
Градоначелник града Београда, 7. јула 2010. године, на 
основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, 
бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05), члана 23. Закона о кому-
налним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 16/97 и 
42/98) и члана 52. тачка 6. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ САОБРАЋАЈНОМ ПРЕДУ-
ЗЕЋУ „ЛАСТА” НА ИЗМЕНЕ ЦЕНОВНИКА О НАКНАДА-
МА ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА И ПРТЉАГА ВОЗИЛИМА 
СП „ЛАСТА” АД БЕОГРАД, ПО „ЛАСТА” И СП „ЛАСТРА” 
ДОО ЛАЗАРЕВАЦ, НА ГРАДСКИМ, ПРИГРАДСКИМ И
ЛОКАЛНИМ ЛИНИЈАМА ДЕФИНИСАНИМ „ЛАСТИНИМ
ТАРИФНИМ СИСТЕМОМ” – ЛТС И НА ГРАДСКИМ ЛИНИ-
ЈАМА ДЕФИНИСАНИМ ПРИМЕНОМ „ИНТЕГРИСАНОГ 

ТАРИФНОГ СИСТЕМА” – ИТС

1. Даје се сагласност Саобраћајном предузећу „Ласта” на 
измене Ценовника о накнадама за превоз путника и пртљага 
возилима СП „Ласта” а.д. Београд, ПО „Ласта” и СП „Ластра” 
д.о.о. Лазаревац, на градским, приградским и локалним ли-
нијама дефинисаним „Ластиним тарифним системом” – ЛТС 
и на градским линијама дефинисаним применом „Интегри-
саног тарифног система” – „ИТС”, које је донео Управни од-
бор предузећа на седници одржаној 8. јуна 2010. године.

2. Ово решење и Ценовник објавити у „Службеном 
листу града Београда” а Ценовник се примењује наредног 
дана од дана објављивања.

Градоначелник града Београда
Број 38-2113/10-Г, 7. јула 2010. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

На основу члана 39. Оснивачког акта СП „Ласта” а.д. 
Београд и Правилника о поступку образовања цена прево-
за, закључка градоначелника града Београда број 34-165/10 
– Г од 1. фебруара 2010. године, број 34 – 1451/10 – Г од 
5. маја 2010. године, и захтева Дирекције за јавни превоз 
од 4. маја 2010. године, Управни одбор СП „Ласта” а.д. Бео-
град, донео је

ОДЛУКУ

О измени ценовника о накнадама за превоз путника и 
пртљага возилима СП „Ласта” а.д. Београд, ПО „Ласта” и 
СП „Ластра” д.о.о. Лазаревац, на градским, приградским 
и локалним линијама дефинисаним „Ластиним тариф-
ним системом” – ЛТС и на градским линијама дефиниса-
ним применом „Интегрисаног тарифног система” – ИТС”, 
објављеном у „Службеном листу града Београда” 29. де-
цембра 2008. године, број 55 и „Службеном листу града 
Београда”, број 27 од 24. новембра 2005. године, према 
следећем:

У тачки Ђ) у члану 7. став 4. мења се и гласи:
Сва лица старија од 65 година, стално настањена на те-

риторији града Београда, као и сва избегла и прогнана лица 
настањена на територији града Београда, имају право на 
бесплатан превоз, у дневном саобраћају од 4.00 до 24.00, 
у возилима јавног превоза на територији града. Лица која 
право на бесплатан превоз остварују по овом основу оба-
везна су да поседују одговарајућу годишњу маркицу и леги-
тимацију која се издаје трајно.

У подтачки З) Казнена карта, тачке I – Накнада за пре-
воз путника и пртљага возилима СП „Ласта” а.д. Београд на 
градским, приградским и локалним линијама дефинисаним 
„Ластиним тарифним системом” – ЛТС за путнике са поје-
диначним и претплатним картама, целокупан садржај се 
мења и сада гласи:
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Начин плаћања Цена без ПДВ-а ПДВ 8% Продајна цена са ПДВ
Казнена карта наплаћена у возилу или у року од 15 дана на продајном 
месту превозника
Казнена карта наплаћена након истека 15 дана од написане пријаве
Трошкови сторнирања по опомени
Трошкови сторнирања по опомени пред извршење

1.388,89
2.777,78

555,56
925,93

111,11
222,22

44,44
74,07

1.500,00
3.000,00

600,00
1.000,00

Почев од 10. маја 2010. године до 10. јула 2010. године, 
сторнирање на име дуговања за неплаћене доплатне карте 
из претходног периода, односно настале до 30. априла 2010, 
врши се уз једнократну наплату и то:

– дужници који имају до три опомена плаћају сторни-
рање укупно 1.000,00 динара,

– дужници који имају од 4 до 9 опомена плаћају сторни-

рање укупно 2.000,00 динара,

– дужници који имају 10 и више опомена плаћају стор-

нирање укупно 3.000,00 динара.
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У тачки Л) Претплатна карта за повлашћене категорије – 
мења се текст у колони „Категорија корисника” тако да гласи:
Категорија корисника
Ученици основних школа
Ученици средњих школа и студенти, пензионери, инвалиди, неза-
послени, жене од 60 до 65 година и избегла и прогнана лица

У подтачки Н) Казнена карта, тачке II – Накнада за 
превоз путника и пртљага возилима СП „Ласта” а.д. Бео-
град на градским линијама дефинисаним применом „Ин-
тегрисаног тарифног система” – ИТС за путнике са поје-
диначним и претплатним картама, целокупан садржај се 
мења и сада гласи:

Начин плаћања Цена без ПДВ-а ПДВ 8% Продајна цена са ПДВ

Казнена карта наплаћена у возилу или у року од 15 дана на продајном 
месту превозника
Казнена карта наплаћена након истека 15 дана од написане пријаве
Трошкови сторнирања по опомени
Трошкови сторнирања по опомени пред извршење

1.388,89
2.777,78

555,56
925,93

111,11
222,22

44,44
74,07

1.500,00
3.000,00

600,00
1.000,00

Почев од 10. маја 2010. године до 10. јула 2010. године, 
сторнирање на име дуговања за неплаћене доплатне карте 
из претходног периода, односно настале до 30. априла 2010, 
врши се уз једнократну наплату и то:

– дужници који имају до три опомена плаћају сторни-
рање укупно 1.000,00 динара,

– дужници који имају од 4 до 9 опомена плаћају сторни-
рање укупно 2.000,00 динара,

– дужници који имају 10 и више опомена плаћају стор-
нирање укупно 3.000,00 динара.

После тачке Н) додаје се тачка Њ), која гласи:

Њ) За велике купце одобрава се попуст у зависности од ко-
личине требовања месечних маркица, према следећој табели:

Број месечних требовања маркица Висина попуста – проценат
Од 200 до 1000 5%

Од 1001 до 2000 10%
Од 2001 и више 15%

Одлука ступа на снагу по добијању сагласности надлеж-
ног органа a примењиваће се наредног дана од дана обjа-
вљивања у „Службеном листу града Београда”.

Управни одбор СП „Ласта”, Београд
Број 6960/1-12, 8. јуна 2010. године

Председник
Зоран Радивојевић, с. р.

Градоначелник града Београда, 1. јула 2010. године, на 
основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Служ-
бени гласник РС”, број 129/07) и члана 52. тачка 6. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 
и 6/10), донео је

ЗА КЉУЧА К
О ИЗМЕНИ ИНТЕРВЕНТНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ 

НАЈУГРОЖЕНИЈИХ ГРАЂАНА

1. У Интервентним мерама заштите најугроженијих 
грађана („Службени лист града Београда”, бр. 19/95, 13/96, 
22/98, 10/99, 14/99, 21/99, 9/00, 21/00, 14/01, 19/01, 26/01, 
1/02, 11/02, 29/02, 2/03, 17/03, 33/03, 1/04, 12/04, 38/04, 15/05, 
27/05, 27/06, 9/07, 39/07, 41/07, 42/08, 31/09 и 1/10), у одељку 
III под в) речи: „за јун месец 2010. године” замењују се ре-
чима: „за децембар месец 2010. године”.

2. О реализацији овог закључка стараће се Градски цен-
тар за социјални рад, Секретаријат за социјалну заштиту, 
ЈКП „Инфостан” и Управа за цене у саставу Секретаријата 
за привреду.

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

Градоначелник града Београда
Број 5-2055/10-Г, 1. јула 2010. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04), 
а у вези са чланом 46. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09) и члана 53. Одлу-
ке о Градској управи града Београда („Службени лист града 
Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10 и 23/10), секретар Секрета-
ријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА 
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛА-
ЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ЖИВКА ПЕТРОВИ-
ЋА, МИЛАНА УЗЕЛЦА, МОЗЕРОВЕ И НОВОПЛАНИРА-
НИХ САОБРАЋАЈНИЦА У БЛОКУ ИЗМЕЂУ УЛИЦА 

ЖИВКА ПЕТРОВИЋА И ЖЕЛЕЗНИЧКЕ, ГРАДСКА 
ОПШТИНА ЗЕМУН

1. Не приступа се стратешкој процени утицаја Плана 
детаљне регулације блока између улица: Живка Петровића, 
Милана Узелца, Мозерове и новопланираних саобраћајни-
ца у блоку између улица Живка Петровића и Железничке, 
градска општина Земун.

2. Предузеће Урбанистички центар „Град” из Београда, ул. 
Владимира Радовановића бр. 2, приступиће изради нацрта и 
концепта плана из чл. 1. овог Решења, на основу Одлуке о из-
ради Плана детаљне регулације блока између улица: Живка 
Петровића, Милана Узелца, Мозерове и новопланираних са-
обраћајница у блоку између улица Живка Петровића и Же-
лезничке, градска општина Земун, коју је Скупштина града 
Београда донела на седници одржаној дана 23. марта 2010. го-
дине („Службени лист града Београда”, број 7/10).

3. Границом плана детаљне регулације обухваћен је део те-
риторије градске општине Земун, који је Генералним планом 
Београда 2021. планиран за јавне службе, јавне објекте и ком-
плексе и становање и стамбено ткиво, површине око 14,6 ha.
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Коначна граница плана детаљне регулације утврдиће се 
приликом израде и верификације концепта односно нацрта 
плана.

4. У оквиру намене простора предметног плана нису 
планирани будући развојни пројекти одређени прописима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину.

5. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
узимајући у обзир податке наведене у овом Решењу, утвр-
дио је да План не представља оквир за одобравање будућих 
развојних пројеката предвиђених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину у смислу чл. 
5. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, број 135/04).

6. Ово решење објављује се у „Службеном листу града 
Београда” и представља саставни део документације плана.

Образложење
Изради предметног плана приступиће се на основу 

Одлуке о изради плана детаљне регулације блока између 
улица: Живка Петровића, Милана Узелца, Мозерове и но-
вопланираних саобраћајница у блоку између улица Живка 
Петровића и Железничке, градска општина Земун.

За носиоца израде плана одређено је предузеће Урба-
нистички центар „Град” из Београда, ул. Владимира Радо-
вановића бр. 2. Средства за израду плана детаљне регула-
ције обезбедиће група грађана: Нада Марковић, Гаудијева 
7, Београд, Бранислав Стојановић, Гаврила Принципа 48/9, 
Београд, Урош Чохаџић, Гаудијева 1, Београд, Васа Мунћан, 
Гаудијева 3, Београд, Саша Величковић, Браће Барух 6, Бе-
оград, Слободан Крсмановић, Гаудијева 5, Београд, Јово 
Микановић, Гаудијева 6, Београд, Жељко Стјепановић, Ро-
манијска 41, Београд и Стеван Недељковић, Милана Узелца 
23, Београд.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планиране намене којима нису планира-
ни будући развојни пројекти одређени прописима којима 
се уређује процена утицаја на животну средину, утврдио 
је да предметни план не представља оквир за одобравање 
будућих развојних пројеката одређених прописима којима 
се уређује процена утицаја на животну средину и не подле-
же обавези израде стратешке процене утицаја на животну 
средину у смислу одредбе чл. 5. став 1. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС”, бр. 135/04).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04), 
уз дописе бр. IX-03-350.14-14/2010 од 27. маја 2010. године, 
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио 
је на мишљење Предлог решења о неприступању стратеш-
кој процени утицаја на животну средину, Секретаријату за 
заштиту животне средине, Градском заводу за јавно здравље, 
ЈКП „Зеленилу Београд”, ЈКП „Београдском водоводу и кана-
лизацији”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић 
Батут”, Заводу за заштиту споменика културе града Београда, 
ЈВП „Београдводе” и Заводу за заштиту природе Србије.

У остављеном року Секретаријат за заштиту животне 
средине, дописом бр. 501.3-25/2010-V-04 од 7. јуна 2010.го-
дине и ЈКП „Зеленило Београд”, дописом бр. VII/3 4538/2 од 
14. јуна 2010.године дали су позитивно мишљење на Пред-
лог решења о неприступању стратешкој процени утицаја на 
животну средину предметног плана.

Како Градски завод за јавно здравље, ЈКП „Београдски 
водовод и канализациј”, Институт за јавно здравље „Др 
Милан Јовановић Батут”, Завод за заштиту споменика кул-
туре града Београда, ЈВП „Београдводе” и Завод за заштиту 
природе Србије нису доставили тражено мишљење у закон-

ском року, у складу са одредбама Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
број 135/04) сматра се да су сагласни са Предлогом решења 
о неприступању стратешкој процени утицаја на животну 
средину предметног плана.

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове Градске управе донео је решење 
као у диспозитиву.

Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске по-
слове Градске управе под бр. IX-03-350.14-14/2010, 30. јуна 
2010. године.

Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Бр.IX-03-350.14-14/2010, 30. јуна 2010. године

Секретар
Милан Вуковић, с. р.

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

РЕШЕЊЕ
О РЕЖИМУ САОБРАЋАЈА ТЕРЕТНИХ МОТОРНИХ И 

ЗАПРЕЖНИХ ВОЗИЛА KРOЗ БEOГРАД

Члан 1.
Овим решењем утврђује се режим саобраћаја теретних 

моторних возила која нису у транзиту, чија највећа доз-
вољена маса прелази 3,5 t (у даљем тексту: теретна моторна 
возила) и запрежних возила на територији града Београда, 
на улицама и путевима који су у надлежности Секретарија-
та за саобраћај.

Члан 2.
На територији градских општина: Вождовац, Врачар, 

Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Сав-
ски венац, Стари град и Чукарица теретна моторна возила 
која нису у транзиту, чија највећа дозвољена маса прелази 
3,5 t могу се кретати, зауставити и паркирати мимо утврђе-
ног режима саобраћаја на основу дозволе коју издаје Секре-
таријат за саобраћај и то:

унутар зоне оивичене улицама: Кланички кеј, Дунавска, 
Булевар војводе Бојовића, Карађорђева, Савски трг, Савска, 
Аутопут, Топлице Милана, Владимира Томановића, Војис-
лава Илића, Господара Вучића, Булевар краља Александра, 
Батутова, Димитрија Туцовића, Рузвелтова, Мије Коваче-
вића, Булевар деспота Стефана, Кланички кеј, у времену од 
09 до 14 и од 18 до 7 часова, тако да се:

– теретним возилима до 12 t највеће дозвољене масе 
може вршити снабдевање малопродајних објеката,

– теретним возилима преко 12 t највеће дозвољене масе 
може вршити снабдевање градилишта;

ван зоне оивичене улицама из става 1. тачка 1. овог чла-
на могу се кретати у времену од 0 до 24 сата, а зауставити 
и паркирати на коловозу у времену од 9 до 16 и од 18 до 7 
часова.

Теретна моторна возила могу бити паркирана на коло-
возу док траје утовар-истовар, али не дуже од 15 минута.

Дозволом из става 1. овог члана може се утврдити и тра-
са кретања за конкретно возило.
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Члан 3.
Забрањује се заустављање и паркирање теретним мотор-

ним возилима у улицама у којима су трасе линија ЈГПП у 
времену од 7 до 23 часа, а у времену од 23 до 7 часова могу 
се кретати, зауставити и паркирати на коловозу док траје 
утовар -истовар, али не дуже од 15 минута на основу дозво-
ле коју издаје Секретаријат за саобраћај.

Члан 4.
Забрањује се кретање теретним моторним возилима 

преко моста у продужетку Бранкове улице и Старог савског 
моста у времену од 7 до 9 и од 14 до 18 часова.

Члан 5.
Забрањује се кретање теретним моторним возилима 

улицама: Кнеза Милоша, Таковска, Коларчева, Теразије, 
Краља Милана, Славија, Булевар ослобођења (од Славије 
до Бокељске), Булевар краља Александра (од Трга Николе 
Пашића до Рузвелтове), Васина, Југ Богданова, Пожешка 
(од Кировљеве до Требевићке), Кировљева, Главна и Трг 
Бранка Радичевића у Земуну у времену од 7 до 23 часа, а у 
времену од 23 до 7 часова иста се могу кретати, зауставити 
и паркирати на коловозу док траје утовар -истовар, али не 
дуже од 15 минута на основу дозволе коју издаје Секрета-
ријат за саобраћај.

Члан 6.
На територији градске општине Младеновац теретна 

моторна возила највеће дозвољене масе до 5 t могу се заус-
тавити и паркирати у времену од 6 до 19 часова, а возила 
највеће дозвољене масе преко 5 t у времену од 19 до 6 часо-
ва.

У улици Краља Петра I (од Војводе Путника до Николе 
Пашића – у смеру од Београда ка надвожњаку) заустављање 
и паркирање теретних моторних возила је дозвољено од 7 
до 8 часова.

Забрањено је заустављање и паркирање теретних мотор-
них возила, од 6 до 8.30 и од 14 до 16.30 часова, у следећим 
улицама:

– Краља Петра I (од раскрснице Драпшин до ул. Савића 
млин),

– Јанка Катића (од Браће Баџак до Вука Караџића),
– Краља Александра Обреновића (од Космајске до Вла-

димира Ћоровића),
– Космајска (Витомира Богдановића-Бурзе до Краља 

Александра Обреновића),
– Николе Пашића (од Краља Петра I до Вука Караџића),
– Вука Караџића (од Николе Пашића до Кнеза Лазара),
– Војводе Путника (од Браће Баџак до Краљице Марије),
– Краљице Марије (од Јанка Катића до Војводе Ми-

шића).
Теретна моторна возила из става 1, 2. и 3. овог члана 

могу се зауставити и паркирати на коловозу док траје уто-
вар –истовар, али не дуже од 15 минута на основу дозволе 
коју издаје Секретаријат за саобраћај.

Члан 7.
Заустављање и паркирање теретних моторних возила 

врши се искључиво на коловозу уз укључивање свих пока-
зивача правца, обезбеђењем прописног обилажења зауста-
вљеног паркираног возила и безбедног пролаза пешака.

Возачи теретних моторних возила морају се придржава-
ти саобраћајно-техничких мера којима се уређује привре-
мени режим саобраћаја на путевима на територији града 
Београда.

Члан 8.
Одредбе овог решења не односе се на возила јавних пре-

дузећа за хитне интервенције на инфраструктурној мрежи, 
комунална возила, возила шлеп службе.

Возила из става 1. морају бити обележена ознаком пре-
дузећа, комунална возила морају поседовати путни налог, 
а возила јавних предузећа и шлеп службе у току хитне ин-
тервенције морају имати укључено ротационо светло жуте 
боје.

Члан 9.
Забрањује се кретање запрежних возила на територији 

града Београда, осим на путевима у зонама пољопривред-
них површина.

Члан 10.
Дозволе издате на основу Решења о режиму саобраћаја 

теретних моторних возила и запреге кроз Београд („Служ-
бени лист града Београда”, број 14/09) важе до истека пери-
ода на који су издате, с тим да се возачи теретних моторних 
возила морају придржавати саобраћајно-техничких мера 
којима се уређује привремени режим саобраћаја на путеви-
ма на територији града Београда.

Члан 11.
Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Ре-

шење о режиму саобраћаја теретних моторних возила и 
запреге кроз Београд („Службени лист града Београда”, број 
14/09).

Члан 12.
Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”.

Град Београд – Градска управа града Београда
Секретаријат за саобраћај

IV – 01 број 344.16 – 1476/10, 7. јула 2010. године

Секретар
Драгољуб Ђаконовић, с. р.

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

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ МЕСТА ЗА ЗАУСТАВЉАЊЕ И ПАРКИ-
РАЊЕ ТУРИСТИЧКИХ АУТОБУСА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
Овим решењем одређују се места за заустављање и пар-

кирање туристичких аутобуса на територији града Београ-
да, а ради туристичког разгледања града.

Члан 2.
Место за заустављање и паркирање туристичких ау-

тобуса је посебно означен простор на коловозу или поред 
њега за заустављање и паркирање туристичког аутобуса, 
ради безбедног уласка и изласка путника.

Место за заустављање и паркирање туристичких ауто-
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буса мора имати одговарајућу површину за заустављање 
возила у дужини најмање једног возила и површину за ула-
зак и излазак путника из возила.

Место за заустављање и паркирање туристичких ауто-
буса мора бити видно обележено и то: хоризонталном оз-
наком на коловозу ширине 2,5 метара и минималне дужине 
12 метара са наизменично офарбаним уздужним линијама 
плаве и беле боје ширине 0,5 метара и малим латиничним 
словом „t” и вертикалним саобраћајним знаком за аутобу-
ско стајалиште са допунском таблом на којој је означено „t 
BUS” и максимално дозвољено време заустављања/парки-
рања.

Члан 3.
Места за заустављање и паркирање туристичких ауто-

буса се одређују према називима улица у којима се налазе. У 
складу са саобраћајно-техничким условима утврђује се доз-
вољено време за заустављање и паркирање и то:

–  Булевар краља Александра 
(у зони Пионирског парка) 15 мин.,

– Карађорђева (у зони Пристаништа) 180 мин.,
– Студентски трг 3 мин.,
– Скерлићева (код храма Светог Саве) 120 мин.,
–  Булевар кнеза Александра Карађорђевића 

(код Музеја 25. мај) 180 мин.,
–  Кеј ослобођења у Земуну 

(код улице Стевана Марковића) 180 мин.,
– Страхињића Бана (код Скадарске) 3 мин.,
– Ушће (код Бул. М. Пупина) 120 мин.,
– Узун Миркова (код Краља Петра) 3 мин.

Члан 4.
Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Ре-

шење о режиму кретања, заустављања и паркирања ту-
ристичких аутобуса на територији града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, број 12/09).

Члан 5.
Ово решење ступа на снагу наредног дна од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”.

Град Београд – Градска управа града Београда
Секретаријат за саобраћај

IV – 01 број 344.16 – 1477/10, 7. јула 2010. године

Секретар
Драгољуб Ђаконовић, с. р.

ПОКАЗАТЕ Љ
РАСТА ЦЕНА НА МАЛО У ЈУНУ 2010. ГОДИНЕ

Завод за информатику и статистику обавештава ко-
риснике да раст цена на мало у јуну 2010. године износи 
0,7% у односу на претходни месец.

Град Београд – Градска управа града Београда
Завод за информатику и статистику

Број 053– 23/10-XVII-01, 1. јула 2010. године

Директор
Слободан Карановић, с. р.

ВОЖДОВАЦ

Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 7. јула 2010. године, на основу члана 86. Статута града 
Београда („Службени лист града Београда” бр. 39/08 и 6/10) и 
члана 67. став 1. Статута градске општине Вождовац („Служ-
бени лист града Београда” бр. 43/I/08 и 15/10), донела је

ОДЛУКУ
О УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком уређује се: организација и надлежност 

Управе градске општине Вождовац (у даљем тексту: Упра-
ва општине); начела деловања; организационе јединице и 
њихов делокруг; руковођење у Управи општине и друга пи-
тања од значаја за рад Управе општине.

Члан 2.
Управа општине образује се као јединствени орган који 

врши управне послове у оквиру права и дужности градске 
општине и одређене стручне послове за потребе Скупшти-
не градске општине (у даљем тексту: Скупштина општине), 
председника градске општине (у даљем тексту: председник 
општине) и Већа градске општине (у даљем тексту: Веће 
општине).

Овом одлуком се образују организационе јединице и 
одређује им се делокруг .

Надзор над радом Управе општине

Члан 3.
Веће општине врши надзор над радом Управе општине.
Председник општине усмерава и усклађује рад Управе 

општине.

Финансирање рада Управе општине

Члан 4.
Средства за рад Управе општине обезбеђују се у буџету 

градске општине Вождовац (у даљем тексту: општина).
Организационе јединице могу остваривати приходе 

својом делатношћу, када то не утиче на редовно обављање 
послова из њиховог делокруга.

Приходи остварени обављањем послова из става 2. овог 
члана уносе се у буџет општине.

Одговорност за штету

Члан 5.
За штету коју својим незаконитим или неправилним ра-

дом Управа општине учини физичким и правним лицима 
одговорна је општина.

II. НАДЛЕЖНОСТ

Члан 6.
Управа општине у складу са позитивним правним про-

писима:
1. решава у управном поступку у првом степену о пра-

вима и дужностима грађана, предузећа, установа и других 
организација из надлежности општине;

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
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2. извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, 
председника општине и Већа општине;

3. припрема прописе и друге акте које доноси Скупшти-
на општине, председник општине и Веће општине;

4. доноси етички кодекс понашања запослених у Управи 
општине;

5. обавља послове управног надзора над извршавањем 
прописа и других општих аката Скупштине општине;

6. извршава законе и друге прописе чије је извршавање 
поверено општини;

7. обавља стручне и друге послове које утврди Скупшти-
на општине, председник општине и Веће општине;

8. доставља извештај о свом раду председнику општи-
не, Већу општине и Скупштини општине по потреби, а нај-
мање једном годишње.

Члан 7.
У поступку пред Управом општине, у коме се решава о 

правима, обавезама и интересима грађана и правних лица, 
примењују се прописи о управном поступку.

Послове Управе општине који се односе на остваривање 
права, обавеза и интереса грађана и правних лица могу оба-
вљати запослени који имају прописану школску спрему, по-
ложен стручни испит за рад у органима државне управе и 
одговарајуће радно искуство, у складу са законом и другим 
прописима.

III. НАЧЕЛА ДЕЛОВАЊА УПРАВЕ ОПШТИНЕ

Самосталност и законитост

Члан 8.
Управа општине самостална је у вршењу својих послова 

и ради у оквиру и на основу Устава, закона и осталих пози-
тивних прописа.

Стручност, непристрасност и политичка неутралност

Члан 9.
Управа општине поступа према правилима струке, не-

пристрасно и политички неутрално и дужна је да сваком 
омогући једнаку правну заштиту у остваривању права, оба-
веза и правних интереса.

Делотворност у остваривању права странака

Члан 10.
Управа општине дужна је да странкама омогући брзо и 

делотворно остваривање њихових права и правних интереса.

Поштовање странака

Члан 11.
Када решава у управном поступку и предузима управне 

радње, Управа општине дужна је да користи она средства 
која су за странку најповољнија, ако се њима постижу сврха 
и циљ закона.

Управа општине дужна је да поштује личност и дос-
тојанство странке.

Јавност рада

Члан 12.
Рад Управе општине је јаван.
Управа општине дужна је да јавности омогући увид у 

свој рад, према закону којим се уређује слободан приступ 
информацијама од јавног значаја.

IV. ОРГАНИЗАЦИЈА УПРАВЕ ОПШТИНЕ

Члан 13.
Управа општине организује се као јединствен орган.
За вршење сродних управних, стручних и других посло-

ва у Управи општине образују се унутрашње организаци-
оне јединице.

Члан 14.
Унутрашње организационе јединице образују се као 

одељења и стручна служба.
Одељења се образују за вршење послова локалне само-

управе и послова државне управе који су Статутом града 
Београда пренети градској општини, а позитивним пропи-
сима прописани као послови Управе општине и са њима 
повезаних стручних и других послова.

Стручна служба се образује за обављање стручних и са 
њима повезаних других послова од значаја за рад органа 
општине и њихових радних тела.

