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SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LIV Број 28

9. август 2010. године

Цена 200 динара

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. јуна
2010. године, на основу члана 29. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број
72/09), члана 25. став 1. тачка 20. и члана 31. тачка 7. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр.
39/08 и 6/10), донела је

Градско веће града Београда на седници одржаној 5. августа 2010. године, на основу члана 54. став 1. тачка 8. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр.
39/08 и 6/10) и члана 21. став 1. Одлуке о оглашавању на територији града Београда („Службени лист града Београда”,
бр. 29/07, 34/09 и 16/10), донело је

ОД Л У КУ *

ПРА ВИЛНИК

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ОСНОВНИХ ШКОЛА
У БЕОГРАДУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ИЗБОРУ
КОРИСНИКА МЕСТА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ

Члан 1.
У Одлуци о мрежи основних школа у Београду („Службени лист града Београда”, бр. 27/09 и 19/10), у табеларном
приказу Број и просторни распоред основних школа, у делу
мреже „Основне школе”, који је саставни део одлуке, врши
се следећа измена:
Под 6. – Општина Земун, брише се:

Члан 1.
У Правилнику о избору корисника места за оглашавање
(„Службени лист града Београда”, број 20/10), у члану 2.
став 2, после пасуса 10, додају се нови пасуси који гласе:
„Посебан објекат за оглашавање – пано на стубу јавне
расвете и контактне мреже 0,7 m2.
Број пакета: 3.
Број објеката по пакету: 500.
Укупна почетна цена по једном пакету је 50.506.000,00
динара.
Од укупне цене 7.850.000,00 динара се плаћа у десет годишњих рата, а од остатка се 30% плаћа једнократно у року
од 60 дана, док се преостали износ плаћа у седам једнаких годишњих рата и то почев од четврте године важења уговора.”

Шифра

„ школе

30.6.10
80101

Седиште
школе
Земун

Назив
школе
„Десанка
Максимовић”

Издвојено
Разредност
одељење
I-VIII

”

Члан 2.
У члану 2. ове одлуке, број: „164” замењује се бројем: „163”.
Члан 3.
ОШ „Десанка Максимовић” оствариваће образовноваспитни рад до 31. августа 2010. године, када се завршава
школска година.
Ученици ОШ „Десанка Максимовић” наставиће образовање у другој основној школи у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. Преузимање запослених обавиће се у складу са чланом 131. истог закона.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а објавиће се по
добијању сагласности Министарства просвете Републике
Србије.
Скупштина града Београда
Број 6-637/10-С, 29. јуна 2010. године
Председник
Александар Антић, с. р.
––––––––––––––––––
* Министарство просвете дало је сагласност на овај акт 13. јула 2010. године Решењем бр. 610-00-00514/2010-07.

Члан 2.
У члану 10, у ставу 3. после речи „уговора” тачка се брише и додају се зарез и речи: „осим за пакете објеката, односно средстава за оглашавање на стубовима јавне расвете
и контактне мреже”.
Члан 3.
У члану 15, став 2. мења се и гласи:
„Заинтересовано лице у пријави подноси и почетну понуду за сваки „пакет” посебно. Исто лице не може конкурисати за све пакете исте врсте посебног објекта за оглашавање, изузев у случају када након окончаног поступка
за избор корисника места не буде пријављених за један или
више пакета, када се ови недодељени пакети у поновљеном
поступку оглашавају без ограничења.”
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Градско веће града Београда
Број 3–556/10–ГВ, 5. августа 2010. године
Председник
Драган Ђилас, с. р.
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Градско веће града Београда на седници одржаној 5. августа 2010. године, на основу чл. 11. и 14. Одлуке о оглашавању на територији града Београда („Службени лист града
Београда”, бр. 29/07, 34/09 и 16/10) и члана 54. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и
6/10), донело је

9. август 2010.

16. Његошева
17. Јурија Гагарина
18. Булевар мира
19. Јужни булевар
20. Устаничка (од Јужног булевара до Душановца)

ПЛ А Н

21. Гандијева

O ДОПУНИ ПЛАНА МЕСТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ОБЈЕКАТА, ОДНОСНО СРЕДСТАВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ
У Плану места за постављање објеката, односно средстава за оглашавање („Службени лист града Београда”, број
13/10), после дела Плана „Типологија посебних објеката за
оглашавање”, додаје се нови део који гласи:
„Типологија објеката за оглашавање на стубовима јавне
расвете и контактне мреже
Типови посебног објеката за оглашавање према формату
рекламног медија:
пано на стубу јавне расвете
пано на стубу контактне мреже

22. Војислава Илића (од Господара Вучића до Кружног пута)
23. Творничка
24. Главна у Земуну
25. Угриновачка
26. Призренска у Земуну
27. Народних хероја
28. Николе Ђорђа Станојевића
29. Добровица – Марка Челебоновића
30. Карађорђева

висина

1.0 m

ширина

0.7 m

висина

1.0 m

33. Радничка

ширина

0.7 m

34. Таковска

Типови посебног објекта за оглашавање према броју
страна:

31. Слободана Пенезића (од Савског трга до петље „Мостар”)
32. Пожешка

35. Булевар краља Александра (од Рузвелтове до Устаничке)
36. Београдска
37. Булевар Николе Тесле

једностран
двостран

Типови посебног објекта за оглашавање према начину
осветљења:

38. Устаничка (од Војислава Илића до Булевара краља Александра)
39. Војислава Илића (од Жичке до Господара Вучића)
40. Џорџа Вашингтона / 12. Цара Душана
41. Париске комуне

просветљен

42. Рузвелтова (од 27. марта до Мије Ковачевића)

неосветљен

43. Владимира Поповића

Ако се на стуб постављају два објекта, они морају бити
под углом од 1800.
Укупан број објеката за оглашавање на стубовима јавне расвете и контактне мреже је 1.500, а предвиђено је да
објекти буду постављани на следећим правцима:

44. Народног фронта (од Зеленог венца до Балканске)
45. Тошин бунар
46. Незнаног јунака
47. Булевар уметности – Трешњин цвет
48. Зелени венац / 21. Призренска

Бранкова

49. Царице Милице

2.

Трг Николе Пашића

50. Кнеза Милоша

3.

Коларчева – Васина

51. Тадеуша Кошћушка

4.

Македонска

52. Карађорђева – Земун

5.

Булевар војводе Мишића

53. Булевар Авноја (Булевар Зорана Ђинђића)

6.

Булевар ЈА (Булевар ослобођења)

54. Пролетерске солидарности (Антифашистичке борбе)

7.

Булевар војводе Путника (од Бул. мира до Републичког МУП-а)

55. Др Агостина Нета

8.

Светогорска (Лоле Рибара)

56. Љубинке Бобић

9.

29. новембар (Булевар деспота Стефана)

57. Булевар краља Александра (Од Ресавске до Рузвелтове)

1.

10. Булевар Михајла Пупина (од Бранковог моста до кружног тока)

58. Немањина

11. Дечанска

59. 14. децембра – Жичка

12. Старине Новака

60. Сарајевска

13. Макензијева

61. Кировљева – Висока

14. Цвијићева

62. Милентија Поповића

15. Ресавска

63. Устаничка (од Крушевачке до Војислава Илића)

9. август 2010.
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ЦЕНОВНИК

64. Димитрија Туцовића

ЦЕНА ВЕТЕРИНАРСКИХ УСЛУГА

65. 27. марта
66. Мије Ковачевића
67. Булевар Михајла Пупина (од кружног тока до краја)
68. Омладинских бригада

са важношћу од _________
а на основу одлуке Управног одбора Ветеринарске установе
„ВЕТЕРИНА БЕОГРАД” од 16. јуна 2010.
Шифра
1

69. Господара Вучића
70. Здравка Челара
71. Љутице Богдана

83. Нехруова

2010
2020
2021
2025
2026
2060
2061
2075
2076
2080
2100
2120
2121
2130
2140

84. Шпанских бораца

2150

72. Првомајска у Земуну
73. Кнеза Вишеслава
74. Црнотравска
75. Др Милутина Ивковића
76. Народног фронта (од Балканске до Кнеза Милоша)
77. Цара Душана у Земуну
78. Војвођанска
79. Максима Горког
80. Лазаревачки друм
81. Булевар Милутина Миланковића
82. Војводе Степе

85. Партизанске авијације”

2160

Овај план ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

2170
2180

Градско веће града Београда
Број 35–555/10–ГВ, 5. августа 2010. године

2190

Председник
Драган Ђилас, с. р.

2200
2210
2220

Градоначелник града Београда, 30. јула 2010. године, на
основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр.
25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), члана 23. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 16/97
и 42/98) и члана 52. тачка 6. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК УСЛУГА
ВЕТЕРИНАРСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕТЕРИНА БЕОГРАД”
1. Даје се сагласност Ветеринарској установи „Ветерина
Београд” на Ценовник услуга, који је донео Управни одбор
на 9. седници одржаној 16. јуна 2010. године.
2. Ово решење и ценовник објавити у „Службеном
листу града Београда”, а ценовник се примењује наредног
дана од дана објављивања.
Градоначелник града Београда
Број 38-2440/10-Г, 30. јула 2010. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

2230
3010
3020
3030
3040
3050
3060
3100
3101
3105
3120
3121
3130
3131
3135
3140
3150
3160
3165
3170
3180
3190

Назив

Јед. мере

2

3

Клинички преглед
клинички преглед копитара
јединка
преглед великих папкара
јединка
преглед малих папкара
јединка
поновни преглед великих папкара јединка
поновни преглед малих папкара
јединка
преглед паса и мачака
јединка
поновни преглед паса и мачака
јединка
опсервација на беснило
јединка
опсервација на беснило у карантину јединка
преглед домаће живине
јединка
преглед глодара егзота
јединка
преглед украсних птица
јединка
преглед малих украсних птица
јединка
преглед до 20 грла говеда
запат
преглед преко 20 грла говеда
јединка
преглед свиња и оваца до 100
запат
јединки
преглед свиња и оваца преко 100
запат
јединки
преглед живине до 10 јединки
јато
преглед живине од 10 до 100 јединки јато
преглед живине од 100 до 1.000
јато
јединки
преглед живине од 1.000 до 5.000
јато
јединки
преглед живине од 5.000 до 10.000
јато
јединки
преглед живине преко 10.000
јато
јединки
преглед пчелињег друштва
друштво
Апликација лекова и терапија
апликација лека перорално
јединка
трансфузија крви
ком.
апликација перректално
ком.
апликација интрамамарно
ком.
инхалациона наркоза
ком.
апликација с/ц, и/ц, и/м
ком.
апликација и/в, и/т све животиње ком.
епидурални, интраартикуларно
ком.
инфузија
ком.
интраназално, препуционо
ком.
вагинално, интраутерино
ком.
катетеризација малих животиња
ком.
катетеризација великих животиња ком.
катетеризација паса и мачака
ком.
локална анестезија
ком.
анестезија водиља
ком.
сондиранје коња и говеда
ком.
сондирање паса и мачака
ком.
сондирање осталих животиња
ком.
терапија пчела
друштво
клизма лакша
ком.

