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1. август 2013. године

Градоначелник града Београда, 23. јула 2013. године, на
основу члана 28. став 2. Закона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 24. тачка 6. Закона о главном
граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 52. тачка 9. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА ПОЗОРИШТА БОШКО БУХА
ИЗ БЕОГРАДА, УЛ. ТРГ РЕПУБЛИКЕ БР. 3
I. Даје се сагласност на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова Позоришта Бошко Буха, који је донео директор 8. јула 2013. године.
II. У Решењу градоначелника града Београда, број: 1102030/10-Г, од 29. јуна 2010. године, став II мења се и гласи:
„Утврђује се да се послови, под ред. бр. од 1. до 22. – са
једним извршиоцем, од 23. до 24. – са једним извршиоцем,
од 26. до 36. – са једним извршиоцем, 41. – са једним извр-

Цена 220 динара

шиоцем, од 43. до 45. – са једним извршиоцем, 47. – са једним извршиоцем, од 49. до 55. – са једним извршиоцем, од
57. до 58. – са једним извршиоцем, од 60. до 62. – са једним
извршиоцем и од 63. до 69. – са једним извршиоцем, што
чини укупно 59 послова са 59 извршилаца, финансирају се
из буџета града Београда.
Утврђује се да се послови под редним бројем 22А – са
једним извршиоцем, 25. – са једним извршиоцем, од 37. до
40. – са једним извршиоцем, 42. – са једним извершиоцем,
46. – са једним извршиоцем, 48. – са једним извршиоцем, 56.
– са једним извршиоцем, 62А – са једним извршиоцем, 70.
– са једним извршиоцем и 72. – са једним извршиоцем, што
чини укупно 13 послова са 13 извршилаца, финансирају из
сопствених прихода Позоришта Бошко Буха.”
III. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Градоначелник града Београда
Број 110-3074/13-Г, 23. јулa 2013. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ЗЕМУН
Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 22. јула 2013. године, на основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије”, бр.
129/07, 34/10 и 54/11) и члана 7. и 9. Пословника Скупштине градске општине Земун („Службени лист града Београда”, број 28/09 и 5/10), донела је

ОД Л У КУ
О

ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

1. Потврђује се мандат одборницима Скупштине градске општине Земун, изабраним на изборима одржаним 2.
јуна 2013. године, и то:
– Дивни Атлагић, са изборне листе Српска напредна
странка – Александар Вучић;
– Ратку Петровићу, са Изборне листе Српска напредна
странка – Александар Вучић;

– Зорану Савићу, са изборне листе Српска напредна
странка – Александар Вучић;
– Љубану Тодоровићу, са Изборне листе Ивица Дачић –
Социјалистичка партија Србије (СПС) – Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС) – Јединствена Србија (ЈС)
– Социјалдемократска партија Србије (СДПС) – Покрет ветерана (ПВ);
– Душану Шикману, са Изборне листе Ивица Дачић –
Социјалистичка партија Србије (СПС) – Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС) – Јединствена Србија (ЈС)
– Социјалдемократска партија Србије (СДПС) – Покрет ветерана (ПВ);
– Душану Новаковићу, са Изборне листе Демократска
странка Србије – Двери – Војислав Коштуница.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-643/2013-II/21, 22. јула 2013. године
Председник
Ненад Врањевац, с.р.
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Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 22. јула 2013. године, на основу члана 16. став 1. тачка
1. Статута градске општине Земун („Службени лист града
Београда”, број 43/10 – пречишћен текст) донела је

ОД Л У КУ
О ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
Члан 1.
У Статуту градске општине Земун („Службени лист града Београда”, број 43/10 – пречишћен текст), после члана 8.
мења се назив члана и члан 9. који гласи:
„ Јавна својина
Члан 9.
Градска општина има право коришћења на стварима
које су у јавној својини града.
Градска општина има право јавне својине на покретним
и непокретним стварима неопходним за рад органа и организација градске општине, у складу са посебном одлуком
Скупштине града.”.
Члан 2.
У члану 12. у ставу 1. тачка 5. брише се.
У истом члану и ставу после тачке 6. додаје се нова тачка
која гласи:
„6а доноси планове за постављање мањих монтажних
објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, тезге и други покретни мобилијар) по претходно прибављеној сагласности организационих јединица градске управе надлежних за послове урбанизма и
саобраћаја, односно друге надлежне организације у складу
са прописом града;”
У истом члану и ставу у тачки 7. после заграде и запете
додају се речи: „балон хала спортске намене,”
У истом члану и ставу тачка 9. мења се и гласи:
„стара се о одржавању комуналног реда у градској
општини, спроводи прописе којима се уређује комунални
ред и издаје одобрења за која је овим прописима утврђена надлежност градске општине; врши инспекцијски надзор у комуналној области, у складу са посебном одлуком
Скупштине града;”
У истом члану и ставу тачка 10. мења се и гласи:
„обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, одређује висину закупнине пословног простора и
врши друге послове у вези са коришћењем пословног простора, у складу са законом и другим актима града;”
У истом члану и ставу у тачки 13. после речи: „старатеља” додају се речи: „чије дете није благовремено уписано,
односно не похађа припремни предшколски програм”.
У истом члану и ставу тачка 15. мења се и гласи:
„доноси програм развоја спорта на нивоу градске
општине који је усклађен са програмом развоја спорта на
нивоу града; учествује у изградњи и одржавању спортских
објеката на свом подручју; обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма којима се задовољавају потребе грађана у области спорта на подручју градске
општине; може оснивати установе у области спорта;”
У истом члану и ставу тачка 16. мења се и гласи:
„спроводи националну стратегију за младе и акциони
план политике за младе града; утврђује акциони план политике за младе на подручју градске општине који је усклађен
са акционим планом за спровођење стратегије за младе гра-
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да; може основати савет за младе на нивоу градске општине; обезбеђује услове за реализацију програма установа и
удружења младих и удружења за младе, која делују на подручју градске општине; може да оснује, прати и обезбеђује
функционисање Канцеларије за младе на свом подручју;”
У истом члану и ставу после тачке 17. додаје се нова тачка која гласи:
„17а одређује, односно одобрава продајно место на
којем се обавља трговина на мало ван продајног објекта,
као и време и начин те трговине у складу са законом;”
У истом члану и ставу у тачки 19. речи: „јавне расвете и
сл” замењују се речима: „ јавног осветљења и сл;”
У истом члану и ставу тачка 19а мења се и гласи:
„учествује у заштити и спасавању људи, материјалних
и културних добара и животне средине у ванредним ситуацијама и ублажавању и отклањању њихових последица,
учествује у развоју цивилне заштите и спровођењу мера и
задатака цивилне заштите, образује штаб за ванредне ситуације на свом подручју, у складу са законом и актима града;”
У истом члану и ставу тачка 20. мења се и гласи:
„управља стварима у јавној својини града на којима има
право коришћења у складу са законом;”
У истом члану и ставу у тачки 25. речи: „организацијама инвалида” замењују се речима: „организацијама особа са
инвалидитетом”.
Члан 3.
После члана 12. додаје се нови назив члана и нови члан
који гласи:
„Послови које може вршити градска општина
Члан 12а
Градска општина може на основу акта градоначелника, у
име и за рачун града, спровести поступак јавног надметања,
односно прикупљања писмених понуда за давање у закуп,
односно отуђење, грађевинског земљишта у јавној својини
града ради изградње објеката до 800 m2 бруто развијене
грађевинске површине, као и поступак давања у закуп односно отуђења грађевинског земљишта у јавној својини
града непосредном погодбом ради легализације објеката до
800 m2 бруто развијене грађевинске површине, у складу са
законом и актима града.”
Члан 4.
У члану 16. у ставу 1. тачка 10. мења се и гласи:
„именује и разрешава управни и надзорни одбор установе, организације и службе чији је оснивач; именује и разрешава директоре установа, организација и служби чији је
оснивач и даје сагласност на њихове статуте и врши друга
права оснивача, у складу са законом, осим оних која су по
одредбама овог статута у надлежности другог органа;”
У истом члану после тачке 10. додаје се нова тачка која
гласи:
„10а) именује и разрешава надзорне одборе и директоре
јавних предузећа чији је оснивач; даје сагласност на њихове
статуте, на годишње програме пословања, на финансијске
извештаје, на одлуке о задуживању јавних предузећа, на одлуке о улагању капитала, на одлуке о статусним променама и оснивању других правних субјеката, на одлуке о расподели добити, односно начину покрића губитака, као и на
друге одлуке у складу са законом којим се уређује обављање
делатности од општег интереса, овим статутом, као и оснивачким актом;”
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Члан 5.
У члану 42. у ставу 1. тачка 3. брише се.
Члан 6.
У члану 65. у ставу 2. реч: „градоначелника” замењује се
речима: „Скупштине града”.
Члан 7.
У члану 87. после речи: „референдума” запета и речи:
„осим саветодавног,” бришу се.
Члан 8.
У члану 88. после речи: „референдуму” запета и речи:
„осим на саветодавном референдуму,” бришу се.
Члан 9.
У члану 90. после става 1. додаје се нови став који гласи:
„Месна заједница има право коришћења на стварима у
јавној својини града, у складу са законом и прописом, односно другим актом града.”
Члан 10.
У члану 107. став 2. мења се и гласи:
„О нацртима аката из става 1. овог члана, Скупштина
градске општине изјашњава се у року који се утврди приликом утврђивања нацрта ових аката, који не може бити
краћи од 15 дана, а ни дужи од 60 дана од дана достављања
нацрта ових аката на мишљење, осим у случају изјашњавања о нацрту акта из алинеје пет става 1. овог члана, за
који се може утврдити и краћи рок.”
Члан 11.
У члану 111. став 2. мења се и гласи:
„Ако Скупштина градске општине не усвоји предлог
за промену Статута, промени Статута по питањима садржаним у том предлогу, не може се приступити у наредних
шест месеци од дана доношења акта којим се не усваја предлог за промену Статута.”.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 12.
Прописи градске општине ускладиће се са одредбама
ове одлуке у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Прописи градске општине остају на снази до њиховог
усклађивања са одредбама ове одлуке.
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Члан 14.
По ступању на снагу ове одлуке Комисија за прописе
и локалну самоуправу утврдиће пречишћен текст Статута градске општине Земун и биће објављен у „Службеном
листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-646/2013-II/21 од 22. јула 2013. године
Председник
Ненад Врањевац, с.р.
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Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 22. јула 2013. године, на основу члана 47. и члана 63. став
1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), 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”, број
43/10 – пречишћен текст), донела је

ОДЛУКУ
О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН ЗА 2013. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине Земун за 2013. годину („Службени лист града Београда”, бр. 69/12 и 11/13), I.
– Општи део, члан 1. став 2. мења се и гласи:
„Буџет градске општине Земун за 2013. годину чине:
Приходи и примања и расходи и издаци буџета

Износ у динарима

Приходи и примања буџета

688.204.873,11

Расходи и издаци буџета

688.204.873,11

Приходи и примања који представљају буџетска средства утврђени су следећим износима у Рачуну прихода и
примања, расхода и издатака:

Опис

Шифра
економске
класификације

1

2

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Средства
буџета
3
665.430.234,37

1. Порези

71

484.556.000,00

1.1. Порез на зараде

711

237.022.000,00

1.2. Порез доходак, добит и капиталне добитке –
земљиште

711

30.000.000,00

1.3. Порез на имовину

713

217.534.000,00

2. Донације и трансфери

73

16.849.872,45

2.1 Донације од међународних организација
– пројекат „Земун на Дунаву” 787.132,68
– пројекат „Помоћ у кући за рањиве групе избеглица и
ИРЛ” 631.178,77

732

1.418.311,45

2.2. Трансфери од других нивоа власти- Комесеријат РС
– једнократне помоћи 400.000,00
– трошкови сахране 131.606,00

733

531.606,00

2.3. Трансфери од других нивоа власти-Трезор града
– за рад матичара 777.975,00
– трошкови спровођења избора 14.121.980,00

733

14.899.955,00

3. Други приходи

74

159.069.099,92

3.1. Камате

741

500.000,00

3.2. Приходи од продаје добара и услуга или закупа од
стране тржишних организација у корист нивоа општине– приход индиректног корисника ЈП „Пословни
простор Земун”

742

77.446.309,00

3.3. Приход од давања у закуп, односно на коришћење
непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета
– нето закуп 35.537.000,00
– ПДВ 39.000.000,00

742
74.537.000,00

3.4. Општинске административне таксе

742

2.100.000,00

3.5. Приходи које својом делатношћу остваре органи

742

1.223.000,00

3.6. Приходи од новчаних казни

743

300.000,00

3.7. Приходи од мандатних казни

743

450.000,00

3.8. Добровољни трансфери од физичких и правних
лица

744

1.614.790,92

3.9. Остали приходи у корист нивоа општине

745

898.000,00

4. Примања од продаје основних средстава

81

2.500.000,00

4.1. Примања од продаје осталих основних средстава –
откупа станова

813

2.500.000,00

5. Примања од продаје природне имовине

84

2.445.262,00

5.1. Примања од продаје земљишта

841

2.445.262,00
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1

ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ
(класа 3, извор финансирања 10, 13, 15)

2

3

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
I. Текући расходи

3

9.

Пренета неутрошена средства из претходне године

10.

Текући расходи и издаци

1. август 2013.
22.784.638,74
688.204.873,11”

22.784.638,74
688.204.873,11

Члан 3.
У Одлуци о буџету градске општине Земун за 2013. годину („Службени лист града Београда”, бр. 69/12 и 11/13), I.
– Општи део, члан 6. став 1. мења се и гласи:
„Капитални издаци буџетских корисника за 2013. годину у износу 40.818.489,00 динара су:

4

645.886.384,45

1. Расходи за запослене

41

352.792.394,00

1.1. Плате, додаци и накнаде запосленима

411

280.482.511,00

1.2. Социјални доприноси на терет послодавца

412

50.468.229,00

1.3. Социјална давања запосленима

414

3.459.730,00

1.4. Накнаде трошкова за запослене

415

13.058.984,00

1.

Угриновци – изградња дела водоводне мреже

1.5. Награде запосленима и остали посебни расходи

416

5.322.940,00

2.

Међународно путничко пристаниште – пројектна документација

2. Коришћење роба и услуга

42

173.961.954,23

3.

Куповина земљишта за проширење гробља у Угриновцима

8.000.000

2.1. Стални трошкови

421

33.737.086,37

4.

Адаптација објекта МЗ Батајница

2.500.000

2.2. Трошкови путовања

422

2.064.600,00

5.

Куповина опреме за МЗ Батајницу

2.3. Услуге по уговору

423

76.596.219,20

6.

Адаптација објекта МЗ Земун поље

1.200.000

2.4. Специјализоване услуге

424

5.817.512,16

7.

Уређење платоа испред МЗ Земун поље

3.100.000

2.5. Текуће поправке и одржавање

425

38.559.724,33

8.

Куповине опреме за МЗ Земун поље

2.6. Материјал

426

17.186.812,17

9.