Уже унутрашње организационе јединице

Члан 15.
Актом о унутрашњем уређењу и систематизацији рад-

них места у Управи општине, у оквиру одељења и службе, 
могу се образовати одсеци, инспекторати , сервиси, бирои, 
групе послова и сл. као уже унутрашње организационе је-
динице.

Уже унутрашње организационе јединице могу се обра-
зовати за међусобно сродне послове који захтевају непо-
средну повезаност и организациону посебност.

Послови који се врше изван унутрашњих организационих 
јединица

Члан 16.
Поједини послови, који се утврђују овом одлуком, могу 

се обављати изван унутрашњих организационих јединица.

Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места

Члан 17.
Унутрашње уређење и систематизација радних места у 

Управи општине заснива се на начелима које утврђује пред-
седник општине.

Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места у Управи општине доноси начелник Управе општине, 
уз сагласност Већа општине.

Акт из ст. 2 овог члана, пре ступања на снагу, објављује 
се у „Службеном листу града Београда” или на начин који 
одреди начелник Управе општине.

V. ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ И ЊИХОВ ДЕЛОКРУГ

Члан 18.
У оквиру Управе општине образују се унутрашње орга-

низационе јединице, и то:
– Служба за скупштинске и заједничке послове,
– Одељење за финансије, привреду, друштвене делат-

ности и планирање,
– Одељење за имовинско-правне послове,
– Одељење за комунално-грађевинске и стамбене послове,
– Одељење за инспекцијске послове,
– Одељење за општу управу,
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Члан 19.
Служба за скупштинске и заједничке послове обавља 

стручне, организационе и административно-техничке по-
слове за Скупштину општине, председника општине, Веће 
општине и начелника Управе општине; припрема норма-
тивна акта која се односе на рад Скупштине и њених рад-
них тела, као и прописе из области локалне самоуправе 
који нису у делокругу других унутрашњих организационих 
јединица Управе општине; припрема пречишћене текстове 
тих прописа и даје на објављивање; учествује у припреми 
седница и обради аката усвојених на седницама, чува из-
ворна документа настала у раду тих органа и води евиден-
ције о одржаним седницама; опслужује одборничке групе, 
радна тела, комисије и савете; регулише статусна права 
изабраних, именованих и постављених лица; обавља по-
слове везане за спровођење избора; послове протокола; даје 
стручну помоћ у вези са пословима који се односе на непо-
средно учешће грађана у остваривању локалне самоуправе 
(грађанска иницијатива, збор грађана и референдум); оба-
вља техничке и административне послове везане за кому-
никацију између Управе општине и месних самоуправа, као 
и друге стручне и организационе послове из надлежности 
Скупштине општине и њених радних тела, Већа општине, 
председника општине, заштитника грађана и начелника Уп-
раве општине; обавља послове који се односе на комуника-
цију са медијима, припрему информативних и аналитичких 
материјала о информисању у oпштини, припрему одгова-
рајућих публикација за потребе oпштине, организовање 
конференција за новинаре свих врста медија, контакте са 
редакцијама средстава јавног информисања, припрему зва-
ничних саопштења за јавност и послове везане за издавање 
општинског билтена „Вождовачке новине”; врши послове 
пружања правне помоћи и давање усмених савета грађа-
нима и друге послове у складу са прописима; врши послове 
који се односе на коришћење, одржавање зградa и просто-
рија и обезбеђење других услова за рад органа oпштине и 
друге сервисне услуге; обавља возачко-курирске послове, 
организује и обједињује руковођење целокупним возним 
парком, води рачуна о техничкој исправности, редовном 
одржавању и сервисирању возила, води евиденције о ко-
ришћењу возила, техничким прегледима возила, лекарским 
прегледима возача, утврђује предлог за расход и набавку 
возила; угоститељске услуге за сопствене потребе и обез-
беђивање других заједничких услова рада Управе општине 
и других заједничких послова, као и стручне, техничке и ад-
министративне послове за потребе месних заједница.

Члан 20.
Одељење за финансије, привреду, друштвене делат-

ности и планирање врши послове који се односе на: по-
слове буџета – планирање, припрема, нацрт буџета и извр-
шење буџета; обавештава кориснике буџетских средстава о 
одобреним апропријацијама и квотама, планира буџетску 
ликвидност готовинских токова у оквиру планова за из-
вршење; одобрава преузете обавезе и прослеђује трезору 
ради извршења; припрема предлог одлуке о употреби стал-
не и текуће буџетске резерве; врши евентуалне корекције 
плана; саставља консолидовани завршни рачун буџета и 
подноси извршном органу локалне власти; послове трезо-
ра – прати прилив средстава на консолидованом рачуну; 
дефинише тромесечне, месечне и дневне квоте преузетих 
обавеза и плаћања; управља КРТ-ом; управља ликвидно-
шћу; контролише расходе, води главну књигу трезора и 
припрема финансијске извештаје, врши послове обрачуна 
плата запослених, води евиденције имовине и средстава, 

врши послове благајне и ликвидатуре, управља финан-
сијским информационим системом; врши надзор над ко-
ришћењем буџетских средстава директних и индиректних 
корисника и послове интерне контроле, годишње и пе-
риодично извештавање евиденција о другим рачунима у 
трезору (фондови, Општинска изборна комисија, Повере-
ништво за избеглице, рачуни месних заједница) праћење 
средстава за стамбену изградњу и обрачун цене стана код 
откупа станова, финансијско праћење свих врста инвес-
тиција; врши послове који се односе на спровођење јавних 
набавки у складу са Законом о јавним набавкама и другим 
прописима о јавним набавкама; учествује у предлогу одлу-
ке о покретању поступака и прати даљи поступак у вези 
са јавним набавкама; обавља поједине послове у вези са 
праћењем поступка јавних набавки за јавна предузећа и 
установе чији је оснивач општина; иницира предлог плана 
јавних набавки за текућу годину на основу прикупљених 
захтева одељења-службе, подноси извештаје, припрема ин-
терна нормативна акта из области јавних набавки, врши 
послове сарадње са органима и организацијама који у ок-
виру својих надлежности примењују прописе из области 
јавних набавки и друге послове у својој области; послове 
ученичких и студентских кредита и стипендија; издаје све 
врсте уверења која се односе на предузетнике који су ре-
гистровани код овог одељења до 31. децембра 2005. године; 
вођење поступака и доношење решења за признавање пра-
ва у области борачко инвалидске заштите ратним и мирно-
допским војним инвалидима, цивилним инвалидима рата 
и корисницима породичне инвалиднине; послове исплате 
допунске инвалиднине, материјалног обезбеђења и месеч-
них новчаних примања у складу са прописима републике и 
града; вођење евиденције свих корисника и врсте права, из-
давање и оверавање књижица за повлашћену вожњу; оба-
вља и послове везане за планирање, реализацију и надзор 
пројеката од битног значаја за развој градске општине; у 
оквиру својих надлежности брине о школама и обданишти-
ма; прати стање и стара се о опремању и одржавању (осим 
капиталног) дечјих вртића и основних школа; прати упис у 
први разред основне или специјалне школе и редовно по-
хађање наставе у основним школама и покреће прекршајни 
поступак против родитеља, старатеља у складу са законом; 
у сарадњи са образовно-васпитном установом утврђује 
мере и активности заштите и безбедности деце, односно 
ученика за време остваривања образовно васпитног рада и 
других активности које организује установа; организује по-
слове који се односе на превоз деце и њихових пратилаца 
ради похађања припремног предшколског програма, превоз 
ученика основних школа, превоз, смештај и исхрану деце и 
ученика са сметњама у развоју у складу са својим надлеж-
ностима; обавља послове везане за школски спорт; оба-
вља послове праћења планова из области урбанистичког и 
просторног планирања; прати стање и предузима мере за 
заштиту и унапређење животне средине на свом подручју, 
доноси и спроводи акционе и санационе планове од значаја 
за заштиту животне средине на свом подручју, у складу са 
актима града и стара се и обезбеђује услове за очување, ко-
ришћење и унапређење подручја са природним лековитим 
својствима; брине о јавним површинама, предлаже мере за 
уређење зелених површина, дечијих игралишта и објека-
та јавне расвете и сл.; спроводи мере заштите, коришћења 
и уређења пољопривредног земљишта на свом подручју 
утврђене актима града Београда; предлаже мере за уређење 
и одржавање спољног изгледа пословних и стамбених згра-
да и води евиденцију о начину организовања послова одр-
жавања стамбених зграда; обавља послове везане за про-
граме и пројекте општине на извођењу радова на којима 
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се општина јавља као инвеститор и брине о реализацији 
истих; врши техничку контролу пројектне документације 
и грађевински надзор у одржавању објеката (осим капи-
талних); обавља послове у области друштвених делатности 
који се односе на сарадњу са одговарајућим установама , 
друштвеним организацијама и удружењима грађана у де-
латностима од интереса за градску општину и обавља друге 
послове предвиђене законом и другим актима.

Члан 21.
Одељење за имовинско-правне послове врши послове који 

се односе на: поступак експропријације, административног 
преноса, установљења права службености, изузимања град-
ског грађевинског земљишта и престанка права коришћења 
земљишта; вођење поступака споразумног утврђивања нак-
наде, вођење поступака споразумног утврђивања накнаде за 
одузето право коришћења заједничких просторија у стам-
беним зградама; вођење започетих поступака о утврђивању 
права на надзиђивање, претварање заједничких просторија 
у станове и припајање истих становима; вођење започетих 
поступака по захтевима земњишно-књижних корисника за 
остваривање пречег права градње у циљу формирања урба-
нистичко-грађевинских парцела; вођење започетих посту-
пака за поништај правоснажних решења о утврђеном праву 
прече градње; вођење започетих поступака по захтевима 
странака за утврђивање права коришћења на осталом неиз-
грађеном грађевинском земљишту; решавање по захтевима 
за поништавање решења о експропријацији појединих не-
покретности (деекспропријација); вођење поступка враћања 
земљишта у својину ранијем сопственику, односно правним 
следбеницима истог и враћања земљишта које је прешло у 
друштвену својину; отуђивања и давања у закуп грађевин-
ског земљишта у јавној својини, у складу са законом и одлу-
ком града, ради изградње објеката до 800 m2 бруто развије-
не грађевинске површине, осим отуђења и давања у закуп 
грађевинског земљишта непосредном погодбом у поступку 
легализације; решава по захтевима за поништај правнос-
нажног решења о изузимању из поседа градског грађевин-
ског земљишта; решава по захтевима за престанак права 
коришћења грађевинског земљишта за које је решење о да-
вању на коришћење ради изградње, односно последњу изме-
ну решења донео надлежни орган општине и друге послове у 
складу са законом; врши идентификацију катастарских пар-
цела; води послове евиденције непокретности на којима је 
општина носилац права коришћења или располагања; води 
евиденцију донетих решења из имовинско-правне области; 
води поступак откупа и врши израду и ревизију уговора 
о откупу станова на којима је носилац права располагања 
општина; израђује уговоре о купопродаји станова у смислу 
Уредбе о решавању стамбених потреба изабраних, поставље-
них и запослених лица код корисника средстава у државној 
својини; прикупља доказе за укњижбу општинских станова; 
формира збирке исправа и уноси у Регистар, води вануправ-
ни поступак по замолницама странака, судова и других др-
жавних органа и друге послове у складу са законом.

Члан 22.
Одељење за комунално-грађевинске и стамбене послове 

врши послове који се односе на: преглед техничке докумен-
тације за изградњу, доградњу, надоградњу и реконструкцију 
објеката до 800 m2 бруто развијене грађевинске површине; 
претварања заједничких просторија у стамбене, односно 
пословне просторије; поступак издавања одобрења за из-
градњу, доградњу, надоградњу и реконструкцију објеката, 
претварање заједничких просторија у стамбене, односно 

пословне просторије до 800 m2 бруто развијене грађевин-
ске површине у складу са локацијском дозволом; поступак 
по пријави припремних радова и контролу усаглашености 
темеља; поступак издавања одобрења за употребу обје-
ката из своје надлежности; преглед захтева са техничком 
документацијом за извођење радова на инвестиционом 
одржавању објеката, адаптација, санација и промена на-
мене објеката без извођења грађевинских радова, односно 
промена намене објеката за које се не издаје грађевинска 
дозвола; уверења о физичким деловима и друга уверења 
и потврде из евиденције која се води у складу са законом, 
те поступање по разним врстама замолница; посупак по-
стављања привремених објеката на јавним површинама 
(киосци, мањи монтажни објекти, летње баште, рекламе и 
други привремени објекти) у складу са одлуком и планом 
који доноси град; сеча и орезивање стабала као и слични 
послови који се односе на заштиту животне средине; до-
носи решења о исељењу лица која су се уселила у стан или 
заједничке просторије стамбене зграде без правног основа 
или користи стан без закљученог уговора или је поништен 
правни основ по коме је закључен уговор; води поступак 
о исељењу носилаца станарског права, односно закупца 
стана због престанка уговора услед рушења зграде за коју 
је донето правноснажно решење о рушењу; води започете 
поступке о утврђивању права власника на обезбеђење ста-
на за пресељење носилаца станарског права из станова у 
својини грађана, као и решења о пресељењу у обезбеђени 
стан од стране Општине и друге послове утврђене законом 
и Статутом града Београда; врши стручне и администра-
тивне послове за потребе рада Скупштине општине, Већа 
општине, комисија и других тела у вези општинских ста-
нова а на начин и поступак утврђен општинском Одлуком 
о начину коришћења и располагања становима (припрема 
предлоге одлука за расподелу станова, одређивање закупца 
стана у смислу Закона о становању); врши проверу и при-
купља доказе за Јавно правобранилаштво општине у вези 
са општинским становима а ради покретања поступака 
пред надлежним органима; води евиденцију одлука о фор-
мирању скупштина зграда, односно савета станара и друге 
послове у складу са законом.

Члан 23.
Одељење за инспекцијске послове врши послове инспек-

цијског надзора и то: gрађевинска инспекција врши посло-
ве инспекцијског надзора над изградњом грађевинских 
објеката за које одобрење за изградњу издаје Одељење за 
комунално-грађевинске и стамбене послове; врши надзор 
над коришћењем грађевинских објеката у случајевима пред-
виђеним законом; утврђује правни статус грађевинских 
објеката; води поступак у случајевима бесправне градње; 
доноси решења, закључке и друге акте у првостепеном 
управном поступку и издаје уверења о чињеницама које 
поступком утврђује или о којима се води службена евиден-
ција; комунална инспекција врши послове инспекцијског 
надзора из комуналне области у складу са посебним одлука-
ма Скупштине града и применом наведених прописа, у пр-
востепеном управном поступку доноси решења, закључке и 
друге акте; врши мандатно кажњавање и ставља захтеве за 
покретање прекршајног поступка; спроводи поступак ад-
министративног извршења решења из области грађевинске 
и комуналне инспекције, стамбене области и имовинско-
правне области; остварује сарадњу са другим одељењима 
у оквиру Управе општине и са органима Градске управе; 
покреће иницијативе за решавање питања од значаја за ефи-
касно остваривање права и интереса грађана и врши друге 
послове у складу са Законом и другим прописима.
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Члан 24.
Одељење за општу управу врши послове који се односе 

на: утврђивање стратегије развоја, уређење и унапређење 
организације рада и модернизацију Управе општине; раци-
онализацију њене структуре и поједностављивање админи-
стративних процедура коришћењем савремених метода и 
технологија; припрема нормативна акта и аналитичке ма-
теријале из делокруга Управе општине; прати законитост 
и ефикасност рада Управе општине у остваривању права и 
обавеза грађана и извештава надлежне органе; обавља по-
слове из области радних односа запослених у управи, прати 
кадровску структуру запослених ради њеног унапређења; 
обавља стручне послове у вези са статусом избеглих, прог-
наних и расељених лица поверених од стране Комесаријата; 
издаје уверења о статусним питањима грађана запослених у 
иностранству и чланова њихових породица; обавља посло-
ве сахране социјално угрожених лица и послове ексхума-
ције; стара се о изради и употреби печата; обавља послове 
писарнице – пријемне канцеларије, распоређивање предме-
та по одељењима и службама; послове архиве и експедиције; 
овере потписа, преписа и рукописа; издавања и регистра-
ције радних књижица и уговора о раду; вођење бирачких 
спискова грађана; стручне послове пописа заоставштине 
умрлих лица; попис становништва; послове месних кан-
целарија; рад на аутоматској обради података за потребе 
Управе општине у целини; одржава и развија јединствени 
информациони систем, пружа стручну помоћ корисницима 
рачунарске опреме, прати савремена технолошка достиг-
нућа у области комуникација, локалних рачунарских мре-
жа (LAN) и широкопојасних рачунарских мрежа (WАN), 
мрежне заштите, сервера, десктоп и лаптоп рачунара, пра-
теће опреме и електронског пословања у државној управи; 
организује и развија информационе и комуникационе тех-
нологије у Управи општине, ради на увођењу и коришћењу 
савремених информационих технологија као и стручно 
консултантске услуге код избора хардвера, софтвера и 
апликативних решења за потребе Градске општине; по-
везује и одржава рачунарску мрежу у Управи општине са 
рачунарима месних канцеларија и месних заједница; са-
рађује са градским Заводом за информатику и статистику 
и надлежним градским органима; одржава и унапређује 
компјутерску инфраструктуру и опрему у Управи општине; 
одржава базу података о мрежној и компјутерској опреми 
у Управи општине; поставља, одржава и ажурира садржај 
презентације Општине на Интернету; припрема тендере за 
јавне набавке хардвера и апликативних програма; обавља и 
друге послове државне управе у складу са прописима.

VI. ПОСЛОВИ КОЈИ СЕ ВРШЕ ИЗВАН УНУТРАШЊИХ 
ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА

Члан 25.
У Управи општине, у складу са позитивним правним 

прописима, изван унутрашњих организационих јединица, 
постављају се помоћници председника oпштине.

Члан 26.
У Управи општине, постављају се помоћници председни-

ка oпштине за поједине области (економски развој, урбани-
зам, комуналне делатности, развој месних заједница и др.).

Помоћници председника oпштине покрећу иницијати-
ве, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези са пи-
тањима која су од значаја за развој општине у областима за 
које су постављени и врше и друге послове по налогу пред-
седника општине.

Помоћнике председника oпштине поставља и разреша-
ва председник oпштине.

У Управи општине може бити постављено највише три 
помоћника председника oпштине.

Помоћници председника за свој рад одговарају председ-
нику општине.

Члан 27.
У Управи општине, изван организационих јединица, 

могу се образовати: Кабинет председника и Кабинет пред-
седника Скупштине општине.

Члан 28.
Кабинет председника обавља стручне, оперативне, ор-

ганизационе и административно-техничке послове за пот-
ребе председника oпштине који се односе на: непосредно 
извршавање и старање о извршавању политике извршне 
власти oпштине, сазивање, припремање и одржавање ко-
легијума председника и састанака председника; припрему 
материјала о којима одлучује председник; припремање про-
грама рада председника; евидентирање и праћење изврша-
вања донетих аката, и друге организационе и администра-
вино-техничке послове за потребе председника; Кабинет 
обавља стручне и административне послове у вези са сази-
вањем и одржавањем седница органа Хуманитарног фонда 
и реализацијом донетих аката.

Кабинет председника разматра представке, притужбе, 
петиције и предлоге грађана, поступа по њима и о томе 
обавештава грађане.

Члан 29.
Кабинет председника Скупштине општине врши струч-

не, организационе и административно-техничке послове 
за остваривање надлежности и овлашћења председника и 
заменика председника Скупштине општине, који се одно-
се на: представљање Скупштине општине у односима пре-
ма правним и физичким лицима у земљи и иностранству; 
координацију рада у сарадњи са градским општинама, гра-
довима и општинама у Србији, окрузима и надлежним ре-
публичким органима; припрему за радне и друге састанке 
председника и заменика председника Скупштине општи-
не; праћење активности на реализацији утврђених обавеза 
Скупштине општине; координирање активности на оства-
ривању јавности рада Скупштине општине; пријем стра-
нака које се непосредно обраћају председнику и заменику 
председника Скупштине општине; распоређивање аката и 
предмета који се односе на председника и заменика пред-
седника Скупштине општине; сређивање документације 
везане за активности председника и заменика председника 
Скупштине општине.

Члан 30.
Кабинети имају шефа и заменика шефа.
Шефа Кабинета и заменика шефа Кабинета председника 

поставља и разрешава председник општине.
Шефа и заменика шефа Кабинета председника 

Скупштине општине поставља и разрешава председник 
општине, уз сагласност председника Скупштине општине.

Надлежности, услови, права, обавезе и одговорност 
шефа и заменика шефа Кабинета председника и шефа и за-
меника шефа Кабинета председника Скупштине општине 
утврђују се посебним уговором који закључује председник 
општине са наведеним субјектима.

Уговор из претходног става за шефа и заменика шефа 
Кабинета председника Скупштине општине закључује се уз 
сагласност председника Скупштине општине.
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Члан 31.
Председник општине поставља и разрешава главног и 

одговорног уредника билтена „Вождовачке новине” и њего-
вог заменика.

Главни и одговорни уредник, као и његов заменик, од-
говоран је за укупну програмску и уређивачку политику ја-
вног информисања председнику општине.

Главни и одговорни уредник предлаже, организује и 
спроводи програмску концепцију билтена „Вождовачке но-
вине”, координира рад редакције, усмерава рад новинара и 
сарадника, редигује припремљене текстове, осмишљава и 
спроводи послове маркетинга везане за лист.

Надлежности, услови, права, обавезе и одговорност 
уредника билтена „Вождовачке новине” и његовог замени-
ка утврђују се посебним уговором који закључује председ-
ник општине са наведеним субјектима.

Члан 32.
У оквиру Управе општине изван унутрашњих организа-

ционих јединица може се поставити и до три координатора.
Координаторе поставља начелник Управе општине уз са-

гласност председника општине на период до четири године.
Координатори су одговорни за законито, правилно и 

благовремено вршење послова и за свој рад одговарају на-
челнику Управе општине.

Надлежности координатора ће се уредити актом о 
унутрашњем урешењу и систематизацији радних места у 
Управи ошштине.

VII. РУКОВОЂЕЊЕ У УПРАВИ ОПШТИНЕ

Начелник Управе општине

Члан 33.
Управом општине руководи начелник.
За начелника Управе општине може бити постављено 

лице које има завршен правни факултет, положен испит за 
рад у органима државне управе и најмање пет година рад-
ног искуства у струци.

Начелника Управе општине поставља Веће општине, на 
основу јавног огласа, на пет година.

Начелник Управе општине има заменика који га за-
мењује у случају његове одсутности и спречености да оба-
вља своју дужност.

Заменик начелника Управе општине се поставља на исти 
начин и под истим условима као начелник.

Начелник и заменик начелника Управе општине могу 
поднети оставку.

Веће општине може разрешити начелника, односно за-
меника начелника на основу образложеног предлога пред-
седника општине или најмање две трећине чланова Већа 
општине.

За свој рад и рад Управе општине начелник и његов за-
меник одговарају Скупштини општине и Већу општине, у 
складу са позитивним правним прописима и овом одлуком.

Начелник Управе општине представља Управу општине.
Начелник Управе општине: обезбеђује законито, ефи-

касно и стручно обављање послова из делокруга Управе 
општине; доноси прописе за које је надлежан; решава у уп-
равним и другим појединачним стварима и одлучује о пи-
тањима из делокруга Управе општине.

За решавање у управним и другим појединачним ства-
рима из своје надлежности, начелник Управе општине 
може писмено овластити руководиоца унутрашње органи-
зационе јединице.

Овлашћење из претходног става овог члана може бити 
ограничено по садржају и времену.

Руковођење унутрашњим организационим јединицама

Члан 34.
Радом унутрашњих организационих јединица – 

одељењима и Службом руководи начелник (у даљем тексту: 
руководилац унутрашње организационе јединице) .

Руководиоце унутрашњих организационих јединица у 
Управи општине распоређује начелник Управе општине у 
складу са законом којим се уређују радни односи у органи-
ма јединица локалне самоуправе.

Руководиоци унутрашњих организационих јединица су 
руководећи радници у Управи општине.

Члан 35.
Руководилац унутрашње организационе јединице пла-

нира, организује, усмерава и надзире рад исте, стара се о 
правилном распореду послова, пуној запослености и ис-
пуњавању радних дужности запослених, пружа стручну по-
моћ запосленим и врши најсложеније послове из делокруга 
унутрашње организационе јединице.

Руководилац унутрашње организационе јединице одго-
воран је начелнику Управе општине за законито, правилно 
и благовремено вршење послова у унутрашњој организаци-
оној јединици којом руководи.

Руковођење ужим унутрашњим организационим јединицама

Члан 36.
Радом ужих унутрашњих организационих јединица ру-

ководе:
1. Одсеком –шеф одсека;
2 Инспекторатом – главни инспектор;
3. Сервисом – шеф сервиса;
4. Бироом – главни инжењер;
5. Групом – руководилац групе.
Руководиоци ужих унутрашњих организационих једи-

ница организују, обједињавају и усмеравају рад тих једини-
ца односно запослених у њима, одговарају за благовремено, 
законито и правилно обављање послова из делокруга једи-
ница којом руководе, распоређују послове на непосредне 
извршиоце,пружају потребну стручну помоћ, обављају сло-
женије послове из делокруга јединица којом руководе и воде 
евиденционе листе о раду запослених (у које уносе податке о 
обиму, врсти, ефикасности и квалитету обављених послова 
са оценом о раду за сваког запосленог) и за свој рад одгова-
рају руководиоцу унутрашње организационе јединице.

VIII. РАДНИ ОДНОСИ ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВИ 
ОПШТИНЕ

Члан 37.
О правима, обавезама и одговорностима запослених у 

Управи општине одлучује начелник Управе општине.

Члан 38.
Радни односи у Управи општине детаљније се регулишу 

актом начелника Управе општине, донетим уз сагласност 
Већа општине.

Члан 39.
У радни однос у Управу општине може се примити лице 

које поред општих услова утврђених у закону испуњава и 
посебне услове у погледу стручне спреме и радне способ-
ности утврђене законом и актом о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места.
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Члан 40.
Одлуку о избору између кандидата пријављених на ог-

лас доноси начелник Управе општине.

Члан 41.
У Управи општине могу се примати приправници под 

условима утврђеним законом.
Актом о унутрашњем уређењу и систематизацији рад-

них места утврђују се радна места на која могу бити при-
мљени приправници , као и њихов број.

Приправници се могу примати и у својству волонтера 
ради стручног оспособљавања под условима утврђеним за-
коном.

Члан 42.
Начелник Управе општине врши распоређивање за-

послених у Управи општине.

Члан 43.
Звања, занимања и плате запослених у Управи општине 

утврђују се актом начелника Управе општине, донетим уз 
сагласност Већа општине.

У складу са актом из става 1. овог члана и актом о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, на-
челник Управе општине појединачним актом распоређује 
запослене на радна места и утврђује звања, занимања и 
плате запослених у Управи општине.

Члан 44.
Запослени у Управи општине за свој рад одговарају дис-

циплински и материјално.
Дисциплинска и материјална одговорност запослених 

у Управи општине утврђује се актом начелника Управе 
општине, донетим уз сагласност Већа општине.

Члан 45.
Радни однос запослених у Управи општине престаје под 

условима и на начин утврђен законом и другим прописима.

Члан 46.
Управа општине мора остварити примеран однос са 

странкама и примати странке у току радног времена.
Пуно радно време у Управи општине износи 40 часова 

недељно.
Радна недеља траје пет радних дана.
Распоред радног времена запослених у Управи општине 

утврђује начелник Управе општине.

Члан 47.
Запослени у Управи општине у вршењу одређених по-

слова имају право на службену, радну и заштитну одећу 
и обућу, у складу са актом који доноси начелник Управе 
општине, уз сагласност Већа општине.

IX. ОДНОСИ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПРЕМА ДРУГИМ ОРГА
НИМА ОПШТИНЕ, РАДНИМ ТЕЛИМА СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ, ГРАЂАНИМА И МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ 

ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА

Однос према Скупштини општине

Члан 48.
Управа општине припрема нацрте прописа и других 

аката које доноси Скупштина општине и извршава одлуке и 
друге акте Скупштине општине.