Цена без Цена са
ПДВ-а ПДВ-ом
4
5

677,97
677,97
381,36
338,98
190,68
593,22
296,61
1.101,69
6.779,66
50,85
593,22
677,97
338,98
593,22
50,85

800
800
450
400
225
700
350
1300
8000
60
700
800
400
700
60

508,47

600

677,97

800

127,12
186,44

150
220

254,24

300

338,98

400

381,36

450

508,47

600

338,98

400

127,12
1.694,92
338,98
186,44
3.389,83
177,97
254,24
847,46
338,98
177,97
338,98
423,73
1.694,92
1.271,19
508,47
1.694,92
1.271,19
847,46
423,73
254,24
847,46

150
2000
400
220
4000
210
300
1000
400
210
400
500
2000
1500
600
2000
1500
1000
500
300
1000
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3

4

3191 клизма тежа
ком.
1.694,92
3200 анемија папкара
ком.
59,32
Теренска дијагностичка испитивања
4010 ТБЦ говеда у програму мера
ком.
160,00
4015 ТБЦ говеда ван програма мера
ком.
466,10
4020 ТБЦ свиња
ком.
296,61
4030 ТБЦ живине
ком.
59,32
4040 малеинизација
ком.
508,47
млечно-прстенаста проба, маститис
4050
узорак
177,97
тест
4060 ТИФ живине
ком.
33,90
4070 трихинелоскопија компресијом
узорак
254,24
4085 маститис тест оваца и коза
узорак
84,75
4090 преглед урина брзим тестом
узорак
254,24
4100 копролошки преглед
узорак
677,97
4110 инфектива анемија коња
узорак
847,46
Узимање узорака за лабораторијски преглед
5010 узимање брисева
ком.
169,49
5020 узимање крви великих животиња узорак
296,61
5030 узимање крви у програму мера
узорак
60,00
5035 БАБ тест
узорак
169,49
5040 БАБ тест И леукоза
узорак
593,22
5050 узимање крви малих папкара
узорак
254,24
5060 узимање крви псима и мачкама
узорак
296,61
5090 узимање крви живине
узорак
84,75
5110 контрола вимена
узорак
177,97
423,73
5130 узимање излучевина, испирка, млека узорак
5140 узорковање сточне хране
узорак
169,49
5150 узорковање воде
узорак
169,49
5160 узорковање измета
узорак
254,24
5170 узорковање пчелињег друштва
узорак
169,49
5180 узорковање за трихинелоскопију
узорак
127,12
5181 узорковање ектопаразита
узорак
254,24
Физикална дијагностика и терапија
6020 ЕКГ и ултразвук
јединка
1.271,19
6040 ендоскопија
јединка
2.203,39
6050 инхалација
јединка
423,73
6060 РО графија 1 пројекција
ком.
1.483,05
6061 РО графија 2 пројекције
ком.
1.694,92
Породиљство и гинекологија
7010 порођај кобиле лакши
јединка
3.389,83
7020 порођај кобиле тежи
јединка
4.237,29
7030 порођај краве лакши
јединка
2.542,37
7040 порођај краве тежи
јединка
3.389,83
7050 порођај крмаче лакши
јединка
1.271,19
7051 порођај крмаче тежи
јединка
1.864,41
7060 порођај овце и козе лакши
јединка
847,46
7061 порођај овце и козе тежи
јединка
1.271,19
7070 порођај мачке лакши
јединка
847,46
7071 порођај мачке тежи
јединка
1.694,92
7072 порођај кује лакши
јединка
1.271,19
7073 порођај кује тежи
јединка
2.542,37
7080 породиљски преглед кобиле
јединка
1.694,92
7090 породиљски преглед краве
јединка
847,46
породиљски преглед малих
7100
јединка
423,73
животиња
7110 уклањанје постељице краве
јединка
2.966,10
7120 уклањање постељице кобиле
јединка
2.966,10
7130 шивење порођајних путева
јединка
1.694,92
репозиција вагине код великих
7140
јединка
1.694,92
животиња
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2000
70

1

7141
7142

188.8
550
350
70
600

7143

210

7190
7200
7210

40
300
100
300
800
1000
200
350
70.8
200
700
300
350
100
210
500
200
200
300
200
150
300
1500
2600
500
1750
2000
4000
5000
3000
4000
1500
2200
1000
1500
1000
2000
1500
3000
2000
1000
500
3500
3500
2000
2000

7150
7160

7230
7240
7250
7260
7270
7280
7290
7300
7310
7320
8010
8020
8021
8030
8031
8040
8050
9015
9016
9020
9030
9035
9045
9060
9065
9070
9080
9081
9082
9083
9100
9101
9120
9125
9200
9205
9210
9220
9221
9225
9230
9235
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репозиција вагине великих
јединка
2.118,64
животиња са затварањем
репозиција вагине малих животиња јединка
847,46
репозиција вагине малих животиња
јединка
1.694,92
са затварањем
ректални преглед на гравидитет
јединка
1.694,92
кобиле
ректални преглед на гравидитет
јединка
677,97
краве
репозиција утеруса кобила
јединка
8.474,58
репозиција утеруса краве
јединка
4.237,29
репозиција утеруса оваца и коза
јединка
677,97
Хируршки захвати
терапија пениса коња, бика, нераста јединка
847,46
терапија пениса остале животиње јединка
423,73
пролапсус пениса пса лакши
јединка
1.694,92
пролапсус пениса пса тежи
јединка
4.237,29
пролапсус пениса велике животиње јединка
1.271,19
прлапсус пениса мале животиње
јединка
677,97
пролапсус ректума код паса
јединка
4.237,29
пролапсус ректума код великих
јединка
1.271,19
животиња
пролапсус ректума код малих
јединка
677,97
животиња
вађење страног тела
ком.
1.271,19
Вештачко осемењавање и ембриотрансфер
вештачко осемењавање кобила
јединка
1.694,92
вештачко осемењавање крава
јединка
677,97
поновно ВО крава
јединка
338,98
вештачко осемењавање крмаче
јединка
508,47
поновно ВО крмаче
јединка
254,24
ВО оваца и коза
јединка
338,98
ВО куја
јединка
3.389,83
Хируршки захвати на трбушној и грудној дупљи
перфорирајуће ране великих
јединка
2.542,37
животиња
перфорирајуће ране малих
јединка
1.271,19
животиња
перфорирајуће ране паса и мачака јединка
3.389,83
ингвинална хернија коња
јединка
8.474,58
ингвинална хернија паса и мачака јединка
4.237,29
лапоратомија паса и мачака
јединка
3.389,83
царски рез кобиле
јединка 13.559,32
царски рез крава
јединка 10.169,49
царски рез малих папкара
јединка
2.118,64
царски рез мачке
јединка
4.237,29
царски рез велике кује
јединка
7.627,12
царски рез средње кује
јединка
5.932,20
царски рез мале кује
јединка
4.237,29
умбиликална хернија код паса
јединка
3.389,83
умбиликална хернија код мачака
јединка
2.542,37
троакирање коња и говеда
јединка
1.271,19
троакирање осталих животиња
јединка
593,22
Хируршки захвати на кожи
отварање апцеса лакших
јединка
1.271,19
отварање апцеса тежих
јединка
2.542,37
операција млечне фистуле
јединка
2.966,10
операција тумора лакших
јединка
8.474,58
операција тумора тежих
јединка
4.237,29
обрада ране
јединка
847,46
шивење рана лакших
јединка
1.271,19
шивење рана тежих
јединка
2.118,64
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операција атрезије и стриктуре сисе јединка
2.966,10
ампутација сисе код крава
јединка
4.745,76
ампутација репа пса
јединка
4.237,29
ампутација репа мачке
јединка
2.542,37
Хируршки захвати на врату, глави и усној дупљи
отитис
јединка
847,46
уклањање цисте трећег очног капка јединка
2.542,37
ентропија/ектропија ока
јединка
4.237,29
уклањање каменца
јединка
2.542,37
екстракција зуба коња и говеда
зуб
1.186,44
зубна фистула
зуб
932,20
турпијање зуба коња и говеда
јединка
1.694,92
екстракција зуба мачке
зуб
847,46
екстракција зуба пса
зуб
1.271,19
обезрожавање телади до 6 недеља јединка
932,20
обезрожавање старије телади
јединка
1.779,66
вађење страног тела из једњака
јединка
1.694,92
Хируршки захвати на екстремитетима
корекција ноктију
јединка
508,47
уклањање канџи птица
јединка
847,46
ампутација прста пса
јединка
3.389,83
уклањање првог прста I (пас)
јединка
423,73
уклањање првог прста II (пас)
јединка
847,46
корекција репа до 1 месеца
јединка
847,46
корекција репа 2-4 месеца
јединка
2.542,37
репозиција очне јабучице лакше
јединка
2.542,37
репозиција очне јабучице теже
јединка
4.237,29
Хируршки захвати кастрације и оваријектомије
кастрација копитара
јединка
8.474,58
кастрација копитара крипторхида јединка 12.711,86
кастрација бика крвно
јединка
4.237,29
кастрација бика бескрвно
јединка
1.694,92
кастрација прасета до 15 kg
јединка
169,49
кастрација прасета крипторхида
јединка
296,61
кастрација нераста до 50 kg
јединка
254,24
кастрација нераста до 100 kg
јединка
296,61
кастрација нераста до 200 kg
јединка
677,97
кастрација нераста преко 200 kg
јединка
847,46
кастрација нераста крипторхида
јединка
932,20
кастрација овна, јарца крвна
јединка
423,73
кастрација овна јарца бескрвна
јединка
338,98
кастрација младог овна, јарца
јединка
254,24
бескрвна
кастрација пса
јединка
3.389,83
кастрација мачора
јединка
1.694,92
оваријекомија назимице крмаче
јединка
847,46
оваријектомија мале кује
јединка
3.389,83
оваријектомија средње кује
јединка
5.084,75
оваријектомија велике кује
јединка
6.779,66
оваријектомија мачке
јединка
3.389,83
Остали хируршки захвати
стављање завоја
ком.
338,98
стављање гипсаног завоја
ком.
1.271,19
фиксирање великих животиња
јединка
847,46
фиксирање малих животиња
јединка
254,24
цеђење и испирање параналне
јединка
847,46
жлезде
Обележавање
обележавање говеда
јединка
254,24
обележавање свиња
јединка
42,37
обележавање оваца и коза
јединка
42,37
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9613 обележавање коња
јединка
338,98
9614 обележавање паса
јединка
169,49
9615 обележавање мачака
јединка
84,75
Вакцинација и дехелминтизација
10010 вакцинација говеда и коња
јединка
677,97
вакцинација против свињске куге
10020
јединка
60,00
(програм мера)
вакцинација свиња против црвеног
10025
јединка
127,12
ветра
10030 вакцинација оваца
јединка
118,64
вакцинација паса и мачака против
10070
јединка
677,97
беснила
дехелминтизација великих
10170
јединка
296,61
животиња
10180 дехелминтизација малих животиња јединка
118,64
10190 дехелминтижација паса и мачака
јединка
177,97
вакц. живине аеросолно до 350
10200
јединка
5,08
јединки
вакц. живине аеросолно од 350 до
јединка
1,69
10210
500 јединки
вакц. живине аеросолно од 501 до
10220
јединка
1,65
3.500 јединки
вакц. живине аеросолно од 3.501 до
10230
јединка
0,42
5.000 јединки
вакц. живине аеросолно од 5.001 до
10240
јединка
0,34
10.000 јединки
вакц. живине аеросолно од 10.001
10250
јединка
0,30
до 15.000 јединки
вакц. живине аеросолно од 15.001
10260
јединка
0,25
до 20.000 јединки
вакц. живине аеросолно од 20.001
10270
јединка
0,21
до 30.000 јединки
вакц. живине аеросолно преко
10280
јединка
0,17
30.000 јединки
Ветеринарска санитација и еутаназија
преузимање лешева на адреси
15000
јединка
3.262,71
власника
15010 преузимање лешева у дирекцији
јединка
2.542,37
15020 преузимање лешева у Oвчи
јединка
1.694,92
15030 уништавање конфиската
кг
211,86
уклањање и уништавање лешева
15035
јединка
932,20
ситниг животиња
12020 дезинфекција шлепера
ком.
847,46
12021 дезинфекција камиона до 5 t
ком.
677,97
12022 дезинфекција камиона до 3 t
ком.
593,22
12030 дезинфекција вагона
ком.
813,56
12035 дезинфекција аутомобила
ком.
254,24
дезинфекција сточног објекта код
12040
m3
16,95
заразе
12045 дезинфекција дворишта код заразе m2
16,95
дезинфекција кошнице са
ком.
457,63
12050
уништавањем роја
12060 дезинфекција кошница
ком.
381,36
12181 еутаназија пса до 10 kg
јединка
2.542,37
12182 еутаназија пса до 30 kg
јединка
3.389,83
12183 еутаназија пса до 50 kg
јединка
5.084,75
12184 еутанација мачке
јединка
2.542,37
Ветеринарска уверења и потврде
потврда о здрав.стању копитара и
ком.
254,24
13010
бивола
потврда о здрав. стању малих
ком.
127,12
13020
папкара
потврда о здрав.стању малих
13021
ком.
42,37
папкара следеће грло
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13022 потврда о здрав. стању говеда
ком.
потврда о здрав. стању осталих
13025
ком.
животиња
потврда о здрав.стању паса и
13030
ком.
мачака
13050 потврда на основу изјаве власника ком.
издавање дупликата потврде о
13070
ком.
вакцинацији
13080 издавање млечне карте
ком.
Остале услуге
14010 излазак на позив
излазак
14015 излазак на позив по км
км
14040 савет
ком.
14050 вађење крпеља
ком.
14060 витаминска терапија до 10 kg
јединка
14061 витаминска терапија од 20 до 30 kg јединка
14062 витаминска терапија од 30 до 50 kg јединка
14063 витаминска терапија преко 50 kg
јединка
15040 хватање животиња
јединка
15050 хранидбени дан
јединка
15060 излазак екипе на терен
излазак
15070 сат услуга екипе на терену
сат
трајно уклањање паса и мачака са
јединка
15080
приватног поседа
преузимање власничких паса за
15090
јединка
трајно збрињавање
Таксе на уверења
такса на уверење за велике
14070
ком.
животиње
такса на уверење за велике
14080
ком.
животиње младунци
14090 такса на уверење за свиње
ком.
14100 такса на уверење за прасад, назиме ком.
14106 такса на уверење за овце и козе
ком.
14108 такса на уверење за јагњад и јарад ком.
такса на уверење за живину до 30
14110
ком.
ком.
такса на уверење за живину од 31
14115
ком.
до 100 ком.
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127,12