Уређење црквене проте Храма Св. Анастасија Великог

3.Отплата камата

44

1.000.000,00

10. Изградња звоника са куполом на Храму Св. Анастасија Великог

2.399.492

3.1. Отплата домаћих камата

441

500.000,00

11. Електронска опрема – соларни пуњачи за мобилне телефоне

3.000.000

3.2. Пратећи трошкови задуживања

445

500.000,00

12. Дом здравља Земун – опрема за саобраћај

4.Трансфери осталим нивоима власти

46

19.395.116,00

13. КБЦ Земун – медицинска и лабораторијска опрема

4.1. Трансфери осталим нивоима власти

463

10.905.116,00

14. Касарна „13. Мај” – административна-канцеларијска опрема

359.775

4.2. Остале дотације и трансфери

465

8.490.000,00

15. ГО Земун – административна-рачунарска опрема и лиценце

2.483.512

5.Социјална заштита из буџета

47

24.810.188,00

16. ГО Земун – одржавање зграде

1.010.229

5.1. Накнаде за социјалну заштиту из буџета

472

24.810.188,00

19. ФК „Земун” – уређење објекта на стадиону

2.136.625

6. Остали расходи

48

73.504.249,68

20. ФК „Земун” – опрема за спорт

6.1. Донације невладиним организацијама

481

17.748.112,68

21. ЈП „Пословни простор Земун” – рачунарска и електронска опрема

6.2. Порези, обавезне таксе и казне

482

50.524.119,00

6.3. Новчане казне и пенали по решењу судова

483

5.232.018,00

7.Средства резерве

49

422.482,54

7.1. Стална резерва

499

400.000,00

7.2. Текућа резерва

499

II. Издаци за нефинансијску имовину

5

22.482,54
40.818.488,66

1. Основна средства

51

32.818.488,66

1.1. Зграде и грађевински објекти

511

22.034.749,75

1.2. Машине и опрема

512

10.783.738,91

2. Природна имовина

54

8.000.000,00

2.1. Земљиште

541

8.000.000,00

III. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске
имовине

6

1.500.000,00

1. Отплата главнице

61

1.500.000,00

Члан 2.
У Одлуци о буџету градске општине Земун за 2013. годину („Службени лист града Београда”, бр. 69/12 и 11/13), I.
– Општи део, члан 2. мења се и гласи:
„Буџет градске општине Земун за 2013. годину чине:
1.

Приходи текуће године

529.027.000,00

2.

Наменски приход од закупа

35.537.000,00

3.

Приход од продаје добара и услуга индиректног
корисника ЈП „Пословни простор Земун”

77.446.309,00

4.

Приходи из буџета града за посебне намене
– за рад Одсека за лична стања грађана (матичари) 777.975,00
– за трошкове избора 14.121.980,00

14.899.955,00

5.

Приходи из буџета републике за посебне намене
– за Повереништвo комесеријата за избеглице–
– једнократне помоћи 400.000,00
– трошкови сахрана 131.606,00

6.

Приходи од донација од међународних организација
– пројекат „Земун на Дунаву” 787.132,68
– пројекат „Помоћ у кући за рањиве групе избеглица и ИРЛ”
631.178,77

1.418.311,45

7.

Приходи од донација и трансфера физичких и правних лица

1.614.790,92

8.

Примања од продаје нефинансијске имовине
– примања од продаје основних средстава – откуп станова
2.500.000,00
– примања од продаје земљишта 2.445.262,00

4.945.262,00

531.606,00

5.073.111
650.000

700.000

300.000
3.965.292

990.000
1.572.852

777.600
600.000”

Члан 4.
У Одлуци о буџету градске општине Земун за 2013. годину („Службени лист града Београда”, бр. 69/12 и 11/13),
I. – Општи део, у члану 8. ставу 1. износ „50.997.000,00” замењује се износом „35.537.000,00”.
Члан 5.
У Одлуци о буџету градске општине Земун за 2013. годину („Службени лист града Београда”, бр. 69/12 и 11/13),
I. – Општи део, у члану 9. ставу 1. износ „73.388.180,00” замењује се износом „77.446.309,00”.
Члан 6.
У Одлуци о буџету градске општине Земун за 2013. годину („Службени лист града Београда”, бр. 69/12 и 11/13),
I – Општи део, у члану 11. ставу 2. износ „2.880.000,00” замењује се износом „22.482,54”.
Члан 7.
У Одлуци о буџету градске општине Земун за 2013. годину („Службени лист града Београда”, бр. 69/12 и 11/13), II.
– Посебан део, члан 12. мења се и гласи:
„Укупна средства буџета утврђена су у износу
688.204.873,11 динара, а обухватају средства распоређена на
рачуну извршење буџета и средства на рачунима за посебне
намене, на рачунима индиректног корисника буџета, који
се воде у оквиру Консолидованог рачуна трезора градске
општине Земун.
Укупна средства из става 1. овог члана формирана су
приходима и примањима из следећих извора:
– текући приходи у износу 642.010.309,00 динара – извор финансирања 01;
– донације од међународних организација у износу
1.418.311,45 динара – извор финансирања 06;
– наменски трансфер из трезора града у износу
14.899.955,00 динара – извор финансирања 07;
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– наменски трансфер из трезора републике у износу 531.606,00 динара – извор финансирања 07;
– донације од физичких и правних лица у износу 1.614.790,92 динара – извор финансирања 08;
– примања од продаје нефинансијске имовине у износу 4.945.262,00 динара – извор финансирања 09;
– пренета средства из 2012. године у износу 22.784.638,74 динара – извор финансирања 13.
Средства из става 1. овог члана распоређују се за покриће расхода и издатака по корисницима и ближим наменама:

Раз
део

Функ
ција

Екон
класи
.

Изв
фин

Поз

1

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ЗА 2013. годину
II РЕБАЛАНС

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Средства из
буџета

Додатна средства

Укупна средства

СКУПШТИНА, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ВЕЋЕ
110

Извршни и законодавни органи
411

Плате додаци и накнаде запослених

34.720.000,00

34.720.000,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

6.380.000,00

6.380.000,00

415

Накнаде трошкова за запослене

1.040.000,00

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

2.100.000,00

50.000,00

2.150.000,00

Избори

2.100.000,00

50.000,00

2.150.000,00

Стални трошкови

–

810.000,00

810.000,00

810.000,00

810.000,00

421

Избори
422

1.040.000,00

Трошкови путовања

421.200,00

1

Извршни и законодавни органи

395.200,00

395.200,00

2

Избори

26.000,00

26.000,00

423
1
2

Услуге по уговору

18.290.255,41

13.893.980,90

32.184.236,31

Извршни и законодавни органи

13.333.164,41

1.490.153,22

14.823.317,63

12.403.827,68

17.360.918,68

Избори

4.957.091,00

424

Специјализоване услуге

400.000,00

426

Материјал

1.938.585,05

Извршни и законодавни органи

719.937,05

1
2
481
01

1

07

2

499

421.200,00

400.000,00
320.172,32

Избори

1.218.648,00

320.172,32

Дотације невладиним организацијама

700.000,00

537.980,00

Дотације политичким странкама– за финансирање редованог рада

700.000,00

Дотације политичким странкама– за финансирање изборне кампање
Средства резерви

422.482,54

2.258.757,37
719.937,05
1.538.820,32
1.237.980,00
700.000,00

537.980,00

537.980,00

–

422.482,54

01

1

Средства резерви– Стална

400.000,00

400.000,00

01

2

Средства резерви– Текућа

22.482,54

22.482,54

Извори финансирања за функцију 110
01

Приход из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти– Избори

14.121.980,00

14.121.980,00

13

Пренета средства

1.490.153,22

1.490.153,22

66.412.523,00

15.612.133,22

82.024.656,22

Текуће поправке и одржавање

19.654.182,20

4.479.801,13

24.133.983,33

Приход од закупа

19.654.182,20

4.479.801,13

24.133.983,33

Укупно за функцију 110
620

66.412.523,00

66.412.523,00

Развој заједнице
425
511

Зграде и грађевински објекти

8.462.401,00

5.762.119,32

14.224.520,32

1

Приход од закупа

4.343.130,00

3.362.626,92

7.705.756,92

2

Примања од продаје нефинансијске имовине

2.399.492,40

2.399.492,40

3

Капитални издаци

4.119.271,00

Машине и опрема

6.700.227,00

6.700.227,00

Капитални издаци

4.378.800,00

4.378.800,00

512
1
2
541

4.119.271,00

Приход од закупа

2.321.427,00

2.321.427,00

Земљиште

8.000.000,00

8.000.000,00

Капитални издаци

8.000.000,00

8.000.000,00

Извори финансирања за функцију 620
01

Приход из буџета

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

13

42.816.810,20

Пренета средства
Укупно за функцију 620

42.816.810,20

42.816.810,20
2.316.761,12

2.316.761,12

7.925.159,33

7.925.159,33

10.241.920,45

53.058.730,65

Извори финансирања за раздео 1
01

Приход из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

14.121.980,00

14.121.980,00

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

2.316.761,12

2.316.761,12

13

109.229.333,20

Пренета средства
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1

109.229.333,20

9.415.312,55

9.415.312,55

109.229.333,20

25.854.053,67

135.083.386,87

–

631.178,77

631.178,77

631.178,77

631.178,77

ОРГАН УПРАВЕ
090

Социјална заштита некласификована на другом месту
423

Услуге по уговору
Донације од међународних организација
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Раз
део

Функ
ција

Екон
класи
.
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Изв
фин

Поз

425

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Текуће поправке и одржавање

472
1
2
481
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ОДЛУКА О БУЏЕТУ ЗА 2013. годину
II РЕБАЛАНС
Средства из
буџета

Додатна средства

800.000,00

Надлежности

800.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

790.000,00

Управа

150.000,00

Укупна средства
800.000,00
800.000,00

6.857.688,00

7.647.688,00
150.000,00

Комесаријат

640.000,00

6.857.688,00

Дотације невладиним организацијама

2.308.000,00

1.000.000,00

7.497.688,00
3.308.000,00

Надлежности

2.308.000,00

1.000.000,00

3.308.000,00

Извори финансирања за функцију 090
01

Приход из буџета

06

Донације од међународних организација

631.178,77

07

Трансфери од других нивоа власти

531.606,00

531.606,00

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

700.000,00

700.000,00

6.626.082,00

6.626.082,00

8.488.866,77

12.386.866,77

13

3.898.000,00

Пренета средства
Укупно за функцију 090

130

3.898.000,00

3.898.000,00
631.178,77

Опште услуге
Управа
411

Плате, додаци и накнаде за запослене

191.280.000,00

191.280.000,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

34.300.000,00

34.300.000,00

414

Социјална давања запосленима

2.750.000,00

2.750.000,00

415

Накнаде трошкова за запослене

9.812.000,00

9.812.000,00

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

2.093.100,00

2.093.100,00

421

Стални трошкови

19.958.277,80

1.885.577,00

Управа

19.958.277,80

1.736.900,00

21.695.177,80

148.677,00

148.677,00

Матичари
422

Трошкови путовања

930.000,00

1

Управа

930.000,00

2

Матичари

423

13.400,00

21.843.854,80

943.400,00
930.000,00

13.400,00
854.366,12

13.400,00

Услуге по уговору

31.110.600,00

1

Управа

31.110.600,00

31.964.966,12

2

Матичари

81.200,00

81.200,00

3

Добровољни трансфер од физичких и правних лица

773.166,12

773.166,12

31.110.600,00

424

Специјализоване услуге

1.296.000,00

2.815.512,16

4.111.512,16

425

Текуће поправке и одржавање

3.580.000,00

8.748,00

3.588.748,00

1

Управа

3.580.000,00

2

Матичари

8.748,00

8.748,00

426

3.580.000,00

Материјал

9.270.000,00

1

Управа

9.270.000,00

2

Матичари

484.430,00

484.430,00

3

Добровољни трансфер од физичких и правних лица

141.624,80

141.624,80

1.010.229,43

1.010.229,43

1.010.229,43

1.010.229,43

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

511

Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

2.701.929,00

9.896.054,80
9.270.000,00

860.000,00

Примања од продаје нефинансијске имовине
512

626.054,80

860.000,00

281.582,91

2.983.511,91

151.300,88

151.300,88

1

Примања од продаје нефинансијске имовине

2

Капитални расходи

3

Приход од закупа

88.762,03

88.762,03

4

Матичари

41.520,00

41.520,00

2.701.929,00

2.701.929,00

Извори финансирања за функцију 130
01

Приход из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

777.975,00

777.975,00

08

Добровољни трансфер од физичких и правних лица

914.790,92

914.790,92

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

128.500,88

128.500,88

13

Пренета средства

5.674.203,62

5.674.203,62

7.495.470,42

317.437.377,22

Укупно за функцију 130
160

309.941.906,80

309.941.906,80

309.941.906,80

Опште јавне услуге некл. на другом месту
Месне заједнице
411

Плате, додаци и накнаде за запослене

5.820.000,00

5.820.000,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.080.000,00

1.080.000,00

415

Накнаде трошкова за запослене

404.000,00

404.000,00

421

Стални трошкови

1.505.000,00

1.505.000,00

425

Текуће поправке и одржавање

80.000,00

1

Месне заједнице

80.000,00

2

Приход од закупа

474.193,00

554.193,00

474.193,00

474.193,00

80.000,00

1. август 2013.
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II РЕБАЛАНС

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Средства из
буџета

Додатна средства

Материјал

511

Зграде и грађевински објекти

6.800.000,00

6.800.000,00

Капитални издаци

6.800.000,00

6.800.000,00

Машине и опрема

1.000.000,00

1.000.000,00

Капитални издаци

1.000.000,00

1.000.000,00

512

530.000,00

Укупна средства

426

530.000,00

Извори финансирања за функцију 160
01

Приход из буџета

13

Пренета средства
Укупно за функцију 160

170

17.219.000,00
17.219.000,00

17.219.000,00
474.193,00

474.193,00

474.193,00

17.693.193,00

500.000,00

Трансакције јавног дуга
Распоређена примања од продаје нефинансијске имовине
441

Отплата домаћих камата

500.000,00

444

Пратећи трошкови задуживања

500.000,00

500.000,00

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

1.500.000,00

1.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

Извори финансирања за функцију 170
09

Примања од продаје нефинансијске имовине
Укупно за функцију 170

330

–

Судови
Јавно правобранилаштво градске општине Земун
411

Плате, додаци и накнаде за запослене

8.840.000,00

8.840.000,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.580.000,00

1.580.000,00

415

Накнаде трошкова за запослене

314.000,00

314.000,00

423

Услуге по уговору

100.000,00

100.000,00

426

Материјал

100.000,00

100.000,00

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

50.000,00

50.000,00

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

3.060.000,00

3.060.000,00

Приход из буџета

14.044.000,00

14.044.000,00

Укупно за функцију 330

14.044.000,00

14.044.000,00

Извори финансирања за функцију 330
01
410

Економски послови некласификовани на другом месту
423
424

Услуге по уговору

100.000,00

100.000,00

Надлежности

100.000,00

100.000,00

Специјализоване услуге

300.000,00

300.000,00

Надлежности

300.000,00

300.000,00

Извори финансирања за функцију 410
01
473

Приход из буџета

400.000,00

400.000,00

Укупно за функцију 410

400.000,00

400.000,00

Остале дотације и трансфери

8.490.000,00

8.490.000,00

Надлежности

8.490.000,00

Туризам
465
481

8.490.000,00

Дотације невладиним организацијама

787.132,68

787.132,68

Донације од међународних организација

787.132,68

787.132,68

Извори финансирања за функцију 473
01

Приход из буџета

06

Донације од међународних организација
Укупно за функцију 473

620

8.490.000,00
8.490.000,00

8.490.000,00
787.132,68

787.132,68

787.132,68

9.277.132,68

Развој заједнице
421

Стални трошкови

–

424

Специјализоване услуге

996.000,00

996.000,00

Надлежности

996.000,00

996.000,00

425

–

Текуће поправке и одржавање

750.000,00

750.000,00

Надлежности

750.000,00

750.000,00

Приход из буџета

1.746.000,00

1.746.000,00

Укупно за функцију 620

1.746.000,00

1.746.000,00

Извори финансирања за функцију 620
01
860

Рекреација, спорт, култура и вере
481

Дотације невладиним организацијама

11.995.000,00

11.995.000,00

1

Надлежности

7.265.000,00

7.265.000,00

2

Приход од закупа

4.730.000,00

4.730.000,00

Приход из буџета

11.995.000,00

11.995.000,00

Укупно за функцију 860

11.995.000,00

11.995.000,00

Извори финансирања за функцију 860
01
912

Основно образовање
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422
423
425
426
463