Однос према председнику општине

Члан 49.
Управа општине непосредно извршава и стара се о извр-

шавању одлука и других аката председника Општине.
Председник општине, у спровођењу одлука и других 

аката Скупштине општине, може Управи општине издавати 
упутства и инструкције за спровођење истих.

Однос према Већу општине

Члан 50.
Управа општине припрема нацрте прописа и других 

аката које доноси Веће општине и извршава акте које доно-
си Веће општине.

Веће општине у вршењу надзора над радом Управе 
општине, поништава или укида акте Управе општине који 
нису у сагласности са законом, статутом и другим општим 
актом или одлуком које доноси Скупштина општине.

Достављање извештаја о раду Управе општине

Члан 51.
Управа општине је обавезна да доставља извештај о 

свом раду на извршењу послова из свог делокруга Скупш-
тини општине, председнику oпштине и Већу општине по 
потреби, а најмање једном у шест месеци.

Однос према радним телима Скупштине општине

Члан 52.
Однос Управе општине према радним телима Скупшти-

не општине заснива се на правима и дужностима утврђе-
ним позитивним прописима.

Однос према грађанима, предузећима и установама

Члан 53.
Управа општине је дужна да разматра представке, при-

тужбе, петиције и предлоге грађана, предузећа и установа, 
да поступа по њима и обавештава их о предузетим мерама..

На поднету притужбу Управа општине дужна је да одго-
вори у року од 30 дана од дана пријема притужбе, уколико 
подносилац притужбе захтева одговор.

Међусобни односи унутрашњих организационих јединица

Члан 54.
Међусобни односи унутрашњих организационих једи-

ница заснивају се на правима и дужностима утврђеним за-
коном, позитивним правним прописима и овом одлуком.

Међусобни односи заснивају се на сарадњи када то за-
хтева природа послова и размењивању потребних података 
и обавештења неопходних за рад.

X. РЕШАВАЊЕ СУКОБА НАДЛЕЖНОСТИ

Члан 55.
Начелник Управе општине решава сукоб надлежности 

између унутрашњих организационих јединица.
Веће општине решава сукоб надлежности између Уп-

раве општине и других предузећа, организација и устано-
ва, када на основу одлуке Скупштине општине одлучују 
о појединим правима грађана, правних лица или других 
странака.
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XI. ИЗУЗЕЋЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА

Члан 56.
О изузећу начелника Управе општине решава Веће 

општине.
О изузећу службеног лица у Управи општине решава на-

челник Управе општине.

XII. ЈАВНОСТ РАДА

Члан 57.
Управа општине обезбеђује јавност рада на начин 

утврђен позитивним правним прописима. Руковoдиоци 
организационих јединица, уз сагласност начелника Управе 
општине, дају информације о раду организационе јединице 
средствима јавног информисања.

Начелник Управе општине даје информације или по-
датке о раду Управе општине у целини, а по потреби може 
затражити упутство председника општине.

XIII. АКТА УПРАВЕ ОПШТИНЕ

Члан 58.
Управа општине доноси правилнике, наредбе, упутства, 

решења и закључке.
Правилником се разрађују поједине одредбе одлука и 

других прописа Скупштине општине, председника општи-
не и Већа општине.

Наредбом се наређује понашање у ситуацији која има 
општи значај.

Упутством се ближе прописује начин рада и вршење 
одређених послова у складу са одлукама и другим про-
писима.

Решењем се одлучује о појединачним управним и дру-
гим стварима у складу са законом и другим прописима.

Закључком се одлучује о питањима која се тичу 
поступка и о питањима која се као споредна појаве у вези са 
спровођењем поступка, а о којима се на одлучује решењем.

XIV. КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ И ПЕЧАТ УПРАВЕ 
ОПШТИНЕ

Члан 59.
Канцеларијско пословање обухвата: примање, прегле-

дање, разврставање, евидентирање, достављање у рад и 
отпремање поште, административно-техничко обрађи-
вање аката, архивирање и чување архивираних предмета 
који су примљени у рад Управе општине или који настану 
у раду Управе општине, излучивање безвредног регистра-
турског материјала и предаја архивске грађе надлежном 
архиву.

На канцеларијско пословање Управе општине при-
мењују се прописи којима се уређује канцеларијско по-
словање.

Члан 60 .
Управа општине, основне унутрашње организационе је-

динице , и по потреби, уже унутрашње организационе једи-
нице имају печат.

О изради печата стара се Одељење за општу управу, које 
води евиденцију израђених печата и запослених задужених 
за руковање печатима.

Печат се израђује у складу са законом и уз сагласност 
надлежног министарства.

XV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 61.
Упутство о начелима за унутрашње уређење и система-

тизацију радних места у Управи општине донеће председ-
ник општине у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове 
Одлуке.

Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места у Управи општине донеће начелник Управе општине 
уз сагласност Већа општине у року од 60 дана од дана сту-
пања на снагу ове Одлуке.

Члан 62.
Начелник Управе општине распоредиће запослене у Уп-

рави општине у року од 30 дана од дана доношења акта из 
чл. 61. став 2. ове одлуке.

Запослени из става 1. овог члана који остану нераспо-
ређени у Управи општине имају права и обавезе у складу са 
законом.

Средства за остваривање права запослених који су оста-
ли нераспоређени обезбеђују се у буџету општине.

Члан 63.
Запослени у Управи општине настављају са радом на до-

садашњим пословима до распоређивања у складу са актом 
из чл. 61. ст. 2 ове Одлуке.

Члан 64.
Руководећи радници који су до дана ступања на снагу 

ове одлуке обављали послове начелника одељења и службе 
настављају са радом на истим пословима до истека манда-
та, односно до распоређивања у складу са чланом 34. став 2. 
ове одлуке.

Члан 65.
Досадашња oдељења и Служба настављају са радом до 

доношења акта из члана 1. став. 2. ове одлуке.

Члан 66.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о организацији Управе градске општине Вождовац 
(„Службени лист града Београда”, бр. 55/I/08 и 11/10) изу-
зев одредби члана 67, у делу којим се продужава важење 
члана 22. Одлуке о Општинској управи општине Вождо-
вац („Службени лист града Београда”, бр. 1/05,6 и 13/06 
и 20/07) у делу којим се уређује постављење и разрешење 
начелника Одељења и Службе, које настављају да се при-
мењују до њиховог распоређивања у складу са чланом 34. 
став 2. ове одлуке.

Члан 67.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”, с тим што ће се 
одредба члана 34. став 2. примењивати по доношењу закона 
којим се уређују радни односи у органима јединица локалне 
самоуправе.

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-106/2010, 7. јула 2010. године

Председник
Милан Рајковић, с. р.
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Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 7. јула 2010. године, на основу чл. 29. и 30. Закона о 
туризму („Службени гласник РС”, број 36/09), члана 4. За-
кона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 
71/94, 79/05 – др.закон, 81/05 – испр. др. закона и 83/05), чл. 
7, 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гла-
сник РС”, број 129/07), члана 77. тачка 17. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10) и 
члана 18. тачка 17. и 23. Статута градске општине Вождовац 
(„Службени лист града Београда”, бр.43/I/08 и 15/10), доне-
ла је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ТУ-

РИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЖДОВЦА

Члан 1.
У Одлуци о оснивању туристичке организације Вождо-

вац („Службени лист града Београда”, бр.11/10, у даљем 
тексту: одлука) члан 5. мења се и гласи:

„ Делатности Туристичке организације су:
22130 – Издавање часописа и сличних периодичних из-

дања;
22140 – Издавање звучних записа;
22150 – Остала издавачка делатност;
22310 – Репродукција звучних записа;
22320 – Репродукција видео записа;
22330 – Репродукција компјутерских медија;
52110 – Трговина на мало у неспецијализованим про-

давницама, претежно хране, пића и дувана;
52470 – Трговина на мало књигама, новинама и писаћим 

материјалом;
52480 – Остала трговина на мало у специјализованим 

продавницама;
55232– Туристички смештај у домаћој радиности;
55233– Остали смештај са краћим боравком;
63300 – Делатност туристичких агенција и туроперато-

ра: помоћ туристима, на другом месту непоменута;
Ова делатност обухвата:
– делатност путничких агенција,
– пружање информација и савета, планирање путовања,
– организација путовања, смештаја, превоз путника и 

туриста,
– продаја возних карата, пакет аранжмана и др.
– делатност туроператера,
– делатност туристичких водича.
71400 – Изнајмљивање предмета за личну потребу и до-

маћинство на другом месту непоменуто;
72300 – Обрада података;
72400 – Израда базе података;
74130 – Истраживање тржишта и испитивање јавног 

мњења;
74140 – Консалтинг и менаџмент послови;
74401 – Приређивање сајмова;
74402 – Остале услуге рекламе и пропаганде;
74810 – Фотографске услуге;
75130 – Уређивање и допринос успешнијем пословању 

привреде;
92522 – Заштита културних добара, природних и других 

знаменитости;
92530 – Делатност ботаничких и зоолошких вртова и 

других природних резервата;
92622 – Остале спортске активности;
92720 – Остале рекреативне активности на другом месту 

непоменуте.”

Члан 2.
Допуњује се члан 9. одлуке тако што се додаје став 2. 

који гласи:
„У случају одсутности и спречености директора ту-

ристичку организацију заступа и представља заменик ди-
ректора кога именује Управни одбор на период од четири 
године.”

Члан 3.
У осталом делу одлука остаје непромењена.

Члан 4.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-107/2010, 7. јула 2010. године

Председник
Милан Рајковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници 
одржаној 7. јула 2010. године, на основу члана 18. Закона о 
јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 
79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр.др.закона и 83/2005 – 
испр.др.закона) члана 27. Статута градске општине Вождо-
вац („Службени лист града Београда”, број 43/I/08 и 15/10) 
и члана 8. Одлуке о оснивању Туристичке организације 
Вождовца („Службени лист града Београда”, број 11/10) до-
нела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГА

НИЗАЦИЈЕ ВОЖДОВЦА

1. Именује се Миодраг Поповић, дипломирани новинар 
– менаџер у медијима, за директора Туристичке организа-
ције Вождовца, на период од четири године.

2. Решење објавити у „Службеном листу града Београ-
да”.

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-108/2010, 7. јула 2010. године

Председник
Милан Рајковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници 
одржаној 7. јула 2010. године, на основу члана 20. Закона о 
јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 
79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр.др.закона и 83/2005 – 
испр.др.закона) члана 27. Статута градске општине Вождо-
вац („Службени лист града Београда”, бр. 43/I/08 и 15/10) и 
чл. 10. Одлуке о оснивању Туристичке организације Вождо-
вца („Службени лист града Београда”, број 11/10) донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЖДОВЦА

1. Именују се чланови Управног одбора Туристичке ор-
ганизације Вождовца:
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– за председника Управног одбора именује се Драгослав 
Шолак,

– за чланове Управног одбора именују се:
Драган Остојић,
Предраг Ђурђев.
2. Мандат чланова првог Управног одбора Туристичке 

организације Вождовца траје до почетка рада Туристичке 
организације.

3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-109/2010, 7. јула 2010. године

Председник
Милан Рајковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 7. јула 2010. године, на основу чл. 41, 42. и 43. Статута 
градске општине Вождовац („Службени лист града Београ-
да”, бр. 43/I/08 и 15/10) и чл. 45, 46. и 47. Пословника о раду 
Скупштине градске општине Вождовац („Службени лист 
града Београда”, број 46/I/08) донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА 

ПОЉОПРИВРЕДУ

1. У тачки 2. Решења о образовању Савета за пољопри-
вреду („Службени лист града Београда”, бр. 3/10 и 4/10) 
врши се следећа измена:

– разрешава се члан Савета Драго Трифуновић, из реда 
грађана,

– бира се за члана Душан Дробњак, из реда грађана.

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-110/2010, 7. јула 2010. године

Председник
Милан Рајковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници 
одржаној 7. јула 2010. године, на основу члана 27. Статута 
градске општине Вождовац („Службени лист града Бео-
града”, бр. 43/I/08 и 15/10) и чл. 2. и 3. Одлуке о образовању 
и утврђивању подручја месних заједница на територији 
општине Вождовац донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ САВЕТА 
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА „БЕЛИ ПОТОК”, „ПИНОСАВА” 

И „ЗУЦЕ”

1. У тачки 2. Решења о разрешењу и избору Савета мес-
них заједница „Бели Поток”, „Пиносава” и „Зуце” („Службени 
лист града Београда”, бр. 3/10 и 11.10) врши се следећа измена:

– разрешава се заменик председника Драгомир Трифу-
новић,

– бира се за заменика председника Драгиша Драшковић.

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-111/2010, 7. јула 2010. године

Председник
Милан Рајковић, с. р.

ВРАЧАР

Скупштина градске општине Врачар на седници одр-
жаној 7. јула 2010. године, на основу члана 30. став 1. члана 
43. став 1. и члана 63. став 1. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, број 54/2009), члана 20. став 1. та-
чка 3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС”, број 129/2007) и члана 15. став 1. тачка 2 Статута град-
ске општине Врачар („Службени лист града Београда”, бр. 
45/2008 и 17/2010), донела је

ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР 

ЗА 2010. ГОДИНУ

Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине Врачар за 2010. 

годину („Службени лист града Београда”, бр. 62/I/2009, 
17/2010 и 21/2010), (у даљем тексту: одлука), у члану 1. став 
1. број „623.290.000,00” замењује се бројем „488.290.000,00”.

Члан 2.
Члан 2. одлуке мења се и гласи:
„Приходи и примања из члана 1. став 1. ове одлуке 

састоје се од прихода и примања утврђених Одлуком о из-
менама и допунама Одлуке о обиму средстава за вршење 
послова града и градских општина и утврђивању прихода и 
примања који припадају граду, односно градским општина-
ма у 2010. години.”

Члан 3.
Члан 3. одлуке, мења се и гласи:
„Планирана средства за потрошњу градске општине Вра-

чар за 2010. годину према Одлуци о изменама и допунама 
Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и град-
ских општина и утврђивању прихода и примања који при-
падају граду, односно градским општинама у 2010. години, 
утврђена су у укупном износу од 488.290.000,00 динара.”

Члан 4.
Члан 5. став 2. одлуке мења се и гласи:
„Средства из става 1. алинеје прва и друга овог члана 

распоређују се за исте намене за које су и била распоређена 
или добијена у претходним годинама.

Пренета неутрошена средства распоређеног суфици-
та из 2008. и ранијих година из става 1. алинеја трећа овог 
члана распоређују се за исте намене за које су и била распо-
ређена у износу од 96.135.196,29 динара, док се средствима 
у износу од 4.707.294,54 динара мења намена и распоређују 
се за текуће поправке и одржавање.

Пренета неутрошена средства распоређеног закупа 
из 2009. и ранијих година из става 1. алинеја четврта овог 
члана распоређују се за исте намене за које су и била распо-
ређена у износу од 276.871.958,10 динара, док се средствима 
у износу од 49.296.957,61 динара мења намена и распоређују 
се за следеће намене:

– 10.170.653,25 динара – за текуће поправке и одржа-
вање – распоређени приход од закупа из 2008. године;

– 27.558.878,40 динара – за текуће поправке и одржа-
вање – распоређени приход од закупа из 2009. године;

– 1.339.528,95 динара – за текуће поправке и одржавање 
– распоређени приход од закупа из 2007. године за уређење 
паркова;

– 10.227.897,01 динара – за текуће поправке и одржа-
вање фасада на Врачару по пројекту „Да лепше изгледа” – 
распоређени приход од закупа из 2009. године.”
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Члан 5.
Члан 6. одлуке, мења се и гласи:
„Део наменских средстава из члана 3. ове одлуке у изно-

су од 128.567.692,16 динара од закупа, користиће се у складу 
са Законом о финансирању локалне самоуправе („Службе-
ни гласник РС”, број 62/2006) и Одлуком о изменама и до-
пунама Одлуке о обиму средстава за вршење послова града 
и градских општина и утврђивању прихода и примања који 
припадају граду, односно градским општинама у 2010. го-
дини, за куповину, изградњу, текуће поправке и одржавање 
зграда и објеката и набавку и одржавање опреме, и то:

– 554.852,25 динара за текуће поправке и одржавање;
– 10.000.000,00 динара за машине и опрему за 

унапређење образовања на Врачару;
– 3.149.543,26 динара – текуће поправке и одржавање – 

за квалитетније здравствене услуге – уређење Дома здравља 
„Врачар”;

– 2.050.327,55 динара за текуће поправке и одржавање 
Дечјег рекреационог центра „Шупља стена” и прилаза око 
објекта;

– 768.621,25 динара за текуће поправке и одржавање за 
уређење паркова;

– 1.099.596,93 динара за текуће поправке и одржавање – 
уређење зелених површина и урбаних џепова на Врачару;

– 4.273.062,00 динара за текуће поправке и одржавање – 
уређење и улепшавање простора око Каленић пијаце;

– 200.000,00 динара за текуће поправке и одржавање – 
уређење улица на Врачару у циљу повећања безбедности у 
саобраћају „За безбедније кретање врачарским улицама и 
тротоарима”;

– 200.000,00 динара за текуће поправке и одржавање – 
унапређење паркинг система и паркинг простора на Врачару;

– 100.000,00 динара – текуће поправке и одржавање – 
реализација пројекта „За безбедније лифтове на Врачару”;

– 81.875.834,68 динара – текуће дотације и трансфери – 
за текуће поправке и одржавање Установе рекреативно об-
разовни центар „Врачар”, Београд;

– 100.000,00 динара за текућу резерву – увођење мера за 
повећање безбедности у школама, школским двориштима и 
околини школа;

– 5.000.000,00 динара – текуће дотације и трансфери за 
текуће поправке и одржавање – за унапређење спортских 
активности на Врачару – ЦФК „Врачар” и спортски терени 
и њихове околине;

– 800.000,00 динара за текуће поправке и одржавање – 
санација и адаптација простора у улици Симе Игуманова 
4 за реализацију програма „Служба дневног боравка зави-
сних, одраслих и старих лица”;

– 3.900.000,00 динара за машине и опрему – санација 
и адаптација простора у улици Симе Игуманова 4 за реа-
лизацију програма „Служба дневног боравка зависних, 
одраслих и старих лица”;

– 14.200.000,00 динара за текуће поправке и одржавање 
ЈП „Пословни простор Врачар”;

– 195.854,24 динара за машине и опрему ЈП „Пословни 
простор Врачар”;

– 100.000,00 динара за нематеријалну имовину ЈП ’По-
словни простор Врачар’.”

Члан 6.
Члан 24. одлуке, мења се и гласи:
„Приходи и примања по врстама и расходи и издаци по 

основним наменама утврђују се у следећим износима:

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА БУЏЕТА И ЊИХОВ РАСПОРЕД ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР–ДЕЦЕМБАР 
2010. ГОДИНЕ

Приходи

Извор 
фин.

Економска 
клас. Врста прихода План I–ХII 2010.

01 711 Порез на земљиште 747.000,00 
01 713 Порез на имовину 62.344.000,00 
01 714,716,741 Локалне комуналне таксе 125.483.000,00 
01 733 Текући трансфери од других нивоа власти 48.269.000,00 
01 741 Камате 49.265.000,00 
01 742 Општинске административне таксе 2.245.000,00 
01 742 Приходи које својом делатношћу остварују општински органи 365.000,00 
01 742 ПДВ на закуп који је наплаћен кроз закупнину 43.867.000,00 
01 743 Приходи од новчаних казни 411.000,00 
01 743 Приходи од мандатних казни 384.000,00 
01 745 Остали приходи у корист нивоа општина 26.302.307,84 
    I Укупно текући приходи без закупа 359.682.307,84 

01 742 Приходи од давања у закуп објеката 128.567.692,16 
01 711 Самодопринос 40.000,00 
    II Укупно наменски приходи 128.607.692,16 
    III Укупни текући приходи буџета са наменским приходима (I+II) 488.290.000,00 

15 321
Пренети неутрошени наменски трансфери од града и републике из 2009. и 
ранијих година 77.471.914,07 

15 321
Пренета неутрошена средства текућих трансфера од физичких и правних лица 
(донације) из 2009. и ранијих година 2.429.079,08 
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Извор 
фин.

Економска 
клас. Врста прихода План I–ХII 2010.

13 321 Пренета неутрошена средства распоређеног суфицита из 2008. и ранијих година 100.842.490,83 
13 321 Пренета средства суфицита из 2009. године 2.082.331,55 
13 321 Пренета неутрошена средства распоређеног закупа из 2009. и ранијих година 326.168.915,71 
13 321 Пренета средства више оствареног закупа из 2009. године који није био распоређен 38.179.700,36 
    IV Укупно пренета средства 547.174.431,60 
    ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА (III+IV) 1.035.464.431,60 
    V Додатни приходи – рефундације и други приходи и примања 15.545.500,00 
    УКУПНИ ПРИХОДИ (III+IV+V) 1.051.009.931,60 

Издаци

Е.к. Опис

Укупан обим 
средстава из 

буџета у 2010. 
години

Издаци из 
додатних прихода 

органа у 2010. 
години 

Укупно 2010.

1 2 3 4 5(3+4)
41 Расходи за запослене 209.942.347,85 170.000,00 210.112.347,85 

411 Плате и додаци запослених 155.891.000,00   155.891.000,00 
412 Социјални доприноси на терет послодавца 27.910.000,00   27.910.000,00 
413 Накнаде у натури 3.506.000,00 20.000,00 3.526.000,00 
414 Социјална давања запосленима 12.058.000,00 80.000,00 12.138.000,00 
415 Накнаде за запослене 6.750.347,85 60.000,00 6.810.347,85 
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 3.827.000,00 10.000,00 3.837.000,00 
42 Коришћење услуга и робе 304.851.640,52 14.705.500,00 319.557.140,52 

421 Стални трошкови 29.820.406,79 13.875.500,00 43.695.906,79 
422 Трошкови путовања 886.500,00 75.000,00 961.500,00 
423 Услуге по уговору 37.216.526,76 435.000,00 37.651.526,76 
424 Специјализоване услуге 5.156.192,99   5.156.192,99 
425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјал) 222.547.570,42 140.000,00 222.687.570,42 
426 Материјал 9.224.443,56 180.000,00 9.404.443,56 
43 Амортизација некретнина и опреме   10.000,00 10.000,00 

431 Амортизација некретнина и опреме   10.000,00 10.000,00 
46 Трансфери осталим нивоима власти 140.410.180,32   140.410.180,32 

463 Трансфери осталим нивоима власти 15.410.180,32   15.410.180,32 
465 Остале текуће дотације и трансфери 125.000.000,00   125.000.000,00 
47 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 9.679.517,80   9.679.517,80 

472 Накнаде из буџета за децу и породицу 1.902.000,00   1.902.000,00 
472 Накнаде из буџета у случају смрти 300.000,00   300.000,00 
472 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 4.250.517,80   4.250.517,80 
472 Накнаде из буџета за оджавање културних манифестација 2.927.000,00   2.927.000,00 
472 Остале накнаде из буџета 300.000,00   300.000,00 
48 Остали расходи 56.745.699,00 660.000,00 57.405.699,00 

481 Дотације невладиним организацијама 4.008.688,00   4.008.688,00 
481 Дотације политичким странкама 560.021,00   560.021,00 
481 Дотације за одржавање спортских манифестација 3.636.990,00   3.636.990,00 

482
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа 
власти другом и ПДВ 48.490.000,00 660.000,00 49.150.000,00 

483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 50.000,00   50.000,00 
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1 2 3 4 5(3+4)
49 Резерве 143.982.015,50   143.982.015,50 

499 Стална резерва 5.909.460,28   5.909.460,28 
499 Текућа резерва 138.072.555,22   138.072.555,22 
51 Основна средства 169.853.030,61   169.853.030,61 

511 Зграде и грађевински објекти 111.289.114,15   111.289.114,15 
512 Машине и опрема 58.436.300,44   58.436.300,44 
513 Остала основна средства      
515 Нематеријална имовина 127.616,02   127.616,02 

  УКУПНО 1.035.464.431,60 15.545.500,00 1.051.009.931,60 

Члан 7.
Члан 28. одлуке, мења се и гласи:
„Приходи и примања и расходи и издаци буџета градске општине Врачар из члана 24. ове одлуке распоређују се на сле-

деће кориснике и то:

ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД I–XII 2010. ГОДИНЕ

Ра
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Опис
Укупан оквир 

I–XII 
2010. године 

Издаци из 
додатних 

прихода органа 
I–XII 

2010. године

Укупни 
расходи 

I–XII 2010. 
године

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

1 1        
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ФУНКЦИОНЕРИ      

    110      
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални посло-
ви и спољни послови      

      1 01 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 48.512.470,00   48.512.470,00 
      2 01 412 Социјални доприноси на терет послодавца 8.586.730,00   8.586.730,00 
      3 01 413 Накнаде у натури 630.000,00   630.000,00 
      4 01 414 Социјална давања запосленима 250.000,00   250.000,00 
      5 01 415 Накнаде трошкова за запослене 1.266.374,81   1.266.374,81 
      6 01 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.259.000,00   1.259.000,00 
      7 01 421 Стални трошкови      
      8 01 422 Трошкови путовања 500.000,00   500.000,00 

      9 01 423

Услуге по уговору (ова апропријација намењена је за: прославу 
општинске славе, протокол, репрезентацију и друге услуге по 
уговору) 2.371.885,10   2.371.885,10 

      10 01 426 Материјал 1.117.641,56   1.117.641,56 
      11 01 482 Порези, обавезне таксе и казне      
            Извори финансирања за функцију 110      
        01   Приходи из буџета 64.494.101,47   64.494.101,47 
        04   Сопствени приходи      
            Укупно за функцију 110 64.494.101,47   64.494.101,47 
            Извори финансирања за Раздео 1      
        01   Приходи из буџета 64.494.101,47   64.494.101,47 
        04   Сопствени приходи      
            Укупно за раздео 1 64.494.101,47   64.494.101,47 
2 1         ОПШТИНСКА УПРАВА      

    410      
Општи економски и комерцијални послови по питању рада и 
остали послови      

      12 01 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 91.432.530,00   91.432.530,00 
      13 01 412 Социјални доприноси на терет послодавца 16.468.270,00   16.468.270,00 
      14 01 413 Накнаде у натури 2.840.000,00   2.840.000,00 
      15 01 414 Социјална давања запосленима 11.758.000,00   11.758.000,00 
      16 01 415 Накнаде трошкова за запослене 4.253.973,04   4.253.973,04 
      17 01 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 0,00   0,00 
      18 01 421 Стални трошкови 23.160.555,67   23.160.555,67 

      19 15 421
Стални трошкови – пренета преостала средства донације 
„Паркинг сервиса’’ 11.851,12   11.851,12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(8+9)

      20 01 422 Трошкови путовања 300.000,00   300.000,00 

      21 01 423

Услуге по уговору (ова апропријација намењена је за: услуге у 
информисању грађана, консалтинг услуге, услуге оглашавања, 
услуге ревизије, услуге израде пројеката, услуге израде софтве-
ра, услуге ЗИС-а, штампање публикација, услуге коричења и 
друге услуге по уговору) 9.562.688,06   9.562.688,06 

      22 01 423
Услуге образовања и усавршавања запослених (семинари, кон-
султације, обука за рад на компјутерима и програмима и сл.) 200.000,00   200.000,00 

      23 01 423 Услуге по уговору за трошкове вештачења 50.000,00   50.000,00 

      24 13 423
Услуге образовања и усавршавања запослених (обука за рад на 
компјутерима и сл.) – распоређени суфицит из 2006. године 175.650,00   175.650,00 

      25 13 423

Услуге по уговору за пројектовање система за менаџмент 
квалитетом у општини Врачар по стандарду ISO 9001:2000 – 
распоређени суфицит из 2006. године 836.594,40   836.594,40 

      26 13 423

Услуге по уговору које нису предвиђене буџетом – спровођење 
пројекта „Јединствена база података матичних књига” – распо-
ређени суфицит из 2008. године 837.379,12   837.379,12 