150

127,12

150

593,22

700

169,49

200

254,24

300

14135

169,49

200

14140

169,49
25,42
254,24
169,49
254,24
338,98
423,73
508,47
2.542,37
389,83
847,46
1.271,19
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300
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3000
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21300

42.372,88

50000

159,32

188
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113,56

134

66,10
18,64
66,10
52,54
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22
78
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Завод за информатику и статистику обавештава кориснике да смањење цена на мало у јулу 2010. године износи 0,1% у односу на претходни месец.

3,39

4

1,36

1.6

14120
14125
14130

14145
14150
14155
14160
14165
14170
14175

такса на уверење за живину од 101
до 1.000 ком.
такса на уверење за живину преко
1.000 ком.
такса на уверење за једнодневну
живину
такса на уверење за куниће за
приплод
такса на уверење за куниће за
клање
такса на уверење за крупну дивљач
такса на уверење за ситну дивљач
такса на уверење за пернату дивљач
(10 дана)
такса на уверење за осталу пернату
дивљач
такса на уверење за рибе и пужеве
такса на уверење за псе и мачке
такса на уверење за пчелиње
заједнице

ком.

0,85

1

ком.

0,68

0.8

ком.

0,17

0.2

ком.

10,17

12

ком.

8,47

10

ком.
ком.

159,32
66,10

188
78

ком.

8,47

10

ком.

10,17

12

kg
ком.

1,53
113,56

1.8
134

ком.

54,24
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Ветеринарска установа „Ветерина Београд”
В. д. директора
Братислав Станковић, с. р.

ПОКА ЗАТЕ Љ

Град Београд – Градска управа града Београда
Завод за информатику и статистику
бр. 053-23/10-XVII-01, 30. јула 2010. године
Директор
Слободан Карановић, с. р.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ВРАЧАР
Председник градске општине Врачар, 21. маја 2010. године, на основу члана 18. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација из буџета градске општине
Врачар („Службени лист града Београда”, бр. 26/06, 4/08
и 9/10), члана 22. став 1. Одлуке о буџету градске општине
Врачар за 2010. годину („Службени лист града Београда”, бр.
62/I/09 и 17/10) и члана 31. став 1. тачка 5. Статута градске
општине Врачар („Службени лист града Београда”, бр. 45/08
и 17/10), доноси

ОД Л У КУ
О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР У 2010. ГОДИНИ
I. Бирају се пројекти невладиних организација који се
финансирају из буџета градске општине Врачар у 2010. години, и то:

1. Фонд за талентовану децу општине
Врачар
2. Организација „Деца Врачара”
3. Удружење грађана „Београдска
отворена школа”
4. Удружење композитора Србије
5. Хуманитарно удружење „Хуманитас”
6. Удружење спортских тренера Србије
7. Удружење грађана „Урбана екологија”
8. Удружење грађана „Заједно–заједно”
9. Удружење „Хенди центар Колосеум”
10. Удружење грађана „Зелени сто”
11. Општинска организација пензионера
„Врачар”
12. „Екофорум” – Форум за одрживи
развој и заштиту човекове средине
13. Удружење слепих и слабовидих
Србије „Бели штап”

260.000,00 динара
200.000,00 динара
140.000,00 динара
130.000,00 динара
120.000,00 динара
120.000,00 динара
120.000,00 динара
120.000,00 динара
110.000,00 динара
110.000,00 динара
100.000,00 динара
90.000,00 динара
90.000,00 динара
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14. Регионални центар за таленте
Београд II
15. Удружење „Еко центар”
16. Друштво за помоћ ментално
недовољно развијеним особама
општине Врачар
17. Друштво за церебралну и дечију
парализу Врачар
Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Невладина организација
Фонд за талентовану децу
општине Врачар
Организација
„Деца Врачара”

90.000,00 динара
90.000,00 динара
80.000,00 динара
80.000,00 динара

18. Београдски еколошки центар,
организација за радне,
истраживачке и образовне
активности
19. Савез проналазача Србије
20. Савез незапослених Београда
21. Удружење оболелих
од мултипле склерозе

70.000,00 динара
70.000,00 динара
70.000,00 динара
60.000,00 динара

К1
К2
К3
К4
К5
К6
К7 Укуп.
О-10 О-15 О-20 О-20 О-10 О-10 О-15 бод.

Назив пројекта

Одобрен
износ у
динарима

„Усмери енергију, развијај
таленат”

10

15

3,5

20

10

10

15

83,5

260.000,00

„Гласам за здравље”

10

15

0

20

10

10

15

80

200.000,00

10

15

4

15

10

10

15

79

140.000,00

10

15

8

20

10

10

5

78

130.000,00

10

15

0

20

10

10

10

75

120.000,00

10

10

2

15

10

10

15

72

120.000,00

10

10

2

15

10

10

15

72

120.000,00

10

15

0

15

10

10

10

70

120.000,00

10

5

10

15

10

10

10

70

110.000,00

10

15

5

15

10

10

5

70

110.000,00

10

15

0

10

10

10

15

70

100.000,00

10

15

0

15

10

10

5

65

90.000,00

10

10

5

15

10

10

5

65

90.000,00

10

5

0

20

10

10

10

65

90.000,00

10

5

0

15

10

10

15

65

90.000,00

10

15

5

10

10

10

5

65

80.000,00

10

15

5

10

10

10

5

65

80.000,00

10

5

0

20

10

10

10

65

70.000,00

10

15

2

15

10

10

0

62

70.000,00

„Изабери право занимање”

10

5

0

15

10

10

10

60

70.000,00

„Рехабилитација свести”

10

0

0

15

10

10

10

55

60.000,00

„Безбедно на интернету
Удружење грађана „Београдска
– чувајмо децу на интернету,
отворена школа”
а не од интeрнета”
Удружење композитора Србије „Сезона музике на Врачару”
Хуманитарно удружење
„Научите старе сликарске
„Хуманитас”
технике”
Удружење спортских тренера
„Спорт без граница® 2010.”
Србије
Удружење грађана „Урбана
„И ми рециклирамо Е – отпад”
екологија”
Удружење грађана „Заједно
„Може и боље”
заједно”
Удружење „Хенди центар
„Уметничке чаролије
Колосеум”
Шуматовачке”
Удружење грађана „Зелени сто” „Енергију штеди јер више вреди”
„Помоћ најсиромашнијим
Општинска организација
пензионерима на општини
пензионера „Врачар”
Врачар”
„Екофорум” – Форум за
одрживи развој и заштиту
„Еко – инфо центар”
човекове средине
Удружење слепих и слабовидих
„Заједно–заједно”
Србијe „Бели штап”
Регионални центар за таленте „Школа интелектуалних
Београд II
вештина”
Удружење „Еко центар”
„Мање се вози, Врачару помози!”
Друштво за помоћ ментално
„Организовање дневних
недовољно развијеним особама
активности МНРО Врачар”
општине Врачар
Друштво за церебралну и
„Дневне активности друштва”
дечију парализу Врачар
Београдски еколошки центар,
организација за радне,
„Човек – глобално загревање
истраживачке и образовне
– разорне силе”
активности
Савез проналазача Србије
„Школа, знање и млади таленти”

20. Савез незапослених Београда
Удружење оболелих од
21.
мултипле склерозе

Број 28 – 7

Укупно: 2.320.000,00
по следећим критеријумима:
К1 – усклађеност пројекта са свим захтевима конкурса,
K2 – реализација предложеног пројекта на територији
градске општине Врачар,
К3 – проценат учешћа невладине организације у финансирању предложеног пројекта,
К4 – остварени резултати невладине организације претходних година,

К5 – материјална и кадровска опремљеност невладине
организације,
К6 – стручност координатора и кључних стручњака
укључених у пројекат,
К7 – одрживост пројекта.
II. Председник градске општине Врачар закључиће уговор о финансирању пројекта из буџета Градске општине Врачар са невладинoм организацијом чији је пројекат изабран,
најкасније у року од 15 дана од дана коначности ове одлуке.