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

1. август 2013.
ОДЛУКА О БУЏЕТУ ЗА 2013. годину
II РЕБАЛАНС
Средства из
буџета

Додатна средства

Укупна средства

Трошкови путовања

600.000,00

600.000,00

Надлежности

600.000,00

600.000,00

Услуге по уговору

3.700.000,00

3.700.000,00

Надлежности

3.700.000,00

3.700.000,00

Текуће поправке и одржавање

3.300.000,00

3.300.000,00

Надлежности

3.300.000,00

3.300.000,00

Материјал

2.700.000,00

2.700.000,00

Надлежности

2.700.000,00

2.700.000,00

Трансфери осталим нивоима власти

9.788.260,00

1

Надлежности

6.350.000,00

2

Приход од закупа

3.438.260,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

820.500,00

820.500,00

Надлежности

820.500,00

820.500,00

472
481

66.856,00

9.855.116,00
6.350.000,00

66.856,00

3.505.116,00

Дотације невладиним организацијама

400.000,00

400.000,00

Надлежности

400.000,00

400.000,00

Извори финансирања за функцију 912
01

Приход из буџета

13

Пренета средства
Укупно за функцију 912

920

21.308.760,00
21.308.760,00

21.308.760,00
66.856,00

66.856,00

66.856,00

21.375.616,00

Средње образовање
463
472

Трансфери осталим нивоима власти

1.050.000,00

1.050.000,00

Приход од закупа

1.050.000,00

1.050.000,00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

384.000,00

384.000,00

Надлежности

384.000,00

384.000,00

Приход из буџета

1.434.000,00

1.434.000,00

Укупно за функцију 920

1.434.000,00

1.434.000,00

Извори финансирања за функцију 920
01
940

Високо образовање
463

Трансфери осталим нивоима власти

960

Помоћне услуге образовању
472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

15.958.000,00

15.958.000,00

Надлежности

15.958.000,00

15.958.000,00

Приход из буџета

15.958.000,00

15.958.000,00

Укупно за функцију 960

15.958.000,00

15.958.000,00

Извори финансирања за функцију 960
01

Извори финансирања за раздео 2
01

Приход из буџета

06

Донације од међународних организација

1.418.311,45

07

Трансфери од других нивоа власти

1.309.581,00

1.309.581,00

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

1.614.790,92

1.614.790,92

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

2.628.500,88

2.628.500,88

13

Пренета средства

12.841.334,62

12.841.334,62

19.812.518,87

426.247.185,67

Укупно за раздео 2

406.434.666,80

406.434.666,80

406.434.666,80
1.418.311,45

ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЗЕМУН”
410

Општи економски и комерцијални посл.и посл. по питању рада
411

Плате, додаци и накнаде за запослене

39.822.511,00

39.822.511,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

7.128.229,00

7.128.229,00

414

Социјална давања запосленима

709.730,00

709.730,00

415

Накнаде трошкова за запослене

1.488.984,00

1.488.984,00

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

1.079.840,00

1.079.840,00

421

Стални трошкови

9.050.240,00

1

Одлука о обиму

953.603,00

2

Индиректни корисник

8.096.637,00

527.991,57

9.578.231,57

527.991,57

8.624.628,57

953.603,00

422

Трошкови путовања

100.000,00

423

Услуге по уговору

7.915.838,00

100.000,00
7.915.838,00

1

Одлука о обиму

4.836.178,00

4.836.178,00

2

3.079.660,00

Индиректни корисник

3.079.660,00

424

Специјализоване услуге

10.000,00

10.000,00

425

Текуће поправке и одржавање

5.432.800,00

5.432.800,00

1

Одлука о обиму

4.672.800,00

4.672.800,00

2

Индиректни корисник

760.000,00

760.000,00

426

Материјал

1.702.000,00

1.702.000,00

481

Дотације невладиним организацијама

20.000,00

20.000,00

1. август 2013.
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II РЕБАЛАНС

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Средства из
буџета

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Додатна средства

49.614.119,00

Укупна средства
49.614.119,00

1

Одлука о обиму

38.437.419,00

38.437.419,00

2

Индиректни корисник

11.176.700,00

11.176.700,00

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

2.172.018,00

2.172.018,00

512

Машине и опрема

100.000,00

100.000,00
48.900.000,00

Извори финансирања за функцију 410
01

Приход из буџета– Одлука о обиму

48.900.000,00

01

Приход из буџета– индиректни корисник

77.446.309,00

13

Пренета средства
Укупно за функцију 410

126.346.309,00

77.446.309,00
527.991,57

527.991,57

527.991,57

126.874.300,57

Извори финансирања за раздео 3
01

Приход из буџета – Одлука о обиму

48.900.000,00

01

Приход из буџета– индиректни корисник

77.446.309,00

13

Пренета средства
Укупно за раздео 3

126.346.309,00

48.900.000,00
77.446.309,00
527.991,57

527.991,57

527.991,57

126.874.300,57

Извори финансирања укупних средстава
01

Приход из буџета– Одлука о обиму

564.564.000,00

01

Приход из буџета– индиректни корисник

77.446.309,00

564.564.000,00

06

Донације од међународних организација

07

Трансфери од других нивоа власти

15.431.561,00

15.431.561,00

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

1.614.790,92

1.614.790,92

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

4.945.262,00

4.945.262,00

13

Пренета средства

22.784.638,74

22.784.638,74

46.194.564,11

688.204.873,11

77.446.309,00
1.418.311,45

УКУПНА СРЕДСТВА

642.010.309,00

1.418.311,45

Члан 8.
Ову одлуку доставити Министарству финансија – Управа за трезор – Секретаријату за финансије градске управе града
Београда и објавити у „Службеном листу града Београда”.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-645/2013-II/21, 22, јула 2013. године
Председник
Ненад Врањевац, с. р.

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 22. јула 2013. године, на основу члана 16. тачка 9. Статута градске општине Земун („Службени лист града Београда”, број 43/10 – пречишћен текст) и члана 40. Пословника
Скупштине градске општине Земун („Службени лист града
Београда”, бр. 28/09 и 5/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
I. Образује се Савет за буџет и финансије, као стално
радно тело Скупштине градске општине Земун.
II. Утврђује се да савет има девет чланова, при чему се
осам чланова савета бира из састава одборника, а један
члан савета се бира из реда грађана.
III. Бирају се за чланове Савета за буџет и финансије:
1. Андријана Кукољ, одборница Скупштине градске
општине Земун,
2. Дана Костадиновић, одборница Скупштине градске
општине Земун,

3. Данијела Љубојевић, одборница Скупштине градске
општине Земун,
4. Драгана Галић, одборница Скупштине градске општине Земун,
5. Биљана Симоновић, одборница Скупштине градске
општине Земун,
6. Богдан Жигић, одборник Скупштине градске општине Земун,
7. Јасмина Ковачевић, одборница Скупштине градске
општине Земун,
8. Горан Лалић, из реда грађана.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-647/2013-II/21, 22. јула 2013. године
Председник
Ненад Врањевац, с. р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 22. јула 2013. године, на основу члана 16. тачка 9. Статута градске општине Земун („Службени лист града Београда”, број 43/10 – пречишћен текст) и члана 40. Пословника
Скупштине градске општине Земун („Службени лист града
Београда”, бр. 28/09 и 5/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
I. Образује се Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине, као стално радно тело
Скупштине градске општине Земун.
II. Утврђује се да савет има девет чланова, при чему се
осам чланова савета бира из састава одборника, а један
члан савета се бира из реда грађана.
III. Бирају се за чланове Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине:
1. Мирослав Каран, одборник Скупштине градске
општине Земун,
2. Милош Комазец, одборник Скупштине градске
општине Земун,
3. Ненад Врањевац, одборник Скупштине градске
општине Земун,
4. Тања Кукобат, одборница Скупштине градске општине Земун,
5. Младен Аћимовић, одборник Скупштине градске
општине Земун,
6. Љубан Тодоровић, одборник Скупштине градске
општине Земун,
7. Данило Тврдишић, одборник Скупштине градске
општине Земун,
8. Страхиња Вујадиновић, из реда грађана.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-648/2013-II/21, 22. јула 2013. године
Председник
Ненад Врањевац, с. р.

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 22. јула 2013. године, на основу члана 16. тачка 9. Статута градске општине Земун („Службени лист града Београда”, број 43/10 – пречишћен текст) и члана 40. Пословника
Скупштине градске општине Земун („Службени лист града
Београда”, бр. 28/09 и 5/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ
ПРИВАТНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, ПОЉОПРИВРЕДУ,
СТОЧАРСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОПРИВРЕДУ
I. Образује се Савет за развој и унапређење приватног
предузетништва, пољопривреду, сточарство, шумарство и
водопривреду, као стално радно тело Скупштине градске
општине Земун.
II. Утврђује се да савет има девет чланова, при чему се
осам чланова савета бира из састава одборника, а један
члан савета се бира из реда грађана.

1. август 2013.

III. Бирају се за чланове Савета за развој и унапређење
приватног предузетништва, пољопривреду, сточарство, шумарство и водопривреду:
1. Бошко Јевић, одборник Скупштине градске општине
Земун,
2. Велимир Глигорић, одборник Скупштине градске
општине Земун,
3. Ратко Петровић, одборник Скупштине градске
општине Земун,
4. Ана Беочанин, одборница Скупштине градске општине Земун,
5. Зоран Савић, одборник Скупштине градске општине
Земун,
6. Мира Ћеран, одборница Скупштине градске општине
Земун,
7. Данило Тврдишић, одборник Скупштине градске
општине Земун,
8. Синиша Ерцеговчевић, из реда грађана.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-649/2013-II/21, 22. јула 2013. године
Председник
Ненад Врањевац, с. р.
Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 22. јула 2013. године, на основу члана 16. тачка 9. Статута градске општине Земун („Службени лист града Београда”, број 43/10 – пречишћен текст) и члана 40. Пословника
Скупштине градске општине Земун („Службени лист града
Београда”, бр. 28/09 и 5/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ
I. Образује се Савет за здравство, социјалну и дечју заштиту, као стално радно тело Скупштине градске општине
Земун.
II. Утврђује се да савет има девет чланова, при чему се
осам чланова савета бира из састава одборника, а један
члан савета се бира из реда грађана.
III. Бирају се за чланове Савета за здравство, социјалну
и дечју заштиту:
1. Ксенија Узуновић, одборница Скупштине градске
општине Земун,
2. Драгица Трнавац Марковић, одборница Скупштине
градске општине Земун,
3. Вељко Зец, одборник Скупштине градске општине
Земун,
4. Анђелка Јаковљевић, одборница Скупштине градске
општине Земун,
5. Тихомир Младеновић, одборник Скупштине градске
општине Земун,
6. Славко Дошеновић, одборник Скупштине градске
општине Земун,
7. Данило Тврдишић, одборник Скупштине градске
општине Земун,
8. Душанка Николић, из реда грађана.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-650/2013-II/21, 22. јула 2013. године
Председник
Ненад Врањевац, с. р.

1. август 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 22. јула 2013. године, на основу члана 16. тачка 9. Статута градске општине Земун („Службени лист града Београда”, број 43/10 – пречишћен текст) и члана 40. Пословника
Скупштине градске општине Земун („Службени лист града
Београда”, бр. 28/09 и 5/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ИЗДАВАЧКОГ САВЕТА „ЗЕМУНСКИХ НОВИНА”
I. Образује се Издавачки савет „Земунских новина”, као
стално радно тело Скупштине градске општине Земун.
II. Утврђује се да савет има девет чланова, при чему се
осам чланова савета бира из састава одборника, а један
члан савета се бира из реда грађана.
III. Бирају се за чланове Издавачког савета „Земунских
новина”:
1. Дивна Атлагић, одборница Скупштине градске
општине Земун,
2. Александра Павићевић, одборница Скупштине градске општине Земун,
3. Јелица Павловић, одборница Скупштине градске
општине Земун,
4. Јелена Трудић, одборница Скупштине градске општине Земун,
5. Маја Ђуричић, одборница Скупштине градске општине Земун,
6. Милена Стојковић, одборница Скупштине градске
општине Земун,
7. Душан Новаковић, одборник Скупштине градске
општине Земун,
8. Ружица Јерончић, из реда грађана.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-651/2013-II/21, 22. јула 2013. године
Председник
Ненад Врањевац, с. р.

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 22. јула 2013. године, на основу члана 16. тачка 9. Статута градске општине Земун („Службени лист града Београда”, број 43/10 – пречишћен текст) и члана 40. Пословника
Скупштине градске општине Земун („Службени лист града
Београда”, бр. 28/09 и 5/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
I. Образује се Комисија за прописе и локалну самоуправу, као стално радно тело Скупштине градске општине
Земун.
II. Утврђује се да комисија има девет чланова, при чему
се осам чланова комисије бира из састава одборника, а један члан комисије се бира из реда грађана.
III. Бирају се за чланове Комисије за прописе и локалну
самоуправу:
1. Jeлена Трудић, одборница Скупштине градске општине Земун,
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2. Цвјетко Стевановић, одборник Скупштине
општине Земун,
3. Андријана Кукољ, одборница Скупштине
општине Земун,
4. Драган Вукоичић, одборник Скупштине
општине Земун,
5. Ненад Врањевац, одборник Скупштине
општине Земун,
6. Никола Прелевић, одборник Скупштине
општине Земун,
7. Зоран Марковић, одборник Скупштине
општине Земун,
8. Зоран Туфегџић, из реда грађана.

градске
градске
градске
градске
градске
градске

IV. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-652/2013-II/21, 22. јула 2013. године
Председник
Ненад Врањевац, с. р.

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 22. јула 2013. године, на основу члана 16. тачка 9. Статута градске општине Земун („Службени лист града Београда”, број 43/10 – пречишћен текст) и члана 40. Пословника
Скупштине градске општине Земун („Службени лист града
Београда”, бр. 28/09 и 5/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И
ПРЕДЛОГЕ
I. Образује се Комисија за представке и предлоге, као
стално радно тело Скупштине градске општине Земун.
II. Утврђује се да комисија има девет чланова, при чему
се осам чланова комисије бира из састава одборника, а један члан комисије се бира из реда грађана.
III. Бирају се за чланове Комисије за представке и предлоге:
1. Цвјетко Стевановић, одборник Скупштине градске
општине Земун,
2. Раде Вишић, одборник Скупштине градске општине
Земун,
3. Ана Беочанин, одборница Скупштине градске општине Земун,
4. Дана Костадиновић, одборница Скупштине градске
општине Земун,
5. Милош Комазец, одборник Скупштине градске
општине Земун,
6. Душан Шикман, одборник Скупштине градске
општине Земун,
7. Зоран Марковић, одборник Скупштине градске
општине Земун,
8. Слободан Јанковић, из реда грађана.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-653/2013-II/21, 22. јула 2013. године
Председник
Ненад Врањевац, с. р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 22. јула 2013. године, на основу члана 16. тачка 9. Статута градске општине Земун („Службени лист града Београда”, број 43/10 – пречишћен текст) и члана 40. Пословника
Скупштине градске општине Земун („Службени лист града
Београда”, бр. 28/09 и 5/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
I. Образује се Комисија за доделу признања градске
општине, као стално радно тело Скупштине градске општине Земун.
II. Утврђује се да комисија има девет чланова, при чему
се осам чланова Комисије бира из састава одборника, а један члан комисије се бира из реда грађана.
III. Бирају се за чланове Комисије за доделу признања
градске општине:
1. Ксенија Узуновић, одборница Скупштине градске
општине Земун,
2. Драган Вукоичић, одборник Скупштине градске
општине Земун,
3. Владимир Радојичић, одборник Скупштине градске
општине Земун,
4. Данијела Љубојевић, одборница Скупштине градске
општине Земун,
5. Раде Вишић, одборник Скупштине градске општине
Земун,
6. Душан Шикман, одборник Скупштине градске
општине Земун,
7. Душан Новаковић, одборник Скупштине градске
општине Земун,
8. Александар Дујановић, из реда грађана.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-654/2013-II/21, 22. јула 2013. године
Председник
Ненад Врањевац, с. р.