      26-1 13 423

Услуге по уговору које нису предвиђене буџетом – „Службени 
лист града Београда” – за објављивање одлука Скупштине и 
органа градске општине Врачар за 2009. годину 457.650,00   457.650,00 

      27 01 424 Специјализоване услуге 100.000,00   100.000,00 
      28 01 425 Текуће поправке и одржавање     0,00 

      28-1 13 425
Текуће поправке и одржавање – распоређени суфицит из 2008. 
и ранијих година 4.707.294,54   4.707.294,54 

      28-2 13 425
Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа 
из 2008. године 10.170.653,25   10.170.653,25 

      29 13 425
Tекуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа 
из 2009. године 32.567.199,96   32.567.199,96 

      30 01 425
Tекуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа 
из 2010. године 554.852,25   554.852,25 

      31 15 425
Текуће поправке и одржавање – пренета преостала средства 
донације „Паркинг сервиса’’ 1.731,00   1.731,00 

      32 13 425
Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа 
из 2007. године 907.274,49   907.274,49 

      33 13 425
Текуће поправке и одржавање рачунарске опреме – распоређе-
ни приход од закупа из 2008. године 250.612,00   250.612,00 

      34 01 426 Материјал 7.204.201,80   7.204.201,80 

      35 15 426
Материјал – пренета преостала средства донације „Паркинг 
сервиса’’ 602.500,00   602.500,00 

      36 01 482 Порези, обавезне таксе и казне 100.000,00   100.000,00 
      37 13 511 Климатизација – распоређени суфицит из ранијих година 2.761.339,64   2.761.339,64 

      38 15 511

Зграде и грађевински објекти – пренети капитални и текући 
трансфери од града за уређење и санацију фасаде зграде 
општине 39.353.147,52   39.353.147,52 

      39 15 511

Зграде и грађевински објекти – пренети капитални трансфер 
од града за израду климатизације и вентилације велике сале, 
сале за венчања, општинског услужног центра и шалтер сале 2.986.364,64   2.986.364,64 

      40 13 511
Зграде и грађевински објекти – распоређени приход од закупа 
из 2007. године 5.184.140,63   5.184.140,63 

      41 13 511

Зграде и грађевински објекти – распоређени приход од закупа 
из 2007. године за набавку опреме и реновирање управне згра-
де Градске општине Врачар 31.982.245,00   31.982.245,00 

      42 13 511
Зграде и грађевински објекти – распоређени приход од закупа 
из 2007. године за реновирање управне зграде 7.450.309,62   7.450.309,62 

      43 13 511
Зграде и грађевински објекти – распоређени суфицит из 2007. 
године 3.371.567,10   3.371.567,10 

      44 13 511
Зграде и грађевински објекти – распоређени приход од закупа 
из 2008. године 18.200.000,00   18.200.000,00 

      45 15 512
Машине и опрема – пренета средства донације „Паркинг 
сервиса’’ 46.251,04   46.251,04 

      46 13 512
Машине и опрема – распоређени приход од закупа из 2007. 
године 400.283,85   400.283,85 

      47 13 512 Машине и опрема – распоређени суфицит из 2007. године 6.870.423,88   6.870.423,88 

      48 13 512
Машине и опрема – распоређени приход од закупа из 2008. 
године 11.828.000,00   11.828.000,00 

      49 13 512
Машине и опрема – распоређени суфицит из 2008. године за 
набавку опреме за основне школе на Врачару 4.527.560,00   4.527.560,00 

      50 13 512
Машине и опрема – распоређени приход од закупа из 2009. 
године 17.192.510,80   17.192.510,80 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(8+9)

      51 01 512
Машине и опрема – приход од закупа из 2010. године за маши-
не и опрему за унапређење образовања на Врачару 10.000.000,00   10.000.000,00 

      52 01 513 Остала основна средства      
      53 01 515 Нематеријална имовина      
            Извори финансирања за функцију 410      
        01   Приходи из буџета 177.985.070,82   177.985.070,82 
        04   Сопствени приходи      
        13   Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 160.678.688,28   160.678.688,28 
        15   Неутрошена средства донација из претходних година 43.001.845,32   43.001.845,32 
            Укупно за функцију 410 381.665.604,42   381.665.604,42 
    411       Општи економски и комерцијални послови      

      54 15 421
Стални трошкови – пренети трансфер од Републике за реали-
зацују пројекта „Еко школа’’ 13.500,00   13.500,00 

      55 01 423 Услуге по уговору 495.056,48   495.056,48 
      56 01 423 Услуге по уговору – Канцеларија за младе 500.000,00   500.000,00 

      57 01 423
Услуге по уговору (идејно решење и штампање Годишњака и 
прослава малих матураната) 754.636,20   754.636,20 

      58 01 423 Услуге по уговору (међудржавна и међуопштинска сарадња) 100.000,00   100.000,00 

      59 13 423
Услуге по уговору за израду пројеката фонтана на Врачару – 
распоређени суфицит из 2006. године 1.076.000,00   1.076.000,00 

      60 15 423
Услуге по уговору – пренети трансфер од Града за реализацију 
пројекта „еШКОЛА’’ 3.086.219,32   3.086.219,32 

      61 15 423
Услуге по уговору – пренети трансфер од Републике за еколош-
ку заштиту 17.561,22   17.561,22 

      62 13 423
Услуге по уговору за обележавање објеката од значаја за 
општину Врачар – распоређени суфицит из 2007. године 236.626,00   236.626,00 

      63 13 423
Услуге по уговору – израда пројектне документације од значаја 
за општину Врачар – распоређени суфицит из 2008. године 2.500.000,00   2.500.000,00 

      64 13 423
Услуге по уговору – спровођење акције „За чистији Врачар” – 
распоређени суфицит из 2008. године 2.169.456,88   2.169.456,88 

      65 13 423

Услуге по уговору – привремени заступници за лица непозна-
тог пребивалишта односно боравишта – распоређени суфицит 
из 2008. године 50.000,00   50.000,00 

      66 13 423

Услуге по уговору – увођење система надзора – реализација 
пројекта „За бољу безбедност грађана на Врачару” – распоређе-
ни суфицит из 2008. године 2.449.346,00   2.449.346,00 

      67 15 424

Специјализоване услуге за уклањање бесправно подигнутих 
објеката и комунално уређење – пренета наменска средства 
трансфера од града 2.727.949,99   2.727.949,99 

      68 15 424

Специјализоване услуге за уклањање бесправно подигнутих 
објеката и комунално уређење -пренета наменска средства 
трансфера од града из 2009. године 1.976.780,00   1.976.780,00 

      69 13 424
Специјализоване услуге за уклањање бесправно подигнутих об-
јеката и комунално уређење – распоређени суфицит из 2008. године 351.463,00   351.463,00 

      70 13 425
Текуће поправке и одржавање Дома здравља „Врачар” – распо-
ређени приход од закупа из 2008. године 1.256.616,14   1.256.616,14 

      71 13 425
Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа 
из 2009. године за уређење Дома здравља „Врачар” 2.500.000,00   2.500.000,00 

      72 01 425

Текуће поправке и одржавање – за квалитетније здравствене 
услуге – распоређени приход од закупа из 2010. године за 
уређење Дома здравља „Врачар’’ 3.149.543,26   3.149.543,26 

      73 13 425
Текуће поправке и одржавање Дечјег рекреационог центра 
„Шупља стена” – распоређени приход од закупа из 2008. године 236.654,13   236.654,13 

      74 13 425

Текуће поправке и одржавање Дечјег рекреационог центра 
„Шупља стена” – распоређени приход од закупа из 2008. и 
ранијих година 2.475.869,81   2.475.869,81 

      75 13 425

Текуће поправке и одржавање Дечјег рекреационог центра 
„Шупља стена” и прилаза око објекта – распоређени приход од 
закупа из 2009. године 2.995.117,64   2.995.117,64 

      76 01 425

Текуће поправке и одржавање Дечјег рекреационог центра 
„Шупља стена” и прилаза око објекта – распоређени приход од 
закупа из 2010. године 2.050.327,55   2.050.327,55 

      77 13 425
Текуће поправке и одржавање Дечјег рекреационог центра 
„Шупља стена”-распоређени суфицит из 2008. године 2.351.908,89   2.351.908,89 

      78 13 425
Текуће поправке и одржавање – уређење објеката од значаја за 
општину Врачар – распоређени суфицит из 2008. године 5.650.000,00   5.650.000,00 

      79 13 425
Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 
2009. године за уређење и улепшавање улица и тргова на Врачару 4.520.971,78   4.520.971,78 
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      80 13 425
Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа 
из 2008. године за паркове, дечја игралишта и зелене параване 1.726.845,18   1.726.845,18 

      81 13 425
Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа 
из 2009. године за уређење зелених површина и паркова 6.518.366,83   6.518.366,83 

      81-1 13 425
Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа 
из 2007. године за уређење паркова 1.339.528,95   1.339.528,95 

      82 01 425
Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа 
из 2010. године за уређење паркова 768.621,25   768.621,25 

      83 01 425

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа 
из 2010. године за уређење зелених површина и урбаних џепова 
на Врачару 1.099.596,93   1.099.596,93 

      84 01 425

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа 
из 2010. године за уређење и улепшавање простора око Кале-
нић пијаце 4.273.062,00   4.273.062,00 

      85 01 425

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа 
из 2010. године за уређење улица на Врачару у циљу повећања 
безбедности у саобраћају – „За безбедније кретање врачарским 
улицама и тротоарима’’ 200.000,00   200.000,00 

      86 01 425

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа 
из 2010. године за унапређење паркинг система и паркинг 
простора на Врачару 200.000,00   200.000,00 

      87 13 425

Текуће поправке и одржавање – распоређени суфицит из 2006. 
године за поправку улаза зграда и преддворишта на Врачару по 
пројекту „Поправимо заједно” 80.681,70   80.681,70 

      88 13 425

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од 
закупа из 2008. године за поправку и одржавање улаза зграда, 
преддворишта и стаза око објеката на Врачару, по пројекту 
„Поправимо заједно” 2.451.340,28   2.451.340,28 

      89 13 425

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од 
закупа из 2009. године за поправку и одржавање улаза зграда, 
преддворишта и стаза око објеката на Врачару, по пројекту 
„Поправимо заједно” 2.800.000,00   2.800.000,00 

      89-1 13 425
Текуће поправке и одржавање фасада на Врачару по пројекту „Да
лепше изгледа” – распоређени приход од закупа из 2009. године 10.227.897,01   10.227.897,01 

      90 01 425

Текуће поправке и одржавање фасада на Врачару по пројекту 
„Да лепше изгледа” – распоређени приход од закупа из 2010. 
године 0,00   0,00 

      91 13 425
Текуће поправке и одржавање фасада на Врачару – пренета 
средства из ранијих година 5.070.375,39   5.070.375,39 

      92 15 425
Текуће поправке и одржавање фасада на Врачару – пренета 
наменска средства трансфера од Града 13.532.325,55   13.532.325,55 

      93 13 425
Текуће поправке и одржавање фасада на Врачару – распоређе-
ни приход од закупа из 2007. године 9.720.728,40   9.720.728,40 

      94 13 425
Текуће поправке и одржавање фасада на Врачару – распоређе-
ни приход од закупа из 2008. године 26.403.553,45   26.403.553,45 

      95 13 425
Текуће поправке и одржавање фасада на Врачару – распоређе-
ни суфицит из 2008. године 2.500.000,00   2.500.000,00 

      96 13 425
Текуће поправке и одржавање – распоређени суфицит из 2006. 
године за санацију спортских терена на Врачару 719.800,00   719.800,00 

      97 01 425

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа 
из 2010. године за унапређење спортских активности на Врача-
ру – ЦФК „Врачар” и спортски терени и њихове околине 0,00   0,00 

      98 01 425

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа 
из 2010. године за реализацију пројекта „За безбедније лифтове 
на Врачару’’ 100.000,00   100.000,00 

      99 15 425

Текуће поправке и одржавање – пренети трансфер од града за 
реконструкцију приземља зграде у улици Грчића Миленка број 
1, 3, 4а и 4б 1.684.398,43   1.684.398,43 

      100 13 425

Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа 
из 2007. године за уређење зграда државних институција које 
се налазе на Врачару – музеји, библиотеке, ОУП и слично 117.350,70   117.350,70 

      101 15 426
Материјал – пренети трансфер од Републике за реализацију 
пројекта „Еко школа” 100,20   100,20 

      102 15 463
Пренета средства трансфера од града за реализацију пројекта 
„е ШКОЛА’’ 6.882.584,20   6.882.584,20 

      102-1 13 465

Текуће дотације и трансфери за Установу Рекреативно образов-
ни центар „Врачар”, Београд – распоређени суфицит из 2008. 
године 13.124.165,32   13.124.165,32 

      102-2 01 465

Текуће дотације и трансфери – распоређени приход од закупа 
из 2010. године за текуће поправке и одржавање Установе 
Рекреативно-образовни центар „Врачар”, Београд 81.875.834,68   81.875.834,68 



15. јул 2010. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 25 – 21

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

      103 13 511
Зграде и грађевински објекти – распоређени приход од закупа 
из 2009. године за соларну електрану 0,00   0,00 

      104 13 511
Зграде и грађевински објекти – распоређени суфицит из 2008. 
године 0,00   0,00 

      105 13 512
Опрема за Дечји рекреациони центар „Шупља стена” – распо-
ређени приход од закупа из 2007. године 3.422.000,00   3.422.000,00 

      106 13 512
Опрема за Дечји рекреациони центар „Шупља стена” – распо-
ређени суфицит из 2008. године 0,00   0,00 

            Извори финансирања за функцију 411      
        01   Приходи из буџета 95.566.678,35   95.566.678,35 
        04   Сопствени приходи      
        13   Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 117.042.663,48   117.042.663,48 
        15   Неутрошена средства донација из претходних година 29.921.418,91   29.921.418,91 
            Укупно за функцију 411 242.530.760,74   242.530.760,74 
    020       Помоћ старим лицима      

      107 13 423
Услуге по уговору – спровођење акције „Подршка врачарским се-
ниоркама и сениорима” – распоређени суфицит из 2008. године 5.750.096,43   5.750.096,43 

      107-1 13 423
Услуге по уговору које нису предвиђене буџетом – помоћ и 
нега у кући 1.024.681,55   1.024.681,55 

      108 15 423

Услуге по уговору – реализација пројекта „Успостављање 
сервиса – агенције за психосоцијалну подршку и персоналну 
асистенцију” – геронтодомаћице, текући наменски трансфер 
(донација) у 2009. години 265.000,00   265.000,00 

            Извори финансирања за функцију 020      
        01   Приходи из буџета      
        04   Сопствени приходи      
        13   Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6.774.777,98   6.774.777,98 
        15   Неутрошена средства донација из претходних година 265.000,00   265.000,00 
            Укупно за функцију 020 7.039.777,98   7.039.777,98 
    040       Породица и деца      
      109 01 472 Накнаде из буџета за децу и породицу 800.000,00   800.000,00 
            Извори финансирања за функцију 040      
        01   Приходи из буџета 800.000,00   800.000,00 
        04   Сопствени приходи      
            Укупно за функцију 040 800.000,00   800.000,00 
    090       Накнаде за социјалну заштиту из буџета      
      110 01 472 Накнаде из буџета за децу и породицу 1.102.000,00   1.102.000,00 
      111 01 472 Накнаде из буџета у случају смрти 300.000,00   300.000,00 
      112 01 472 Остале накнаде из буџета 300.000,00   300.000,00 
            Извори финансирања за функцију 090      
        01   Приходи из буџета 1.702.000,00   1.702.000,00 
        04   Сопствени приходи      
            Укупно за функцију 090 1.702.000,00   1.702.000,00 
    160       Опште услуге које нису класификоване на другом месту      
            Дотације невладиним организацијама      

      113 01 481
Финансирање пројеката невладиних организација и удружења 
грађана према Одлуци СО Врачар 2.320.000,00   2.320.000,00 

      114 01 481 Дотације невладиним организацијама (једнократне помоћи) 1.688.688,00   1.688.688,00 
      115 01 481 Дотације политичким странкама (0,1%) 560.021,00   560.021,00 

      116 01 481
Дотације за суфинансирање спортских манифестација и про-
грама спортских организација 3.636.990,00   3.636.990,00 

      117 01 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 50.000,00   50.000,00 
      118 01 499 Стална резерва 600.000,00   600.000,00 
      119 13 499 Пренета средства сталне резерве из ранијих година 4.709.460,28   4.709.460,28 
      119-1 13 499 Пренета средства сталне резерве из 2009. године 600.000,00   600.000,00 
      120 01 499 Текућа резерва 18.500.000,00   18.500.000,00 
      121 01 499 Текућа резерва – планирани самодопринос 40.000,00   40.000,00 

      122 13 499

Текућа резерва – увођење система надзора – реализација проје-
кта „За бољу безбедност грађана на Врачару” – распоређени 
суфицит из 2008. године 133.800,00   133.800,00 

      123 13 499
Текућа резерва – распоређени суфицит из 2008. године за реа-
лизацију пројекта „За безбедније лифтове на Врачару’’ 1.091.500,00   1.091.500,00 

      124 15 499

Текућа резерва – пренета средства капиталних трансфера од 
Града из 2006. године на име надокнаде за загађивање животне 
средине 5.146.368,00   5.146.368,00 
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      125 15 499
Текућа резерва – пренета преостала средства донације „Паркинг 
сервиса” 1.501.228,12   1.501.228,12 

      126 15 499
Текућа резерва – пренета средства трансфера од Града за реа-
лизацију пројекта „еШКОЛА’’ 64.615,00   64.615,00 

      127 13 499

Текућа резерва – распоређени приход од закупа из 2007. године 
за набавку опреме и реновирање управне зграде градске 
општине Врачар 8.000.000,00   8.000.000,00 

      128 13 499
Текућа резерва – распоређени приход од закупа из 2008. године 
за зграде и грађевинске објекте и набавку опреме 12.800.000,00   12.800.000,00 

      129 13 499
Текућа резерва – распоређени приход од закупа из 2007. године 
за текуће поправке и одржавање 8.600.000,00   8.600.000,00 

      130 13 499
Текућа резерва – распоређени приход од закупа из 2008. године 
за текуће поправке и одржавање 13.758.328,58   13.758.328,58 

      131 13 499
Текућа резерва – распоређени приход од закупа из 2009. године 
за текуће поправке и одржавање 19.437.415,16   19.437.415,16 

      131-1 13 499
Текућа резерва – више остварени приход од закупа из 2009. 
године за текуће поправке и одржавање 38.179.700,36   38.179.700,36 

      132 13 499
Текућа резерва – распоређени приход од закупа из 2009. године 
за зграде и грађевинске објекте и набавку опреме 10.719.600,00   10.719.600,00 

      133 01 499

Текућа резерва – распоређени приход од закупа из 2010. 
године, увођење мера за повећање безбедности у школама, 
школским двориштима и околини школа 100.000,00   100.000,00 

            Извори финансирања за функцију 160      
        01   Приходи из буџета 27.495.699,00   27.495.699,00 
        04   Сопствени приходи      
        13   Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 118.029.804,38   118.029.804,38 
        15   Неутрошена средства донација из претходних година 6.712.211,12   6.712.211,12 
            Укупно за функцију 160 152.237.714,50   152.237.714,50 

    860      
Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом 
месту      

      133-1 13 465

Текуће дотације и трансфери – распоређени суфицит из 2008. 
године за унапређење спортских активности на Врачару – ЦФК 
„Врачар” и спортски терени и њихове околине 25.000.000,00   25.000.000,00 

      133-2 01 465

Текуће дотације и трансфери за текуће поправке и одржавање 
– распоређени приход од закупа из 2010. године за унапређење 
спортских активности на Врачару – ЦФК „Врачар” и спортски 
терени и њихове околине 5.000.000,00   5.000.000,00 

      134 01 472 Накнаде из буџета за културу, науку и спорт 1.900.000,00   1.900.000,00 
      135 01 472 Накнаде из буџета за одржавање културних манифестација 2.927.000,00   2.927.000,00 
            Извори финансирања за функцију 860      
        01   Приходи из буџета 9.827.000,00   9.827.000,00 
        04   Сопствени приходи      
        13   Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 25.000.000,00   25.000.000,00 
            Укупно за функцију 860 34.827.000,00   34.827.000,00 
    910       Предшколско и основно образовање      

      136 13 425

Текуће поправке и одржавање предшколских установа и 
објеката на Врачару – распоређени приход од закупа из 2008. 
године 1.702.419,74   1.702.419,74 

      137 13 425
Текуће поправке и одржавање предшколских установа и обје-
ката на Врачару – распоређени приход од закупа из 2009. године 2.080.234,36   2.080.234,36 

      138 13 425
Текуће поправке и одржавање школа и школских објеката на 
Врачару – распоређени приход од закупа из 2007. године 5.559.806,51   5.559.806,51 

      139 13 425
Текуће поправке и одржавање школа и школских објеката на 
Врачару – распоређени приход од закупа из 2008. године 13.087.475,44   13.087.475,44 

      140 13 425
Текуће поправке и одржавање школа и школских објеката на 
Врачару – распоређени приход од закупа из 2009. године 13.521.917,66   13.521.917,66 

      141 01 463 Трансфери основним школама за текуће поправке и одржавање 8.527.596,12   8.527.596,12 
            Извори финансирања за функцију 910      
        01   Приходи из буџета 8.527.596,12   8.527.596,12 
        04   Сопствени приходи      
        13   Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 35.951.853,71   35.951.853,71 
            Укупно за функцију 910 44.479.449,83   44.479.449,83 
    980       Образовање неклсификовано на другом месту      
      142 01 472 Накнаде из буџета за образовање 2.350.000,00   2.350.000,00 

      142-1 15 472

Накнаде из буџета за образовање – текући добровољни трансфер 
(донација) у 2009. години за спровођење акције награђивања 
ученика са територије општине Врачар 517,80   517,80 
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            Извори финансирања за функцију 980      
        01   Приходи из буџета 2.350.000,00   2.350.000,00 
        04   Сопствени приходи      
        15   Неутрошена средства донација из претходних година 517,80   517,80 
            Укупно за функцију 980 2.350.517,80   2.350.517,80 
            Месне заједнице      
    160       Опште услуге које нису класификоване на другом месту      
  1.1.         МЗ „Цветни трг’’      
      143 01 421 Стални трошкови      
      144 04 421 Стални трошкови   1.010.000,00 1.010.000,00 

      145 13 425
Текуће поправке и одржавање – Распоређени приход од закупа 
из 2007. године 21.500,00   21.500,00 

      146 13 425
Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа 
из 2009. године 1.800.000,00   1.800.000,00 

      147 04 425 Текуће поправке и одржавање   100.000,00 100.000,00 
      148 01 426 Материјал      
      149 04 426 Материјал   30.000,00 30.000,00 
      150 04 431 Амортизација некретнина и опреме   10.000,00 10.000,00 
      151 04 482 Порези, обавезне таксе и казне, ПДВ и порез на имовину   70.000,00 70.000,00 
      152 04 512 Машине и опрема      
            Извори финансирања за главу 1.1.      
        01   Приходи из буџета      
        04   Сопствени приходи   1.220.000,00 1.220.000,00 
        13   Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.821.500,00   1.821.500,00 
            Укупно за главу 1.1. 1.821.500,00 1.220.000,00 3.041.500,00 
    160       Опште услуге које нису класификоване на другом месту      
  1.2.         МЗ „Возарев крст‘‘      
      153 01 421 Стални трошкови 1.710.000,00   1.710.000,00 
      154 01 425 Текуће поправке и одржавање      
      155 01 426 Материјал      
            Извори финансирања за главу 1.2.      
        01   Приходи из буџета 1.710.000,00   1.710.000,00 
        04   Сопствени приходи      
            Укупно за главу 1.2. 1.710.000,00   1.710.000,00 
    160       Опште услуге које нису класификоване на другом месту      
  1.3.         МЗ „Војислав Илић”      
      156 01 421 Стални трошкови 400.000,00   400.000,00 

      157 13 425
Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа 
из 2009. године 81.839,20   81.839,20 

      158 01 426 Материјал      
            Извори финансирања за главу 1.3.      
        01   Приходи из буџета 400.000,00   400.000,00 
        04   Сопствени приходи      
        13   Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 81.839,20   81.839,20 
            Укупно за главу 1.3. 481.839,20   481.839,20 
    160       Опште услуге које нису класификоване на другом месту      
  1.4.         МЗ „Неимар”      
      159 01 421 Стални трошкови 165.000,00   165.000,00 

      160 13 425

Текуће поправке и одржавање – санација и адаптација прос-
тора у улици Симе Игуманова 4 за реализацију програма 
„Служба дневног боравка зависних, одраслих и старих лица” – 
распоређени суфицит из 2008. године 1.740.002,26   1.740.002,26 

      161 01 425

Текуће поправке и одржавање – санација и адаптација прос-
тора у улици Симе Игуманова 4 за реализацију програма 
„Служба дневног боравка зависних, одраслих и старих лица” – 
распоређени приход од закупа из 2010. године 800.000,00   800.000,00 

      162 01 426 Материјал      

      163 01 512

Машине и опрема – санација и адаптација простора у улици 
Симе Игуманова 4 за реализацију програма „Служба дневног 
боравка зависних, одраслих и старих лица” – распоређени 
приход од закупа из 2010. године 3.900.000,00   3.900.000,00 

      164 01 512 Машине и опрема      
            Извори финансирања за главу 1.4.      
        01   Приходи из буџета 4.865.000,00   4.865.000,00 
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        04   Сопствени приходи      
        13   Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.740.002,26   1.740.002,26 
            Укупно за главу 1.4. 6.605.002,26   6.605.002,26 
            Извори финансирања за функцију 160      
        01   Приходи из буџета 6.975.000,00   6.975.000,00 
        04   Сопствени приходи   1.220.000,00 1.220.000,00 
        13   Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3.643.341,46   3.643.341,46 
            Укупно за функцију 160 10.618.341,46 1.220.000,00 11.838.341,46 
  1.5. 620       ЈП „Пословни простор Врачар’’      
            Развој заједнице      
      165 01 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 15.946.000,00   15.946.000,00 
      166 01 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.855.000,00   2.855.000,00 
      167 01 413 Накнаде у натури 36.000,00   36.000,00 
      168 04 413 Накнаде у натури   20.000,00 20.000,00 
      169 01 414 Социјална давања запосленима 50.000,00   50.000,00 
      170 04 414 Социјална давања запосленима   80.000,00 80.000,00 
      171 01 415 Накнаде трошкова за запослене 1.230.000,00   1.230.000,00 
      172 04 415 Накнаде трошкова за запослене   60.000,00 60.000,00 
      173 01 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 2.568.000,00   2.568.000,00 
      174 04 416 Награде запосленима и остали посебни расходи   10.000,00 10.000,00 
      175 01 421 Стални трошкови 4.359.500,00   4.359.500,00 
      176 04 421 Стални трошкови   12.865.500,00 12.865.500,00 
      177 01 422 Трошкови путовања 86.500,00   86.500,00 
      178 04 422 Трошкови путовања   75.000,00 75.000,00 
      179 01 423 Услуге по уговору 2.250.000,00   2.250.000,00 
      180 04 423 Услуге по уговору   435.000,00 435.000,00 

      181 13 425
Текуће поправке и одржавање – пренети распоређени приход 
од закупа из 2008. године 29.492,33   29.492,33 

      182 13 425
Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа 
из 2009. године 41.784,18   41.784,18 

      183 01 425
Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа 
из 2010. године 14.200.000,00   14.200.000,00 

      184 04 425 Текуће поправке и одржавање   40.000,00 40.000,00 
      185 01 426 Материјал 300.000,00   300.000,00 
      186 04 426 Материјал   150.000,00 150.000,00 
      187 01 482 Порези, обавезне таксе и казне, ПДВ и порез на имовину 400.000,00   400.000,00 
      188 04 482 Порези, обавезне таксе и казне, ПДВ и порез на имовину   330.000,00 330.000,00 
      189 01 482 ПДВ на закуп који је наплаћен кроз закупнину 43.867.000,00   43.867.000,00 
      190 01 482 ПДВ на закуп 4.123.000,00   4.123.000,00 
      191 04 482 ПДВ на закуп и остали порези   260.000,00 260.000,00 