Број 28 – 8
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III. Одлука о избору пројеката невладиних организација
који се финансирају из буџетa градске општине Врачар се
објављује у средствима јавног информисања, на званичној
интернет презентацији општине, као и у „Службеном листу
града Београда”, најкасније у року од 14 дана од дана закључења уговора.
IV. Финансирање пројеката невладиних организација
иде на терет Одлуке о буџету градске општине Врачар за
2010. годину („Службени лист града Београда, бр. 62/I/2009
и 17/2010), Посебан део буџета за период I–XII 2010. године
– Раздео 2, Глава 1, Функција 160, Позиција 113, Извор финансирања 01, Економска класификација 481.
V. О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за
буџет, привреду и друштвене делатности и Служба за финансијске и заједничке послове Општинске управе градске
општине Врачар.
Председник градске општине Врачар
Број 920-275/2010-VIII, 21. маја 2010. године
Председник
Бранимир Кузмановић, с. р.

НОВИ БЕОГРАД
Скупштина градске општине Нови Београд на основу
члана 18. Статута градске општине Нови Београд („Службени лист града Београда”, бр. 43/08 и 12/10), на седници
одржаној 23. јула 2010. године, доноси следећу

ОД Л У КУ
О ПРИХВАТАЊУ КОНВЕРЗИЈЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА
У ПРАВО ЈАВНЕ СВОЈИНЕ БЕЗ НАКНАДЕ
I. Прихвата се конверзија права коришћења у право јавне
својине без накнаде са градске општине Нови Београд на град
Београд, на парцелама – градском грађевинском земљишту
– које су обухваћене Планом детаљне регулације за изградњу
саобраћајног потеза унутрашњег магистралног полупрстена од
саобраћајнице Т6 до Панчевачког моста – деоница од улице Тошин бунар до чвора „Аутокоманда”, а којим је предвиђена изградња „Моста преко Саве” са приступним саобраћајницама.
II. На решења Републичког геодетског завода, Центар
за катастар непокретности Београд, Служба за катастар непокретности Нови Београд којима се врши конверзија права коришћења у право јавне својине без накнаде са градске
општине Нови Београд на град Београд, на парцелама – градском грађевинском земљишту – које су обухваћене Планом детаљне регулације за изградњу саобраћајног потеза унутрашњог
магистралног полупрстена од саобраћајнице Т6 до Панчевачког моста – деоница од улице Тошин бунар до чвора „Аутокоманда”, а којим је предвиђена изградња „Мост преко Саве”, са
приступним саобраћајницама, градска општина Нови Београд,
чији је законски заступник Јавно правобранилаштво неће улагати жалбу односно одрећиће се права на жалбу на та решења.
Образложење
Планом детаљне регулације за изградњу саобраћајног
потеза унутрашњог магистралног полупрстена од саобраћајнице Т6 до Панчевачког моста – деоница од улице Тошин
бунар до чвора „Аутокоманда”, предвиђена је изградња
„Мост преко Саве”, са приступним саобраћајницама.
Предметна изградња обухваћена је Програмом уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта за 2010.
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годину, под тачком II – Програм уређивања грађевинског
земљишта за изградњу капиталних саобраћајница од посебног интереса за град.
Ради реализације предметне изградње, Републички геодетски завод извршио је формирање грађевинских парцела
С1, С2, С3, С4, С5, С6, С7, С8, С9, С10, С11, С12, С27, С28 и
С33 на територији општине Нови Београд.
Влада Републике Србије утврдила је јавни интерес за
експропријацију односно административни пренос непокретности у циљу изградње саобраћајног потеза УПМ-а,
од саобраћајнице Т6 до Панчевачког моста – деоница од
улице Тошин бунар до чвора „Аутокоманда”.
У оквиру решавања имовинско-правних односа за наведене грађевинске парцеле, у складу са одредбама члана 100. Закона о планирању и изградњи, Градско јавно правобранилаштво
поднело је захтев за упис права јавне својине у корист града
Београда на свим катастарским парцелама досадашњих корисника Дирекције, града Београда и општине Нови Београд.
На основу наведеног, а имајући у виду да су на катастарским парцелама као корисници односно сукорисници
били уписани општина Нови Београд и Дирекција; да су
предметне катастарске парцеле уписане као грађевинско
земљиште и да су у својини Републике Србије, а корисници
и носиоци права коришћења су правна лица чији је оснивач Република Србија, односно град Београд; да је чланом
100, ст. 1. и 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 72/09) предвиђено да даном ступања
на снагу овог закона престаје право коришћења и прелази у право јавне својине у корист Републике Србије, аутономне покрајине односно јединице локалне самоуправе, да
постоји заједнички интерес општине и града Београда да се
убрза изградња приступних саобраћајница у вези изградње
моста преко Саве, као и да је потребно имовинско-правне
односе за предметне парцеле решити у што краћем року,
одлучено је као у диспозитиву одлуке.
Скупштина градске општине Нови Београд
Број Х-020-408, 23. јула 2010. године
Председник
Живан Обреновић, с. р.

МЛАДЕНОВАЦ
Скупштина градске општине Младеновац на седници одржаној 26. јула 2010. године, на основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана
63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број
54/09) и члана 18. став 1. тачка 2. Статута градске општине
Младеновац („Службени лист града Београда”, бр. 42/08 и
15/10), донела је

ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2010. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине Младеновац за
2010. годину („Службени лист града Београда”, бр. 62/09 и
21/10), члан 1. мења се и гласи:
„Приходи и расходи буџета градске општине Младеновац за 2010. годину, примања и издаци по основу продаје,
односно набавке нефинансијске имовине и задуживања и
отплате дуга, утврђени су у следећим износима, и то:

9. август 2010.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 28 – 9
– износ у динарима –

А.
1
I
1.
1.1.

1.2

2.
II
1.

2.
III

Б.
IV
V
VI

Текући приходи и примања од нефинансијске имовине и текући расходи
и издаци за нефинансијску имовину
2
Текући приходи и примања од нефинансијске имовине
Текући приходи
Уступљени приходи
Порез на доходак грађана
Порез на фонд зарада
Порез на наслеђе и поклон
Порез на пренос апсолутних права
Накнаде:
– годишња накнада за моторна и друга возила
– накнада за промену намене и закуп пољопривредног земљишта
– накнада за загађивање животне средине
Ненаменски трансфер од Републике Србије
Ненаменски трансфер од града
Изворни приходи
Порез на имовину
Локалне комуналне и локалне административне таксе
Боравишна такса
Накнаде:
– посебна накнада за заштиту животне средине
– накнада за коришћење грађевинског земљишта
– накнада за уређивање грађевинског земљишта
Камате
Закуп пословног простора
Закуп грађевинског земљишта
Приходи које својом делатношћу оствари општин. управа
Добровољни трансфери од грађана
Мандатне и новчане казне
Средства за противпожарну заштиту
Донације
Мешовити и неодређени приходи
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Примања од продаје нефинансијске имовине
Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину
Текући расходи
Расходи за запослене
Коришћење роба и услуга
Отплата камата
Субвенције
Издаци за социјалну заштиту
Остали расходи
Текући трансфери
Капитални трансфери
Остале донације и трансфери
Капитални расходи – издаци за нефинансијску имовину
Буџетски суфицит–дефицит (I–II)
Примарни суфицит–дефицит (буџетски суфицит–дефицит коригован за износ нето камате)
Укупни фискални резултат (III+VI)
Примања и издаци по основу продаје и набавке финансијске имовине и датих кредита
Примања по основу продаје финансијске имовине и отплате датих кредита
Издаци по основу датих позајмица и набавке финансијске имовине
Примања по основу продаје финансијске имовине и отплате кредита минус издаци
по основу датих кредита и набавке финансијске имовине (IV–V)

Економска
класификација
3
7+8
7
7
711
712
713
713
714
7145
7145
7145
7331
7331,2
7
711147,713
714,716,741,742
7145
714,741,742
7145
7415
7422
7411
7421
7421
742
744
714,743
745
732
743,745,772
772
8
4+5
4
41
42
44
45
47
48,49
4631,4641
4632,4642
465
5
(7+8)–(4+5)
(7+8–7411)–(4+5–44)

92
62
92–62

Средства из
буџета 2010.
4
635.468.359,84
635.468.359.84
449.300.400,00
218.520.000,00
5.000,00
4.635.000,00
20.000.000,00
11.655.000,00
8.694.000,00
0,00
2.961.000,00
185.216.000,00
9.269.400,00
186.167.959,84
44.620.000,00
51.297.000,00
0,00
65.146.000,00
10.964.000,00
54.182.000,00
0,00
2.758.000,00
16.592.000,00
0,00
466.000,00
0,00
263.000,00
0,00
0,00
3.831.000,00
1.194.959,84
0,00
623.768.359,84
526.472.425,84
155.875.409,61
240.837.521,20
19.620.000,00
25.437.000,00
12.819.970,00
44.473.125,03
27.409.400,00
0,00
0,00
97.295.934,00
11.700.000,00
28.562.000,00

Број 28 – 10
1
В
VII
1
2
VIII
1
2
IX
X

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
2

9. август 2010.
3

Задуживање и отплата дуга
Примања од задуживања
Примања од домаћих задуживања
Примања од иностраних задуживања
Отплата главнице
Отплата главнице домаћим кредиторима
Отплата главнице ино-кредиторима
Промена стања на рачуну (III+VI+VII–VIII)
Нето финансирање (VI+VII–VIII–IX=III)

4

91
911
912
61
611
612

11.700.000,00
11.700.000,00

–11.700.000,00

Пренета средства из ранијег периода, на основу Одлуке о завршном рачуну буџета градске општине Младеновац за
2009. годину, утврђена су у следећим износима, и то:
Редни
Средства
број
1.
Нераспоређени вишак прихода из претходних година
2.
Пренета неутрошена средства из ранијих година
Укупно пренета средства