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 22. јула 2013. године, на основу члана 16. тачка 9. Статута градске општине Земун („Службени лист града Београда”, број 43/10 – пречишћен текст) и члана 40. Пословника
Скупштине градске општине Земун („Службени лист града
Београда”, бр. 28/09 и 5/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА МЕЂУОПШТИНСКУ
И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ
I. Образује се Комисија за међуопштинску и међународну сарадњу, као стално радно тело Скупштине градске
општине Земун.
II. Утврђује се да комисија има девет чланова, при чему
се осам чланова комисије бира из састава одборника, а један члан комисије се бира из реда грађана.
III. Бирају се за чланове Комисије за међуопштинску и
међународну сарадњу:
1. Aндријана Кукољ, одборница Скупштине градске
општине Земун,

1. август 2013.

2. Брано Вучиновић, одборник Скупштине градске
општине Земун,
3. Владимир Радојичић,одборник Скупштине градске
општине Земун,
4. Нина Радовановић, одборница Скупштине градске
општине Земун,
5. Рајко Видаковић, одборник Скупштине градске
општине Земун,
6. Душан Шикман, одборник Скупштине градске
општине Земун,
7. Данило Тврдишић, одборник Скупштине градске
општине Земун,
8. Бојан Мићовић из реда грађана.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-655/2013-II/21, 22. јула 2013. године
Председник
Ненад Врањевац, с. р.

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 22. јула 2013. године, на основу члана 16. тачка 9. Статута градске општине Земун („Службени лист града Београда”, број 43/10 – пречишћен текст) и члана 40. Пословника
Скупштине градске општине Земун („Службени лист града
Београда”, бр. 28/09 и 5/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
I. Образује се Комисија за образовање, културу и физичку културу, као стално радно тело Скупштине градске
општине Земун.
II. Утврђује се да комисија има девет чланова, при чему
се осам чланова комисије бира из састава одборника, а један члан комисије се бира из реда грађана.
III. Бирају се за чланове Комисије за образовање, културу и физичку културу:
1. Aна Беочанин, одборница Скупштине градске општине Земун,
2. Дана Костадиновић, одборница Скупштине градске
општине Земун,
3. Јелена Трудић, одборница Скупштине градске општине Земун,
4. Дивна Атлагић, одборница Скупштине градске
општине Земун,
5. Анђелка Јаковљевић, одборница Скупштине градске
општине Земун,
6. Саша Љубинковић, одборник Скупштине градске
општине Земун,
7. Јасмина Ковачевић, одборница Скупштине градске
општине Земун,
8. Душанка Николић из реда грађана.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-656/2013-II/21, 22. јула 2013. године
Председник
Ненад Врањевац, с. р.

1. август 2013.
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Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 22. јула 2013. године, на основу члана 16. тачка 9. Статута градске општине Земун („Службени лист града Београда”, број 43/10 – пречишћен текст) и члана 40. Пословника
Скупштине градске општине Земун („Службени лист града
Београда”, бр. 28/09 и 5/10), донела је

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 22. јула 2013. године, на основу члана 26. став 2. и члана
29. Статута градске општине Земун („Службени лист града
Београда”, број 43/10 – пречишћен текст), и члана 63. и 64.
Пословника Скупштине градске општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 28/09 и 5/10), донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПОМЕНИКЕ И НАЗИВЕ УЛИЦА И ТРГОВА

I. Образује се Комисија за родну равноправност, као
стално радно тело Скупштине градске општине Земун.
II. Утврђује се да комисија има девет чланова, при чему
се осам чланова комисије бира из састава одборника, а један члан комисије се бира из реда грађана.
III. Бирају се за чланове Комисије за родну равноправност:
1. Драгана Галић, одборница Скупштине градске општине Земун,
2. Анка Мрдак, одборница Скупштине градске општине
Земун,
3. Маја Ђуричић, одборница Скупштине градске општине Земун,
4. Тихомир Младеновић, одборник Скупштине градске
општине Земун,
5. Мирослав Каран, одборник Скупштине градске
општине Земун,
6. Љубан Тодоровић, одборник Скупштине градске
општине Земун,
7. Јасмина Ковачевић, одборница Скупштине градске
општине Земун,
8. Зоран Туфегџић, из реда грађана.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-657/2013-II/21, 22. јула 2013. године

I. Образује се Комисија за споменике и називе улица
и тргова, као повремено радно тело Скупштине градске
општине Земун, на период од четири године.

Председник
Ненад Врањевац, с. р.
Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 22. јула 2013. године, на основу члана 16. тачка 9. Статута градске општине Земун („Службени лист града Београда”, број 43/10 – пречишћен текст) и члана 43. Пословника
Скупштине градске општине Земун („Службени лист града
Београда”, бр. 28/09 и 5/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА И ИЗБОРУ НОВОГ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ

II. Утврђује се да комисија има председника и осам
чланова, при чему се председник и седам чланова бирају
из реда одборника, а један члан комисије се бира из реда
грађана.
III. Бирају се у комисију:
за председника
– Ненад Врањевац, одборник Скупштине градске
општине Земун;
за чланове
1. Биљана Симоновић, одборница Скупштине градске
општине Земун,
2. Драгана Галић, одборница Скупштине градске општине Земун,
3. Анка Мрдак, одборница Скупштине градске општине
Земун,
4. Нина Радовановић, одборница Скупштине градске
општине Земун,
5. Никола Прелевић, одборник Скупштине градске
општине Земун,
6. Душан Новаковић, одборник Скупштине градске
општине Земун,
7. Мирка Маринковић, из реда грађана.
IV. Делокруг рада и задаци комисије засновани су на Одлуци о подизању и одржавању споменика и скулптуралних
дела на територији града Београда („Службени лист града Београда”, број 3/00) и на Одлуци о одређивању назива
и обележавању улица, тргова и зграда на територији града
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 7/94, 16/98,
3/00, 3/01 и 12/04), а обухватају претходно разматрање свих
питања у вези са спомен-обележјима и споменицима културе на подручју општине, као и питања која се односе на
покретање сопствених иницијатива или иницијатива заснованих на захтевима грађана и организација грађана за
одређивање и промену назива улица и тргова, уз давање
предлога у поступку решавања од стране надлежних органа.

1. Разрешава се Карло Квапил дужности члана Комисије
за административна и мандатна питања.
2. Бира се за члана Комисије за административна и мандатна питања Душан Шикман, одборник Скупштине градске општине Земун.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-658/2013-II/21, 22. јула 2013. године

V. Стручне, организационе и административно-техничке
послове за комисију врши Одељење за друштвене делатности и привреду.

Председник
Ненад Врањевац, с. р.

Председник
Ненад Врањевац, с. р.

VI. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-660/2013-II/21, 22. јула 2013. године
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Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 22. јула 2013. године, на основу члана 26. став 2. и члана
29. Статута градске општине Земун („Службени лист града
Београда”, број 43/10 – пречишћен текст), и члана 63. и 64.
Пословника Скупштине градске општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 28/09 и 5/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА БОРАЦА, ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И
ПОРОДИЦА ПАЛИХ БОРАЦА
I. Образује се Комисија за решавање стамбених потреба бораца, војних инвалида и породица палих бораца, као
повремено радно тело Скупштине градске општине Земун,
на период од четири године.
II. Утврђује се да комисија има председника и осам чланова, при чему се председник и седам чланова бирају из реда
одборника, а један члан комисије се бира из реда грађана.
III. Бирају се у комисију:
За председника
– Драгица Трнавац Марковић, одборница Скупштине
градске општине Земун;
за чланове:
1. Владимир Радојичић, одборник Скупштине градске
општине Земун,
2. Ђорђе Дукић, одборник Скупштине градске општине
Земун,
3. Братислав Јашовић, одборник Скупштине градске
општине Земун,
4. Бошко Јевић, одборник Скупштине градске општине
Земун,
5. Мира Ћеран, одборница Скупштине градске општине
Земун,
6. Зоран Марковић, одборник Скупштине градске
општине Земун,
7. Душан Столић, из реда грађана.
IV. Делокруг рада и задаци комисије су да евидентира
нерешене стамбене потребе бораца, војних инвалида и породица палих бораца, доноси одлуке о испуњавању услова
за доделу станова и даје предлоге градској комисији у вези
са решавањем стамбених потреба и питањима замене и откупа борачких станова.
V. Стручне, организационе и административно-техничке
послове за комисију врши Одељење за друштвене делатности и привреду.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-661/2013-II/21, 22. јула 2013. године
Председник
Ненад Врањевац, с. р.
Скупштина градске општине Земун на седници одржаној
22. јула 2013. године, на основу члана 16. став 1. тачка 9. Статута градске општине („Службени лист града Београда”, број
43/10 – пречишћен текст) и члана 3. Одлуке о образовању Комисије за давање мишљења о остваривању права из области
борачко-инвалидске заштите („Службени лист града Београда”, бр. 6/06), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
ЗА ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА ИЗ
ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ
I. Разрешавају се дужности члана Комисије за давање
мишљења о остваривању права из области борачко-инвалидске заштите:

1. август 2013.

1. Мирка Маринковић,
2. Љубан Тодоровић,
3. Зоран Марковић.
II. Именују се за чланове Комисије за давање мишљења
о остваривању права из области борачко-инвалидске заштите:
1. Ксенија Узуновић, одборница Скупштине градске
општине Земун,
2. Драган Вукоичић, одборник Скупштине градске
општине Земун,
3. Брано Вучиновић, одборник Скупштине градске
општине Земун,
4. Славко Дошеновић, одборник Скупштине градске
општине Земун.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-662/2013-II/21, 22. јула 2013. године
Председник
Ненад Врањевац, с. р.
Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 22. јула 2013. године, на основу члана 15. став 1. тачка
4., члана 33. став 1. тачка 5. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 111/09) и члана 16. став 1.
тачка 4. Статута градске општине Земун („Службени лист
града Београда”, број 43/10 – пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
I. У решењу о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Земун („Службени лист града Београда” бр. 36/10 и 48/10), тачка I мења се
и гласи:
” I – Образује се Општински штаб за ванредне ситуације
на територији градске општине Земун (у даљем тексту:
Општински штаб), у који се именују:
за команданта
– Дејан Матић, председник градске општине Земун;
за заменика команданта
– Дамир Ковачевић, заменик председника градске
општине Земун;
за начелника
– Иван Иванковић, Управа градске општине Земун – послови заштите и спашавања у ванредним ситуацијама
за чланове
1. Драган Матијевић, члан Већа градске општине Земун;
2. Владимир Стојковић, члан Већа градске општине Земун;
3. Жарко Дроњак, члан Већа градске општине Земун;
4. Душко Тарбук, помоћник председника градске општине Земун;
5. Славиша Топаловић, помоћник председника градске
општине Земун;
6. Владимир Костић, члан Већа градске општине Земун;
7. Милосав Стаменов, члан Већа градске општине Земун;
8. Гаврило Ковачевић, члан Већа градске општине Земун;
9. Жељко Бура, командир Полицијске станице Земун;
10. Милош Савић, секретар Црвеног крста Земуна;
11. Потпуковник Костадин Војиновић, начелник Центра
Министарства одбране Земун – за локалну самоуправу;
12. Др Душан Јоксимовић, директор Дома здравља Земун;

1. август 2013.
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13. Мирјана Шислер, начелница Одељења за грађевинско-комуналне послове;
14. Зорица Ђурић, начелница Одељења за имовинскоправне и стамбене послове;
15. Миле Ђурић, начелник Службе за заједничке послове;
16. Љубиша Барџић, директор ВП „Галовица”;
17. Љуба Нојковић, командир Ватрогасно-спасилачке јединице Земун”.
II. У осталом делу решење остаје непромењено.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-659/2013-II/21, 22. јула 2013. године
Председник
Ненад Врањевац, с. р.

САВСКИ ВЕНАЦ
Веће градске општине Савски венац у Београду на 34.
седници, одржаној 30. јула 2013. године, на основу чл. 21, 25,
31, 32 и 33. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС” брoj 119/12) и члана 39. Статута градске општине
Савски венац („Службени лист града Београда”, бр. 45/08,
18/10. 35/10, 33/13 и 36/13 ), донело је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР САВСКИ ВЕНАЦ”
1. Именује се Немања Перишић Петовар, дипл. економиста из Београда, за директора ЈП „Пословни простор Савски
венац” на период од четири године са 30. јулом 2013. године.
2. Именовани је дужан да ступи на рад у року од осам дана
од дана објављивања решења у „Службеном гласнику РС”.
3. Решење објавити у „Службеном гласнику РС”, „Службеном листу града Београда” и на интернет-страници градске општине Савски венац.
Веће градске општине Савски венац
Број 06-2-34.1/2013-I-02, 30. јула 2013. године
Председник
Душан Динчић, с. р.

МЛАДЕНОВАЦ
Скупштина градске општине Младеновац, на седници
одржаној 26. јула 2013. године, на основу члана 74. Статута
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08,
6/10 и 23/13) и чл. 13. и 18. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града Београда”, број 40/10 – пречишћен текст), донела је