      192 13 512
Машине и опрема – распоређени приход од закупа из 2008. 
године 4.000,01   4.000,01 

      193 13 512
Машине и опрема – распоређени приход од закупа из 2009. 
године 49.416,62   49.416,62 

      194 01 512
Машине и опрема – распоређени приход од закупа из 2010. 
године 195.854,24   195.854,24 

      195 13 515
Нематеријална имовина – распоређени приход од закупа из 
2009. године 27.616,02   27.616,02 

      196 01 515
Нематеријална имовина – распоређени приход од закупа из 
2010. године 100.000,00   100.000,00 

            Извори финансирања за функцију 620      
        01   Приходи из буџета 92.566.854,24   92.566.854,24 
        04   Сопствени приходи   14.325.500,00 14.325.500,00 
        13   Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 152.309,16   152.309,16 
            Укупно за функцију 620 92.719.163,40 14.325.500,00 107.044.663,40 
            Извори финансирања за раздео 2      
        01   Приходи из буџета 423.795.898,53   423.795.898,53 
        04   Сопствени приходи   15.545.500,00 15.545.500,00 
        13   Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 467.273.438,45   467.273.438,45 
        15   Неутрошена средства донација из претходних година 79.900.993,15   79.900.993,15 
            Укупно за раздео 2 970.970.330,13 15.545.500,00 986.515.830,13 
            Укупно извори финансирања      
        01   Приходи из буџета 488.290.000,00   488.290.000,00 
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        04   Сопствени приходи   15.545.500,00 15.545.500,00 
        13   Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 467.273.438,45   467.273.438,45 
        15   Неутрошена средства донација из претходних година 79.900.993,15   79.900.993,15 
            УКУПНИ ИЗДАЦИ 1.035.464.431,60 15.545.500,00 1.051.009.931,60 

Члан 8.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-40/2010-VIII/1, 7. јула 2010. године

Председница
Јована Механџић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар на седници одржаној 7. јула 2010. године, на основу члана 19. став 1. тачка 2) и 3) 
и члана 25. став 1. тачка 6) подтачка (2) и (3) Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/2009), члана 20. 
став 1. тачка 10) и 25) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007) и члана 15. став 1. тачка 3. 
Статута градске општине Врачар („Службени лист града Београда”, бр. 45/2008 и 17/2010), донeла је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ ПРАВО КОРИШЋЕЊА 

ИМА ОПШТИНА ВРАЧАР

Члан 1.
У Одлуци о утврђивању закупнине за пословни простор на коме право коришћења има општина Врачар („Службе-

ни лист града Београда”, бр. 23/2000, 6/2001, 15/2001, 28/2001, 12/2002, 32/2002, 36/2004, 7/2005, 6/2006, 22/2007, 44/2007, 
45/2007, 56/2008, 62/I/2009 и 21/2010), (у даљем тексту: Одлука), у члану 2. табела се мења и гласи:

„ (дин/m2 месечно)

Врста пословног простора
Зоне

Екстра I
а) Канцеларије – за област 12 и 13 (образовање, здравство, социјална заштита, 

наука и култура) 301,60 265,20
 Канцеларије – за област 14 (политичке странке, удружења грађана, друштвене 
организације и др.) 637,40 356,30

Канцеларије – за остале делатности 637,40 537,60
б) Магацини 544,90 453,70

в) Локали 906,20 756,60

г) Занатска делатност 906,20 526,70

Делатност ретких заната (израда народних одела, бачви, каца, дугмета, дрвомоделарска 
и дуборезачка, корпарско-плетарска, израда ужади, ткачка, вуновлачарска, јорганџијска, 
котларско-казанџијска, сарачка, воскарска, производња сода воде и ковачка)

544,90 356,30
д) Атељеи 150,90 132,50

Сликарски и вајарски атељеи 45,00 45,00

ђ) Витрине 150,90 150,90

е) Производне хале 544,90 265,30

ж) Верске заједнице 251,70 211,70

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-40/2010-VIII/7, 7. јула 2010. године

Председница
Јована Механџић, с. р.
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Скупштина градске општине Врачар на седници одржа-
ној 7. јула 2010. године, на основу члана 52. став 1. и 2. По-
словника Скупштине градске општине Врачар („Службени 
лист града Београда”, бр. 37/2008 и 6/2009) донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА СТАЛНОГ РАДНОГ ТЕЛА 

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

1. Разрешава се Игор Гаталица чланства у Савету за еко-
логију и комуналне послове Скупштине градске општине 
Врачар.

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

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-40/2010-VIII/3, 7. јула 2010. године

Председница
Јована Механџић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар на седници одр-
жаној 7. јула 2010. године, на основу члана 51. Пословника 
Скупштине градске општине Врачар („Службени лист гра-
да Београда”, бр. 37/2008 и 6/2009) донела je

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА СТАЛНОГ РАДНОГ ТЕЛА 
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

1. Бира се Антун Дајч за члана Савета за екологију и ко-
муналне послове.

2. Мандат члана сталног радног тела је четири године, 
односно до истека мандата ове Скупштине.

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

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-40/2010-VIII/4, 7. јула 2010. године

Председница
Јована Механџић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар на седници одржа-
ној 7. јула 2010. године, на основу члана 14. став 1. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/2007 
и 34/2010 – одлука УС) и члана 15. став 1. тачка 10. Статута 
градске општине Врачар („Службени лист града Београда”, 
број 45/2008 и 17/2010), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КО-
МИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР У СТАЛНОМ 

САСТАВУ

1. Мења се Решење о именовању Изборне комисије град-
ске општине Врачар у сталном саставу („Службемни лист 
града Београда”, број 4/2008) тако што се у ставу 1. тачка 10, 
уместо члана Изборне комисије градске општине Врачар 
у сталном саставу Јованке Савиншек (Г17 ПЛУС), именује 
Биљана Радојичић (Г17 ПЛУС).

2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-40/2010-VIII/9, 7. јула 2010. године

Председница
Јована Механџић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар на седници одржаној 
7. јула 2010. године, на основу члана 18. став 1. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/2005 – 
др. закон, 81/2005 – испр. др. закона и 83/2005 – испр. др. за-
кона), члана 38. став 2, члана 39. и члана 40. став 1. Статута 
Народног универзитета „Божидар Аџија”, број 01-4-956/1 од 
13.05.2005. године, број 01-1092/1 од 8. септембра 2008. године 
и број 01-1029/2 од 29. марта 2010. године и члана 15. став 1. 
тачка 13) Статута градске општине Врачар („Службени лист 
града Београда”, број 45/2008 и 17/2010), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ УНИВЕР-

ЗИТЕТА „БОЖИДАР АЏИЈА”

1. Именује се Ратомир Анђелковић за директора Народ-
ног универзитета „Божидар Аџија”, са 15. јулом 2010. године.

2. Именовање се врши на период од четири године.
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-40/2010-VIII/8, 7. јула 2010. године

Председница
Јована Механџић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар на седници одржа-
ној 7. јула 2010. године на основу члана 14. став 1. Закона 
о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Службени гласник РС’’, бр. 25/2000, 25/2002, 
107/2005, 108/2005 – испр. и 123/2007 – др. закон), члана 21. 
став 3. Статута Јавног предузећа за управљање пословним 
простором „Пословни простор Врачар” Београд, Његошева 
77 (пречишћен текст – „Службени лист града Београда”, бр. 
7/2003, 9/2007), члана 32. тачка 9) Закона о локалној самоу-
прави („Службени гласник РС”, бр. 129/2007) и члана 15. та-
чка 13) Статута градске општине Врачар („Службени лист 
града Београда”, бр. 45/2008, 17/2010), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ „ПОСЛОВНИ 
ПРОСТОР ВРАЧАР” БЕОГРАД, ЊЕГОШЕВА 77

1. Разрешава се директор Јавног предузећа за упра-
вљање пословним простором „Пословни простор Врачар” 
Београд, Његошева 77, Александар Ђурашиновић.

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

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-40/2010-VIII/5, 7. јула 2010. године

Председница
Јована Механџић, с. р.
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Скупштина градске општине Врачар на седници 
одржаној 7. јула 2010. године на основу члана 14. став 
1. Закона о јавним предузећима и обављању делат-
ности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 
25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 – испр. и 123/2007 
– др. закон), члана 21. став 4. Статута Јавног предузећа 
за управљање пословним простором „Пословни прос-
тор Врачар” Београд, Његошева 77 (пречишћен текст – 
„Службени лист града Београда”, бр. 7/2003, 9/2007), чла-
на 32. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС”, бр. 129/2007) и члана 15. тачка 13) Статута 
градске општине Врачар („Службени лист града Београ-
да”, бр. 45/2008, 17/2010) донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИМ 

ПРОСТОРОМ „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ВРАЧАР” 
БЕОГРАД, ЊЕГОШЕВА 77

1. Именује се Михаил Самофалов за вршиоца дуж-
ности директора Јавног предузећа за управљање послов-
ним простором „Пословни простор Врачар” Београд, 
Његошева 77.

2. Именовање се врши на период од најдуже једне го-
дине.

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

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-40/2010-VIII/6, 7. јул 2010. године

Председница
Јована Механџић, с. р.

НОВИ БЕОГРАД

Скупштина градске општине Нови Београд на седници 
одржаној 5. јула 2010. године, на основу члана 47. Закона о 
буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/09), чла-
на 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
број 129/07) и члана 18.Статута градске општине Нови Бео-
град („Службени лист града Београда”, број 43/08), доноси

ОДЛУКУ
О ДРУГОМ ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИ-

НЕ НОВИ БЕОГРАД ЗА 2010. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Члан 1. одлуке мења се и гласи:
„Укупни приходи буџета градске општине Нови Београд 

за 2010. годину (у даљем тексту: буџет), утврђени су Одлуком 
о изменама и допунама одлуке о обиму средстава за вршење 
послова града и градских општина и утврђивању прихода и 
примања који припадају граду, односно градским општинама 
у 2010. години.”

Члан 2
Члан 2. одлуке мења се и гласи:
„Годишњи обим средстава у 2010. години за буџет град-

ске општине Нови Београд износи 610.462.000 динара.”

Члан 3.
У члану 8. одлуке, функционална класификација 820 Ус-

луге културе, економска класификација 511 Зграде и грађе-
вински објекти замењује се функционалном класифика-
цијом 410 Јавно предузеће Пословни простор и економском 
класификацијом 423 Услуге по уговору.

Члан 4.
Члан 13. одлуке мења се и гласи:
„Део вишка прихода – суфицита оствареног из текућих прихода у 2008. години у износу од 97.494.681,00 динара прено-

си се у 2010. годину и распоређује на:
(у дин)

Функц. клас. Ек. клас. Врста расхода Преноси се 
у 2010. годину

    Раздео 1  
620   Развој заједнице  

423  Услуге по уговору – Пројектовање за рампе  1.000.000
  425 Текуће поправке и одржавање  
    Рампе за инвалиде 8,500,000
    Уређење дечјих игралишта 58.279.617
    Укупно 620 67.779.617
    Укупно раздео 1 67.779.617
    Раздео 2  

130   Опште јавне услуге  
  511 Зграде и грађевински објекти 2,153,064
  512 Машине и опрема 6.000.000
    Минибус  
    Укупно 130 8,153,064

410  Јавно предузеће Пословни простор  
  425  Текуће поправке и одржавање 21.562.000
    Инвестиционо одржавање и санација биоскопа Фонтана  
    Укупно 410  21.562.000
    Укупно раздео 2 29.715.064
    Свега 1+2 97,494,681
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Члан 5.
Члан 17 . мења се и гласи:
„Укупни приходи по врстама утврђују се у следећим износима:

у динарима
Екон. 
клас. Приходи Буџет 2010.

7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
71 Порези

711 Самодопринос 62,000
711 Земљиште 9,339,000
713 Порез на имовину 139,516,000
713 Порез на наслеђе и поклон 75,730,000
714 Локалне комуналне таксе 146,006,000

Свега 71 370,653,000
73 Донације и трансфери

733 Трансфер из буџета града 104,394,000
Свега 73 104,394,000

74 Други приходи
741 Приход од камата 20,144,000
742 Приход од закупа пословног простора (са ПДВ-ом) 89,017,000
742 Општинске административне таксе 6,229,000
742 Приходи које својом делатношћу остварују општински органи, организације и службе 17,505,000
743 Приходи од новчаних казни 928,000
743 Приходи од мандатних казни 1,152,000
745 Остали приходи 440,000

Свега 74 135,415,000
Свега 7 610,462,000
УКУПНИ ПРИХОДИ 610,462,000

Сопствена средства буџетских корисника у 2010. години
Jaвно предузеће Пословни простор 89,092,000.00
Месне заједнице 4,142,000.00
Центар за развој и локалну економију 1,200,000.00
Новобеоградска културна мрежа 880,000.00
Укупно 95,314,000.00

Свега приходи: 705.776.000 динара

Члан 6.
Члан 18. одлуке мења се и гласи
„Издаци буџета по основним наменама, утврђени су у следећим износима и то:”

(у дин.)

Економ. 
класиф. Опис Средства буџета 

у динарима
Сопствени 

приходи Укупно

41 Расходи за запослене 304,840,000 9,937,000 314,777,000
411 Плате, додаци и накнаде запослених 230,463,000 4,369,000 234,832,000
412 Социјални доприноси на терет послодавца 41,002,000 778,000 41,780,000
413 Накнаде у натури 1,815,000 120,000 1,935,000
414 Социјална давања запосленима 2,350,000 2,770,000 5,120,000
415 Накнаде трошкова за запослене 17,300,000 1,000,000 18,300,000
416 Награде и остали посебни расходи 10,910,000 900,000 11,810,000
417 Одборнички додатак 1,000,000 0 1,000,000
42 Коришћење услуга и робе 196,489,000 48,851,000 245,340,000

421 Стални трошкови 46,415,100 13,920,000 60,335,100
422 Трошкови путовања 2,143,000 340,000 2,483,000
423 Услуге по уговору 43,074,900 9,995,800 53,070,700
424 Специјализоване услуге 7,265,000 300,000 7,565,000
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Економ. 
класиф. Опис Средства буџета 

у динарима
Сопствени 

приходи Укупно

425 Текуће поправке и одржавање 84,591,000 22,342,000 106,933,000
426 Материјал 13,000,000 1,953,200 14,953,200
44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 0 1,000,000 1,000,000

444 Пратећи трошкови задуживања 0 1,000,000 1,000,000
46 Донације, дотације и трансфери 45,300,000 200,000 45,500,000

463 Трансфери осталим нивоима власти 45,300,000 0 45,300,000
465 Остале донације и дотације 0 200,000 200,000
47 Социјално осигурање и социјална заштита 3,026,000 0 3,026,000

472 Накнаде за социјалну заштиту 3,026,000 0 3,026,000
48 Остали расходи 20,278,000 5,621,000 25,899,000

481 Донације невладиним организацијама 1,300,000 0 1,300,000
482 Порези, обавезне таксе и казне 18,978,000 5,421,000 24,399,000
483 Новчане казне и пенали 200,000 200,000
499 Средства резерве 5,500,000 0 5,500,000

49911 Стална резерва 500,000 0 500,000
49912 Текућа резерва 5,000,000 0 5,000,000

51 Основна средства 35,029,000 29,705,000 64,734,000
511 Зграде и грађевински објекти 17,529,000 26,485,000 44,014,000
512 Машине и опрема 12,500,000 3,220,000 15,720,000
515 Нематеријална имовина 5,000,000 0 5,000,000

УКУПНИ РАСХОДИ 610,462,000 95,314,000 705,776,000

Члан 7.
Члан 19. мења се и гласи:

II. ПОСЕБАН ДЕО
„Средства из буџета у износу од 610.462.000 динара и средства прихода из изворних активности индиректних корисни-

ка средстава буџета, у износу од 95.314.000 динара, што укупно износи 705.776.000 динара, распоређују се по корисницима, 
и по ближим врстама расхода, и то:

(у дин.)

Глава Фун-
кц. Пози Ек. 

клас. Расходи План 
2010. год.

Из додат. 
средстава

Укупна 
средства

РАЗДЕО 1.
ПРЕДСЕДНИК, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

110 Опште јавне услуге
1 411 Плате, додаци и накнаде запослених 38,150,000 38,150,000
2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 6,550,000 6,550,000
3 413 Накнаде у натури 50,000 50,000
4 414 Социјална давања запосленима 350,000 350,000
5 415 Накнаде трошкова за запослене 1,800,000 1,800,000
6 416 Нагрaде запосленима и остали посебни расх. 500,000 500,000
7 417 Одборнички додатак 1,000,000 1,000,000
8 421 Стални трошкови 2,400,000 2,400,000
9 422 Трошкови путовања 1,343,000 1,343,000

10 423 Услуге по уговору 9,000,000 9,000,000
11 481 Донације невладиним организацијама 1,300,000 1,300,000
12 482 Порези, обавезне таксе и казне 2,800,000 2,800,000
13 4991  Стална буџетска резерва 500,000 500,000
14 4992 Текућа буџетска резерва 5,000,000 5,000,000

Извори финансирања за функцију 110
01 Приходи из буџета 70,743,000 70,743,000

Укупно за функцију 110 70,743,000 ` 70,743,000
160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
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Глава Фун-
кц. Пози Ек. 

клас. Расходи План 
2010. год.

Из додат. 
средстава

Укупна 
средства

1.1. ИЗБОРНА КОМИСИЈА
15 423 Услуге по уговору 200,000 200,000

Извори финансирања за функ. 160
01 Приходи из буџета 200,000 200,000

Укупно за функцију 160 200,000 200,000
Извори финансирања за главу 1.1.

01 Приходи из буџета 200,000 200,000
Укупно за главу 1.1 200,000 200,000

310 Полицијске услуге
16 463 Донације и трансф. осталим нивоима власти 300,000 300,000

Извори финансирања функције 310
01 Приходи из буџета 300,000 300,000

Укупно за функцију 310 300,000 300,000
560 Заштита животне средине

17 423 Услуге по уговору 500,000 0 500,000
Извори финансирања за функцију 560

01 Приходи из буџета 500,000 500,000
Укупно за функцију 560 500,000 0 500,000

620 Развој заједнице
18 423 Услуге по уговору 4,500,000 4,500,000

Наменски расходи
19 425 Текуће поправке и одржавање 4,946,000 4,946,000

Извори финансирања за функцију 620
01 Приходи из буџета 9,446,000 9,446,000

Укупно за функцију 620 9,446,000 9,446,000
810 Услуге рекреације и спорта

20 424 Mанифестације из области спорта 3,000,000 3,000,000
21 472 Награде, пехари и медаље 350,000 350,000

Kапитални буџет 
22 511 Зграде и грађевински објекти 12,529,000 12,529,000

Санација базена СПЦ „11. април”
Извори финансирања за функцију 810

01 Приходи из буџета 15,879,000 15,879,000
Укупно за функцију 810 15,879,000 15,879,000

820 Услуге културе
23 423 Услуге по уговору 8,265,000 8,265,000
24 424 Манифестације из области културе 3,265,000 3,265,000
25 472 Накнаде из буџета за културу – награде 476,000 476,000

1.2. НОВОБЕОГРАДСКА КУЛТУРНА МРЕЖА
26 422 Трошкови путовања 190,000 190,000
27 423 Услуге по уговору 2,848,900 206,800 3,055,700
28 426 Материјал 483,200 483,200

Извори финансирања главе 1.2.
01 Приходи из буџета 2,848,900 2,848,900
04 Сопствени приходи буџетских корисника 880,000 880,000

Укупно глава 1.2. 2,848,900 880,000 3,728,900
Извори финансирања за функцију 820

01 Приходи из буџета 14,854,900 14,854,900
04 Сопствени приходи буџетских корисника 880,000 880,000

Укупно за функцију 820 14,854,900 880,000 15,734,900
830 Услуге емитовања и издаваштва

29 423 Услуге по уговору 1,100,000 1,100,000
Извори финансирања за функцију 830

01 Приходи из буџета 1,100,000 1,100,000
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Глава Фун-
кц. Пози Ек. 

клас. Расходи План 
2010. год.

Из додат. 
средстава

Укупна 
средства

Укупно за функцију 830 1,100,000 1,100,000
910 Образовање

30 423 Услуге по уговору 1,000,000 1,000,000
31 463  Трансфери осталим нивоима власти 45,000,000 45,000,000
32 472 Накнаде из буџета за образовање 1,700,000 1,700,000

Извори финансирања за функцију 910
01 Приходи из буџета 47,700,000 47,700,000

Укупно за функцију 910 47,700,000 47,700,000
090 Социјална заштита некласификована на другом месту

33 423 Услуге по уговору 500,000 500,000
34 424 Хуманитарни програми и активности 1,000,000 1,000,000
35 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета: 500,000 500,000

Извори финансирања за функцију 090
01 Приходи из буџета 2,000,000 2,000,000

Укупно за функцију 090 2,000,000 2,000,000
Извори финансирања за раздео I:

01 Приходи из буџета 162,722,900 162,722,900
04 Сопствени приходи буџетских корисника 880,000 880,000

Укупно за раздео I 162,722,900 880,000 163,602,900
Раздео 2.
ОПШТИНСКА УПРАВА

130 Опште услуге
36 411 Плате, додаци и накнаде запослених 183,082,000 183,082,000
37 412 Социјални доприноси на терет послодавца 32,800,000 32,800,000
38 413 Накнаде у натури 1,765,000 1,765,000
39 414 Социјална давања запосленима 2,000,000 2,000,000
40 415 Накнаде трошкова за запослене 15,500,000 15,500,000
41 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 5,500,000 5,500,000
42 421 Стални трошкови 42,015,100 42,015,100
43 422 Трошкови путовања 800,000 800,000
44 423 Услуге по уговору 8,000,000 8,000,000
45 425 Текуће поправке и одржавање 10,000,000 10,000,000
46 426 Материјал 13,000,000 0 13,000,000
47 482 Порези, обавезне таксе и казне 2,600,000 2,600,000
48 511 Зграде и грађевински објекти 5,000,000 5,000,000
49 512 Машине и опрема 12,000,000 12,000,000
50 515 Нематеријална имовина 5,000,000 0

Извори финансирања функције 130
01 Приходи из буџета 339,062,100 339,062,100

Укупно за функцију 130 339,062,100 339,062,100
160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

2.1. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

51 416
Накнаде запосленима и остали посебни расх. накнаде председницима 
савета МЗ 4,910,000 4,910,000

52 421 Стални трошкови 2,000,000 2,000,000 4,000,000
53 425 Текуће поправке и одржавање 907,000 1,142,000 2,049,000
54 512 Машине и опрема 500,000 1,000,000 1,500,000

Извори финансирања главе 2.1
01 Приходи из буџета 8,317,000 8,317,000
04 Сопствени приходи буџетских корисника 4,142,000 4,142,000

Укупно за главу 2.1 4,142,000 12,459,000
Извори финансирања функције 160 8,317,000

01 Приходи из буџета 8,317,000 8,317,000
04 Сопствени приходи буџетских корисника 4,142,000 4,142,000
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Глава Фун-
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2010. год.

Из додат. 
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Укупна 
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Укупно функција 160 8,317,000 4,142,000 12,459,000
410 Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада

2.2. ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР”
55 411 Плате, додаци и накнаде запослених 9,231,000 4,369,000 13,600,000
56 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,652,000 778,000 2,430,000
57 413 Накнаде у натури 120,000 120,000
58 414 Социјална давања запосленима 2,770,000 2,770,000
59 415 Накнаде трошкова за запослене 1,000,000 1,000,000
60 416 Награде запосленима и остали посебни расх. 900,000 900,000
61 421 Стални трошкови 11,920,000 11,920,000
62 422 Трошкови путовања запослених 150,000 150,000
63 423 Услуге по уговору 3,461,000 8,589,000 12,050,000
64 424 Специјализоване услуге 300,000 300,000
65 425 Текуће поправке и одржавање-инвестиционо одрж 68,738,000 21,200,000 89,938,000
66 426 Материјал 1,470,000 1,470,000
67 444 Пратећи трошкови задуживања 1,000,000 1,000,000
68 465 Остале донације и дотације 200,000 200,000
69 482 Порези,обавезне таксе и казне 13,578,000 5,421,000 18,999,000
70 483 Новчане казне и пенали по реш.судова 200,000 200,000
71 511 Зграде и грађевински објекти 26,485,000 26,485,000
72 512 Машине и опрема 2,220,000 2,220,000

Извори финансирања главе 2.2
01 Приходи из буџета 96,660,000 96,660,000
04 Сопствени приходи буџетских корисника 89,092,000 89,092,000

Укупно за главу 2.2 96,660,000 89,092,000 185,752,000
Извори финансирања функције 410

01 Приходи из буџета 96,660,000 96,660,000
04 Сопствени приходи буџетских корисника 89,092,000 89,092,000

Укупно функција 410 96,660,000 89,092,000 185,752,000
490 Економски послови некласификовани на другом месту

2.3. ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ
73 423 Услуге по уговору 3,700,000 1,200,000 4,900,000

Извори финансирања главе 2.3
01 Приходи из буџета 3,700,000 3,700,000
04 Сопствени приходи буџетских корисника 1,200,000 1,200,000

Укупно за главу 2.3 3,700,000 1,200,000 4,900,000
Извори финансирања функције 490

01 Приходи из буџета 3,700,000 3,700,000
04 Сопствени приходи буџетских корисника 1,200,000 1,200,000

Укупно функција 490 3,700,000 1,200,000 4,900,000
Извори финансирања за раздео II

01 Приходи из буџета 447,739,100 447,739,100
04 Сопствени приходи буџетских корисника 94,434,000 94,434,000

Укупно за раздео II 447,739,100 94,434,000 542,173,100
УКУПНИ РАСХОДИ (I + II) 610,462,000 95,314,000 705,776,000

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењује се од 

1. јула 2010. године.

Скупштина градске општине Нови Београд
Број X-020-196, 5. јула 2010. године

Председник
Живан Обреновић, с. р.
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Скупштина градске општине Нови Београд на седни-
ци одржаној 5. јула 2010. године, на основу члана 11, 12. и 
13. Одлуке о месним заједницама на територији градске 
општине Нови Београд (пречишћен текст) и члана 18. Ста-
тута градске општине Нови Београд („Службени лист града 
Београда” број 43/2008), доноси

РЕШЕЊЕ

О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ САВЕТА 
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД

Мења се Решење о избору савета месних заједница на 
територији градске општине Нови Београд број Х-020-
137 од 8. јуна 2009. године тако што се у Савет Месне 
заједнице „Стари аеродром” уместо члана Велемира Пе-
шића бира Славица Вељковић, Булевар Арсенија Чар-
нојевића 219/40, а у Савет Месне заједнице „Дунавски 
кеј” уместо члана Драгославе Лалић бира се Весна Лабан, 
Булевар Михајла Пупина 145.

Скупштина градске општине Нови Београд
Број Х-020-199, 5. јула 2010. године

Председник
Живан Обреновић, с.р.

Скупштина градске општине Нови Београд, на седници 
одржаној 5. јула. 2010. године, на основу члана 18. тачка 10. 
Статута градске општине Нови Београд („Службени лист 
града Београда”, број 43/08), и члана 15. Статута ЈП Спорт-
ски центар „Нови Београд”, а на основу предлога Комисије 
за кадровска и административна питања, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП СПОРТСКИ ЦЕНТАР 

„НОВИ БЕОГРАД”

1. Мења се Решење о именовању чланова Управног од-
бора ЈП спортски и пословни центар „Нови Београд” број 
Х-020-336 од 29.09.2009. године тако што се разрешава члан 
Милоје Ерић, а уместо истог за члана Управног одбора име-
нује се Урош Аџић.

2. Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Нови Београд
Број Х-020-198, 5. јула 2010. године

Председник
Живан Обреновић, с. р.