Економска
класификација
321
311
3

Средства
из буџета
10.282.043,84
4.733.536,61
15.015.580,45

Члан 2.
Члан 3. мења се и гласи:
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 2.851.088,03 динара и користиће се на основу решења о употреби средстава текуће буџетске резерве која доноси председник градске општине Младеновац.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које апропријације нису извршене или за сврхе за
које се у току године покаже да планиране апропријације нису биле довољне. Одобрена средства по овом основу представљају
повећање апропријације директних корисника за одређене намене и исказују се на конту за чију намену су средства усмерена.
I. ПОСЕБАН ДЕО

Раздео
Глава
Функција

Позиција

Члан 3.
Члан 5. мења се и гласи:
„Средства буџета у износу од 635.468.359,84 динара, средства сопствених прихода из изворних активности индиректног корисника буџета у износу од 78.506.192,71 динара и средства нераспоређеног вишка прихода и пренета неутрошена
средства из 2009. године у износу од 15.015.580,45 динара распоређују се по корисницима, и то:

Економска класификација

1 2

4

5

3

1

Опис

Расходи
и издаци
из буџета

6

7

Расходи и издаци из преРасходи и
нетих неутроиздаци из
шених средсопствених
става и нераприхода
споређеног
буџетских
вишка прихокорисника
да из претходне године
8
9

Укупно
расходи
и издаци

10

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
110

Извршни и законодавни органи
1

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

2

412

Социјални доприноси на терет послодавца

13.000.000,00

13.000.000,00

2.300.000,00

3

414

Социјална давања запосленима

100.000,00

2.300.000,00
100.000,00

– Боловање преко 30 дана

100.000,00

100.000,00

4

417

Посланички додатак

2.000.000,00

2.000.000,00

5

421

Стални трошкови

1.987.300,00

1.987.300,00

– Услуге мобилних телефона

1.405.300,00

1.405.300,00

– Чланарина – Удружење бањских и климатских места
– Чланарина – Стална конференција градова и општина
6

422

7

423

92.000,00

92.000,00

240.000,00

240.000,00

– Чланарина за NALED

250.000,00

250.000,00

Трошкови путовања

267.157,00

267.157,00

Услуге по уговору

8.380.156,00

8.380.156,00

– Накнаде за рад члановима Општинског већа, председника и заменика СО

3.675.400,00

3.675.400,00

– Накнаде члановима скупштинских комисија:

1.910.000,00

1.910.000,00

– комисија за враћање земље

1.700.000,00

1.700.000,00

100.000,00

100.000,00

– комисија за комасацију

9. август 2010.
1 2

3

4
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5

6

9

10

426

451

– Дан општине

531.256,00

531.256,00

– јавна признања

203.391,00

203.391,00

– плакати и позивнице

40.196,00

40.196,00

– поклони

13.454,00

13.454,00

74.215,00

74.215,00

– свечана академија поводом Дана општине

200.000,00

200.000,00

– Угоститељске услуге

540.500,00

540.500,00

– Услуге коричења

5.000,00

5.000,00

– Услуге превода

5.000,00

5.000,00

50.000,00

50.000,00

– Публикације

150.000,00

150.000,00

– Репрезентација

500.000,00

500.000,00

– Остале опште услуге

200.000,00

200.000,00

– Полицајац месеца

270.000,00

270.000,00

– Комисија за борбу против болести зависности

543.000,00

543.000,00

Специјализоване услуге

520.000,00

520.000,00

– Дан општине

520.000,00

520.000,00

– изложбе

180.000,00

180.000,00

– концерти

80.000,00

80.000,00

– рок концерт

90.000,00

90.000,00

– спортске манифестације поводом Дана општине

170.000,00

170.000,00

Материјал

395.820,00

395.820,00

– Канцеларијски материјал

120.000,00

120.000,00

– Административни извештаји

5.000,00

5.000,00

– Цвеће и зеленило за Дан општине

9.945,00

9.945,00

– Храна и пиће за Дан општине

71.965,00

71.965,00

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

70.000,00

70.000,00

– Дневна штампа

75.670,00

75.670,00

– Цвеће и зеленило

43.240,00

43.240,00

25.437.000,00

25.437.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
– ЈПИ „Младеновац”, Младеновац (СББ)
– ЈПИ „Младеновац”, комуналне услуге
– Спортско-рекреациони центар „Љубомир Ивановић Геџа”, Младеновац
– Туристичка организација Младеновац

463

Трансфери осталим нивоима власти

325.000,00
1.112.000,00

13.000.000,00

13.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

27.409.400,00

27.409.400,00

1.274.400,00

1.274.400,00

– Центар за социјални рад

1.000.000,00

1.000.000,00

300.000,00

300.000,00

– Унапређење здравства

1.500.000,00

1.500.000,00

– Основно образовање

20.000.000,00

20.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

– Пројекат „Сигурна кућа”

500.000,00

500.000,00

– Центар за културу – манифестације и изложбе

135.000,00

135.000,00

– Центар за културу – за набавку музичких инструмената

500.000,00

500.000,00

– Пројекат расељења колективног центра за избегла и расељена лица
из „Напредових барака”

– Центар за културу – снимање филма
472

325.000,00
1.112.000,00

– Општински одбор за избегла и расељена лица
– ОО „Црвени крст”

12

10
110.000,00

– ЈПИ „Младеновац”, Младеновац

11

9

110.000,00

– Поклони

424

8

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

– репрезентација

8

7

Број 28 – 11

Накнада за социјалну заштиту из буџета

200.000,00

200.000,00

12.767.170,00

12.767.170,00

– Образовање

7.400.000,00

7.400.000,00

– Стипендије

5.100.000,00

5.100.000,00

– Награде за пласмане од I–III места на републичком такмичењу

150.000,00

150.000,00

– Пријем за ученике (Вуковци, коктели...)

250.000,00

250.000,00

– Прваци

500.000,00

500.000,00

– Трошкови путовања на такмичења и остали трошкови такмичења

250.000,00

250.000,00

– Предавања, семинари и едукативна настава за ученике

150.000,00

150.000,00

– Школски часописи и информисање

600.000,00

600.000,00

– Ученички пројекти, акције

400.000,00

400.000,00

Број 28 – 12
1 2

3

4
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5

6

481

10
3.616.170,00

– Позоришни фестивал

2.500.000,00

2.500.000,00

– Шумадијске метафоре

616.170,00

616.170,00

– Ликовна колонија

500.000,00

500.000,00

– Аматерско позориште

230.000,00

230.000,00

– Координациони одбор за борбу против болести зависности

700.000,00

700.000,00

– Смотра аутомобила „буба”
– Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине са посебним
потребама
– Дани светске музике 2010.

350.000,00

350.000,00

Дотације невладиним организацијама
– Друштвене, културне и верске организације
– Спортске и омладинске организације

21.000,00

21.000,00

200.000,00

200.000,00

250.000,00

250.000,00

32.412.806,00

32.412.806,00

438.930,00

438.930,00

5.400.000,00

5.400.000,00

13.000.000,00

13.000.000,00

– Унапређење пољопривреде

9.500.000,00

9.500.000,00

– Спортске манифестације

3.491.630,00

3.491.630,00

150.000,00

150.000,00

82.246,00

82.246,00

50.000,00

50.000,00

– Међунар. турнир у рвању „Љубомир Ивановић Геџа”
– Књиге за „вуковце” средњих школа
– Дневни центар и клуб за старија лица „Драпшин” и „Младеновац”,
Младеновац
– Саобраћајна делатност
499

9

3.616.170,00

– Политичке странке

14

8

– Општинске манифестације

– 10. међународни фестивал фолклора „Влашка 2010.”
13

7

9. август 2010.

Средства резерве:

300.000,00

300.000,00

3.151.088,03

3.151.088,03

– Стална буџетска резерва

300.000,00

300.000,00

– Текућа буџетска резерва

2.851.088,03

2.851.088,03

Извори финансирања за функцију 110:
О1

2

Приходи из буџета

130.127.897,03

130.127.897,03

Укупно за функцију 110:

130.127.897,03

130.127.897,03

Свега за раздео 1:

130.127.897,03

130.127.897,03

4.231.408,00

4.231.408,00

ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
330

Судови
15

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

16

412

Социјални доприноси на терет послодавца

757.079,00

757.079,00

17

414

Социјална давања запосленима

183.606,35

183.606,35

– Породиљско боловање

32.606,35

32.606,35

– Боловање преко 30 дана

150.000,00

150.000,00

– Помоћ у медицинском лечењу

1.000,00

1.000,00

Накнаде трошкова за запослене

110.262,00

110.262,00

18

415

19

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

20

421

Стални трошкови

21

422

Трошкови путовања

21.620,00

21.620,00

22

423

Услуге по уговору

29.391,00

29.391,00

108,00

108,00

1.000,00

1.000,00

– Услуге усавршавања

10.000,00

10.000,00

– Остале опште услуге

11.891,00

11.891,00

– Стручни испит

7.500,00

7.500,00

200.000,00

200.000,00

23

424

Специјализоване услуге

24

426

Материјал

108.100,00

108.100,00

25

482

Порези, обавезне таксе и казне

335.110,00

335.110,00

26

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

324.300,00

324.300,00

Извори финансирања за функцију 330:
О1

3

Приходи из буџета

6.301.984,35

6.301.984,35

Укупно за функцију 330:

6.301.984,35

6.301.984,35

Свега за раздео 2:

6.301.984,35

6.301.984,35

ОПШТИНСКА УПРАВА
130

Опште услуге
27

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

81.334.909,84

81.334.909,84

28

412

Социјални доприноси на терет послодавца

14.559.406,42

14.559.406,42

9. август 2010.
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Број 28 – 13

4

5

29

413

Накнада у натури / пакетићи

30

414

Социјална давања запосленима

6.830.000,00

6.830.000,00

– Породиљско боловање

1.000.000,00

1.000.000,00

500.000,00

500.000,00

30.000,00

30.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

– Боловање преко 30 дана
– Расходи за образовање деце запослених
– Отпремнине у случају отпуштања са посла
– Отпремнине у сучају смрти запослених
– Помоћ у медицинском лечењу (запосленима)

7

8

200.000,00

9

10
200.000,00

50.000,00

50.000,00

250.000,00

250.000,00

31

415

Накнаде трошкова за запослене

4.000.000,00

4.000.000,00

32

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

1.100,00

1.100,00

– Јубиларне награде

1.000,00

1.000,00

– Бонуси за државне празнике
33

421

100,00

100,00

Стални трошкови

17.294.000,00

17.294.000,00

– Платни промет

1.700.000,00

1.700.000,00

– Трошкови банкарских услуга

34

422

35

423

1.000,00

1.000,00

– Електрична енергија

2.600.000,00

2.600.000,00
3.700.000,00

– Грејање

3.700.000,00

– Комуналне услуге

5.000.000,00

5.000.000,00

– Телекомуникационе услуге

3.700.000,00

3.700.000,00

– остале ПТТ услуге

10.000,00

10.000,00

– Интернет

10.000,00

10.000,00

– Осигурање

400.000,00

400.000,00

– ТВ претплата

12.000,00

12.000,00

– Закуп гаража

1.000,00

1.000,00

– Закуп осталог простора – паркинг

160.000,00

160.000,00

Трошкови путовања

500.000,00

500.000,00

12.100.200,00

12.100.200,00

– за израду софтвера

Услуге по уговору

520.000,00

520.000,00

– котизација

100.000,00

100.000,00

– стручни испити
– услуге образовања и усавршавања запослених
– објављивање огласа и тендера
– вештачење
– комисија за категоризацију