ОД Л У КУ
О ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Члан 1.
У Статуту градске општине Младеновац („Службени
лист града Београда”, број 40/10 – пречишћен текст), члан
11. мења се и гласи:
„Општина има право коришћења на стварима које су у
јавној својини града.
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Општина има право јавне својине на покретним и непокретним стварима неопходним за рад органа и организација општине, у складу са посебном одлуком Скупштине
града.”
Члан 2.
У члану 13. у ставу 1. тачка 5. брише се.
У истом члану и ставу, после тачке 6. додаје се нова тачка која гласи:
„6а. доноси планове за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, тезге и други покретни мобилијар) по
претходно прибављеној сагласности организационих јединица градске управе надлежних за послове урбанизма и саобраћаја, односно друге надлежне организације у складу са
прописом града;”
У истом члану и ставу, у тачки 7. после заграде и запете
додају се речи: „балон хала спортске намене,”
У истом члану и ставу, тачка 9. мења се и гласи:
„стара се о одржавању комуналног реда у градској
општини, спроводи прописе којима се уређује комунални
ред и издаје одобрења за која је овим прописима утврђена надлежност градске општине; врши инспекцијски надзор у комуналној области, у складу са посебном одлуком
Скупштине града;”
У истом члану и ставу, тачка 10. мења се и гласи:
„обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, одређује висину закупнине пословног простора и
врши друге послове у вези са коришћењем пословног простора, у складу са законом и другим актима града;”
У истом члану и ставу, у тачки 13. после речи: „старатеља” додају се речи: „ чије дете није благовремено уписано,
односно не похађа припремни предшколски програм”.
У истом члану и ставу, тачка 15. мења се и гласи:
„доноси програм развоја спорта на нивоу градске
општине који је усклађен са
програмом развоја спорта на нивоу града; учествује
у изградњи о одржавању спортских објеката на свом подручју; обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма којима се задовољавају потребе грађана у
области спорта на подручју градске општине; може оснивати установе у области спорта;”
У истом члану и ставу, тачка 16. мења се и гласи:
„спроводи националну стратегију за младе и акциони
план политике за младе града;утврђује акциони план политике за младе на подручју градске општине који је усклађен
са акционим планом за спровођење стратегије за младе града; може основати савет за младе на нивоу градске општине; обезбеђује услове за реализацију програма установа и
удружења младих и удружења за младе, која делују на подручју градске општине; може да оснује, прати и обезбеђује
функционисање Канцеларије за младе на свом подручју;”
У истом члану и ставу, после тачке 17. додаје се нова тачка која гласи:
„17а. одређује, односно одобрава продајно место на
којем се обавља трговина на мало ван продајног објекта,
као и време и начин те трговине у складу са законом;”
У истом члану и ставу, у тачки 19. речи: „и објеката јавне
расвете”, бришу се.
У истом члану и ставу, тачка 19а. мења се и гласи:
„учествује у заштити и спасавању људи, материјалних
и културних добара и животне средине у ванредним ситуацијама и ублажавању и отклањању њихових последица,
учествује у развоју цивилне заштите и спровођењу мера и
задатака цивилне заштите, образује штаб за ванредне ситуције на свом подручју, у складу са законом и актима града;”
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У истом члану и ставу, тачка 20. мења се и гласи:
„управља стварима у јавној својини града на којима има
право коришћења у складу са законом;”
У истом члану и ставу, у тачки 25. речи: „организацијама инвалида” замењују се речима: „организацијама особа са
инвалидитетом”.
У истом члану у ставу 2. у првој алинеји после речи:
„путника” додају се речи: „и зоохигијене,”
У истом члану и ставу, друга алинеја брише се.
У истом члану и ставу, у трећој алинеји после речи:
„овим статутом” додају се запета и речи: „потврђује пројекте парцелације и препарцелације за подручје општине”.
Члан 3.
После члана 13. додаје се назив члана и нови члан који
гласи:
„Послови које може вршити општина
Члан 13а.
Општина може на основу акта градоначелника, у име
и за рачун града, спроводити поступак јавног надметања,
односно прикупљања писмених понуда за давање у закуп,
односно отуђење, грађевинског земљишта у јавној својини града ради изградње објеката до 800 m2 бруто развијене грађевинске површине, као и поступак давања у закуп
односно отуђења грађевинског земљишта у јавној својини
града непосредном погодбом ради легализације објеката до
800 m2 бруто развијене грађевинске површине, у складу са
законом и актима града.
Поред послова из става 1. овог члана општина може на
основу акта градоначелника, у име и за рачун града, спроводити поступак јавног надметања, односно прикупљања
писмених понуда за давање у закуп, односно отуђење,
грађевинског земљишта у јавној својини града ради изградње објеката и преко 800 m2 бруто развијене грађевинске
површине, као и поступак давања у закуп односно отуђења
грађевинског земљишта у јавној својини града непосредном
погодбом ради легализације објеката и преко 800 m2 бруто
развијене грађевинске површине, у складу са законом и актима града.”
Члан 4.
У члану 17. после става 5. додаје се нови став 6. који гласи:
„Одлука о расписивању избора из става 5. овог члана,
објављује се у ’Службеном листу града Београда’.”
Члан 5.
У члану 18. став 1. у тачки 9, реч: „градоначелника” замењује се речима: „Скупштине града”.
У истом члану, тачка 11. брише се.
У истом члану тачка 18. мења се и гласи:
„именује и разрешава управни и надзорни одбор установе, организације и службе чији јe оснивач; именује и разрешава директоре установа, организација и служби чији је
оснивач и даје сагласност на њихове статуте и врши друга
права оснивача, у складу са законом, осим оних која су по
одредбама овог статута у надлежности другог органа;”
У истом члану после тачке 18. додају се две нове тачке
које гласе:
„18а) именује и разрешава надзорне одборе и директоре
јавних предузећа чији је оснивач; даје сагласност на њихове
статуте, на годишње програме пословања, на финансијске
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извештаје, на одлуке о задуживању јавних предузећа, на одлуке о улагању капитала, на одлуке о статусним променама и оснивању других правних субјеката, на одлуке о расподели добити, односно начину покрића губитака, као и на
друге одлуке у складу са законом којим се уређује обављање
делатности од општег интереса, овим статутом, као и оснивачким актом;
18б) даје сагласност на статут и друге одлуке у складу са
законом којим се уређује обављање делатности од општег
интереса и уговором, правног субјекта који обавља делатност од општег интереса из надлежности општине;”
Члан 6.
У члану 37. алинејa 13. мења се и гласи: „обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, одређује висину закупнине пословног простора и врши друге послове
у вези са коришћењем пословног простора, у складу са законом и другим актима града”.
У истом члану, алинеја 16. брише се.
Члан 7.
У члану 39. после алинеје 2. додаје се нова алинеја која
гласи:
„– усваја извештаје о извршењу буџета општине и доставља их Скупштини;”
У истом члану алинеја 4. мења се и гласи:
„решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;”
Члан 8.
У члану 55. у ставу 2. реч: „градоначелника” замењује се
речима: „Скупштине града”.
Члан 9.
У члану 71. после става 2. додаје се нови став који гласи:
„Месна заједница има право коришћења на стварима у
јавној својини града, у складу са законом и прописом, односно другим актом града.”.
Члан 10.
У члану 77. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„Ако Скупштина општине не усвоји предлог за промену
Статута, промени статута по питањима садржаним у том
предлогу, не може се приступити у наредних шест месеци
од дана доношења акта којим се не усваја предлог за промену Статута.”.
Досадашњи став 3. постаје члан 4.
Члан 11.
Прописи општине ускладиће се са одредбама ове одлуке
у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-7/3/2013, 26. јула 2013. године
Заменик председника
Момчило Савковић, с.р.
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Скупштина градске општине Младеновац на седници
одржаној 26. јула 2013. године, на основу члана 32. став 1.
тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС”, број 129/07) и члана 18. став 1. тачка 3. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града Београда”, број 40/10 – пречишћен текст), а у складу са одредбама
Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр.
76/05, 100/07, 97/08, 44/10 и 93/12), донела је

ОД Л У КУ
О УСТАНОВЉЕЊУ ОПШТИНСКЕ СТИПЕНДИЈЕ ЗА
СТУДЕНТЕ
Члан 1.
Овом одлуком установљава се општинска стипендија и
уређују се услови, органи и поступак остваривања права на
стипендију студената на академским студијама, у циљу награђивања и подстицања успеха у току високог образовања.
Члан 2.
Право на стипендију могу остварити студенти академских студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија и то:
1. студенти од II до V (VI) године основних (интегрисаних) академских студија и
2. студенти другог степена студија (мастер академских
студија и специјалистичких академских студија) који нису
у радном односу, који су одмах по завршетку основних студија наставили студије другог степена и уколико испуњавају остале услове прописане овом одлуком.
Услови за доделу стипендије:
1. просечна оцена свих положених испита током студирања најмање 9,00;
2. да немају прекид и нису губили ниједну годину током
студирања;
3. да се финансирају из буџета Републике Србије;
4. да су у школској години за коју се додељује стипендија
први пут уписали најмање другу годину основних академских студија, односно зимски семестар одговарајуће године дипломских – мастер или специјалистичких академских
студија и
5. да имају пребивалиште на територији градске општине Младеновац најмање 1 (једну) годину пре датума расписивања конкурса;
6. да су држављани Републике Србије.
Стипендија се може доделити, у складу са условима прописаним овом одлуком, и студенту који је током студирања
променио високошколску установу.
Студенти који су уписали апсолвентску годину студија
немају право на доделу стипендије.
Номинални износ и број стипендија за сваку школску годину утврђује председник градске општине, у оквиру
средстава утврђених одлуком о буџету градске општине за
годину у којој се стипендије додељују.
Стипендија се додељује за једну школску годину, а исплаћује у десет једнаких месечних рата, односно у пет рата
за завршну годину студија са непарним бројем семестара.
Уколико у току стипендирања, студент промени пребивалиште, односно пријави пребивалиште ван територије
градске општине Младеновац, изгуби право на финансирање
студирања из буџета или напусти редовне студије, губи право на стипендију, о чему је дужан да у року од 15 дана од дана
наступања промене обавести даваоца стипендије.
Средства исплаћена по основу стипендије су бесповратна.
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Члан 3.
Стипендије се додељују на основу конкурса.
Конкурс за доделу стипендија расписује председник
градске општине Младеновац (у даљем тексту: председник
градске општине), најкасније до краја октобра месеца за
предстојећу школску годину.
Конкурс за доделу стипендија се објављује на сајту градске општине Младеновац и на огласним таблама Управе
градске општине Младеновац.
Текст конкурса за доделу стипендија обавезно садржи:
– услове за доделу стипендије;
– документацију којом се доказује испуњеност услова за
доделу стипендије;
– основне и допунске критеријуме за доделу стипендије;
– начин подношења пријаве на конкурс;
– рок за подношење пријава;
– рок за утврђивање ранг-листе.
Члан 4.
Поступак за доделу стипендија спроводи Комисија за
спровођење конкурса за доделу општинских стипендија,
коју, за сваку школску годину, образује председник градске
општине.
Комисија има пет чланова.
Комисија ради у седницама којима присуствује већина
чланова, а одлуке доноси већином гласова од укупног броја
чланова.
На седницама комисије води се записник.
Стручне и административно-техничке послове за комисију обавља Одељење за општу управу Управе градске
општине Младеновац.
Члан 5.
Редослед студената за доделу студентске стипендије
утврђује се применом основних критеријума:
1) успех остварен у претходном школовању;
2) ефикасност студирања.
Члан 6.
Успех остварен у претходном школовању исказује се
бројем бодова у висини просечне оцене положених испита
током студирања (од 9,00 до 10 бодова).
Ефикасност студирања исказује се бројем бодова према
години студија у коју је студент уписан:
– за II годину – 3,50 бодова;
– за III годину – 4,00 бодова,
– за IV годину (или I година мастер) – 4,50 бодова;
– за V годину (I или II година мастер или I година специјалистичких) – 5,00 бодова;
– за VI годину (интегрисаних) – 5,50 бодова.
Члан 7.
Студенти се рангирају према укупном броју бодова
оствареним по свим основама које се вреднују за доделу
студентске стипендије.
Рангирање се врши на основу достављене документације.
Члан 8.
Након разматрања свих поднетих пријава комисија, у
року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава,
утврђује предлог ранг-листе студената који испуњавају све
услове конкурса, чији се редослед утврђује применом основних критеријума.
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Уколико се редослед студената не може утврдити из
разлога што два или више студената имају исти број бодова, предност има студент који је уписао вишу годину студија (први допунски критеријум), а ако се ни на тај начин
не може утврдити редослед, предност има студент који има
већу просечну оцену из претходне године студија (други
допунски критеријум).
Предлог ранг листе се објављује на сајту градске општине Младеновац и на огласним таблама Управе градске
општине Младеновац.
Сваки учесник конкурса има право приговора на предлог ранг листе у року од осам дана од дана објављивања
исте.
Учесник конкурса подноси приговор председнику градске општине, преко писарница Управе градске општине
Младеновац или поштом.
Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора
бити достављена одговарајућа документација којом се доказују наводи из приговора. Приговор који није образложен,
односно уз који није достављена одговарајућа документација, неће се разматрати.
Одлуку по приговору доноси председник градске
општине у року од осам дана од дана истека рока за подношење приговора. Одлука донета по приговору је коначна.
Председник градске општине утврђује коначну ранг
листу студената, која се објављује на сајту градске општине
Младеновац и на огласним таблама Управе градске општине Младеновац.
На основу коначне ранг-листе, председник градске
општине доноси решење о додељивању стипендија.
Члан 9.
На основу решења о додељивању стипендија, са сваким
стипендистом појединачно закључује се уговор о стипендирању, који у име градске општине Младеновац потписује
председник градске општине.
Уговором се ближе регулишу међусобна права и обавезе
градске општине Младеновац, као даваоца и стипендисте,
као корисника стипендије, у складу са одредбама ове одлуке
и условима конкурса.
Губитак права на стипендију због промене пребивалишта, губитка права на финансирање студирања из буџета
или напуштања редовних студија, основ је за отказ уговора
о стипендирању.
Члан 10.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука
о установљењу општинске стипендије за студенте („Службени лист града Београда”, бр. 49/12 – пречишћен текст и
64/12).
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-7/5/2013, 26. јула 2013. године
Заменик председника
Момчило Савковић, с.р.

1. август 2013.

Скупштина градске општине Младеновац, на седници
одржаној дана 26. јула 2013. године, на основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број
129/07), члана 63. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12 и 62/13),
Одлуке о измени Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који
припадају граду, односно градским општинама у 2013. години („Службени лист града Београда”, број 31/13) и члана
18. став 1. тачка 2. Статута градске општине Младеновац
(„Службени лист града Београда”, број 40/10 – пречишћен
текст), донела је

ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и расходи буџета градске општине Младеновац за 2013. годину, примања и издаци по основу продаје,
односно набавке финансијске имовине и задуживање и отплата дуга, утврђени су у следећим износима, и то:
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

ЕКОНОМСКА
КЛАСИФИКАЦИЈА

СРЕДСТВА
ИЗ БУЏЕТА

I

Текући приходи и примања од нефинансијске имовине

7+8

591.000.000

1.

Текући приходи

7

591.000.000

1.1.

Уступљени приходи

7

415.614.229

Порез на доходак грађана

711

383.391.229

Порез на фонд зарада

712

А.

Порез на наслеђе и поклон

713

1.500.000

Порез на пренос апсолутних права

713

30.723.000

Накнаде:

714

– годишња накнада за моторна и друга
возила

7145

– накнада за промену намене и закуп
пољопривредног земљишта

7145

– накнада за загађивање животне средине

7145

Ненаменски трансфер од Републике Србије
Ненаменски трансфер од града
1.2

7331

-

7331,2

-

Изворни приходи

7

175.385.771

Порез на имовину

711147,713

81.641.000

714,716,741,742

31.136.000

Локалне комуналне таксе и локалне административне таксе
Боравишна такса
Накнаде:

7145
714,741,742

30.559.000

– посебна накнада за заштиту животне
средине

7145

3.959.000

– накнада за коришћење грађевинског
земљишта

7415

26.600.000

– накнада за уређивање грађевинског
земљишта

7422

-

Камате

7411

692.000

Закуп пословног простора

7421

22.000.000

Закуп грађевинског земљишта

7421

-

Приходи које својом делатношћу оствари
општинска управа

742

4.000.000

Добровољни трансфери од грађана

744

Мандатне и новчане казне

714,743

Средства за противпожарну заштиту

745

Донације

732

Мешовити и неодређени приходи

743,745,772

53.000
4.678.741
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Меморандумске ставке за рефундацију
расхода

771,772

626.030

2.

Примања од продаје нефинансијске имовине

8

II

Текући расходи и издаци за нефинансијску
имовину

4+5

551.594.200

1.

Текући расходи

4

518.532.952

Расходи за запослене

41

201.049.731

Коришћење роба и услуга

42

196.026.736

Отплата камата

44

30.198.623

Субвенције

45

22.170.000

Издаци за социјалну заштиту

47

12.581.480

Остали расходи

48,49

42.453.727

Текући трансфери

4631,4641

13.685.655

Капитални трансфери

4632,4642

-

Остале донације и трансфери

465

367.000

2.

Капитални расходи – издаци за нефинансијску имовину

5

33.061.248

III

Буџетски суфицит–дефицит (I-II)

(7+8)-(4+5)

39.405.800

Примарни суфицит–дефицит (буџетски
суфицит–дефицит коригован за износ нето
камате)

(7+8-7411)(4+5-44)

58.912.423

Укупни фискални резултат (III+VI)

Б.

ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ
ПРОДАЈЕ И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ И ДАТИХ КРЕДИТА

IV

Примања по основу продаје финансијске
имовине и отплате датих кредита

92

V

Издаци по основу датих позајмица и набавке финансијске имовине

62

VI

Примања по основу продаје финансијске
имовине и отплате кредита минус издаци
по основу датих кредита и набавке финансијске имовине (IV-V)

92-62

В

ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА

VII

Примања од задуживања

91

1

Примања од домаћих задуживања

911

2

Примања од иностраних задуживања

912

VIII

Отплата главнице

61

39.405.800

1

Отплата главнице домаћим кредиторима

611

39.405.800
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Отплата главнице ино-кредиторима

IX

Промена стања на рачуну (III+VI+VII-VIII)

612

X

Нето финансирање (VI+VII-VIII-IX=-III)

-39.405.800

Члан 2.
Буџет градске општине Младеновац за 2013. годину
састоји се од:
1. текућих прихода у износу од 591.000.000,00 динара,
2. текућих расхода и издатака у износу од 591.000.000,00
динара.
Члан 3.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 1.000.000,00 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.
Члан 4.
Средства сталне буџетске резерве планирају се у износу
од 300.000,00 динара и користиће се за финансирање расхода градске општине Младеновац у отклањању последица
ванредних околности, као што су: поплава, суша, земљотрес, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и
биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне
непогоде, односно других ванредних догађаја који могу да
угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих
размера. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси председник градске општине Младеновац.

II. ПОСЕБАН ДЕО

функција

Позиција

Економска класификација

1
1

Глава

Члан 5.
Средства буџета утврђена у износу од 591.000.000,00 динара увећавају се за пренета средства из претходне године у
износу од 1.243.987,00 динара, додатна средства индиректног корисника буџета у износу од 19.849.225,00 динара и распоређују се по корисницима и то:

2

3

4

5

1.0

Опис

Планирани расходи
и издаци из буџета

Планирани
расходи и издаци
из пренетих
средстава

Планирани
расходи и издаци
из додатних средстава буџетских
корисника

Укупно планирани расходи
и издаци

6

7

8

9

10(7+8+9)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
110

Извршни и законодавни органи
411

Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

5.022.649,00

5.022.649,00

417

Посланички додатак

2.940.000,00

2.940.000,00

422

Трошкови путовања

490.000,00

490.000,00

423

Услуге по уговору

7.751.028,00

7.751.028,00

– накнаде за рад председника и заменика председника ГО
Младеновац

1.176.000,00

1.176.000,00

– накнаде члановима скупштинских комисија:

1.043.246,00

1.043.246,00

886.446,00

886.446,00

98.000,00

98.000,00

1 – Комисија за враћање земље
2 – Комисија за комасацију

28.059.488,00

28.059.488,00
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4

5

6
3 – Осталe комисије (адмис.мандатна, за називе тргова и
улица...)

426

499

7

1. август 2013.
8

9

10(7+8+9)

58.800,00

58.800,00

– угоститељске услуге

2.100.000,00

2.100.000,00

– Одбор за Европске интеграције, Канцеларија за младе и
Комисија за унапређење и развој спорта

2.860.000,00

2.860.000,00

– Комисија за волонтерски сервис

571.782,00

571.782,00

Материјал

414.800,00

414.800,00

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

238.400,00

238.400,00

– дневна штампа

78.400,00

78.400,00

– цвеће и зеленило

98.000,00

98.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

Средства резерве:
– Стална буџетска резерва

300.000,00

300.000,00

– Текућа буџетска резерва

1.000.000,00

1.000.000,00

Приходи из буџета

45.977.965,00

45.977.965,00

Укупно за функцију 110

45.977.965,00

45.977.965,00

Извори финансирања за функцију 110
01

Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту

070
463

Трансфери осталим нивоима власти
– Општински одбор за избегла и расељена лица
– Центар за социјални рад
– ОО ”Црвени крст”

6.085.655,00
790.000,00

1.470.000,00

1.470.000,00

490.000,00

490.000,00
2.325.655,00

– Дневни боравак за децу са посебним потребама– превоз

490.000,00

490.000,00

– ЛАП запошљавања

520.000,00

520.000,00

Накнада за социјалну заштиту из буџета

612.500,00

612.500,00

– Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине са
посебним потребама
– сарадња са невладиним организацијама
– накнада за социјалну заштиту
481

0,00

790.000,00

2.325.655,00

– Пројекат ”Они то заслужују”

472

6.085.655,00

24.500,00

24.500,00

490.000,00

490.000,00

98.000,00

98.000,00

Дотације невладиним организацијама

149.200,00

149.200,00

– Дневни центар и клуб за старија лица „Драпшин” и
„Младеновац”,Млад.

149.200,00

149.200,00

Извори финансирања за функцију 070
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 070

160

6.847.355,00

6.847.355,00

6.847.355,00

0,00

0,00

0,00

6.847.355,00

Опште јавне услуге неквалификоване на другом месту
421

Стални трошкови

2.050.570,00

2.050.570,00

– услуге мобилних телефона

1.470.000,00

1.470.000,00

– чланарина – Удружење бањских и климатских места
– чланарина – Стална конференција градова и општина
– чланарина за НАЛЕД
423

Услуге по уговору
– поклони
– поклони за децу са посебним потребама
– репрезентација
– остале опште услуге
– полицајац и ватрогасац године

451

481

465

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

42.000,00

42.000,00

312.620,00

312.620,00

225.950,00

225.950,00

2.752.800,00

2.752.800,00

127.400,00

127.400,00

78.400,00

78.400,00

700.000,00

700.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

147.000,00

147.000,00

3.460.000,00

3.460.000,00

– ЈКП ”Пијаце Младеновац”

1.960.000,00

1.960.000,00

– ЈКП”Младеновац”,Младеновац

1.500.000,00

1.500.000,00

Дотације невладиним организацијама

1.027.947,00

1.027.947,00

– политичке странке

777.947,00

777.947,00

– дотације верским заједницама

250.000,00

Остале текуће дотације и трансфери

367.000,00

350.000,00

717.000,00

– остале текуће дотације и трансфери

367.000,00

350.000,00

717.000,00

250.000,00

Извори финансирања за функцију 160
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода

07

Донације и трансфери
Укупно за функцију 160

421

9.658.317,00

9.658.317,00
0,00

9.658.317,00

0,00

0,00
350.000,00

350.000,00

350.000,00

10.008.317,00

Пољопривреда
481

Дотације невладиним организацијама

8.330.000,00

8.330.000,00

– унапређење пољопривреде

8.330.000,00

8.330.000,00

1. август 2013.
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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6

7

Број 38 – 21
8

9

10(7+8+9)

Извори финансирања за функцију 421
01
473

Приходи из буџета

8.330.000,00

8.330.000,00

Укупно за функцију 421

8.330.000,00

8.330.000,00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

6.860.000,00

6.860.000,00

– Туристичка организација Младеновац

6.860.000,00

6.860.000,00

Туризам
451

Извори финансирања за функцију 473
01
760

Приходи из буџета

6.860.000,00

6.860.000,00

Укупно за функцију 473

6.860.000,00

6.860.000,00

Здравство,неквалификовано на другом месту
463

Трансфери осталим нивоима власти

2.310.000,00

2.310.000,00

– унапређење здравства

2.212.000,00

2.212.000,00

98.000,00

98.000,00

– средства за борбу против болести зависности
Извори финансирања за функцију 760
01
810

Приходи из буџета

2.310.000,00

2.310.000,00

Укупно за функцију 760

2.310.000,00

2.310.000,00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

11.850.000,00

11.850.000,00

– Спортско-рекреациони центар ”Љубомир ИвановићГеџа”, Младеновац

11.850.000,00

11.850.000,00

Услуге рекреације и спорта
451

472
481

Накнада за социјалну заштиту из буџета

235.200,00

235.200,00

– 15.турнир ”Стрит бол Младеновац 2013”

235.200,00

235.200,00

Дотације невладиним организацијама

21.829.080,00

21.829.080,00

– спортске и омладинске организације

16.400.000,00

16.400.000,00

5.184.080,00

5.184.080,00

147.000,00

147.000,00

98.000,00

98.000,00

Приходи из буџета

33.914.280,00

33.914.280,00

Укупно за функцију 810:

33.914.280,00

33.914.280,00

– Спортски савез– школски спорт
– Међунар. турнир у рвању „Љубомир Ивановић-Геџа”
– спортске манифестације поводом Дана општине
Извори финансирања за функцију 810:
01
820

Услуге културе
423

Услуге по уговору

424.340,00

424.340,00

– Дан општине

424.340,00

424.340,00

1– јавна признања

262.640,00

262.640,00

2– плакати и позивнице

14.700,00

14.700,00

3 – поклони

49.000,00

49.000,00

4 – репрезентација
472

98.000,00

98.000,00

Накнада за социјалну заштиту из буџета

3.442.000,00

3.442.000,00

– Општинске манифестације

2.560.000,00

2.560.000,00

1 – Позоришни фестивал

1.568.000,00

1.568.000,00

2 – Шумадијске метафоре

392.000,00

392.000,00

3 – Ликовна колонија

600.000,00

600.000,00

– Аматерско позориште
– Центар за културу – аматерске активности
– Дан општине – манифестације
– пројекти у области културе

98.000,00

98.000,00

196.000,00

196.000,00

98.000,00

98.000,00

490.000,00

490.000,00

Извори финансирања за функцију 820
01
830

Приходи из буџета

3.866.340,00

3.866.340,00

Укупно за функцију 820

3.866.340,00

3.866.340,00

Услуге по уговору

3.920.000,00

3.920.000,00

– услуге информисања

3.920.000,00

3.920.000,00

Услуге емитовања и штампања
423

Извори финансирања за функцију 830
01
840

Приходи из буџета

3.920.000,00

3.920.000,00

Укупно за функцију 830

3.920.000,00

3.920.000,00

Верске и остале услуге заједнице
481

Дотације невладиним организацијама

3.234.000,00

3.234.000,00

– друштвене, културне и верске организације

3.234.000,00

3.234.000,00

Извори финансирања за функцију 840
01
912

Приходи из буџета

3.234.000,00

3.234.000,00

Укупно за функцију 840

3.234.000,00

3.234.000,00

Трошкови путовања

27.715.000,00

27.715.000,00

– специјални превоз ученика основних и специјалних
школа

27.715.000,00

27.715.000,00

Основно образовање
422

Број 38 – 22
1
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3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5
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472

6

7

1. август 2013.
8

9

10(7+8+9)

Трансфери осталим нивоима власти

4.900.000,00

4.900.000,00

– основно образовање

4.900.000,00

4.900.000,00

Накнада за социјалну заштиту из буџета

8.291.780,00

8.291.780,00

Образовање

8.291.780,00

8.291.780,00

1– Стипендије

6.664.000,00

6.664.000,00

54.880,00

54.880,00

2 – Награде за пласмане од I-III места на градском и републичком такмичењу
3 – Пријем за ученике (Вуковци, коктели...)

147.000,00

147.000,00

4 – Прваци

254.800,00

254.800,00

5 – Трошкови путовања на такмичења и остали трошкови такмичења

289.100,00

289.100,00

6 – Школски часописи и информисање

392.000,00

392.000,00

7 – Ученички пројекти,акције(основне и средње школе)

490.000,00

490.000,00

Приходи из буџета

40.906.780,00

40.906.780,00

Укупно за функцију 912

40.906.780,00

40.906.780,00

Извори финансирања за функцију 912
01
913

Основно образовање са домом ученика
463

Трансфери осталим нивоима власти

390.000,00

390.000,00

– смештај и исхрана деце са посебним потребама

390.000,00

390.000,00

Извори финансирања за функцију 913
Приходи из буџета

390.000,00

390.000,00

Укупно за функцију 913

390.000,00

390.000,00

166.215.037,00

166.215.037,00

Извори финансирања за раздео 1
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за раздео 1

2

2.0

0,00
350.000,00

350.000,00

350.000,00

166.565.037,00

0,00
166.215.037,00

0,00

0,00

ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
330

Судови
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

7.461.414,00

7.461.414,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.335.594,00

1.335.594,00

414

Социјална давања запосленима

49.000,00

49.000,00

– боловање преко 30 дана

49.000,00

49.000,00

415

Накнаде трошкова за запослене

68.600,00

68.600,00

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

422

Трошкови путовања

98.000,00

98.000,00

423

Услуге по уговору

98.000,00

98.000,00

243.000,00

243.000,00

424

Специјализоване услуге

426

Материјал

482
483

78.400,00

78.400,00

Порези, обавезне таксе и казне

274.400,00

274.400,00

Новчане казне и пенали по решењу судова

196.000,00

196.000,00

Извори финансирања за функцију 330
01

3

3.0

Приходи из буџета

9.902.408,00

9.902.408,00

Укупно за функцију 330

9.902.408,00

9.902.408,00

Укупно за раздео 2:

9.902.408,00

9.902.408,00

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
130

Опште услуге
411

Плате,додаци и накнаде запослених(зараде)

103.188.800,00

103.188.800,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

18.470.803,00

18.470.803,00

413

Накнаде у натури / пакетићи

414

Социјална давања запосленима

294.000,00

294.000,00

1.101.500,00

1.101.500,00

– породиљско боловање

832.000,00

832.000,00

– боловање преко 30 дана

147.000,00

147.000,00

– отпремнине у случају отпуштања са посла
– отпремнине у сучају смрти запослених

44.100,00

44.100,00

– помоћ у медицинском лечењу (запосленима)

78.400,00

78.400,00

415

Накнаде трошкова за запослене

1.568.000,00

1.568.000,00

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

558.152,00

558.152,00

– јубиларне награде

558.152,00

558.152,00

Стални трошкови

13.754.534,00

13.754.534,00

– платни промет

2.197.074,00

2.197.074,00

– електрична енергија

2.340.760,00

2.340.760,00

– грејање

2.940.000,00

2.940.000,00

– комуналне услуге

3.430.000,00

3.430.000,00

– бонуси за државне празнике
421

1. август 2013.
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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5

6
– телекомуникационе услуге
– остале птт услуге

7

Број 38 – 23
8

9

10(7+8+9)

1.470.000,00

1.470.000,00

637.000,00

637.000,00

– интернет

14.700,00

14.700,00

– осигурање

392.000,00

392.000,00

– тв претплата

35.000,00

35.000,00

– закуп гаража

98.000,00

98.000,00

200.000,00

200.000,00

– закуп осталог простора – паркинг
422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору
– за израду софтвера

588.000,00

588.000,00

25.436.400,00

7.200,00

882.000,00

25.443.600,00
882.000,00

– котизација

87.400,00

87.400,00

– стручни испити

79.800,00

79.800,00

– услуге образовања и усавршавања запослених

211.000,00

211.000,00

– објављивање огласа и тендера

784.000,00

784.000,00

– комисија за категоризацију

118.000,00

118.000,00

– обезбеђење
– угоститељске услуге
– публикације
– остале опште услуге
– остале стручне услуге
– услуге одржавања хигијене

10.100.000,00

10.100.000,00

88.200,00

7.200,00

95.400,00

300.000,00

300.000,00

9.650.000,00

9.650.000,00

686.000,00

686.000,00

2.450.000,00

2.450.000,00

– трошкови ревизије
424

Специјализоване услуге
– геодетске услуге
– рушење бесправно изграђених објеката – од града
– бесправна градња и услуге по решењу комуналне инспекције
– остале специјализоване услуге

425

426

1.916.013,00

1.243.987,00

0,00

98.000,00
1.524.013,00

3.160.000,00
98.000,00

1.243.987,00

2.768.000,00

98.000,00

98.000,00

196.000,00

196.000,00

2.075.490,00

2.075.490,00

– текуће поправке и одржавање зграда

736.000,00

736.000,00

– текуће поправке и одржавање возила

390.000,00

390.000,00

– текуће поправке и одржавање опреме

949.490,00

949.490,00

Текуће поправке и одржавање

Материјал

4.126.240,00

75.025,00

4.201.265,00

– канцеларијски материјал

908.100,00

65.025,00

973.125,00

– одећа,униформе и ципеле

78.400,00

10.000,00

88.400,00

– цвеће и зеленило
– стручна литература
– гориво и мазиво
– материјал за превозна средства
– производи за чишћење и хигијену