СТАРИ ГРАД

Скупштина градске општине Стари град у Београду, на 
седници од 8. јула 2010. године, на основу члана 30. став 1, 
члана 43. став 1. и члана 63. став 1. Закона о буџетском сис-
тему („Службени гласник РС”, број 54/09), члана 20. став 1. 
тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС”, број 129/07), на основу Одлуке о изменама и допуна-
ма Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и 
градских општина и утврђивању прихода и примања који 
припадају граду, односно градским општинама у 2010. го-
дини („Службени лист града Београда”, број 22/10), на ос-
нову члана 17. и 35. Статута градске општине Стари град 
(„Службени лист града Београда”, број 43/08 и 16/10), и чла-
на 50. Пословника Скупштине („Службени лист града Бео-
града”, број 32/04), на предлог Општинског већа, доноси

ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ 

ГРАД ЗА 2010. ГОДИНУ

Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине Стари град за 

2010. годину („Службени лист града Београда”, број 62/09), 
„Општи део”, члан 2. мења се и гласи:

„Укупни приходи и примања буџета у 2010. години 
утврђују се у износу од 1.463.766.907 динара и састоје се од: 
текућих прихода у износу од 1.372.204.000 динара утврђе-
них Изменама и допунама Одлуке о обиму средстава за 
вршење послова града и градских општина и утврђивању 
прихода и примања који припадају граду, односно градским 
општинама у 2010. години, од 29. јуна 2010. године („Служ-
бени лист града Београда број 22/10) – извор финансирања 
01; прихода од меморандумских ставки за рефундацију 
расхода из претходне године у износу од 3.000.000 динара 
– извор финансирања 01; сопствених прихода индирект-
них корисника буџетских средстава (ЈП „Пословни прос-
тор” и Установа културе „Пароброд“) у укупном износу 
од 4.250.000 динара – извор финансирања 04; донација од 
међународних организација у износу од 298.189 динара – 
извор финансирања 06, трансферa од других нивоа власти 
у износу од 349.693 динара – извор финансирања 07, виш-
ка прихода из ранијих година (извор финансирања 13) у 
укупном износу од 64.423.000 динара, неутрошених сред-
става донација из претходних година у укупном износу од 
643.025 динара (за програм EXSCHANGE) – извор финан-
сирања 15, и примања од отплате датих кредита у износу од 
18.599.000 динара – извор финансирања 12. Наведени при-
ходи и примања представљају обим средстава за финанси-
рање јавних расхода.

Укупно распоређена средства из става 1. износе 
1.463.766.907 динара”.

Члан 2.
Члан 3. став 2. одлуке, мења се и гласи:
„У текућу буџетску резерву издваја се износ од 

21.384.300 динара.”

Члан 3.
Члан 4. одлуке, мења се и гласи:
„Примања и издаци буџета за 2010. годину по врстама 

утврђују се у следећим износима:
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Опис 
Шифра 

економске 
класификације

Средства 
планирана 
буџетом за 

2010. годину

Средства по ребалансу буџета за 2010.

Буџетски 
приходи 
(извор 

финансирања 
01)

Приходи 
из осталих 

извора 

Укупна 
средства 

планирана 
ребалансом 

буџета за 
2010. годину

I – Укупни приходи и примања (3+7+8+9) 1.440.665.000 1.375.204.000 88.562.907 1.463.766.907
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 1.422.066.000 1.375.204.000 5.540.907 1.380.744.907
1. Порези 71 235.036.000 246.922.000 246.922.000
– Порез на земљиште (извор финансирања 01) 711 676.000 1.360.000 1.360.000
– Самодопринос на територији општине 711181 0 4.000 4.000
– Порез на имовину (извор 01) 713 84.360.000 95.558.000 95.558.000
– Порез на приход од пољопривреде и шумарства (извор 01) 711146 0 0 0
– Порез на добра и услуге – локалне комуналне таксе (извор 01) 714 30.000.000 30.000.000 30.000.000
– Други порези (извор 01) 716 120.000.000 120.000.000 120.000.000
2. Донације и трансфери 73 81.717.000 81.717.000 1.290.907 83.007.907
– Донације од међународних организација (извор 06) 732 0 298.189 298.189
– Донације од међународних организација (извор 15) 732 0 643.025 643.025
– Трансфери од других нивоа власти (извор 01) 733 81.717.000 81.717.000 81.717.000
– Трансфери од других нивоа власти (извор 07) 733 0 349.693 349.693
3. Приходи од имовине 741 106.304.000 81.810.000 81.810.000
 – Камате (извор 01) 741 20.000.000 6.914.000 6.914.000
 – Локалне комуналне таксе (извор 01) 741 86.304.000 74.896.000 74.896.000
4. Приходи од продаје добара и услуга 742 962.147.000 953.574.000 953.574.000
– Приход од закупа (бруто закуп са ПДВ) 742152 918.347.000 871.914.000 871.914.000
Закуп нето (извор 01) 753.610.000 708.606.000 708.606.000
ПДВ закуп (извор 01) 164.737.000 163.308.000 163.308.000
– Приходи од општинских административних такси (извор 01) 742251 3.800.000 5.757.000 5.757.000
– Приходи општинских органа управе (извор 01) 742351 40.000.000 75.903.000 75.903.000
5. Новчане казне и одузета имовинаска корист 743 4.500.000 4.070.000 4.070.000
– Приходи од новчаних казни (извор 01) 743351 2.000.000 2.364.000 2.364.000
– Приходи од мандатних казни (извор 01) 743353 2.500.000 1.706.000 1.706.000
5а. Добровољни трансфери од физичких и правних лица 744 0 0 0 0
6. Мешовити и неодређени приходи 745 30.362.000 4.111.000 4.250.000 8.361.000
– Остали приходи у корист нивоа општине (извор 01) 745151 27.500.000 4.111.000 4.111.000
– Сопствени приходи пословног простора и установе културе (извор 04) 745151 2.862.000 4.250.000 4.250.000
7. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 770 2.000.000 3.000.000 3.000.000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 9) 81 0 0 0 0
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 12) 92 18.599.000 0 18.599.000 18.599.000
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (извор 13) 321 0 0 64.423.000 64.423.000
II Укупни расходи и издаци (4+5+6) 1.440.665.000     1.463.766.907
1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 1.289.516.000 1.305.769.337
1.1. Расходи за запослене 41 266.671.000 256.551.750
1.2. Коришћење роба и услуга 42 190.678.640 211.679.998
1.3. Субвенције јавном предузећу 45 402.000.000 252.000.000
1.4. Социјална заштита из буџета 47 20.000.000 21.186.520
1.5. Остали расходи 48+49 254.516.360 254.930.709
1.6.Трансфери 4631+4641 155.650.000 309.420.360
2. КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 5 132.550.000 139.398.570
3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 6 18.599.000 18.599.000
III Примања од продаје финансијске имовине умањена за износ датих кредита
1. Примања по основу отплате кредита 92 18.599.000 18.599.000
2. Износ датих кредита 62 18.599.000 18.599.000
IV Разлика (1-2) 92-62 0 0
V Буџетски дефицит-суфицит 7-(4+5) 0 -64.423.000

Примарни дефицит 
(7+8-7411)
-(4+5-44) -20.000.000 -71.337.000

Укупни фискални резултат
VI Промена стања на рачуну V+IV 0 -64.423.000
VIII Нето финансирање (IV – VI) = – V   0     64.423.000
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Исказани буџетски дефицит из текућег финансирања покрива се из пренетих неутрошених средстава из 2009. године и 
ранијих година.

Укључивањем пренетих неутрошених средстава из претходне и ранијих година исказана примања и издаци буџета за 
2010. годину су уравнотежени”.

Члан 4.
Члан 5. Одлуке се мења и гласи:
„Издаци буџета распоређују се по врстама у следећим износима:

Економска 
класификација Врста издатака 

Износ 
по Одлуци

о буџету

Износ
 по ребалансу

 буџета
41 Издаци за запослене

411 Плате, накнаде и додаци за запослене 188.147.000 191.986.520
412 Социјални допринос послодавца 35.384.000 36.071.120
413 Накнаде у натури 1.600.000 3.000.000
414 Социјална давања запосленим 7.500.000 8.700.000
415 Накнаде за запослене 12.140.000 5.775.000
416 Посебни расходи 19.500.000 8.619.110
417 Посланички додатак 2.400.000 2.400.000

Укупно 41 266.671.000 256.551.750
42 Коришћење роба и услуга

421 Стални трошкови 28.054.000 25.826.800
422 Трошкови пословних путовања 2.500.000 3.143.025
423 Услуге по уговорима 46.020.000 53.835.074
424 Специјализоване услуге 31.386.640 35.806.381
425 Текуће поправке и одржавање 70.450.000 76.171.898
426 Материјал 12.268.000 16.896.820

Укупно 42 190.678.640 211.679.998
45 Субвенције јавним предузећима 402.000.000 252.000.000

451 Субвенције јавном предузећу 402.000.000 252.000.000
Укупно 45 402.000.000 252.000.000

46 Дотације и трансфери
463 Трансфери осталим нивоима власти 124.650.000 235.403.456
464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 31.000.000 74.016.904

Укупно 46 155.650.000 309.420.360
47 Права из социјалног осигурања

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 20.000.000 21.186.520
Укупно 47 20.000.000 21.186.520

48 Остали расходи
481 Донације невладиним организацијама 38.400.000 43.200.000
482 Остали порези 177.500.000 179.028.200
483 Новчане казне по решењу судова 2.000.000 1.000.000
484 Накнада штете за елементарне непогоде 100.000 2.199.149
485 Накнада штете за штету нанету од стране државних органа 1.000.000 1.000.000

Укупно 48 219.000.000 226.427.349
49 Административни трансфери

499 Средства резерве 35.516.360 28.503.360
Укупно 49 35.516.360 28.503.360

51 Основна средства
511 Зграде и грађевински објекти 120.000.000 118.748.570
512 Машине и опрема 2.450.000 5.850.000
513 Остала основна средства 100.000 100.000
515 Нематеријална имовина 10.000.000 14.700.000

Укупно 51 132.550.000 139.398.570
62 Набавка финансијске имовине

621 Набавка домаће финансијске имовине 18.599.000 18.599.000
  Укупно 62 18.599.000 18.599.000
  УКУПНИ РАСХОДИ 1.440.665.000 1.463.766.907
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Члан 5.
Члан 6. одлуке, „Посебни део буџета”, мења се и гласи:
„Средства буџета распоређују се по наменама и корисницима:
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Опис 

Укупна 
средства 

по одлуци 
о буџету

Средства 
из буџета 
(извор 01)

Средства 
из 

сопствених 
извора

(извор 04)

Дона-
ције од 
међуна-
родних 

организ. 
(извор 

06)

Транс-
фери 

других 
нивоа 
власти 
(извор 

07)

При-
мања oд 
продаје 
нефи-
нан-

сијске 
имовине 
(извор 

09)

Примања 
од отплате 

датих 
кредита 

(извор 12)

Нераспо-
ређени 
вишак 

прихода 
из ранијих 

година 
(извор 13)

Неутро-
шена 

средства 
донација 

из 
предхо-

дне 
године 

(извор 15)

Укупна 
средства 
(8+9+10+

11+12+13+
14+15)

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

1         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                    

110 Извршни и законодавни органи

1 417 Посланички додатак 2.400.000 2.400.000 2.400.000

2 481 Донације невладиним 
организацијама

1.400.000 1.200.000  1.200.000

Извори финансирања 
за функцију 110

01 Приходи из буџета 3.800.000 3.600.000 3.600.000

Укупно за функцију 110 3.800.000 3.600.000 3.600.000

          Укупно за раздео 1 3.800.000 3.600.000 0 0 0 0 0 0 0 3.600.000

2         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                    

010 Социјална заштита

3 424 Здравствена заштита по уговору 
(Геронтолошки центар)

11.736.640 11.736.640 11.736.640

Извори финансирања 
за функцију 010

01 Приходи из буџета 11.736.640 11.736.640 11.736.640

13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година

0

Укупно за функцију 010 11.736.640 11.736.640 0 0 0 0 0 0 0 11.736.640

110 Извршни и законодавни органи

4 422 Путни трошкови 2.500.000 2.500.000 2.500.000

5 423 Услуге по уговору – за програн 
Exchange 643.025 (извор 15)

40.000.000 42.711.920 298.189 570.825 643.025 44.223.959

6 424 Специјализоване услуге 10.000.000 10.000.000 1.030.698 11.030.698

7 425 Текуће поправке и одржавање 70.000.000 75.444.158 75.444.158

8 472 Накнаде за социјалну заштиту 20.000.000 20.000.000 1.186.520 21.186.520

9 481 Донације невладиним 
организацијама

37.000.000 42.000.000 42.000.000

10 482 Остали порези 10.000.000 11.000.000 11.000.000

11 483 Новчане казне и пенали по 
решењу судова и судских тела

2.000.000 1.000.000 1.000.000

12 484 Накнада штете за елементарне 
непогоде

100.000 100.000 2.099.149 2.199.149

13 485 Накнада штете за штету нанету 
од  стране државних органа

1.000.000 1.000.000 1.000.000

14 499 Средства резерве
– стална резерва 7.119.060
– текућа резерва 21.384.300

35.516.360 28.503.360 28.503.360

15 511 Зграде и грађевински објекти 20.000.000 34.000.000 9.748.570 43.748.570

16 512 Машине и опрема 2.000.000 5.000.000 5.000.000

17 513 Остала основна средства 100.000 100.000 100.000

18 515 Нематеријална имовина 10.000.000 10.000.000 10.000.000

Извори финансирања 
за функцију 110

01 Приходи из буџета 260.216.360 283.359.438 283.359.438

06 Донације од међународних 
организација

298.189 298.189

07 Донације од осталих нивоа 
власти

0

09 Примања од продаје 
нефинансијске имовине

0

13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година

14.635.762 14.635.762

15 Неутрошена средства донације 
из претходне године

643.025 643.025

Укупно за функцију 110 260.216.360 283.359.438 0 298.189 0 0 0 14.635.762 643.025 298.936.414
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

160 Опште јавне услуге 
– Канцеларија за младе

19 421 Стални трошкови 54.000 54.000 54.000

20 423 Услуге по уговору 1.320.000 2.120.000 151.000 2.271.000

21 424 Специјализоване услуге
– Програми и активности 

2.450.000 1.550.000 349.693 209.000 2.108.693

22 512 Машине и опрема 40.000 140.000 140.000

Извори финансирања 
за функцију 160

01 Приходи из буџета 3.864.000 3.864.000 3.864.000

07 трансфери других нивоа власти 349.693 349.693

13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година

360.000 360.000

Укупно за функцију 160 3.864.000 3.864.000 0 0 349.693 0 0 360.000 0 4.573.693

560 Заштита животне средине

23 424 Заштита животне средине 7.000.000 7.000.000 7.000.000

Извори финансирања 
за функцију 560

01 Приходи из буџета 7.000.000 7.000.000 7.000.000

13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година

0

Укупно за функцију 560 7.000.000 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 7.000.000

700 Здравство

24 464 Дотације организацијама оба-
везног социјалног осигурања
– текући расходи 1.000.000 
(извор 01)
– капитални расходи 30.000.000 
(извор 01)

31.000.000 36.532.970 37.483.934 74.016.904

Извори финансирања 
за функцију 700

01 Приходи из буџета 31.000.000 36.532.970 36.532.970

13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година

37.483.934 37.483.934

Укупно за функцију 700 31.000.000 36.532.970 0 0 0 0 0 37.483.934 0 74.016.904

810 Услуге рекреације и спорта

25 451 Субвенције јавном предузећу
– Текући расходи 2.000.000 
(извор 01)
– Капитални расходи 
250.000.000 (извор 01)

402.000.000 252.000.000 252.000.000

Извори финансирања 
за функцију 810

01 Приходи из буџета 402.000.000 252.000.000 252.000.000

13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година

0

Укупно за функцију 810 402.000.000 252.000.000 0 0 0 0 0 0 0 252.000.000

820 Култура и остале установе

26 463 Трансфери осталим нивоима власти
– текући расходи 3.500.000 
(извор 01)
– капитални расходи 41.271.863 
(извор 01)

37.000.000 44.771.863 6.633.169 51.405.032

Извори финансирања 
за функцију 820

0

01 Приходи из буџета 37.000.000 44.771.863 44.771.863

13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година

6.633.169 6.633.169

Укупно за функцију 820 37.000.000 44.771.863 0 0 0 0 0 6.633.169 0 51.405.032

900 Образовање

27 463 Трансфери осталим нивоима власти
– текући расходи 3.000.000 
(извор 01)
– капитални расходи 
175.688.289 (извор 01)

87.650.000 178.688.289 5.310.135 183.998.424

Извори финансирања 
за функцију 900

01 Приходи из буџета 87.650.000 178.688.289 178.688.289

13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година

5.310.135 5.310.135

Укупно за функцију 900 87.650.000 178.688.289 0 0 0 0 0 5.310.135 0 183.998.424

          Укупно за раздео 2 840.467.000 817.953.200 0 298.189 349.693 0 0 64.423.000 643.025 883.667.107
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3         ОПШТИНСКА УПРАВА                   

130 Опште услуге

 28 411 Плате и додаци запослених 141.500.000 141.500.000 141.500.000

29 412 Социјални допринос на терет 
послодавца

27.000.000 27.000.000 27.000.000

30 413 Накнаде у натури 1.600.000 3.000.000 3.000.000

31 414 Социјална давања запосленима 5.000.000 6.200.000 6.200.000

32 415 Накнаде за запослене 11.000.000 4.500.000 4.500.000

33 416 Посебни расходи 11.000.000 200.000 200.000

34 421 Стални трошкови 23.000.000 21.000.000 21.000.000

35 426 Материјал 10.000.000 14.000.000 14.000.000

36 621 Набавка домаће финансијске 
имовине

18.599.000 18.599.000 18.599.000

Извори финансирања 
за функцију 130

01 Приходи из буџета 230.100.000 217.400.000 217.400.000

12 Примања од продаје 
финансијске имовине

18.599.000 18.599.000 18.599.000

13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година

0 0

Укупно за функцију 130 248.699.000 217.400.000 0 0 0 0 18.599.000 0 0 235.999.000

1. ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 
ОПШТИНЕ”

410 Општи економски послови и 
послови по питању радa

37 411 Плате и додаци запослених 46.647.000 46.647.000 46.647.000

38 412 Социјални допринос на терет 
послодавца

8.384.000 8.384.000 8.384.000

39 414 Социјална давања запосленима 2.500.000 2.500.000 2.500.000

40 415 Накнаде за запослене 1.140.000 1.140.000 1.140.000

41 416 Посебни расходи 8.500.000 6.600.000 6.600.000

42 421 Стални трошкови 5.000.000 2.138.000 1.500.000 3.638.000

43 422 Трошкови путовања 0 0 0

44 423 Услуге по уговорима 4.700.000 5.800.000 5.800.000

45 424 Специјализоване услуге 200.000 200.000 200.000

46 425 Текуће поправке и одржавање 450.000 450.000 450.000

47 426 Материјал 2.268.000 2.568.000 2.568.000

48 482 Остали порези 167.500.000 168.000.000 168.000.000

49 511 Зграде и грађевински објекти 100.000.000 75.000.000 75.000.000

50 512 Административна опрема 410.000 710.000 710.000

51 515 Нематеријална имовина 4.700.000 4.700.000

Извори финансирања 
за функцију 410

0

01 Приходи из буџета 347.699.000 324.837.000 324.837.000

04 Сопствени приходи 1.500.000 1.500.000

Укупно за функцију 410 347.699.000 324.837.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 326.337.000

2. 820 Установа културе „Пароброд”

52 411 Плате и додаци запослених 3.839.520 3.839.520

53 412 Социјални допринос на терет 
послодавца

687.120 687.120

54 415 Накнаде за запослене 135.000 135.000

55 416 Посебни расходи 1.819.110 1.819.110

56 421 Стални трошкови 1.134.800 1.134.800

57 423 Услуге по уговору 2.183.140 2.183.140

58 424 Специјализоване услуге 2.115.150 1.615.200 3.730.350

59 425 Текуће поправке и одржавање 277.740 277.740

60 426 Материјал 328.820 328.820

61 482 Остали порези 28.200 28.200

Извори финансирања 
за функцију 820

01 Приходи из буџета 11.413.800 11.413.800

04 Сопствени приходи 2.750.000 2.750.000

Укупно за функцију 820 11.413.800 2.750.000 0 0 0 0 0 0 14.163.800

Укупно раздео 3 596.398.000 553.650.800 4.250.000 0 0 0 18.599.000 0 0 576.499.800

УКУПНИ ИЗДАЦИ 1.440.665.000 1.375.204.000 4.250.000 298.189 349.693 0 18.599.000  64.423.000  643.025 1.463.766.907
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Члан 6.
У члану 16. став 1. одлуке, реч „индиректног” замењује 

се речју „индиректних”.

Члан 7.
У члану 19. одлуке, додаје се став 2 који гласи:
„Установа културе „Пароброд” користиће сопствене 

приходе које оствари у 2010. години за покриће сталних 
трошкове и трошкова специјализованих услуга у скла-
ду са својим финансијским планом. У случају да се соп-
ствени приход оствари у већем износу од планираног, 
Одељење за буџет привреду и друштвене делатности по 
захтеву „Установе културе „Пароброд” може да увећа 
одобрену апропријацију за извршавање расхода из тог 
прихода”.

Члан 8.
У члану 20. одлуке, после речи : „Мушкатировић” додају 

се речи: „ и Установа културе „Пароброд” ”.

Члан 9.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Одлука ступа на снагу у року од осам дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-77/10, 8. јула 2010. године

Председник
Гордана Драгашевић, с. р.

Скупштина градске општине Стари град у Београду на се-
дници одржаној 8. јула 2010. године, сходно одредбама члана 
19. став 1. тачка 2) и 3) Закона о буџетском систему („Службе-
ни гласник РС”, број 54/09), чл. 5. и 6. Закона о финансирању 
локалне самoуправе („Службени гласник РС”, број 62/06), чл. 
15, 16, 35. и 111.Статута градске општине Стари град ( ,,Служ-
бени лист града Београда”, бр. 43/08 и 16/10), а у складу са чл. 
20–22. Одлуке о начину и поступку давања у закуп и одређи-
вања закупнине за пословне зграде и пословне просторије 
чији је корисник општина Стари град (,,Службени лист града 
Београда”, бр. 15/06– пречишћен текст, 43/08 и 56/09) и чла-
на 50. Пословника Скупштине градске општине Стари град 
(,,Службени лист града Београда”, бр. 32/04 и 4/06), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ОДРЕЂИ-
ВАЊУ ВИСИНЕ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ 

И ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ ЧИЈИ ЈЕ КОРИСНИК 
ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Члан 1.
У Решењу о одређивању висине закупнине за послов-

не зграде и пословне просторије чији је корисник општи-
на Стари град („Службени лист града Београда”, бр. 21/98, 
2/01, 27/01, 31/02, 38/04 , 32/05 , 22/07 , 45/07, 55/08 и 62/09), 
у члану 2. став 1. мења се и гласи:

„Закупнина за пословни простор чији је корисник 
општина Стари град одређује се по метру квадратном, ме-
сечно, према делатностима које се обављају и локацијама на 
којима се пословни простор налази, разврстаних по зонама, 
у следећим износима:

Динара по m2

Врста пословног простора 
Зоне 

Екстра Прва Друга 
1. Локали 906,3 756,2 604,2
2. Занатска делатност 481,7 362,0 264,1
3. Канцеларије 637,5 537,7 413,3
4. Магацини 906,3 756,2 362,5
5. Канцеларије за сектор М, према Закону о класификацији делатности 

(политичке странке, удружења грађана, друштвене организације и др.) 637,5 356,3 282,2
6. Канцеларије за сектор Л и Љ према Закону о класификацији делатности 

(образовање, здравство, социјална заштита, наука и култура) 302,1 265,1 202,4
7. Атељеа 44,7 44,7 44,7

У истом члану, после става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
„Закупци пословних зграда и пословних просторија 

чији је корисник општина Стари град, који плаћају закуп-
нину у већем износу од износа утврђених у ставу 1. овог ре-
шења, имају право да им се закупнина по m2 умањи најви-
ше до 5%, с тим што тако утврђена закупнина не може бити 
нижа од закупнине по m2 утврђене у ставу 1. овог решења”.

Члан 2.
Остале одредбе решења остају неизмењене.

Члан 3.
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-77/10, 8. јула 2010. године

Председник
Гордана Драгашевић, с. р.

Општинско веће градске општине Стари град на седни-
ци одржаној 1. јула 2010. године, на основу члана 77. Стату-
та градске општине Стари град („Службени лист града Бео-
града”, број 43/08), а у вези са чланом 15. Одлуке о оснивању 
Установе културе градске општине Стари град „Пароброд” 
(„Службени лист града Београда”, број 8/10), као надлежни 
орган оснивача, доноси

ЗА КЉУЧА К
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 

УК „ПАРОБРОД” ЗА ПЕРИОД ЈУЛ–ДЕЦЕМБАР 2010. 
ГОДИНЕ

1. Даје се сагласност на Програм пословања УК „Паро-
брод” за период јул–децембар 2010. године, који је донео 
Управни одбор Установе на седници одржаној 1. јула 2010. 
године.
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2. Овај закључак објавити у „Службеном листу града 
Београда”.

Општинско веће градскe општинe Стари град
I-03, број 020-3-316/10, 2. јула 2010. године

Председник
Мирјана Божидаревић, с. р.

Општинско веће градске општине Стари град на седни-
ци одржаној 1. јула 2010. године, на основу члана 77. Стату-
та градске општине Стари град („Службени лист града Бео-
града”, број 43/08), а у вези са чланом 15. Одлуке о оснивању 
Установе културе градске општине Стари град „Пароброд” 
(„Службени лист града Београда”, број 8/10), као надлежни 
орган оснивача, доноси

ЗА КЉУЧА К
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
УК „ПАРОБРОД” ЗА ПЕРИОД ЈУЛ–ДЕЦЕМБАР 2010. 

ГОДИНЕ

1. Даје се сагласност на Финансијски план УК „Пароброд” 
за период јул–децембар 2010. године, који је донео Управни 
одбор Установе на седници одржаној 1. јула 2010. године.

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

Општинско веће градскe општинe Стари град
I-03, број 020-3-317/10, 1. јула 2010. године

Председник
Мирјана Божидаревић, с. р.

СОПОТ

Скупштина градске општине Сопот на седници одр-
жаној 9. јула 2010. године, на основу члана 32. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07) 
и чл. 77–79. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС”, број 54/09) и чл. 18. и 19. Статута градске 
општине Сопот („Службени лист града Београда”, бр. 
45/08 и 12/10 ) донела је

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

СОПОТ ЗА 2009. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Остварени текући приходи и примања и извршени рас-

ходи и издаци буџета градске општине Сопот за 2009. годи-
ну износе у динарима, и то:

I.  Укупно остварени текући приходи 
и примања 394.981.666,65

II.  Укупно извршени текући расходи 
и издаци 392.499.457,88

III. Буџетски суфицит 2.482.208,77

Члан 2.
Буџетски суфицит (дефицит), суфицит (дефицит) и 

укупни фискални резултат буџета утврђени су:

Опис
Економска 

класификација
Укупна 

средства
I Укупна примања 7+8+9 394.981
1. Текући приходи 7 394.981
1.1 Камате 7411 1510
2. Примања од продаје нефинансијске имовине 8  
3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 9  
3.1 Примања од продаје финансијске имовине 92  
II Укупни идаци 4+5+6 392.499
4. Текући расходи 4 207.334
4.1 Отплате камата 4,4  
5. Издаци за нефинансијску имовину 5 185.165
6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 6  
6.1 Набавка финансијске имовине 6,1  
III Буџетски суфицит (7+8)-(4+5) 2.482
IV Примарни суфицит (укупни приходи умањени за наплаћене камате минус укупни 
расходи умањени за плаћене камате) (7-7411+8)-(4-44+5)  
Укупан фискални резултат (VI+(3.1 – 6.1)) (7+8)-(4+5)+(92-62) 2.482

Члан 3.
Остварени вишак прихода – суфицит из члана 2. ове 

одлуке у износу од 2.482.208,77 динара коригује се за износ 
вишка прихода из ранијих година у износу од 15.024.727,48 
динара тако да је укупни вишак прихода у 2009.години 
утврђен у износу од 17.506.936,25 динара.Утврђени вишак 
прихода преноси се у 2010. годину и наменски опредељује:

– Управи ГО Сопот за измирење обавеза према предузећу 
„Пројметал ад” за израду генералног пројекта са претходном 
студијом оправданости за прикупљање, одвођење и пречишћа-
вање отпадних вода на територији општине Сопот, у складу са 

Програмом изградње, реконструкције и одржавања водопри-
вредних објеката за 2006. годину износ од 892.900,00 динара.