64.000,00

64.000,00

– публикације

24.000,00

24.000,00

500.000,00

500.000,00

– остале административне услуге
Специјализоване услуге
– геодетске услуге
– бесправна градња и услуге по решењу комуналне инспекције – град

50.000,00

50.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

300.000,00

300.000,00

100,00
624.000,00 2.076.540,06
24.000,00
0,00 2.076.540,06

100,00
2.700.540,06
24.000,00
2.076.540,06

– бесправна градња и услуге по решењу комуналне инспекције

100.000,00

100.000,00

– остале специјализоване услуге

100.000,00

100.000,00

– сахрана лица без родбине

426

10.000,00

– угоститељске услуге

– трошкови ревизије

38

1.500.000,00

10.000,00

100,00

– услуге одржавања хигијене

425

1.500.000,00

5.605.000,00

– остале стручне услуге

37

370.000,00

5.605.000,00

– остале опште услуге

424

57.000,00

370.000,00

100,00

– обезбеђење

36

57.000,00

400.000,00

400.000,00

Текуће поправке и одржавање

2.930.643,20

2.930.643,20

– текуће поправке и одржавање зграда

1.100.000,00

1.100.000,00

– текуће поправке и одржавање возила

210.000,00

210.000,00

– текуће поправке и одржавање опреме

1.620.643,20

1.620.643,20

Материјал

4.842.880,00

4.842.880,00

– канцеларијски материјал

800.000,00

800.000,00

– одећа, униформе и ципеле

200.000,00

200.000,00

– цвеће и зеленило
– стручна литература
– гориво и мазиво

50.000,00

50.000,00

600.000,00

600.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00
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6
– материјал за превозна средства
– производи за чишћење и хигијену
– храна и пиће
– поштанске марке
– материјал за посебне намене

10
300.000,00

7.000,00

7.000,00

50.000,00

50.000,00

1.235.880,00

1.235.880,00
100.000,00

120.000,00

120.000,00

Накнада за социјалну заштиту из буџета

52.800,00

52.800,00

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

52.800,00

52.800,00

Порези, обавезне таксе и казне

4.200.000,00

4.200.000,00

– Порез на додату вредност – ПДВ

3.900.000,00

3.900.000,00

300.000,00

300.000,00

40

444

Пратећи трошкови задуживања

41

472

– Остали порези, таксе
43

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

44

511

Зграде и грађевински објекти

45

512

850.000,00

850.000,00

2.020.539,00

2.020.539,00

– Реконструкција, доградња, адаптација

2.020.539,00

2.020.539,00

Машине и опрема

3.056.800,00

3.056.800,00

– Канцеларијска опрема
– Комуникациона опрема (попречна веза)
– Комуникациона опрема

500.000,00

500.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

50.000,00

50.000,00

– Рачунарска опрема

500.000,00

500.000,00

– Електронска опрема

300.000,00

300.000,00

– Опрема за домаћинство
– Уграђена опрема
513

9

19.500.000,00

Отплата домаћих камата

46

8

19.500.000,00

441

482

7
300.000,00

100.000,00

39

42
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6.700,00

6.700,00

100.000,00

100.000,00

– Пољопривредна опрема

100,00

100,00

Остале некретнине и опрема

100,00

100,00

47

515

Нематеријална имовина

48

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

100,00

100,00

11.700.000,00

11.700.000,00

186.717.478,46

186.717.478,46

Извори финансирања за функцију 130:
O1

Приходи из буџета

13

Пренета неутрошена средства из претходних година

4

0,00 2.076.540,06

2.076.540,06

Укупно за функцију 130:

186.717.478,46 2.076.540,06

188.794.018,52

Свега за раздео 3:

186.717.478,46 2.076.540,06

188.794.018,52

ЈП „Д И П МЛАДЕНОВАЦ”
620

Развој заједнице
49

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

50

412

Социјални доприноси на терет послодавца

51

413

52

18.777.778,00

8.723.743,00 27.501.521,00

3.361.222,00

1.561.550,00

4.922.772,00

Накнаде у натури

150.000,00

80.000,00

230.000,00

414

Социјална давања запосленима

658.000,00

47.000,00

705.000,00

53

415

Накнаде трошкова за запослене

905.000,00

699.000,00

54

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

2.415.530,00
3.960.000,00

1.584.667,65

5.544.667,65

259.000,00

259.000,00

518.000,00

55

421

Стални трошкови

56

422

Трошкови путовања

57

423

Услуге по уговору

58

424

Специјализоване услуге

1.604.000,00
2.415.530,00

179.604.000,00 1.416.424,55 60.400.714,66 241.421.139,21
2.670.000,00

345.148,00

3.015.148,00

59

425

Текуће поправке и одржавање

889.000,00

740.118,00

1.629.118,00

60

426

Материјал

2.479.843,00

2.598.549,40

5.078.392,40

61

482

Порези, обавезне таксе и казне

2.060.000,00

113.747,00

2.173.747,00

62

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

900.000,00

6.900,00

906.900,00

63

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

100.000,00

80.000,00

180.000,00

64

511

Зграде и грађевински објекти

90.779.000,00

– Зграде и грађевински објекти – капитални буџет

70.000.000,00 10.282.043,84

– Зграде и грађевински објекти

20.779.000,00 1.240.572,00

65

512

Машине и опрема

66

515

Нематеријална имовина

102.301.615,84

11.522.615,84

80.282.043,84
22.019.572,00

1.026.627,00

993.055,00

2.019.682,00

270.000,00

273.000,00

543.000,00
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7

8

9

10

Извори финансирања за функцију 620:
O1

Приходи из буџета

O4

Сопствени приходи буџетских корисника

13

Пренета неутрошена средства из претходних година

0,00 12.939.040,39

0,00 12.939.040,39

Приходи од других нивоа власти

0,00

0,00

5

311.265.000,00
0,00

0,00

0,00 311.265.000,00

0,00 78.506.192,71 78.506.192,71
0,00

0,00

Укупно за функцију 620:

311.265.000,00 12.939.040,39 78.506.192,71 402.710.233,10

Свега за раздео 4:

311.265.000,00 12.939.040,39 78.506.192,71 402.710.233,10

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
160

Опште јавне услуге
67

421

Стални трошкови

220.000,00

220.000,00

68

423

Услуге по уговору

200.000,00

200.000,00

69

424

Специјализоване услуге

70

425

71
72

21.620,00

21.620,00

Текуће поправке и одржавање

115.591,00

115.591,00

426

Материјал

216.200,00

216.200,00

482

Порези, обавезне таксе и казне

73

483

74

512

32.430,00

32.430,00

Новчане казне и пенали по решењу судова

107.391,00

107.391,00

Машине и опрема

142.768,00

142.768,00

Извори финансирања за функцију 160:
01

Приходи из буџета

1.056.000,00

1.056.000,00

Укупно за функцију 160:

1.056.000,00

1.056.000,00

1.056.000,00

1.056.000,00

Свега за раздео 5:
УКУПНО (1+2+3+4+5):

635.468.359,84 15.015.580,45 78.506.192,71 728.990.133,00

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-9-06-1-6/1/2010, 26. јула 2010. године
Председник
Радета Марић, с. р.
Општинско веће градске општине Младеновац на седници одржаној 16. јула 2010. године, на основу члана 39.
Статута градске општине Младеновац („Службени лист
града Београда”, бр. 42/08 и 15/10), доноси

Члан 2.
Овлашћује се Служба за скупштинске послове Управе
градске општине Младеновац да сачини пречишћен текст
Пословника Већа градске општине Младеновац.

ОД Л У КУ

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

О ПРОМЕНИ ПОСЛОВНИКА O РАДУ ОПШТИНСКОГ
ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Члан 1.
У Пословнику о раду Општинског већа градске општине
Младеновац („Службени лист града Београда”, брoj 6/09),
у наслову и тексту речи: „Општинско веће” у одређеном падежу замењује се речју: „Веће” у одговарајућем падежу.

Општинско веће градске општине Младеновац
Број IV-4-06-2-42/1/2010, 16. јула 2010. године
Председник
Бранислав Јовановић, с. р

АКТИ УСТАВНОГ СУДА
Уставни суд у саставу: председник др Боса Ненадић и судије др Оливера Вучић, др Марија Драшкић, Братислав Ђокић, Весна Илић-Прелић, др Горан Илић, др Агнеш Картаг-Одри, Катарина Манојловић Андрић, мр Милан Марковић,
др Драгиша Слијепчевић, Милан Станић и Предраг Ћетковић, на основу члана 167. став 1. тачка 4. Устава Републике
Србије, на седници одржаној 20. маја 2010. године, донео је

ОД Л У КУ
Утврђује се да Одлука о измени Одлуке о одређивању
јавног грађевинског земљишта на територији катастарске општине Стари град („Службени лист града Београда”,

број 24/06), у делу који се односи на катастарске парцеле
бр. 710 и 713, није у сагласности са законом.
Образложење
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање
поступка за утврђивање незаконитости Одлуке наведене у
изреци. У иницијативи се наводи: да су Одлуком о одређивању јавног грађевинског земљишта на територији катастарске општине Стари град („Службени лист града Београда”, број 2/05), катастарске парцеле бр. 710 и 713 одређене
за јавно грађевинско земљиште, део изграђеног грађевинског земљишта за катастарску општину Стари град; да је за