7.840,00

7.840,00

590.000,00

590.000,00

1.975.000,00

1.975.000,00

294.000,00

294.000,00

24.900,00

24.900,00

248.000,00

248.000,00

– потрошни материјал
– материјал за посебне намене

0,00

441

Отплата домаћих камата

12.250.000,00

444

Пратећи трошкови задуживања

17.948.623,00

482

Порези,обавезне таксе и казне

3.724.000,00

3.724.000,00

– порез на додату вредност – ПДВ

3.430.000,00

3.430.000,00

294.000,00

294.000,00

– остали порези, таксе......
483

Новчане казне и пенали по решењу судова

485

Остале накнаде штете

511

Зграде и грађевински објекти

12.250.000,00
9.000.000,00

26.948.623,00

98.000,00

98.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

– реконструкција, доградња, адаптација
512

Машине и опрема

2.255.248,00

– канцеларијска опрема

1.372.000,00

1.372.000,00

– комуникациона опрема

148.000,00

148.000,00

– рачунарска опрема

531.448,00

531.448,00

– електронска опрема

98.000,00

98.000,00

– опрема за домаћинство
– уграђена опрема

0,00

2.255.248,00

9.800,00

9.800,00

96.000,00

96.000,00

39.405.800,00

39.405.800,00

250.459.603,00

250.459.603,00

– аутомобил
611

Отплата главнице домаћим кредиторима
Извори финансирања за функцију 130

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 130

0,00
9.082.225,00

9.082.225,00

9.082.225,00

260.785.815,00

1.243.987,00
250.459.603,00

1.243.987,00

1.243.987,00

Број 38 – 24
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Социјална заштита некласификована на другом месту
424
472

Специјализоване услуге

392.000,00

392.000,00

– сахрана лица без родбине

392.000,00

392.000,00

Накнада за социјалну заштиту из буџета
– накнада за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 090

O1
160

Приходи из буџета

392.000,00

392.000,00

Укупно за функцију 090

392.000,00

392.000,00

Опште јавне услуге
416

Трошкови изборне комисије

423

Услуге по уговору

426

Материјал
Извори финансирања за функцију 160

01

Приходи из буџета

0,00

Укупно за функцију 160

0,00

Извори финансирања за главу 3.0
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за главу 3.0

3

3.1

250.851.603,00

250.851.603,00
0,00
9.082.225,00

9.082.225,00

9.082.225,00

261.177.815,00

1.243.987,00
250.851.603,00

1.243.987,00

1.243.987,00

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
130

Опште услуге– стручне службе
411

Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

23.717.838,00

23.717.838,00

4.245.493,00

413

Накнаде у натури

4.245.493,00

414

Социјална давања запосленима

415

Накнаде трошкова за запослене

1.200.000,00

1.200.000,00

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

1.506.400,00

1.506.400,00

2.916.560,00

2.916.560,00

80.000,00

80.000,00

182.000,00

200.000,00

382.000,00

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

591.000,00

591.000,00

425

Текуће поправке и одржавање

445.000,00

445.000,00

426

Материјал

1.002.609,00

1.002.609,00

482

Порези,обавезне таксе и казне

568.100,00

568.100,00

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

1.000,00

1.000,00

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

15.000,00

15.000,00

450.000,00

450.000,00

512

Машине и опрема

515

Нематеријална имовина

190.000,00

190.000,00

1.725.656,00

1.725.656,00

Извори финансирања за функцију 130
O1

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

O4

Сопствени приходи буџетских корисника

13
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Укупно за функцију 130

620

38.836.656,00

38.836.656,00
200.000,00

200.000,00
0,00

0,00

0,00

38.836.656,00

200.000,00

39.036.656,00

10.217.000,00

104.318.296,00

Развој заједнице
423

Услуге по уговору

94.101.296,00

511

Зграде и грађевински објекти

30.246.000,00

30.246.000,00

– изградња зграда и објеката– капитални буџет

21.548.150,00

21.548.150,00

– капитално одржавање пословних зграда и пословног
простора– капитални буџет

4.567.000,00

4.567.000,00

– пројектна документација– капитални буџет

4.130.850,00

4.130.850,00

541

Земљиште– капитални буџет

0,00

Извори финансирања за функцију 620
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

8.000.000,00

8.000.000,00

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

2.217.000,00

2.217.000,00

13

Вишак прихода

10.217.000,00

134.564.296,00

0,00

163.183.952,00

Укупно за функцију 620

124.347.296,00

124.347.296,00

0,00
124.347.296,00

0,00

0,00

Извори финансирања за главу 3.1
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

07
09

163.183.952,00

200.000,00

200.000,00

Трансфери од других нивоа власти

8.000.000,00

8.000.000,00

Примања од продаје нефинансијске имовине

2.217.000,00

2.217.000,00

1. август 2013.
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2

3
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4

5
13

6

3.2

8

Вишак прихода
Укупно за главу 3.1

3

7
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9

10(7+8+9)

0,00
163.183.952,00

0,00

0,00
10.417.000,00

173.600.952,00

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
160

Опште јавне услуге
421

Стални трошкови

300.000,00

300.000,00

423

Услуге по уговору

90.000,00

90.000,00

424

Специјализоване услуге

25.000,00

25.000,00

425

Текуће поправке и одржавање

130.000,00

130.000,00

426

Материјал

185.000,00

185.000,00

482

Порези,обавезне таксе и казне

5.000,00

5.000,00

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

2.000,00

2.000,00

512

Машине и опрема

110.000,00

110.000,00

Извори финансирања за функцију 160
O1

Приходи из буџета

847.000,00

847.000,00

Укупно за функцију 160

847.000,00

847.000,00

Извори финансирања за главу 3.2
01

Приходи из буџета

847.000,00

847.000,00

Укупно за главу 3.2

847.000,00

847.000,00

Извори финансирања за раздео 3:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Донације од осталих нивоа власти

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

13

Вишак прихода
Укупно за раздео 3

414.882.555,00

414.882.555,00
200.000,00

200.000,00

17.082.225,00

17.082.225,00

2.217.000,00

2.217.000,00

19.499.225,00

435.625.767,00

0,00

1.243.987,00
414.882.555,00

1.243.987,00

1.243.987,00

Извори финансирања укупно за радео 1, 2 и 3
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Донације од осталих нивоа власти

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

13

Вишак прихода
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1, 2 и 3:

Члан 6.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-7/2/2013, 26. јула 2013. године
Заменик председника
Момчило Савковић, с.р.

Скупштина градске општине Младеновац на седници
одржаној 25. јула 2013. године, на основу члана 46. Закона
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
34/10 – Одлука Уставног суда и 54/11) и члана 18. Статута
градске општине Младеновац („Службени лист града Београда”, број 40/10 – пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
1. Утврђује се престанак мандата одборнику Скупштине
градске општине Младеновац, изабраном на изборима одржаним 6. маја 2012. године, и то:
– Жарку Обрадовићу, са Изборне листе – Драган Ђилас
Избор за бољи Младеновац, због преузимања функције која
је неспојива са функцијом одборника, односно због именовања на другу јавну функцију.

591.000.000,00

591.000.000,00
200.000,00

0,00

17.432.225,00

17.432.225,00

2.217.000,00

2.217.000,00

19.849.225,00

612.093.212,00

1.243.987,00
591.000.000,00

1.243.987,00

200.000,00

0,00

1.243.987,00

2. Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења
решења.
3. Решење доставити именованом и објавити у „Службеном листу града Београда”.
О б р а з л оже њ е
Скупштина градске општине Младеновац, на седници
одржаној 29. маја 2013. године, донела је Решење о престанку мандата одборнику Жарку Обрадовићу, због преузимања функције која је неспојива са функцијом одборника, односно због именовања за члана Надзорног одбора
ЈКП „Пијаце Младеновац” из реда запослених. Именовани
је Управном суду у Београду уложио жалбу на наведено
скупштинско решење. Управни суд је решавајући по жалби
донео пресуду, којом се жалба уважава, поништава решења
Скупштине број I-00-06-1-4/2/2013 од 29. мај 2013. године и
предмет враћа на поновно одлучивање.
Чланом 69. Закона о управним споровима прописано
је да је надлежни орган (Скупштина) везан правним схватањем суда, као и примедбама суда у погледу поступка. Наведеном судском пресудом утврђена је повреда поступка на
штету жалиоца у погледу примене процесног права приликом утврђивања престанка одборничког мандата. Наиме,
Скупштина је на седници одржаној 29. маја 2013. године
констатовала престанак мандата одборнику Жарку Обрадовићу због преузимања друге јавне функције. Схватање
суда је да се о наведеном престанку мандата, Скупштина,
као колегијални орган, мора гласањем изјаснити на првој
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наредној седници, што је Скупштина и учинила на овој седници поступајући по судској пресуди.
Такође, схватање суда је и то да се пре изјашњавања
Скупштине, мора прибавити одлука Агенције за борбу
против корупције по захтеву жалиоца, што је и учињено.
Наведеном одлуком Агенције утврђено је да је истовремено вршење јавне функције одборника у Скупштини и јавне функције члана Надзорног одбора ЈКП „Пијаце Младеновац”, неспојиво, односно представља сукоб интереса
и доводи у сумњу поверење грађана у савесно и одговор-

1. август 2013.

но вршење јавне функције. решење о престанку мандата
одборнику, отклања постојање сукоба интереса.
С напред изнетог, у складу са примедбама Управног суда
и одлуке Агенције за борбу против корупције, Скупштина
градске општине Младеновац, на седници одржаној 25. јула
2013. године, одлучила је као у диспозитиву овог решења.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-7/1/2013, 25. јула 2013. године
Заменик председника
Момчило Савковић, с.р.

АКТИ УСТАВНОГ СУДА
Уставни суд у саставу: председник др Драгиша Б. Слијепчевић 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 Боса Ненадић, Милан Станић, др Драган
Стојановић, мр Томислав Стојковић, Сабахудин Тахировић
и Предраг Ћетковић, на основу члана 167. став 1. тачка 1.
Устава Републике Србије, на седници одржаној 27. јуна
2013. године, донео је

ОД Л У КУ
1. Утврђује се да одредба члана 21. Одлуке о мерилима за
утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта
(„Службени лист града Београда”, бр. 60/09 и 6/10), у време
важења, није била у сагласности са Уставом.
2. Утврђује се да одредбе чл. 20, 20а, 22, 25. и 26. Одлуке
о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист града Београда”, бр. 60/09,
6/10, 16/10, 41/10, 45/10, 18/11, 54/11, 17/12 и 42/12) нису у
сагласности са Уставом.
О б р а з л оже њ е
Поводом поднетих иницијатива за покретање поступка
за оцену уставности, Уставни суд је, на седници одржаној 7.
фебруара 2013. године, донео Решење IУо-941/2010 којим је
покренуо поступак за утврђивање неуставности одредaбa
члана 21. Одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за
уређивање грађевинског земљишта („Службени лист града Београда”, бр. 60/09 и 6/10), у време важења, и одредаба
чл. 20, 20а, 22, 25. и 26. Одлуке о мерилима за утврђивање
накнаде за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист града Београда”, бр. 60/09, 6/10, 16/10, 41/10, 45/10,
18/11, 54/11, 17/12 и 42/12). Полазећи од релевантних уставних одредаба, Уставни суд је, као спорно, поставио питање
уставности оспорених одредаба одлуке, с обзиром на већ
утврђену неуставност одредаба члана 185. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10 и 24/11) у којима је био садржан правни основ за њихово доношење.
На наведено решење о покретању поступка Скупштина
града Београда, као доносилац оспореног акта, доставила
је одговор у коме је истакла следеће: да је одлуком о изменама и допунама оспорене одлуке („Службени лист града
Београда”, број 18/11) измењен оспорени члан 20. одлуке
прописивањем нових попуста за плаћање накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступцима легализације у
циљу усклађивања оспорене одлуке са Законом о изменама
и допунама Закона о планирању и изградњи из 2011. године и Правилником о критеријумима за умањење накнаде за

уређивање грађевинског земљишта у поступку легализације и о условима и начину легализације објеката („Службени гласник РС”, број 26/11); да су оспореним чланом 20а
одлуке („Службени лист града Београда”, број 18/11) прописани начин и услови под којима лица која су већ остварила
право на умањење накнаде, могу да преуговоре висину ове
накнаде у складу са новим, већим попустима предвиђеним
оспореним чланом 20. ове одлуке, како не би била у неравноправном положају у односу на лица која ће користити
ове веће попусте; да је оспореним чланом 25. одлуке прописан начин плаћања накнаде у складу са одредбама члана
92. став 1, члана 93. ст. 4. и 5. и члана 185. став 9. Закона
о планирању и изградњи; да су одредбом члана 26. одлуке
прописана ослобођења од плаћања накнаде у поступку легализације одређених помоћних објеката по основу „права
локалне самоуправе да на својој територији уређује грађевинско земљиште, стара се о његовом рационалном коришћењу и прописује мерила за обрачун висине накнаде за
уређивање грађевинског земљишта”. На основу изложеног,
Скупштина града Београда сматра да је оспорена одредба
члана 21. одлуке у време важења била у сагласности са Уставом и законом, односно да су оспорене одредбе важеће
одлуке у сагласности са Уставом и законом.
Оспорену одлуку о мерилима за утврђивање накнаде за
уређивање грађевинског земљишта („Службени лист града
Београда”, број 60/09) донела је Скупштина града Београда
на седници од 28. децембра 2009. године, позивајући се на
одредбе члана 93. став 4. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09) и Статута града
Београда („Сужбени лист града Београда”, број 39/08). Одлука је ступила на снагу 29. децембра 2009. године, а примењује се од 1. јануара 2010. године. Одлуком се уређују
мерила за утврђивање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта и елементи за уговарање, за територију
града Београда (у даљем тексту: град), на основу критеријума утврђених Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09) (члан 1.). Оспореним
чланом 21. одлуке, који је био систематизован у Поглављу
III „Утврђивање и плаћање накнаде за уређивање грађевинског земљишта за објекте који су предмет легализације”,
било је прописано да се за објекат укупне нето површине
до 200 m2 и са максимално две стамбене јединице, чији је
власник физичко лице, накнада за уређивање грађевинског
земљишта за стамбени простор обрачунава само у висини
накнаде за магистралну и примарну мрежу, утврђене у члану 8. и члану 10. ове одлуке (став 1.), као и да се за пословни простор или простор друге намене, који је изграђен без
грађевинске дозволе, а који се налази у објекту из става 1.
овог члана, накнада обрачунава у висини укупне накнаде из
члана 8. и члана 10. ове одлуке (став 2.). Одредбом члана 4.
одлуке о изменама и допунама основне одлуке („Службени
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лист града Београда”, број 6/10), оспорени члан 21. одлуке је
брисан.
Када је у питању интегрални текст одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског
земљишта („Службени лист града Београда”, бр. 60/09, 6/10,
16/10, 41/10, 45/10, 18/11, 54/11, 17/12 и 42/12), чије су одредбе такође оспорене, Уставни суд претходно констатује
да је одредбом члана 1. овог текста одлуке предмет њеног
регулисања дефинисан као уређивање мерила за утврђивање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта
и елемената за уговарање, за територију града Београда (у
даљем тексту: град), на основу критеријума утврђених законом којим се уређују питања која се односе на уређивање
и коришћење грађевинског земљишта. С тим у вези, одредбама Поглавља II оспорене одлуке (чл. 7. до 19.) уређује се
утврђивање и плаћање накнаде за уређивање грађевинског
земљишта, док се одредбама Поглавља III, у коме су систематизовани оспорени чл. 20, 20а, 22, 25. и 26. одлуке, регулише утврђивање и плаћање накнаде за уређивање грађевинског земљишта за објекте који су предмет легализације.
Тако је оспореним чланом 20. одлуке прописано: да се накнада за уређивање грађевинског земљишта у поступцима
легализације за породичне стамбене објекте и станове у
стамбеним зградама чија је нето корисна површина до 100
m2, односно 200 m2, без обзира на укупну површину објекта, умањује за 99% за сваких 25 m2 по члану породичног
домаћинства до 100 m2 , а ако је предметни објекат, односно
стан површине веће од 100 m2 , накнада се умањује за 60% за
следећих 100 m2, у односу на висину накнаде утврђене у чл.
8. и 10. ове одлуке, а ако породично домаћинство има мање
од четири члана, умањење од 99% се примењује по члану домаћинства, а накнада за остатак површине до 100 m2
се умањује за 60% у односу на прописану висину накнаде
(став 1.); да умањење из става 1. овог члана може остварити
лице које је поднело захтев за легализацију објекта који је
изграђен до 11. септембра 2009. године, као и лице које је на
том објекту стекло право својине до 5. априла 2011. године
и које је трајно решавало своје стамбено питање, под условом да он или чланови његовог породичног домаћинства
(брачни друг, деца рођена у браку или ван брака, усвојена
или пасторчад, који живе са подносиоцем захтева у заједничком домаћинству) немају другу непокретност на територији града, а испуњеност услова за умањење накнаде из
става 1. овог члана, утврђује се на основу приложених доказа (исправе, искази сведока, изјаве странака и др.) (став
2.); да се накнада за уређивање грађевинског земљишта у
поступцима легализације за породичне стамбене објекте
и станове у стамбеним зградама, умањује за 60% у односу
на висину накнаде утврђене у чл. 8. и 10. ове одлуке, за првих 100 m2 стана, односно за првих 100 m2 у објекту, без
обзира на укупну површину објекта, односно стана и без
испуњења услова прописаних у ставу 2. овог члана (став
3.); да се накнада из ст. 1. и 3. овог члана умањује лицу које
са Дирекцијом закључи уговор о регулисању накнаде за
уређивање грађевинског земљишта до 31. децембра 2012.
године, а да се умањење накнаде из ст. 1. и 3. овог члана не
примењује на породичне стамбене објекте и станове који су
изграђени у првој зони у складу са одлуком Скупштине града Београда, којом су одређене зоне и границе истих (ст. 4.
и 5.); да се приликом обрачуна површина за умањење накнаде из ст. 1. и 3. овог члана, за станове у стамбеним зградама, обрачунава нето корисна површина стана, без обзира
на укупну површину стамбене зграде у којој се стан налази (став 6.); да право на умањење накнаде из става 3. овог
члана, може остварити власник бесправно изграђеног породичног стамбеног објекта, односно једног или више ста-

