивању цена грађевинског песка из лежишта
„Јаковачка кумша”, коју је донео Управни одбор Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од
општег интереса за грађане градске општине Сурчин на седници одржаној 29. априла 2010. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Председник градске општине Сурчин
Број II-04-62/2010, 29. априла 2010. године

Председник
Владан Јанићијевић, с. р.

Председник
Војислав Јаношевић, с. р.

Обавештење корисницима
Скупштина града Београда на седници одржаној 4. маја 2010. године донела је Годишњи програм
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2010.
годину.
Текст овог документа може се погледати на сајту града Београда www.beograd.rs, као и на сајту
„Службеног листа града Београда” www.slistbeograd.rs.
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САДРЖАЈ
Страна

Страна
Одлука о измени Одлуке о оснивању Апотеке
„Београд” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београд-пут” – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама
и допунама Статута Дома здравља „Стари град” – – –
Решење о давању сагласности на Статутарну
одлуку о изменама и допунама Статута ЈКП „Београд-пут” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о установљењу награде града Београда
„Светислав Стојановић” – пречишћен текст – – – – –
Одлука о јавним паркиралиштима – пречишћен
текст – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације
насеља Батајница, општина Земун – – – – – – – – – –
Решење о измени и допуни Решења о одређивању улица у којима се уводи посебан режим саобраћаја (пешачке зоне) – – – – – – – – – – – – – – – –
Показатељ раста цена на мало у априлу 2010.
године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1
1
3
3
4
5
7
8
9

Акти градских општина
ЗЕМУН
Одлука о потврђивању мандата одборнику
Скупштине градске општине Земун – – – – – – – – –
Одлука о промени Статута градске општине
Земун – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о завршном рачуну буџета градске
општине Земун за 2009. годину – – – – – – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету
градске општине Земун за 2010. годину – – – – – – –
Решење о разрешењу члана Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине и избору новог члана Савета – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор
Земун” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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20
28
28

НОВИ БЕОГРАД
Одлука о потврђивању мандата одборника
Скупштине градске општине Нови Београд – – – – –
Одлука о промени Статута градске општине
Нови Београд – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о завршном рачуну буџета градске
општине Нови Београд за 2009. годину – – – – – – – –
Одлука о првом допунском буџету градске
општине Нови Београд за 2010. годину – – – – – – – –
САВСКИ ВЕНАЦ
Одлука о потврђивању мандата одборнику у
Скупштини градске општине Савски венац – – – – –
Акциони план за младе (АПМ) градске општине
Савски венац 2010–2013. године – – – – – – – – – – –
Локални еколошки акциони план градске
општине Савски венац – – – – – – – – – – – – – – – – –
СОПОТ
Решење о престанку мандата одборника
Скупштине градске општине Сопот – – – – – – – – –
Решење о потврђивању мандата одборника
Скупштине градске општине Сопот – – – – – – – – –
Одлука о промени Статута градске општине
Сопот – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији Општинске управе градѕске општине Сопот– – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету
градске општине Сопот за 2010. годину – – – – – – –
СУРЧИН
Одлука о промени Статута градске општине
Сурчин – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин на Одлуку о измени и
допуни Одлуке о утврђивању цена грађевинског
песка из лежишта „Јаковачка кумша”– – – – – – – – –
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