Број 28 – 16
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подручје које обухвата наведене катастарске парцеле донет Детаљни урбанистички план подручја Кнез Михаилове улице („Службени лист града Београда”, бр. 2/80, 16/87 и
25/91); да је за наведени план, Одлуком о одређивању урбанистичких планова који у целини или у деловима нису у
супротности са Законом о планирању и изградњи („Службени лист града Београда”, бр. 30/03 и 23/04), одређено да у
целини није у супротности са Законом о планирању и изградњи; да је наведеним Планом прописано да се, у погледу
хоризонталне регулације, чува траса улице Рајићеве и Цара
Уроша, из чега произлази да је подручје обухваћено катастарским парцелама 710 и 713 предвиђено за саобраћајнице,
односно да се улице Цара Уроша и Рајићева задржавају у
тој намени, те да то земљиште представља државну својину Републике Србије чији је корисник град Београд. С обзиром на то да је, сагласно одредбама Закона о планирању
и изградњи, Одлуком о одређивању јавног грађевинског
земљишта на територији катастарске општине Стари град
већ одређено да су катастарске парцеле бр. 710 и 713 КО
Стари град јавно грађевинско земљиште, као и то да се Детаљни урбанистички план подручја Кнез Михаилове улице после доношења те Одлуке није променио, односно да и
даље важи и да је на снази, иницијатор сматра да је оспорена Одлука којом се катастарске парцеле бр. 710 и 713 бришу, односно проглашавају за остало грађевинско земљиште
у државној својини, несагласна са Детаљним урбанистичким планом подручја Кнез Михаилове улице и да није у
сагласности Законом о планирању и изградњи („Службени
гласник РС”, бр. 47/03 и 34/06).
У одговору доносиоца акта наводи се да је оспореном
Одлуком промењена намена катастарских парцела бр. 710
и 713, тако што су из статуса јавног грађевинског земљишта
прешле у статус осталог грађевинског земљишта у државној
својини, да је, у циљу спровођења измена и допуна Детаљног
урбанистичког плана била неопходна израда урбанистичког
пројекта за потребе парцелације или препарцелације, те да
је оспорена Одлука донета након усвајања урбанистичког
пројекта како би се могле спровести измене и допуне плана.
Указује се да се, према члану 65. закона, на једној катастарској парцели може образовати већи број катастарских парцела, на начин и под условима утврђеним у урбанистичком
пројекту. У допуни одговора доносиоца акта прецизирано
је да се ради о измени и допуни Детаљног урбанистичког
плана подручја Кнез Михаилове улице од 1991. године и да
овај план представља важећи документ којим су дефинисане саобраћајне површине које одређују површине Блока 20,
између улица Узун Миркове, Тадеуша Кошћушка, Кнез Михаилове и 7. јула, односно регулација ових улица је граница
јавног и осталог грађевинског земљишта. Наводи се да се
предметне катастарске парцеле бр. 710 и 713 КО Стари град
налазе у границама Блока 20, а да је изменама и допунама
детаљног урбанистичког плана Кнез Михаилове улице –
Блок 20 из 1991. године, укинута етапност саобраћајног решења из Рајићеве улице и уведено коначно решење рампом
за путничка возила – улаз – излаз из улице 7. јула и транспорт лифтом за теретна возила из исте улице.
У спроведеном поступку, Уставни суд је утврдио: да је оспорена одлука донета на седници Скупштине града Београда
одржаној 29. новембра 2006. године, са позивом на одредбе
члана 70. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 47/03) и члана 47. Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС”, број 34/06); да је оспореном Одлуком измењена Одлука
о одређивању јавног грађевинског земљишта на територији
општине Стари град из 2005. године, која је донета на основу Детаљног урбанистичког плана Кнез Михаилове улице
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(„Службени лист града Београда”, бр. 2/80, 16/87 и 25/91); да
су катастарске парцеле бр. 710 и 713 брисане из статуса јавног грађевинског земљишта, на који начин им је оспореном
одлуком одређен статус осталог грађевинског земљишта у
државној својини; да Детаљни урбанистички план Кнез Михаилове улице после 1991. године није мењан ни допуњаван,
те да је доносилац акта на основу урбанистичког пројекта извршио промену статуса јавног грађевинског земљишта.
Уставни суд је такође утврдио да је оспорена одлука донета на основу одредаба Закона о планирању и изградњи
који је у току поступка пред Уставним судом престао да
важи, ступањем на снагу новог Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 72/09). Како је иницијатива поднета у време важења ранијег закона, то је оцена законитости оспорене одлуке у материјалноправном
смислу извршена у односу на одредбе раније важећег Закона о планирању и изградњи.
Законом о планирању и изградњи из 2003. године, који
је био на снази у време доношења оспорене одлуке, била је
извршена подела грађевинског земљишта на јавно и остало грађевинско земљиште (члан 68). Као јавно грађевинско
земљиште Законом је било одређено оно земљиште на којем
су, до дана ступања на снагу овог закона, изграђени јавни
објекти од општег интереса и јавне површине и које је у државној својини (члан 69. став 1), односно било је прописано
да јавно грађевинско земљиште у смислу тог закона јесте и
земљиште које је планом донетим у складу са тим законом,
намењено за изградњу јавних објеката од општег интереса и
за јавне површине и које је у државној својини (члан 69. став
2). Одредбама члана 70. наведеног закона било је прописано:
да се јавно грађевинско земљиште одређује општим актом
општине, у складу са законом и урбанистичким планом (став
1), да акт о одређивању јавног грађевинског земљишта нарочито садржи опис граница земљишта које се одређује за јавно грађевинско, назив катастарске општине и списак бројева
катастарских парцела (став 2), да је општина обавезна да, пре
одређивања јавног грађевинског земљишта из члана 69. став
1. овог закона, донесе акт о изузимању земљишта из поседа
корисника тог земљишта, а да се накнада исплаћује по одредбама закона којим се уређује експропријација (став 3), те да
општина одређује грађевинско земљиште из члана 69. став
1. овог закона за јавно грађевинско земљиште у року од две
године од ступања на снагу овог закона (став 4). Одредбом
члана 70. став 7. закона било је прописано да се јавно грађевинско земљиште не може отуђити из државне својине. Рок
у коме је општина могла да одреди грађевинско земљиште из
члана 69. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 47/03) за јавно грађевинско земљиште,
продужен је одредбом члана 47. Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”,
број 34/06), који је ступио на снагу 24. априла 2006. године, на
годину дана од дана ступања на снагу овог закона, односно
до 24. априла 2007. године. У смислу одредаба члана 61. раније важећег закона, урбанистички пројекат је представљао
појединачни спроведбени акт који се израђује у складу са урбанистичким планом.
На основу наведених одредаба раније важећег Закона о
планирању и изградњи, као и према допуни одговора доносиоца акта о намени оспорених катастарских парцела
утврђеној Детаљним урбанистичким планом, а крећући се
у границама захтева из иницијативе, Уставни суд је оценио
да оспорена одлука у делу који се односи на катастарске
парцеле бр. 710 и 713, није у сагласности са законом. Ово из
разлога што се, у конкретном случају, ради о катастарским
парцелама које су обухваћене урбанистичким планом, као
општим актом, који је на снази и на основу кога су предмет-
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не катастарске парцеле већ одређене за јавно грађевинско
земљиште, будући да су Детаљним урбанистичким планом
Кнез Михаилове улице дефинисане у намени јавног садржаја. Стога су наведене катастарске парцеле основном одлуком и одређене за јавно грађевинско земљиште. Раније
важећи закон није садржао одредбе које би омогућавале
супротно поступање доносиоца акта, на начин како је то
учињено оспореном одлуком, односно промену статуса грађевинског земљишта из јавног у остало грађевинско
земљиште у државној својини, на шта је упућивала одредба члана 70. став 7. закона. Наиме, по оцени Суда, промена
статуса грађевинског земљишта је, у смислу одредаба раније важећег закона, била могућа применом одредбе члана
69. став 2. закона, доношењем урбанистичког плана, на основу одредаба тог закона, којим планом би се могао одредити другачији обухват јавног грађевинског земљишта. У том
смислу, а сагласно одредбама чл. 69. и 70. раније важећег закона, урбанистички пројекат као појединачни спроведбени
акт није могао бити правни основ ни за одређивање јавног
грађевинског земљишта, а поготово не за промену његовог
статуса у супротном смислу, односно из јавног грађевинског земљишта у остало грађевинско земљиште у државној
својини, како је то учињено оспореном одлуком у делу који
се односи на наведене катастарске парцеле.
С обзиром на то да је у току поступка правно стање
потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан
основ за одлучивање, Уставни суд је, сагласно одредби члана 53. став 2. Закона о Уставном суду („Службени гласник
РС”, број 109/07), одлучио без доношења решења о покретању поступка.
Сагласно изложеном, Уставни суд је, на основу одредбе
члана 45. тачка 4) Закона о Уставном суду („Службени гласник РС”, број 109/07), донео одлуку као у изреци.
На основу члана 168. став 3. Устава, одредбе одлуке наведене у изреци престају да важе даном објављивања Одлуке
Уставног суда у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број: IУл-216/2008
Председник
др Боса Ненадић, с. р.

Уставни суд у саставу: председник др Боса Ненадић и
судије др Оливера Вучић, др Марија Драшкић, Весна ИлићПрелић, др Агнеш Картаг-Одри, Катарина Манојловић-Андрић, др Драгиша Слијепчевић, др Драган Стојановић и
Предраг Ћетковић, на основу члана 167. став 1. тачка 4. Устава Републике Србије, на седници одржаној 24. марта 2010.
године, донео је