– ЈП Дирекција за изградњу општине Сопот за уређење 
комуналне инфраструктуре износ од 16.614.036,25 динара.

Члан 4.
Према члану 70. Закона о буџетском систему у буџету се 

планирају средства за сталну буџетску резерву, као посебна 
апропријација, највише до 1,5% укупних прихода за буџет-
ску годину. У току 2009. године средства сталне буџетске 
резерве нису коришћена.
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БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА

Приходи и примања

  Врста прихода План Извршење % Изврш.

I Класични приходи 267.764.000,00 258.786.164,96  
А Изворни класични приходи општине 21.237.000,00 25.126.352,76 118,31
  Порез на зараде 17.852.000,00 15.968.417,18 89,45
  Порез на приход од пољопр.и шумарства 220.000,00 191.145,53 86,88
  Општинске административне таксе 1.686.000,00 1.058.003,00 62,75
  Приходи буџета општине од камата на сред. укључена у депозит банака 1.304.000,00 1.510.318,32 115,82
  ПДВ на бруто приход од закупа за класични оквир 8.000,00   0,00
  Приходи од новч. казни прописаних актом скупштине 13.000,00 1.500,00 11,54
  Приходи од мандатних казни 7.000,00 7.500,00 107,14
  Остали приходи у корист нивоа општина 20.000,00 5.010.529,30 25052,65
  Меморандумске ставке 127.000,00 1.378.939,43 1085,78
Б Уступљени класични приходи одлуком 246.527.000,00 233.659.812,20 94,78
  Порез на приход од самосталних делатности 53.408.000,00 42.112.137,73 78,85
  Порез на приход од непокретности 3.500.000,00 4.084.228,36 116,69
  Порез на земљиште 702.000,00 1.111.087,66 158,27
  Порез на приход од непокретности на основу решења пореског органа   6.729,00 #DIV/0!
  Порез на имовину од физичких лица 5.067.000,00 12.922.049,50 255,02
  Порез на имовину од правних лица 15.201.000,00 11.204.978,86 73,71
  Порез на наслеђе и поклон 2.637.000,00 2.221.369,48 84,24
  Порез на пренос апсолутних права 14.670.000,00 14.743.259,27 100,50
  Комунална такса за држање моторних возила 10.000.000,00 8.322.352,33 83,22
  Комунална такса за коришћење рекламних паноа   4.420,00 #DIV/0!
  Комунална такса за коришћење витрина 500.000,00 8.915,37 1,78
  Комунална такса за држање чамаца и сплавова на води   582,50 #DIV/0!
  Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 14.263.000,00 10.000.727,89 70,12
  КТ за коришћење пословног простора на јавним површинама 453.000,00 233.601,34 51,57
  КТ за коришћење посл.простора за паркирање 72.000,00 38.327,45 53,23
  Приходи органа 50.000,00 0,00
  Текући трансфери градова у корист нивоа општина 126.004.000,00 126.518.427,90 100,41
  Текући трансфери градова у корист нивоа општина     #DIV/0!
  Порез на фонд зарада   126.617,56 #DIV/0!
II Наменски приходи 134.763.607,00 136.195.501,69 101,06
а Изворни наменски приходи општине 16.045.000,00 15.136.975,33 94,34
  Порез на зараде 14.023.000,00 12.573.556,83 89,66
  Накнада за загађивање животне средине 1.690.000,00 1.458.027,00 86,27
  Посебна накн.за зашт. и унап.животне средине     #DIV/0!
  Приходи од давања (нето)-општински део 32.000,00 822.952,56 2571,73
  Самодоприноси 300.000,00 282.438,94 94,15

Ангажована средства текуђе буџетске резерве у току го-
дине исказана су у складу са законским прописима према 
врсти трошка на одговарајућим позицијама планираних и 
извршених расхода, а за исти износ је умањена апроприја-
ција текуће буџетске резерве.

Члан 5.
Саставни део ове Одлуке су обрасци 1–5, као посебни 

прилози, по члану 79. Закона о буџетском систему. Одлука 
не садржи образац 10 – Извештај екстерне ревизије о фи-

нансијским извештајима за 2009. годину, у складу са одлу-
ком Скупштине градске општине Сопот.

Члан 6.
Планирани и остварени текући приходи и примања по 

изворима, као и планирани и извршени текући расходи и 
издаци буџета градске општине Сопот у 2009. години – по 
наменама и корисницима, исказани су у табеларним пре-
гледима и образложењу извршења буџета за 2009. годину, 
који су саставни део ове одлуке.



Број 25 – 42 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 15. јул 2010.

  Врста прихода План Извршење % Изврш.

б Приходи уступљени одлуком 118.718.607,00 121.058.526,36 101,97
  Накнада за коришћење град.грађ. земљишта 25.999.000,00 28.802.866,02 110,78
  Накнада за уређивање грађ. земљишта     #DIV/0!
  Годишња накнада за моторна возила 3.200.000,00 3.251.075,20 101,60
  Текући трансфери од републике по закону 82.752.000,00 82.236.978,14 99,38
  Капитални трансфери од града 6.767.607,00 6.767.607,00 100,00

III Приход од продаје грађевинског земљишта     100,00
IV Укупно (I + II + III) 402.527.607,00 394.981.666,65 98,13
V Вишак прихода ранијих година 15.024.727,48 15.024.727,48 100,00
  УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 417.552.334,48 410.006.394,13 98,19

Издаци буџета по основним наменама утврђени су у следећим износима:

Економ. 
класиф. Опис

Планирани 
расходи 

у 2009. години

Средства 
из буџета

Издаци 
из других 

извора

Укупни 
расходи 

у 2009. години
1 2 3 4 5 6

41 Расходи за запослене 76.710.217,57 67.945.871,53 4.688.138,79 69.367.734,32 
411 Плате и додаци запослених 60.519.520,41 53.256.034,23 3.988.507,79 57.244.542,02 
412 Социјални доприноси на терет послод. 10.833.697,16 9.451.320,09 699.631,00 10.150.951,09 
414 Социјална давања запосленима 1.242.000,00 1.170.256,21 1.170.256,21 
415 Накнаде за запослене 825.000,00 801.985,00 801.985,00 
416 Награде, бонуси и остали посебни расх. 0,00 0,00 0,00 
417 Накнаде члановима општинског већа и одборницима 3.290.000,00 3.266.276,00 3.266.276,00 
42 Коришћење робе и услуга 107.120.000,00 98.243.160,37 1.975.820,42 100.218.980,79 

421 Стални трошкови 29.320.000,00 28.218.558,96 22.364,21 28.240.923,17 
422 Трошкови путовања 380.000,00 307.616,00 307.616,00 
423 Услуге по уговору 4.520.000,00 3.624.145,65 859.335,00 4.483.480,65 
424 Специјализоване услуге 6.300.000,00 6.235.253,56 6.235.253,56 
425 Текуће поправке и одржавање 27.500.000,00 21.608.762,42 1.094.121,21 22.702.883,63 
426 Материјал 39.100.000,00 38.248.823,78 38.248.823,78 
45 Субвенције предузећима 9.888.000,00 8.646.261,00 0,00 8.646.261,00 

451 Субвенције јавним предузећима 9.888.000,00 8.646.261,00 8.646.261,00 
46 Донације и трансфери 8.053.000,00 8.043.441,50 0,00 8.043.441,50 

463 Основно образовање 6.500.000,00 6.498.022,39 6.498.022,39 
465 Остале донације,дотације и трансфери 1.553.000,00 1.545.419,11 1.545.419,11 
47 Права из социјалног осигурања 300.000,00 273.392,74 21.000,00 294.392,74 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 300.000,00 273.392,74 21.000,00 294.392,74 
48 Остали расходи 18.064.000,00 17.497.142,88 0,00 17.497.142,88 

481 Донације невладиним организацијама 15.359.000,00 14.983.259,25 14.983.259,25 
482 Порези и обавзне таксе 2.600.000,00 2.409.443,63 2.409.443,63 
485 Накнада штете 105.000,00 104.440,00 104.440,00 
49 Средства резерве 110.000,00 0,00 0,00 0,00 

499 Стална резерва 10.000,00 0,00 0,00 
499 Текућа буџетска резерва 100.000,00 0,00 0,00 
51 Основна средства 195.557.116,91 180.821.999,65 2.637.218,00 183.459.217,65 

511 Зграде и грађевински објекти 190.842.116,91 177.766.514,31 1.000.000,00 178.766.514,31 
512 Машине и опрема 4.715.000,00 3.055.485,34 1.637.218,00 4.692.703,34 
54 Природна имовина 1.750.000,00 1.706.011,00 0,00 1.706.011,00 

541 Земљиште 1.750.000,00 1.706.011,00 1.706.011,00 
  УКУПНИ РАСХОДИ 417.552.334,48 383.177.280,67 9.322.177,21 392.499.457,88 



15. јул 2010. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 25 – 43

Члан 7.

ПОСЕБАН ДЕО
Укупно планирани и извршени расходи на терет остварених прихода у буџету општине по корисницима средстава – 

носиоцима раздела, као и ближим наменама – позицијама износе:

Раздео Функ-
ција

Екон. 
клас.

Извор 
финан.

Пози-
ција Опис Планирани расходи 

за 2009.годину
Извршени расходи 

за 2009. годину

01     СКУПШТИНА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ    
  110   Извршни и законодавни органи    
    417   1 Накнаде члановима општинског већа и одборницима 3.290.000,00 3.266.276,00 
    421   2 Стални трошкови 220.000,00 217.921,25 
    422   3 Трошкови путовања 60.000,00 55.702,00 
    423   4 Услуге по уговору 1.520.000,00 1.516.848,94 
    426   5 Материјал 500.000,00 464.983,00 
    451   6 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 9.888.000,00 8.646.261,00 
    465   7 Остале донације,дотације и трансфери 600.000,00 592.913,11 
    481   7а Донације невладиним организацијама 1.200.000,00 1.172.300,00 
    481   8 Донације политичким странкама 209.000,00 87.140,46 
    499   9 Средства сталне резерве 10.000,00 0,00 
    499   10 Средства текуће резерве 100.000,00 0,00 
          Извор финансирања за функцију 110    
    01 Приходи из буџета 16.409.000,00 16.020.345,76 
      07   Приходи из осталих извора 1.188.000,00  
          Укупно за функцију 110 17.597.000,00 16.020.345,76 
  912       Основно образовање    
    463   11 Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти 6.500.000,00 6.498.022,39 
          Извор финансирања за функцију 912    
      01   Приходи из буџета 6.500.000,00 6.498.022,39 
          Укупно за функцију 912 6.500.000,00 6.498.022,39 
  820       Култура    
    465   12 Текуће дотације и трансфери 953.000,00 952.506,00 
    481   13 Дотације верским заједницама 1.930.000,00 1.930.000,00 
      Извор финансирања за функцију 820    
    01 Приходи из буџета 2.883.000,00 2.882.506,00 
          Укупно за функцију 820 2.883.000,00 2.882.506,00 
  810       Спорт и рекреација    
    481   14 Дотације спортским организацијама 12.000.000,00 11.793.818,79 
    481   15 Развој школског спорта 20.000,00  
          Извор финансирања за функцију 810  
    01 Приходи из буџета 12.020.000,00 11.793.818,79 
          Укупно за функцију 810 12.020.000,00 11.793.818,79 
  620       Развој заједнице    
    511   16 Капитална улагања 0,00 0,00 
          Извор финансирања за функцију 620    
      01   Приходи из буџета 0,00 0,00 
        Укупно за функцију 620 0,00 0,00 
          Укупно за раздео 01 39.000.000,00 37.194.692,94 

02         ОПШТИНСКА УПРАВА    
  130   Опште услуге    
    411   17 Плате и додаци запослених 57.076.520,41 54.387.825,86 
    412   18 Социјални доприноси 10.216.697,16 9.639.599,00 
    413   19 Накнаде у натури 0,00 0,00 
    414   20 Социјална давања запосленима 1.200.000,00 1.129.101,21 
    415   21 Накнаде за запослене 750.000,00 730.351,00 
    416   22 Награде, бонуси и посебни расходи 0,00 0,00 
    421   23 Стални трошкови 6.100.000,00 6.068.518,37 
    422   24 Трошкови путовања 200.000,00 166.565,00 
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Раздео Функ-
ција

Екон. 
клас.

Извор 
финан.

Пози-
ција Опис Планирани расходи 

за 2009.годину
Извршени расходи 

за 2009. годину

    423   25 Услуге по уговору 2.300.000,00 2.294.849,71 
    424   26 Специјализоване услуге 300.000,00 272.636,35 
    425   27 Текуће поправке и одржавање 4.500.000,00 4.400.038,99 
    426   28 Материјал 2.600.000,00 2.568.334,16 
    482   29 Порези, таксе и слични расходи 900.000,00 803.888,55 
    511   30 Зграде и грађевински објекти 6.200.000,00 6.155.748,51 
    512   31 Машине и опрема 4.700.000,00 4.677.723,35 
    541   32 Земљиште 1.750.000,00 1.706.011,00 
      Извор финансирања за функцију 130    
    01 Приходи из буџета 98.793.217,57 85.700.013,85 
    03 Социјални доприноси    
    04 Сопствени приходи    9.301.177,21
    13 Вишак прихода    
          Укупно за функцију 130 98.793.217,57 95.001.191,06 
  090       Социјална заштита некласификована на другом месту    
    472   33 Накнада за социјалну заштиту из буџета 300.000,00 294.392,74 
          Извор финансирања за функцију 090    
      01   Приходи из буџета 300.000,00 273.392,74 

04 Сопствени приходи 21.000,00
          Укупно за функцију 090 300.000,00 294.392,74 
          Укупно за раздео 02 99.093.217,57 95.295.583,80 

03         ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СОПОТ    
  620       Развој заједнице    
    411   34 Плате и додаци запослених 3.443.000,00 2.856.716,16 
    412   35 Социјални доприноси 617.000,00 511.352,09 
    414   35а Социјална давања запосленима 42.000,00 41.155,00 
    415   36 Накнаде трошкова за запослене 75.000,00 71.634,00 
    421   37 Стални трошкови 23.000.000,00 21.954.483,55 
    422   38 Трошкови путовања 120.000,00 85.349,00 
    423   39 Услуге по уговору 700.000,00 671.782,00 
    424   40 Специјализоване услуге 6.000.000,00 5.962.617,21 
    425   41 Текуће поправке и одржавање 10.000.000,00 9.379.655,85 
    426   42 Материјал 36.000.000,00 35.215.506,62 
    482   43 Порези, таксе и слични расходи 1.700.000,00 1.605.555,08 
    485   43а Накнада штете 105.000,00 104.440,00 
    511   44 Зграде и грађевински објекти 184.642.116,91 172.610.765,80 
    512   45 Опрема 15.000,00 14.979,99 
          Извор финансирања за функцију 620    
    01 Приходи из буџета 250.661.000,00 251.085.992,35 
      07,13   Приходи из осталих извора 15.798.116,91  
          Укупно за функцију 620 266.459.116,91 251.085.992,35 
  912       Основно образовање    
    425   46 Текуће поправке и одржавање 13.000.000,00 8.923.188,79 
      Извор финансирања за функцију 912    
    01 Приходи из буџета 13.000.000,00 8.923.188,79 
          Укупно за функцију 912 13.000.000,00 8.923.188,79 
          Укупно за раздео 03 279.459.116,91 260.009.181,14 
          УКУПНО 417.552.334,48 392.499.457,88 

Члан 8.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Сопот
Број 400-3/2010-IV, 9. јула 2010. године

Председник
Миладин Марјановић, с. р.
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Члан 2.
У члану 4. одлуке табела I – Приходи мења се и гласи:

Економска 
класификација   Опис Укупна средства

  I Класични приходи (А+Б) 263.992.000,00
  А Изворни класични приходи општине 42.068.000,00

711147   Порез на земљиште 991.000,00
713121   Порез на имовину од физичких лица 14.488.000,00
713122   Порез на имовину од правних лица 6.579.000,00
714513   Комунална такса за држање моторних возила 7.000.000,00
714573   Комунална такса за коришћење витрина 50.000,00
716111   Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 10.600.000,00
741531   Комунална такса за заузеће јавних површина 260.000,00
741532   Комунална такса за коришћење простора за паркирање 25.000,00
741151   Приходи од камата 744.000,00
742251   Општинске административне таксе 1.331.000,00
742152   ПДВ на бруто приход од закупа за класични оквир 0,00
743351   Новчане казне 0,00
743353   Мандатне казне 0,00
745151   Мешовити и неодређени приходи 0,00

  Б Уступљени приходи одлуком 221.924.000,00
711111   Порез на зараде 14.874.000,00

711121, 122   Порез на приход од самосталних делатности 47.791.000,00
711143, 48   Порез на приход од непокретности 4.384.000,00

711146   Порез на приход од пољопривреде 23.000,00
713311   Порез на наслеђе и поклон 2.803.000,00

713421,422,423   Порез на пренос апсолутних права 16.000.000,00
733141   Текући трансфери општинама за класичну потрошњу 136.049.000,00

  II Наменски приходи (а+б) 141.026.000,00
  а Изворни наменски приходи општине 24.620.000,00

711180   Самодоприноси 20.000,00
741534,36   Накнада за коришћење грађевинског земљишта 24.600.000,00

742152   Приход од закупа (нето)-општински део 0,00
  б Приходи уступљени одлуком 116.406.000,00

711111   Порез на зараде 54.615.000,00
714514   Годишња накнада за моторна возила 3.394.000,00
714547   Накнада за загађивање животне средине 1.211.000,00
733141   Текући трансфери општинама за наменску потрошњу 57.186.000,00

    Укупно (I + II) 405.018.000,00
321 III Вишак прихода 17.506.936,25

    УКУПНО (I + II + III) 422.524.936,25

Скупштина градске општине Сопот, на седници одржаној 9. 
јула 2010. године, на основу чл. 28–32. и члана 43. став 1. Закона о 
буџетском систему ( „Службени гласник РС”, број 54/2009), чла-
на 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
број 129/07), и члана 18 и 19. Статута градске општине Сопот 
(„Службени лист града Београда”, бр. 45/08 и 12/10), донела је

ОДЛУКУ
О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ ЗА 2010. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Члан 1. Одлуке о буџету градске општине Сопот за 2010.

годину („Службени лист града Београда”, бр. 62/I/2009 и 
12/10) мења се и гласи:

Укупни приходи буџета градске општине Сопот за 2010. 
годину утврђују се у износу од 422.524.936,25 динара, а 
састоји се од:

– Примања текуће године у износу од 405.018.000,00 
динара – утврђенa Одлуком о обиму средстава за вршење 
послова Града и градских општина и утврђивању прихода и 
примања који припадају граду, односно градским општина-
ма у 2010. години и

– Нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у 
износу од 17.506.936,25 динара.

Вишак прихода у износу од 17.506.936,25 динара распо-
ређује се за следеће намене:

– Износ од 5.000.000,00 динара распоређује се на пози-
цију 6 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима,

– Износ од 5.000.000,00 динара распоређује се на пози-
цију 12 – Текуће донације и трансфери осталим нивоима 
власти – текуће одржавање основних школа и

– Износ од 7.506.936,25 динара распоређује се на пози-
цију 41 – Текуће поправке и одржавање односно распо-
ређује се за покриће трошкова текућег одржавања зграда 
месних заједница и одржавање осталих објеката.
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У члану 4. одлуке табела II. Расходи мења се и гласи:

Економска 
класификација Врста расхода Средства 

из буџета

Издаци из 
додатних 

извора

Укупна 
средства

41 Расходи за запослене 99.396.000,00   99.396.000,00
411 Плате и додаци запослених 77.986.000,00   77.986.000,00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 13.960.000,00   13.960.000,00
414 Социјална давања запосленима 2.150.000,00   2.150.000,00
415 Накнаде запосленима 1.300.000,00   1.300.000,00
417 Накнаде члановима општинског већа и одборницима 4.000.000,00   4.000.000,00
42 Коришћење робе и услуга 107.620.000,00 7.506.936,25 115.126.936,25

421 Стални трошкови 33.300.000,00   33.300.000,00
422 Трошкови путовања 720.000,00   720.000,00
423 Услуге по уговору 6.000.000,00   6.000.000,00
424 Специјализоване услуге 4.600.000,00   4.600.000,00
425 Текуће поправке и одржавање 27.000.000,00 7.506.936,25 34.506.936,25
426 Материјал 36.000.000,00   36.000.000,00
45 Субвенције 10.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 10.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00
46 Донације и трансфери 10.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00

463 Основно образовање 7.000.000,00 5.000.000,00 12.000.000,00
465 Остале донације,дотације и трансфери 3.000.000,00   3.000.000,00
47 Социјално осигурање и социјална заштита 400.000,00   400.000,00

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 400.000,00   400.000,00
48 Остали расходи 22.832.000,00   22.832.000,00

481 Донације невладиним организацијама 16.932.000,00   16.932.000,00
482 Порези,обавезне таксе и казне 5.600.000,00   5.600.000,00
485 Накнада штете 300.000,00   300.000,00
49 Средства резерве 11.700.000,00   11.700.000,00

499 Средства резерве 11.700.000,00   11.700.000,00
51 Основна средства 141.070.000,00   141.070.000,00

511 Зграде, грађевински објекти и инфраструктура 136.870.000,00   136.870.000,00
512 Опрема 4.200.000,00   4.200.000,00
54 Остала основна средства 2.000.000,00   2.000.000,00

541 Земљиште 2.000.000,00   2.000.000,00
  УКУПНА СРЕДСТВА 405.018.000,00 17.506.936,25 422.524.936,25

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 3.
Члан 5. одлуке мења се и гласи: Приходи из члана 1. ове одлуке у износу од 422.524.936,25 динара распоређује се по ко-

рисницима:
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Опис Средства 
из буџета

Издаци 
из додатних 

извора

Укупна 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 1       СКУПШТИНА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ      
    110     Извршни и законодавни органи    
      1 417 Накнаде члановима општинског већа и одборницима 4.000.000,00   4.000.000,00
      2 421 Стални трошкови 300.000,00 300.000,00
      3 422 Трошкови путовања 120.000,00   120.000,00
      4 423 Услуге по уговору 2.000.000,00 2.000.000,00
      5 426 Материјал 1.000.000,00   1.000.000,00
      6 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 10.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00
      7 465 Остале донације,дотације и трансфери 1.000.000,00   1.000.000,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
      8 481 Дотације невладиним организацијама 500.000,00   500.000,00
      9 481 Донације политичким странкама 232.000,00   232.000,00
      10 499 Средства сталне резерве 700.000,00 700.000,00
      11 499 Средства текуће резерве 11.000.000,00   11.000.000,00
          Извор финансирања за функцију 110:    
        01 Приходи из буџета 30.852.000,00   30.852.000,00
        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.   5.000.000,00 5.000.000,00
          Укупно за функцију 110 30.852.000,00 5.000.000,00 35.852.000,00
  1.1       ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ      
    912     Основно образовање    
      12 463 Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти 7.000.000,00 5.000.000,00 12.000.000,00
          Извор финансирања за функцију 912    
        01 Приходи из буџета 7.000.000,00   7.000.000,00
        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.   5.000.000,00  
          Укупно за функцију 912 7.000.000,00 5.000.000,00 12.000.000,00
  1.2       КУЛТУРА      
    820     Услуге културе    
      13 465 Текуће дотације и трансфери 2.000.000,00   2.000.000,00
      14 481 Дотације верским заједницама 3.000.000,00 3.000.000,00
          Извор финансирања за функцију 820      
        01 Приходи из буџета 5.000.000,00   5.000.000,00
          Укупно за функцију 820 5.000.000,00 5.000.000,00
  1.3       СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА      
    810     Услуге рекреације и спорта      
      15 481 Дотације спортским организацијама 12.000.000,00   12.000.000,00
      16 481 Развој школског спорта 1.200.000,00   1.200.000,00
          Извор финансирања за функцију 810      
        01 Приходи из буџета 13.200.000,00   13.200.000,00
          Укупно за функцију 810 13.200.000,00   13.200.000,00
  1.4       РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ      
    620     Развој заједнице      
      17 511 Капитална улагања 0,00   0,00
          Извор финансирања за функцију 620      
        01 Приходи из буџета 0,00   0,00
          Укупно за раздео 01 56.052.000,00 10.000.000,00 66.052.000,00

02         ОПШТИНСКА УПРАВА    
  130     Опште услуге      
    18 411 Плате и додаци запослених 72.943.000,00 72.943.000,00
      19 412 Социјални доприноси на терет послодавца 13.057.000,00   13.057.000,00
    20 414 Социјална давања запосленима 2.000.000,00   2.000.000,00
      21 415 Накнаде трошкова за запослене 1.200.000,00 1.200.000,00
      22 421 Стални трошкови 8.000.000,00   8.000.000,00
      23 422 Трошкови путовања 400.000,00   400.000,00
    24 423 Услуге по уговору 3.000.000,00 3.000.000,00
      25 424 Специјализоване услуге 600.000,00   600.000,00
      26 425 Текуће поправке и одржавање 5.000.000,00 5.000.000,00
    27 426 Материјал 4.000.000,00   4.000.000,00
      28 482 Порези и обавезне таксе 3.000.000,00 3.000.000,00
      29 511 Зграде и грађевински објекти 15.340.000,00   15.340.000,00
    30 512  Опрема 4.000.000,00 4.000.000,00
      31 541 Земљиште 2.000.000,00   2.000.000,00
          Извор финансирања за функцију 130    
      01 Приходи из буџета 134.540.000,00   134.540.000,00
          Укупно за функцију 130 134.540.000,00 134.540.000,00
  090     Социјална заштита некласификована на другом месту      
    32 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 400.000,00 400.000,00
          Извор финансирања за функцију 090      
        01 Приходи из буџета 400.000,00   400.000,00
          Укупно за функцију 090 400.000,00   400.000,00
          Укупно за раздео 02 134.940.000,00 134.940.000,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
03         ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СОПОТ      
  1       РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ      
  620     Развој заједнице    
    33 411 Плате и додаци запослених 5.043.000,00   5.043.000,00
      34 412 Социјални доприноси на терет послодавца 903.000,00 903.000,00
      35 414 Социјална давања запосленима 150.000,00   150.000,00
      36 415 Накнаде трошкова за запослене 100.000,00   100.000,00
      37 421 Стални трошкови 25.000.000,00   25.000.000,00
      38 422 Трошкови путовања 200.000,00   200.000,00
    39 423 Услуге по уговору 1.000.000,00   1.000.000,00
      40 424 Специјализоване услуге 4.000.000,00 4.000.000,00
      41 425 Текуће поправке и одржавање 15.000.000,00 7.506.936,25 22.506.936,25
      42 426 Материјал 31.000.000,00   31.000.000,00
      43 482 Порези и обавезне таксе 2.600.000,00   2.600.000,00
      44 485 Накнада штете 300.000,00 300.000,00
      45 511 Зграде и грађевински објекти 121.530.000,00   121.530.000,00
      46 512 Опрема 200.000,00   200.000,00
          Извор финансирања за функцију 620      
      01 Приходи из буџета 207.026.000,00   207.026.000,00
        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.   7.506.936,25  
          Укупно за функцију 620 207.026.000,00 7.506.936,25 214.532.936,25
  2       ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ      
    912     Основно образовање      
      47 425 Текуће поправке и одржавање 7.000.000,00   7.000.000,00
          Извор финансирања за функцију 912      
        01 Приходи из буџета 7.000.000,00   7.000.000,00
          Укупно за функцију 912 7.000.000,00 7.000.000,00
          Укупно за раздео 03 214.026.000,00 7.506.936,25 221.532.936,25
          УКУПНО 405.018.000,00 17.506.936,25 422.524.936,25

Члан 4.
У осталом делу одредбе Одлуке о буџету градске општи-

не Сопот за 2010. годину („Службени лист града Београда”, 
бр.62/I/2009 и 12/10), остају непромењене.