Број 38 – 27

нова чија укупна површина не прелази 100 m2 (став 7.), и
да лица која су легализовала своје објекте по ранијим прописима и закључила уговор о регулисању накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступку легализације
немају право на умањење накнаде из става 1. овог члана
(став 8.). Одредбама оспореног члана 25. одлуке предвиђено је: да се накнада за уређивање грађевинског земљишта
плаћа једнократно или у ратама, у периоду до 60 месеци,
односно у периоду до 240 месеци за стамбени простор без
обзира на површину и пословни простор чија укупна нето
корисна површина није већа од 100 m2 (став 1); да у случају плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта
једнократно, уплатом у року од 15 дана од дана обрачуна,
обвезник има право на умањење накнаде за 50% до 31. децембра 2012. године, а после 31. децембра 2012. године за
30% (став 2); да право на умањење из става 2. овог члана
има и обвезник који плаћање врши у ратама у случају једнократног плаћања преосталих недоспелих рата, на износ тих
рата (став 3); да у случају плаћања накнаде у ратама, обвезник врши плаћање на следећи начин – прву рату у висини
од 10% накнаде у року од 15 дана од дана обрачуна, а преостали износ накнаде у једнаким месечним или у кварталним
ратама (став 4); да ће се рате усклађивати према званично
објављеном показатељу раста потрошачких цена, Завода
за информатику и статистику градске управе, за период од
уговореног базног датума обрачуна накнаде до последњег
дана у месецу, а уплаћују се до 15. у наредном месецу и да
се за период кашњења у плаћању, обвезнику обрачунава
затезна камата у складу са Законом о висини стопе затезне
камате (ст. 5. и 6); да је ради обезбеђивања плаћања накнаде, кад плаћа накнаду у ратама, обвезник дужан да, приликом закључења уговора, достави један од инструмената
обезбеђивања плаћања – доказ о праву својине на некој
непокретности и сагласност за стављање хипотеке на исту,
неопозиву банкарску гаранцију „без приговора” и наплативу „на први позив”, неопозиво уговорно овлашћење, менице
или други инструмент обезбеђивања плаћања који се одреди при уговарању, а наплата инструмената обезбеђивања ће
се вршити у корист прописаних уплатних рачуна (став 7) и
да ради обезбеђивања плаћања накнаде у ратама, обвезник
потписује и заложну изјаву у складу са законом о хипотеци (став 8). Преосталим одредбама Поглавља III оспорене одлуке ближе су прописани начин и услови под којима
лица која су за потребе легализације својих објеката, односно станова, закључила уговор о регулисању накнаде за
уређивање грађевинског земљишта на основу одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског
земљишта, која је ступила на снагу 1. јануара 2010. године,
и остварила право на умањење накнаде за 60, односно 50%,
могу да преуговоре висину накнаде у складу са чланом 20.
став 1. ове одлуке (члан 20а), утврђено је да се за све остале објекте, који по намени и површини не спадају у објекте
из члана 20. ове одлуке, накнада за уређивање грађевинског земљишта обрачунава у висини укупне накнаде из чл.
8. и 10. ове одлуке (члан 22), те предвиђено да се накнада
за уређивање грађевинског земљишта не плаћа у поступку
легализације за помоћне објекте и таксативно су наведени
ови објекти (члан 26).
У вези са оценом уставности оспорених одредаба одлуке, Суд је пошао од уставног положаја града Београда, као
јединице локалне самоуправе из члана 189. став 5. Устава
Републике Србије, којим је утврђено да се положај града
Београда, главног града Републике Србије, уређује законом
о главном граду и статутом града Београда и да град Београд има надлежности које су Уставом и законом поверене општини и граду, а законом о главном граду могу му се
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поверити и друге надлежности, као и од одредбе члана 190.
став 1. тачка 2. Устава којом је утврђено да општина, преко својих органа, у складу са законом, уређује и обезбеђује
коришћење грађевинског земљишта и пословног простора.
Одредбама члана 93. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12 и 42/13 – одлука УС), који је наведен као правни
основ за доношење оспорене одлуке, прописано је да накнаду за уређивање грађевинског земљишта плаћа инвеститор (став 1), одређени су критеријуми на основу којих се
утврђује висина накнаде и прецизиран је критеријум намене грађевинског земљишта (ст. 2. и 3), предвиђено је да
јединица локалне самоуправе прописује мерила за обрачун
висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта на
основу критеријума из става 2. овог члана (став 4), као и да
инвеститор и јединица локалне самоуправе, односно привредно друштво, јавно предузеће или друга организација
из члана 91. овог закона, закључују уговор којим се уређују
међусобни односи у погледу уређивања грађевинског
земљишта, утврђује висина накнаде за уређивање грађевинског земљишта, динамика плаћања, обим, структура и
рокови за извођење радова на уређивању земљишта, као и
поступак и услови измене уговора (промена намене, површине објекта и др.). Дакле, наведеним законским одредбама
регулисан је начин утврђивања висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта и друга питања у вези са овом
накнадом, али искључиво за објекте који нису предмет легализације.
Када су у питању објекти који подлежу легализацији, Уставни суд констатује да је одредбама члана 185. Закона, који
је био систематизован у оквиру поглавља XIII „Легализација
објеката” (чл. 185. до 200) било прописано, поред осталог:
процентуално умањење накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступцима легализације, зависно од нето
корисне површине породичног стамбеног објекта и стана,
по члану породичног домаћинства, уз изузетак за објекте
изграђене у екстра и првој урбанистичкој зони у складу са
општим актом јединице локалне самоуправе (став 6); право
јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази
објекат који је предмет легализације да утврђује износ накнаде из става 6. (став 7); лица која имају право на умањење
из става 6. овог члана и начин и период плаћања накнаде, са
прописаним умањењем (ст. 8. и 9); право на умањење накнаде власника породичних стамбених објеката и станова у
стамбеним зградама и износ умањења, уз изузетак за објекте изграђене у екстра или првој зони изграђености у складу
са општим актом јединице локалне самоуправе (став 10); да
право на умањење накнаде, прописано ст. 6. и 10. овог члана, могу да остваре лица која до 30. јуна 2012. године закључе уговор са јединицом локалне самоуправе о уређивању
међусобних односа у погледу накнаде за уређивање грађевинског земљишта или уговор о уређивању међусобних односа у погледу прибављања прописане документације (став
11); да на основу писменог овлашћења власника, документацију прописану овим законом у поступцима легализације
може обезбедити и јединица локалне самоуправе, да се уго-
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вор о уређивању међусобних односа у погледу прибављања
прописане документације закључује између јединице локалне самоуправе и власника, а да ближе услове у вези са
садржином уговора, трошкова и начина плаћања уређује
јединица локалне самоуправе општим актом, који доноси у
року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона (5. априла 2011. године, као дана ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона из 2011. године) (став 12); да јединица локалне самоуправе може да пропише да део накнаде
за уређивање грађевинског земљишта коју власник објекта
није платио за изградњу линијске комуналне инфраструктуре (водовод, канализација, јавни пут) до добијања грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу, плати по
изградњи исте, односно пре прикључења објекта власника
на линијску комуналну инфраструктуру (став 14). То значи
да су одредбе члана 185. Закона, поред тога што су предвиђале умањења висине накнаде за објекте који су предмет
легализације и услове под којима су се ова умањења могла
остварити, давале и овлашћење јединици локалне самоуправе да својим актом, у складу са Законом, уреди износ
накнаде за објекте који су предмет легализације, а налазе се
на њеној територији.
Наведене одредбе члана 185. Закона престале су да важе
7. јуна 2013. године, када је у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 50/13, објављена одлука Уставног суда
IУз-295/2009 од 6. децембра 2012. године којом је Суд, у тачки 1. изреке, утврдио да одредбе чл. 185. до 200. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
81/09 – исправка, 64/10 – УС и 24/11), нису у сагласности са
Уставом.
Имајући у виду да је Уставни суд утврдио неуставност
одредаба члана 185. Закона о планирању и изградњи, у којима је био садржан и правни основ за доношење оспорених
одредаба одлуке, то, по оцени Суда, следи да ни оспорена
одредба члана 21. одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист
града Београда”, бр. 60/09 и 6/10), у време важења, није била
у сагласности са Уставом, односно да оспорене одредбе
чл. 20, 20а, 22, 25. и 26. одлуке о мерилима за утврђивање
накнаде за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист града Београда”, бр. 60/09, 6/10, 16/10, 41/10, 45/10,
18/11, 54/11, 17/12 и 42/12) нису у сагласности са Уставом.
На основу изложеног и одредаба члана 42а став 1. тачка
2) и члана 45. тачка 1) Закона о Уставном суду, Уставни суд
је донео одлуку као у изреци.
На основу члана 168. став 3. Устава, одредбе одлуке о
мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта наведене у тачки 2. изреке, престају да важе
даном објављивања одлуке Уставног суда у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
Уставног суда
Број 190–941/2010
Председник
др Драгиша Б. Слијепчевић, с. р.

1. август 2013.
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Поштовани сарадници,
ЈП Службени гласник ове године обележава значајан јубилеј – 200 година од изласка
првих службених новина. Тим поводом, у периоду од 13. августа до 19. септембра 2013,
организујемо акцију под називом 200 Х 500 – ДОБРА КЊИГА ПО ДОБРОЈ ЦЕНИ.
Искористите прилику за куповину вредних издања по изузетној цени – Искористите
прилику за куповину вредних издања по изузетној цени – 500 динара по књизи – у свим
, телефоном на:
Гласниковим књижарама, путем веб сајта
30 60 578, 30 60 580, или у књижарама других издавача.

У ЈУБИЛАРНОЈ

ГОДИНИ
Добра књига по
доброј цени!

x
дин.

ƿƾƽǃƷƳ©ǂǀƳƮƸ
ƾƷ© ©ƳƵƶǃǁǂƳ©Ʒƾ© ©ǁƸƿǂƸƼƴǀƳ

www.slglasnik.com
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САДРЖАЈ
Страна

Страна
Решење о давању сагласности на Правилник о
изменама Правилника о организацији и систематизацији послова Позоришта „Бошко Буха” из Београда, ул. Трг републике бр. 3 – – – – – – – – – – – –

1

Акти градских општина
ЗЕМУН
Одлука о потврђивању мандата одборницима
Скупштине градске општине Земун – – – – – – – –
Одлука о промени Статута градске општине
Земун – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о другом ребалансу буџета градске
општине Земун за 2013. годину – – – – – – – – – – –
Решење о образовању Савета за буџет и финансије
Решење о образовању Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине –
Решење о образовању Савета за развој и
унапређење приватног предузетништва, пољопривреду, сточарство, шумарство и водопривреду – –
Решење о образовању Савета за здравство, социјалну и дечју заштиту – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о образовању Издавачког савета „Земунских новина” – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о образовању Комисије за прописе и локалну самоуправу– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о образовању Комисије за представке и
предлоге – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о образовању Комисије за доделу признања градске општине – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о образовању Комисије за међуопштинску и међународну сарадњу – – – – – – – – – – – – –
Решење о образовању Комисије за образовање,
културу и физичку културу – – – – – – – – – – – – –
Решење о образовању Комисије за родну равноправност – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу члана Комисије за административна и мандатна питања и избору новог члана
комисије – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1
2
3
9
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13

Решење о образовању Комисије за споменике и
називе улица и тргова – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о образовању Комисије за решавање
стамбених потреба бораца, војних инвалида и породица палих бораца – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу и именовању чланова Комисије за давање мишљења о остваривању права из
области борачко-инвалидске заштите – – – – – – –
Решење о измени Решења о образовању
Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Земун – – – – – – – – – – –
САВСКИ ВЕНАЦ
Решење о именовању директора ЈП „Пословни
простор Савски венац”. – – – – – – – – – – – – – – –
МЛАДЕНОВАЦ
Одлука о промени Статута градске општине
Младеновац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о установљењу општинске стипендије за
студенте – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о ребалансу буџета градске општине
Младеновац за 2013. годину – – – – – – – – – – – – –
Решење о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Младеновац – –

13
14
14
14

15

15
17
18
25

Акти Уставног суда
Одлука којом се утврђује да одредба члана
21. Одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за
уређивање грађевинског земљишта („Службени
лист града Београда”, бр. 60/09 и 6/10), у време важења, није била у сагласности са Уставом, као и да
одредбе чл. 20, 20а, 22, 25. и 26. Одлуке о мерилима
за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског
земљишта („Службени лист града Београда”, бр.
60/09, 6/10, 16/10, 41/10, 45/10, 18/11, 54/11, 17/12 и
42/12) нису у сагласности са Уставом – – – – – – – –

26
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине града Београда, Трг Николе Пашића 6, приземље
– БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Служба за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24.
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247.
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15