ОД Л У КУ
1. Утврђује се одредба члана 10. Одлуке о додатним облицима заштите трудница и породиља на територији града Београда („Службени лист града Београда”, број 1/09), у
делу који гласи: „ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања, а”, није у сагласности са Уставом.
2. Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за
утврђивање неуставности и незаконитости одредаба чл. 2.
и 3. одлуке из тачке 1.
3. Одбацује се захтев за обуставу извршења појединачних
аката и радњи предузетих на основу одлуке из тачке 1. изреке.
Образложење
Уставном суду поднета је иницијатива за оцену уставности и законитости одредаба чл. 2, 3. и 10. Одлуке о додатним
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облицима заштите трудница и породиља на територији града Београда („Службени лист града Београда”, број 1/09). У
иницијативи се наводи да су одредбе члана 2. став 1. тачка 1.
и ст. 2. и 3. истог члана одлуке супротне основним начелима
Устава Републике Србије, јер се наведеним одредбама доводе у привилегован положај труднице са пребивалиштем, односно боравиштем у Београду. Такође, подносилац иницијативе сматра да Закон о финансијској подршци породици са
децом не садржи овлашћење за увођење додатних облика
заштите трудница, јер овим законом нису уређена права
трудница, већ права породиља и породица са децом. Одредба члана 3. оспорене одлуке је, по мишљењу подносиоца
иницијативе, у супротности са одредбама Закона о здравственој заштити којима је регулисан обрачун накнаде зараде
за време привремене спречености за рад, која се остварује
из средстава обавезног здравственог осигурања, односно
од другог месеца трајања привремене спречености за рад.
Поред наведеног, иницијатор сматра да је одредба члана 10.
одлуке, којом је предвиђено да одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања, у супротности са чланом
196. Устава, према коме закон, други пропис или општи акт
ступа на снагу најраније осмог дана од дана објављивања. У
иницијативи је предложено да Уставни суд обустави од извршења споразум који су закључили град Београд и Републички завод за здравствено осигурање.
У одговору доносиоца акта наводе се, поред осталог:
да оспореном одлуком није повређено право једнакости, с
обзиром на то да је Законом о финансијској подршци породици са децом предвиђена могућност да свака општина
и град на територији Републике Србије утврди друга права,
већи обим права од права утврђених законом и повољније
услове за њихово остваривање, под условом да за то обезбеди средства. У циљу подстицања рађања, ово додатно право може да утврди свака општина, односно град у складу са
расположивим финансијским средствима, што је град Београд и учинио сагласно својим законским овлашћењима.
Будући да су оспореним актом утврђени додатни облици
заштите коју, поред законом утврђених, остварују труднице и породиље из средстава која обезбеђује град Београд,
доносилац акта сматра да одредба члана 3. одлуке није супротна одредбама Закона о здравственом осигурању, којима је уређен обрачун накнаде зараде за време привремене
спречености за рад која се остварује из средстава обавезног
здравственог осигурања. Поводом навода подносиоца иницијативе да је одредба члана 10. одлуке у супротности са
чланом 196. Устава, у одговору се истиче да Устав даје могућност да закон и други општи акти ступе на снагу и раније ако за то постоје нарочито оправдани разлози утврђени приликом њиховог доношења. Опредељење Скупштине
града Београда да оспорена одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања било је у најбољем интересу
трудница и породиља, с обзиром на то да се ради о новчаним давањима, али нема писаних доказа да су у поступку
доношења одлуке цењени нарочито оправдани разлози за
њено раније ступање на снагу.
У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио да је
оспорену Одлуку о додатним облицима заштите трудница
и породиља на територији града Београда донела Скупштина града Београда, на седници одржаној 12. фебруара 2009.
године, а на основу члана 9. став 4. Закона о финансијској
подршци породици с децом („Службени гласник РС”,
бр. 16/02 и 115/05) и члана 25. став 1. тачка 22. и члана 31.
став 1. тачка 7. Статута града Београда („Службени лист
града Београда”, број 39/08). Одлука је објављена у „Службеном листу града Београда” од 12. фебруара 2009. године, а
ступила на снагу наредног дана од дана објављивања. Овом
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одлуком утврђују се додатни облици заштите трудница и
породиља на територији града Београда које обезбеђује
град ради подстицања рађања деце (члан 1).
Оспореним одредбама чл. 2. и 3. Одлуке предвиђени су,
као додатни облици заштите, накнада запосленој трудници
за време привремене спречености за рад због болести или
компликација у вези са трудноћом и право на једнократно
новчано давање незапосленој породиљи. Додатне облике
заштите остварује запослена трудница, односно незапослена породиља са пребивалиштем на територији града пријављеним до 11. фебруара 2009. године, као и запослена трудница, односно незапослена породиља са статусом интерно
расељеног лица са Косова и Метохије, са боравиштем на
територији града пријављеним до 11. фебруара 2009. године. Накнада за време привремене спречености за рад због
болести или компликација у вези са трудноћом запосленој
трудници припада у висини разлике између износа накнаде
зараде коју остварује из обавезног здравственог осигурања
до пуног износа основа накнаде зараде, а пренос средстава
за ове намене врши организациона јединица Градске управе надлежна за послове финансија, на начин и у роковима
предвиђеним споразумом који закључују град и Републички завод за здравствено осигурање. Према оспореној одредби члана 10. одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Београда”, а одредба члана 3. одлуке примењиваће се почев од исплате накнаде зараде за фебруар месец ове године извршене на терет
средстава обавезног здравственог осигурања.
Уставом Републике Србије утврђено је да су пред Уставом и законом сви једнаки, да свако има право на једнаку
законску заштиту без дискриминације и да је забрањена
свака дискриминација, непосредна или посредна, по било
ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне
припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести,
политичког или другог уверења, имовног стања, културе,
језика, старости и психичког или физичког инвалидитета
(члан 21. ст. од 1. до 3); да се мајци пружа посебна подршка
и заштита пре и после порођаја (члан 66. став 2); да деца,
труднице, мајке током породиљског одсуства, самохрани родитељи са децом до седме године и стари остварују
здравствену заштиту из јавних прихода, ако је не остварују
на други начин, у складу са законом; да Република Србија
уређује и обезбеђује систем у области здравства, социјалне заштите, борачке и инвалидске заштите, бриге о деци,
образовања, културе и заштите културних добара, спорта,
јавног информисања, систем јавних служби (члан 97. тачка
10); да се положај града Београда, главног града Републике
Србије уређује Законом о главном граду и Статутом града
Београда, а град Београд има надлежности које су Уставом
и законом поверене општини и граду, а Законом о главном граду могу му се поверити и друге надлежности (члан
189. став 5); да општина, преко својих органа, у складу са
законом стара о задовољавању потреба грађана у области
просвете, културе, здравствене и социјалне заштите, дечије
заштите, спорта и физичке културе (члан 190. став 1. тачка
4); да се закони и сви други општи акти објављују пре ступања на снагу, да ступају на снагу најраније осмог дана од
дана објављивања и могу да ступе на снагу раније само ако
за то постоји нарочито оправдани разлози утврђени приликом њиховог доношења (члан 196. ст. 1. и 4).
Законом о финансијској подршци породици са децом
(„Службени гласник РС”, бр. 16/02, 115/05 и 107/09) прописано је: да су права на финансијску подршку породице са
децом, у смислу овог закона, накнада зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, родитељски додатак,
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дечији додатак, накнада трошкова боравка у предшколској
установи за децу без родитељског старања и децу ометену
у развоју, регресирање трошкова боравка у предшколској
установи деце из материјално угрожених породица (члан 9.
став 1); да општина, односно град могу, ако су обезбедили
средства, да утврде и друга права, већи обим права од права утврђених овим законом и повољније услове за њихово
остваривање (члан 9. став 4).
Законом о главном граду („Службени гласник РС”, број
129/07) прописано је: да је највиши правни акт града Београда Статут којим се у скалду са законом, уређују његове
надлежности, територијална организација, организација
и рад органа, његова обележја, облици непосредног одлучивања грађана, као и друга питања од важности за остваривање права и дужности града Београда (члан 2); да је
Скупштина града највиши орган града Београда која врши
основне функције локалне власти утврђене Уставом, законом и Статутом града (члан 10. став 1), као и да Скупштина
града Београда, у складу са законом, доноси Статут града
Београда, Пословник Скупштине, прописе и друге опште
акте (члан 12. тач. 1. и 6).
Законом о локалној самоуправи („Службени гласник
РС”, број 129/07) прописано је да град, вршећи надлежности
општине, утврђује испуњеност услова за пружање услуга
социјалне заштите (члан 20. тачка 17) и члан 24. став 1).
Законом о здравственом осигурању („Службени гласник
РС”, бр. 107/05 и 109/05 – исправка) прописано је: да се осигураницима у смислу овог закона и под условима прописаним овим законом, сматрају жене у вези са планирањем
породице, ако и у току трудноће, порођаја и материнства
до 12 месеци након порођаја (члан 22. став 1. тачка 2)); да
се накнада зараде за време привремене спречености за
рад због болести или компликација у вези са одржавањем
трудноће исплаћује у висини минималне зараде утврђене у
складу са прописима о раду за месец за који се накнада зараде исплаћује (члан 74. став 1. тачка 3) и члан 75. став 1).
Према одредби члана 115. тачка 1) Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05 и 61/05), запослени има право на
накнаду зараде за време одсуствовања са рада због привремне спречености за рад до 30 дана, и то најмање у висини 65%
просечне зараде у претходна три месеца у којем је наступила
привремена спреченост за рад, с тим да не може бити нижа
од минималне зараде утврђене у складу са овим законом, ако
је спреченост за рад проузрокована болешћу или повредом
ван рада, ако законом није друкчије одређено.
Одлучујући о уставности дела одредбе члана 10. одлуке,
којом је прописано да одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”,
Уставни суд је оценио да оспорена одредба није сагласна уставном принципу из члана 196. став 4. Устава, према коме
закони и други општи акти ступају на снагу најраније осмог
дана од дана објављивања и могу да ступе на снагу раније
само ако за то постоје нарочито оправдани разлози утврђени приликом њиховог доношења. Ово из разлога што је доносилац акта у одговору Суду навео шта га је определило да
предвиди раније ступање на снагу донетог општег акта, али
је и сам изнео да нема писаних доказа којима би се потврдило да је постојање нарочито оправданих разлога утврђено приликом доношења оспорене одлуке.
Разматрајући одредбе чл. 2. и 3. одлуке којим је предвиђено право на накнаду запосленој трудници за време
привремене спречености за рад због болести или компликација у вези са трудноћом и право на једнократно новчано давање незапосленој породиљи, Уставни суд је оценио
да је Скупштина града Београда била законом овлашћена
да својом одлуком утврди наведена права, као и да висину
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накнаде утврди у већем износу од оног који је прописан одредбама Закона о здравственој заштити, односно Закона о
раду. Ово из разлога што одредба члана 9. став 4. Закона о
финансијској подршци породици са децом садржи изричито овлашћење за општине и градове да, уколико имају обезбеђена сопствена средства, својим актом могу утврдити и
друга права, већи обим права и повољније услове за њихово остваривање од права и услова остваривања тих права
утврђених овим законом.
Оспореним одредбама одлуке се, по налажењу Суда, не
вређа уставни принцип забране дискриминације из члана
21. Устава, с обзиром на то да се оспорене одредбе одлуке
подједнако односе на све труднице, односно породиље са
пребивалиштем на територији града Београда. Уставни суд
указује да се наводи иницијатора да се оспореном одлуком
доводе у привилегован положај труднице са пребивалиштем, односно боравиштем у Београду, односно да се дискриминишу остале труднице у Републици Србији које не живе
у Београду, не могу се прихватити као основани, из разлога
што јединице локалне самоуправе имају право да својим
општим актима уређују само односе који се тичу локалног
становништва, дакле грађана који живе и раде на њиховој
територији. Стога је Скупштина града Београда била законом овлашћена да пружи додатну заштиту само трудницама, односно породиљама са пребивалиштем и боравиштем
на територији града Београда. У погледу навода изнетих у
иницијативи да је овај додатни облик заштите запослених
трудница требало увести од првог дана њихове привремене

Број 28 – 19

спречености за рад. Уставни суд, указује да, полазећи од
одредаба члана 167. Устава, којима је утврђена надлежност
овог суда, није надлежан да се упушта у оцену наведеног решења, имајући у виду да она представљају израз политике
коју доносилац оспореног акта, полазећи од својих економских и других могућности, води у области социјалне заштите локалног становништва.
Имајући у виду изложено, Уставни суд је утврдио да су
наводи иницијатора у овом делу неосновани те стога, сагласно одредби члана 53. став 3. Закона о Уставном суду
(„Службени гласник РС”, број 109/07), иницијативу није
прихватио.
Уставни суд је, сагласно одредби члана 56. став 3. Закона о Уставном суду, одбацио захтев за обуставу извршења
појединачних аката и радњи предузетих на основу оспорене
одлуке, јер је донео коначну одлуку.
На основу одредаба члана 45. тачка 1), члана 46. тач. 3)
и 5) Закона о Уставном суду и члана 84. Пословника о раду
Уставног суда („Службени гласник РС”, бр. 24/08 и 27/08),
Суд је одлучио као у изреци.
На основу члана 168. став 3. Устава, одредба члана 10.
оспорене Одлуке у делу наведеном у изреци, престаје да
важи даном објављивања Одлуке Уставног суда у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број IУо-59/2009
Председник
др Боса Ненадић, с. р.
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