Члан 5.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”, а примењи-
ваће се од 1. јануара 2010. године.

Скупштина градске општине Сопот
Број 400-4/2010-IV, 9. јула 2010. године

Председник
Миладин Марјановић, с. р.

Скупштина градске општине Сопот на седници одржа-
ној 9.јула 2010. године, на основу члана 46. став 1. тачка 1. 
Закона о локалним изборима(„Службени гласник РС”,број 
129/07) и члана 18. Статута градске општине Сопот („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 45/08 и 12/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ

1. Утврђује се престанак мандата одборнику Скупштине 
градске општине Сопот Данки Прокић-Влаховић, са избор-

не листе „Сопот за европску Србију– Борис Тадић”, пре ис-
тека времена на које је изабрана, због поднете оставке.

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

Скупштина градске општине Сопот
Број 020-14/2010-IV, 9. јула 2010.године

Председник
Миладин Марјановић, с. р.

Скупштина градске општине Сопот на седници одржа-
ној 9. јула 2010. године, на основу члана 56. Закона о ло-
калним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07) и 
члана 18. Статута градске општине Сопот („Службени лист 
града Београда”, бр. 45/08 и 12/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ

1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине градске 
општине Сопот изабраном на изборима одржаним 11. маја 
2008.године, и то Николи Илићу, са изборне листе „Сопот 
за европску Србију – Борис Тадић”.

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

Скупштина градске општине Сопот
Број 020– 15/2010-IV, 9.јула 2010.године

Председник
Миладин Марјановић, с. р.
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СУРЧИН

Скупштина градске општине Сурчин на седници одр-
жаној 9. јула 2010. године, у складу са чланом 63. Закона о 
буџетском систему („Службени гласник РС” број 54/09), 
члана 18. став 1. тачка 2. Статута градске општине Сурчин 
(„Службени лист града Београда” бр. 44/08 и 12/10), а сход-
но одредбама члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2010. ГОДИНУ

Члан 1.
Члан 2. се мења тако да гласи :
„Текући приходи буџета у 2010. утврђују се у износу од 

641.786.000,00 динара и представљају обим средстава за фи-
нансирање јавних расхода.

Класични приходи се утврђују у износу од 
419.441.000,00 динара , а наменски приходи у износу од 
222.345.000,00 динара.”

Члан 2.
Члан 3. се мења тако да гласи
Обим средстава из члана 1. став 1. увећава се за
– пренета средства по завршном рачуну за 2009. годину 

у износу од 3.093.117,00
– сопствене приходе буџетских корисника у износу од 

253.254.000,00
– добровољне текуће трансфере од физичких и правних 

лица у износу од 40.500.000,00
– меморандумске ставке за рефундацију расхода у изно-

су од 3.000.000,00
– наменски трансфери од града и републике у износу од 

13.280.000,00 тако да укупан обим средстава у 2010-ој годи-
ни износи 954.913.117,00.

Члан 3.
Табела из члана 6. се мења и гласи:

71 Порези Опис Износ
711111 Порез на зараде 18.734.000,00
711120 Порез на приходе сам. Делатности 22.411.000,00
711143 Порез на приходе од непокретности 11.419.000,00
711146 Порез на приход од пољопр. 0,00
711147 Порез на земљиште 71.366.000,00
711181 Самодопринос 0,00
712111/2 Порез на фонд зарада 0,00
7131 Порез на имовину 109.102.000,00
7133 Порез на наслеђе и поклон 4.670.000,00
7134 Порез на пренос апсолутних права 50.000.000,00
714 Комуналне таксе(локалне) 29.418.000,00
– држање моторних возила 19.390.000,00
– комунална такса за држање чамаца 28.000,00
– истицање фирме на посл.простору 10.000.000,00
7145 Накнада за путеве 9.200.000,00
7145 Загађивачи 3.080.000,00
7145 Посебна накнада за заштиту ж.ср. 5.802.000,00
Укупно 71 335.202.000,00

73 Донације и трансфери
733157 Трансфери за класичну потрошњу 97.426.000,00
733150 Трансфери за наменску потрошњу 82.547.000,00
Укупно 73 179.973.000,00

74 Други приходи
7411 Приходи од камата 302.000,00
7415 Накнада за коришћење гр.зем. 117.115.000,00
7415 Коришћење паркинг простора 100.000,00
7415 Коришћење обале у пословне сврхе 10.000,00
7415 Заузеће јавне површине 400.000,00
742152 Закуп пословног простора 5.429.000,00
-од тога ПДВ 828.000,00
742153 Закуп грађевинског земљишта 0,00
742251 О. административне таксе 2.465.000,00
742351 Приходи органа 619.000,00
743351 Новчане казне 49.000,00
743353 Мандатне казне 6.000,00
745 Мешовити и неодређени приходи 116.000,00
Укупно 74 126.611.000,00
Укупни текући приходи 641.786.000,00
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Меморандумске ставке за рефундацију 3.000.000,00
Пренета средства по завршном рачуну 3.093.117,00
Сопствени приходи инд.корисника 253.254.000,00
Текући добровољни трансфери 40.500.000,00
Наменски трансфери од града, републике 13.280.000,00
Укупан обим средстава 954.913.117,00

Члан 4.
Табела из члана 7. Одлуке о буџету се мења и гласи:

Ек. клас. Врста издатка Расходи 
из буџета

Расходи из 
осталих извора

Укупни 
расходи

41 Издаци за запослене
411 Плате,накнаде и додаци за запослене 163.349.000,00 2.620.000,00 165.969.000,00
412 Социјални допринос послодавца 31.225.000,00 7.682.000,00 38.907.000,00
413 Накнаде у натури 4.020.000,00 0,00 4.020.000,00
414 Социјална давања запосленима 480.000,00 3.550.000,00 4.030.000,00
415 Накнаде за запослене 1.342.000,00 200.000,00 1.542.000,00
416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 0,00 520.000,00 520.000,00
417 Одборнички додатак 3.840.000,00 0,00 3.840.000,00

Укупно 41 204.256.000,00 14.572.000,00 218.828.000,00
42 Коришћење роба и услуга

421 Стални трошкови 23.260.000,00 8.989.000,00 32.249.000,00
422 Трошкови пословних путовања 1.800.000,00 287.000,00 2.087.000,00
423 Услуге по уговорима 86.931.000,00 10.065.000,00 96.996.000,00
424 Специјализоване услуге 33.800.000,00 72.551.000,00 106.351.000,00
425 Текуће поправке и одржавање 35.250.000,00 14.500.000,00 49.750.000,00
426 Материјал 15.150.000,00 23.148.000,00 38.298.000,00

Укупно 42 196.191.000,00 129.540.000,00 325.731.000,00
441 Отплата домаћих камата 0,00 800.000,00 800.000,00
444 Негативне курсне разлике 0,00 0,00

Укупно 44 0,00 800.000,00 800.000,00
45 Субвенције

451 Субвенције неф. предузећима и орг. 100.000,00 100.000,00
Укупно 45 100.000,00 100.000,00
46 Донације и трансфери 

463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 10.000.000,00 10.000.000,00
Укупно 46 10.000.000,00 10.000.000,00
47 Социјална заштита

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 13.617.187,00 3.633.117,00 17.250.304,00
Укупно 47 13.617.187,00 3.633.117,00 17.250.304,00
48 Остали расходи

481 Донације невладиним организацијама 17.361.813,00 17.361.813,00
482 Порези, обавезне таксе и казне  830.000,00 1.800.000,00 2.630.000,00
483 Новчане казне по решењу судова 300.000,00 300.000,00
484 Накнаде за ел.непогоде 200.000,00 1.500.000,00 1.700.000,00
485 Накнада штете 0,00 0,00 0,00

Укупно 48 18.691.813,00 3.300.000,00 21.991.813,00
49 Административни трансфери

499 Средства резерве 4.930.000,00 4.930.000,00
Укупно 49 4.930.000,00 4.930.000,00
51 Основна средства

511 Зграде и грађевински објекти 132.000.000,00 40.300.000,00 172.300.000,00
512 Машине и опрема 20.300.000,00 8.080.000,00 28.380.000,00
514 Култивисана имовина 0,00 0,00 0,00
515 Нематеријална имовина 200.000,00 0,00 200.000,00

Укупно 51 152.500.000,00 48.380.000,00 200.880.000,00
52 Залихе

523 Залихе робе 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00
Укупно 52 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00
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Ек. клас. Врста издатка Расходи 
из буџета

Расходи из 
осталих извора

Укупни 
расходи

54 Природна имовина
541 Земљиште 35.000.000,00 40.000.000,00 75.000.000,00
542 Копови 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00
543 Побољшања вода 500.000,00 2.902.000,00 3.402.000,00

Укупно 54 41.500.000,00 42.902.000,00 84.402.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ 641.786.000,00 313.127.117,00 954.913.117,00

Члан 5.
Табела из члана 8. се мења и гласи:
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Сопствена 
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(04)

Нераспоређени 
вишак прихода 
из претходне 
године (13)

Остали 
извори 

(07) и (08)

Укупна 
средства

1 2  3 4  5 6 7 8 9 10 11
1 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ,ПРЕДСЕДНИK, 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
110 Извршни и законодавни органи

1 411 Плате и накнаде функционера 36.000.000,00 36.000.000,00
2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 6.444.000,00 6.444.000,00
3 413 Накнаде у натури  350.000,00 350.000,00
4 414 Социјална давања запосленима 100.000,00  1.500.000,00 1.600.000,00
5 415 Накнаде за запослене 121.000,00 121.000,00
6 416 Награде,бонуси и посебни расходи 00,00 0,00
7 417 Одборнички додатак 3.840.000,00 3.840.000,00
8 422 Трошкови путовања  1.200.000,00 1.200.000,00
9 423 Трошкови репрезентације и поклони 1.000.000,00 1.000.000,00

10 423 Чланарине 50.000,00 50.000,00
11 423 Услуге рекламе и штампања 2.500.000,00 2.500.000,00
12 423 Објављивање прописа и аката 400.000,00 400.000,00
13 423 Накнаде за рад комисија

– комисија за националне мањине
– комисија за борбу против болести зависности
– комисија за повраћај земљишта
– адм-манд. комисија

9.410.000,00
3.840.000,00
4.370.000,00

900.000,00
300.000,00

9.410.000,00

14 423 Уговори о делу 2.000.000,00 2.000.000,00
15 451 Субвенције 100.000,00 100.000,00
16 481 Дотације невладиним и друштвеним организацијама 1.000.000,00 1.000.000,00
17 481 Финансирање политичких странака 461.813,00 461.813,00
18 482 Порези 200.000,00 200.000,00
19 482 Судске таксе 120.000,00 120.000,00
20 483 Казне по решењу судова 200.000,00 200.000,00
21 484 Накнаде штете 100.000,00 100.000,00
22 499 Средства резерве

– стална резерва
– текућа резерва

4.930.000,00
1.000.000,00
3.930.000,00

4.930.000,00

Извори финансирања за функцију 110 
01 Приходи из буџета
07 Трансфери

70.526.813,00
1.500.000,00

70.526.813,00
1.500.000,00

Укупно за функцију 110 70.526.813,00 1.500.000,00 72.026.813,00
РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ

620 Развој заједнице-инфраструктурна изградња
23 423 Стручне услуге по уговору 1.000.000,00 1.000.000,00
24 423 Објављивање тендера 100.000,00 100.000,00
25 424 Услуге стручног надзора 1.200.000,00 1.200.000,00
26 424 Остале специјализоване услуге 2.000.000,00 2.000.000,00
27 425 Текуће поправке и одржавање грађевинских објеката 10.000.000,00 10.000.000,00
28 511 Зграде и грађевински објекти – Капитални буџет 132.000.000,00 40.000.000,00 172.000.000,00
29 512 Опрема 6.000.000,00 6.000.000,00
30 541 Земљиште  35.000.000,00  35.000.000,00

Извори финансирања за функцију 620 
01 Приходи из буџета 187.300.000,00 187.300.000,00
08 Донације од пој .и н.орг.  40.000.000,00  40.000.000,00
Укупно за функцију 620 187.300.000,00  40.000.000,00  227.300.000,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
090 Социјална заштита

31 472 Хуманитарна акција ‘Устанак доброте’ 2.000.000,00  500.000,00 2.500.000,00
32 472 Помоћ избеглим,расељеним и прогнаним лицима 200.000,00  3.093117,00  40.000,00  3.333.117,00
33 472 Накнаде из буџета за једнократне помоћи,становање,сахране... 11.117.187,00 11.117.187,00
34 481 Унапређење животног стандарда ромске популације 500.000,00 500.000,00
35 423 Унапређење животног стандарда ромске популације-уговори  600.000,00  600.000,00

Извори финанс. за функцију 090
01 Приходи из буџета
07 Трансфери
08 Донације од физичких лица
13 Пренета средства из 2009

14.417.187,00

3.093.117,00

40.000,00
500.000,00

14.417.187,,00
40.000,00

500.000,00
3.093.117,00

Укупно за функцију 090 14.417.187,00 3.093.117,00  540.000,00 18.050.304,00
 2 УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

130 Опште услуге
36 411 Плате и додаци запослених 59.341.000,00 59.341.000,00
37 412 Социјални допринос на терет послодавца 10.623.000,00 10.623.000,00
38 413 Накнаде у натури 1.450.000,00 1.450.000,00
39 414 Социјална давања запосленима 200.000,00  1.500.000,00 1.700.000,00
40 415 Накнаде за запослене 660.000,00 660.000,00
41 416 Награде, бонуси и посебни расходи 0,00 0,00
42 421 Стални трошкови 20.000.000,00 20.000.000,00
43 422 Путни трошкови 250.000,00 250.000,00
44 423 Услуге одржавања софтвера 1.000.000,00 1.000.000,00
45 423 Трошкови репрезентације 450.000,00 450.000,00
46 423 Котизације за семинаре и сајмове 100.000,00 100.000,00
47 423 Издаци за стручне испите 50.000,00 50.000,00
48 423 Опште услуге по уговору о делу 24.000.000,00 24.000.000,00
49 424 Специјализоване услуге 6.000.000,00 6.000.000,00
50 425 Трошкови одржавања опреме 3.000.000,00 3.000.000,00
51 425 Трошкови одржавања објекта 6.000.000,00 6.000.000,00
52 426 Kанцеларијски материјал 1.000.000,00 1.000.000,00
53 426 Бензин 2.000.000,00 2.000.000,00
54 426 Остали материјал 2.500.000,00 2.500.000,00
55 482 Порези и таксе 200.000,00 200.000,00
56 483 Новчане казне 100.000,00 100.000,00
57 484 Накнаде штете 100.000,00 100.000,00
58 512 Набавка опреме 9.000.000,00 9.000.000,00
58a 515 Остала књ. и уметнчка дела  200.000,00 200.000,00

Извори финансирања за функцију 130
01 Приходи из буџета 148.224.000,00 148.224.000,00
07 Трансфери 1.500.000,00 1.500.000,00
Укупно за функцију 130 148.224.000,00 1,500.000,00 149.724.000,00
ОПШТЕ УСЛУГЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ

160 Месне заједнице
59 421 Стални трошкови 1.000.000,00 1.000.000,00
60 423 Услуге по уговорима 50.000,00 50.000,00
60а 423 Репрезентација 150.000,00 150.000,00
61 423 Накнаде председницима МЗ 1.000.000,00 1.000.000,00
62 424 Специјализоване услуге 50.000,00 50.000,00
63 425 Текуће поправке и одржавање 500.000,00 500.000,00
64 426 Материјал 50.000,00 50.000,00
65 482 Порези и таксе 60.000,00 60.000,00

Извори финансирања за функцију 160 
01 Приходи из буџета 2.860.000,00 2.860.000,00
Укупно за функцију 160 2.860.000,00 2.860.000,00
ЈП „СУРЧИН”

410 Општи економски послови и послови по питању рада
66 411 Плате и додаци запослених 26.108.000,00 26.108.000,00
67 412 Социјални допринос на терет послодавца 5.692.000,00 5.692.000.00 11.384.000,00
68 413 Накнаде у натури 1.200.000,00 1.200.000,00
69 414 Социјална давања запосленима 0,00 250.000.00 250.000,00
70 415 Накнаде за запослене 115.000,00 115.000,00
71 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0,00 520.000.00 520.000,00
72 421 Стални трошкови 200.000,00 4.200.000,00  4.400.000,00
73 422 Трошкови путовања 0,00 0,00 0,00
74 423 Услуге по уговорима 10.000.000,00 600.000,00 10.600.000,00
75 424 Специјализоване услуге 17.000.000,00 14.491.000.00 31.491.000,00
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76 425 Текуће поправке и одржавање 15.000.000,00 12.000.000,00 27.000.000,00
77 426 Материјал 4.000.000,00 17.895.000,00 21.895.000,00
78 441 Камате на куповину лизингом 0,00 700.000,00 700.000,00
79 482 Остали порези 100.000,00 550.000.00 650.000,00
80 483 Новчане казне 0,00 0,00 0,00
81 511 Зграде и грађевински објекти  0,,00
82 512 Машине и опрема 4.200.000,00 4.200.000.00 8.400.000,00
83 541 Земљиште 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00
84 542 Копови 6.000.000,00 6.000.000,00
85 543 Побољшања вода 500.000,00 2.902.000.00 3.402.000,00

01 Извори финансирања за функцију 410
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи 90.115.000,00 104.000.000.00

90.115.000,00
104.000.000.00

Укупно за функцију 410 90.115.000,00  104.000.000.00 194.115.000,00
ЈП ‘СУРЧИН ГАС’

432 Гасовод
86 411 Плате и додаци запослених 5.903.000,00 5.903.000,00
87 412 Социјални допринос на терет послодавца 1.057.00000 1.057.00000
88 413 Награде у натури 55.000,00 55.000,00
89 414 Социјална давања запосленима 80.000,00 80.000,00
90 415 Накнаде за запослене 40.000,00 40.000,00
91 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0,00
92 421 Стални трошкови 10.000,00 10.000,00
93 423 Услуге по уговорима 2.609.000,00 2.609.000,00
94 424 Специјализоване услуге 50.000,00 50.000,00
95 425 Текуће поправке и одржавање 0,00 0,00
96 426 Материјал 100.000,00 100.000,00

Извори финансирања за функцију 432
01 Приходи из буџета 9.904.000,00 9.904.000,00
Укупно за функцију 432 9.904.000,00 9.904.000,00
ЈП ‘АГРАР-СУРЧИН’

421 Пољопривреда
97 411 Плате и додаци запослених 17.145.000,00 17.145.000,00
98 412 Социјални допринос на терет послодавца 3.737.000,00 1.420.000,00 5.157.000,00
99 413 Награде у натури 500.000,00 500.000,00

100 414 Социјална давања запосленима 50.000,00 50.000,00
101 415 Накнаде за запослене 210.000,00 210.000,00
102 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0,00
103 421 Стални трошкови 1.200.000,00 3.814.000,00 5.014.000,00
104 422 Трошкови путовања 50.000,00 157.000,00 207.000,00
105 423 Услуге по уговорима 4.000.000,00 1.540.000,00 5.540.000,00
106 424 Специјализоване услуге 500.000,00 45.000.000,00 45.500.000,00
107 425 Текуће поправке и одржавање 500.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00
108 426 Материјал 1.500.000,00 1.260.00000 2.760.000,00
109 482 Остали порези 50.000,00 1.050.000,00 1.100.000,00
110 484 Накнаде штете 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
111 511 Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00 0,00
112 512 Машине и опрема 500.000,00 2.820.000,00 3.320.000,00
113 523 Залихе 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00

Извори финансирања за функцију 421
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи 29.942.000,00 130.061.000,00

29.942.000,00
130.061.000,00

Укупно за функцију 421 29.942.000,00 130.061.000,00 160.003.000,00
ЈП ЗА ТУРИЗАМ

473 Туризам
114 411 Плате и додаци запослених 7.563.000,00 7.563.000,00
115 412 Социјални допринос на терет послодавца 1.354.000,00 0,00 1.354.000,00
116 413 Награде у натури 200.000,00 200.000,00
117 414 Социјална давања запосленима 0,00 300.000,00 300.000,00
118 415 Накнаде за запослене 55.000,00 200.000,00 255.000,00
119 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0,00 0,00
120 421 Стални трошкови 450.000,00 260.000,00 710.000,00
121 422 Трошкови путовања 200.000,00 80.000,00 280.000,00
122 423 Услуге по уговорима 10.000.000,00 6.100.000,00 1500.000,00 17.600.000,00
123 424 Специјализоване услуге 1.200.000,00 400.000,00  1.840.000,00 3.440.000,00
124 425 Текуће поправке 50.000,00 500.000,00 550.000,00
125 426 Материјал 500.000,00 1.950.000,00 2.450.000,00
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126 441 Камате на куповину лизингом 0,00 100.000,00 100.000,00
127 482 Порези 100.000,00 200.000,00 300.000,00
128 512 Машине и опрема 100.000,00 260.000,00 360.000,00

Извори финансирања за функцију 473
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
07 Трансфери

21.772.000,00
10.350.000,00 3.340.000,00

21.772.000,00
10.350.000,00

3.340.000,00
Укупно за функцију 473 21.772.000,00 10.350.000,00  3.340.000,00 35.462.000,00

560 Заштита животне средине
129 423 Услуге по уговорима 1.020.000,00 1.020.000,00
130 424 Рециклирање отпадних материјала 2.500.000,00 2.500.000,00
131 424 Противградна одбрана 500.000,00 500.000,00

Извори финансирања
01 Приходи из буџета 4.020.000,00 4.020.000,00
Укупно за функцију 560 4.020.000,00 4.020.000,00

760 Здравство некласиф. на другом месту
132 424 Специјализоване услуге 100.000,00 100.000,00
133 463 Донације ост.н.вл. 2.000.000,00 2.000.000,00

Извори финансирања
01 Приходи из буџета 2.100.000,00 2.100.000,00
Укупно за функцију 760 2.100.000,00 2.100.000,00
ЈП ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ

860 Култура, спорт и вера
134 411 Плате и додаци запослених 7.629.000,00 2.620.000,00 10.249.000,00
135 412 Социјални допринос на терет послодавца 1.663.000,00 570.000,00 2.233.000,00
136 413 Награде у натури 220.000,00 220.000,00
137 414 Социјална давања запосленима 50.000,00 50.000,00
138 415 Накнаде за запослене 105.000,00 105.000,00
139 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0,00
140 421 Стални трошкови 100.000,00 700.000,00 800.000,00
141 422 Трошкови путовања 0,00 0,00 0,00
142 423 Услуге по уговорима 6.492.000,00 300.000,00 6.792.000,00
143 424 Специјализоване услуге 300.000,00 900.000,00 1.200.000,00
144 425 Текуће поправке 100.000,00 500.000,00 600.000,00
145 426 Материјал 3.000.000,00 2.023.000,00 5.023.000,00
146 512 Машине и опрема 200.000,00 300.000,00 500.000,00

Извори финансирања
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи

19.859.000,00
7.913.000,00

19.859.000,00
7.913.000,00

Укупно за функцију 800 19.859.000,00 7.913.000,00 27.772.000,00
810 Спорт 

147 472 Награде из буџета за спорт(спор.награде,пехари) 150.000,00 150.000,00
148 424 Спортске манифестације 500.000,00 500.000,00
149 481 Дотације спортским клубовима 12.000.000,00 12.000.000,00

Извори финансирања
01 Приходи из буџета 12.650.000,00 12.650.000,00
Укупно за функцију 810 12.650.000,00 12.650.000,00

820 Услуге културе
150 424 Бојчинско културно лето 100.000,00 9.900.000,00 10.000.000,00
151 424 Фестивал мале форме 500.000,00 500.000,00
152 424 Остале услуге културе  1.000.000,00  1.000.000,00
153 424 Културне манифестације 200.000,00 200.000,00
154 481 Дотације удружењима културе 1.900.000,00 1.900.000,00

Извори финансирања
01 Приходи из буџета
07 Трансфери

3.700.000,00
9.900.000,00

3.700.000,00
9.900.000,00

Укупно за функцију 820 3.700.000,00 9.900.000,00 13.600.000,00
830 JП за информисање

155 411 Плате и додаци запослених 3.660.000,00 3.660.000,00
156 412 Социјални допринос на терет послодавца 655.000,00 655.000,00
157 413 Награде у натури 45.000,00 45.000,00
158 414 Социјална давања запосленима 0,00 0,00
159 415 Накнаде за запослене 36.000,00 36.000,00
160 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 0,00
161 421 Стални трошкови 300.000,00 15.000,00 315.000,00
162 422 Трошкови путовања 100.000,00 50.000,00 150.000,00
163 423 Услуге по уговорима 8.500.000,00 25.000,00 8.525.000,00
164 424 Специјализоване услуге 100.000,00 20.000,00 120.000,00
165 425 Текуће поправке 100.000,00 100.000,00
166 426 Материјал 500.000,00 20.000,00 520.000,00
167 482 Порези и таксе 0,00 0,00 0,00
168 511 Зграде и грађевински објекти 0,00 300.000,00 300.000,00
169 512 Машине и опрема 300.000,00 500.000,00 800.000,00

Извори финансирања
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи

14.296.000,00
930.000,00

14.296.000,00
930.000,00

Укупно за функцију 830 14.296.000,00 930.000,00 15.226.000,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
840 Верске заједнице

170 481 Дотације верским заједницама 1.500.000,00 1.500.000,00
Извори финансирања
01 Приходи из буџета 1.500.000,00 1.500.000,00
Укупно за функцију 840 1.500.000,00 1.500.000,00

910 Предшколско и основно образовање
171 423 Рад одељења за описмењавање 450.000,00 450.000,00
172 463 Текући трансфери 2.000.000,00 2.000.000,00
173 463 Капитални трансфери 5.000.000,00 5.000.000,00
174 472 Награде из буџета за образовање (награде најбољим ученицима) 150.000,00 150.000,00
175 463 Помоћ у куповини књига 1.000.000,00 1.000.000,00

Извори финансирања за функцију 910
01 Приходи из буџета 8.600.000,00 8.600.000,00
Укупно за функцију 910 8.600.000,00 8.600.000,00
Укупно раздео 1 641.786.000,00 253.254.000,00 3.093.117,00 56.780.000,00 954.913.117,0
УКУПНИ РАСХОДИ 641.786.000,00 253.254.000,00 3.093.117,00 56.780.000,00 954.913.117,0

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”,

Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-92/2010, 9. јула 2010. године

Председник
Владан Јанићијевић, с. р.

Скупштина градске општине Сурчин на седници одржа-
ној 9. јула 2010. године на основу члана 18. став 1. тачка 20. 
Статута градске општине Сурчин (,,Службени лист града 
Београда”, бр. 44/08 и 12/10), донела је

ОДЛУКА
О УСТАНОВЉЕЊУ НАГРАДЕ ,,ВАТРОГАСАЦ ГОДИНЕ”

Члан 1.
Установљава се награда ,,Ватрогасац године” као на-

града коју градска општина Сурчин додељује за изузетно 
остварене резултате у области заштите лица и имовине од 
пожара.

Члан 2.
Награда се додељује појединцу који је у години која пре-

тходи години у којој се награда додељује показао пожртво-
ваност, колегијалност и несебичност у вршењу ватрогасне 
службе или појединцу који је постигао подвиг у спречавању 
или гашењу пожара, спасавању грађана и њихове имови-
не, као и отклањању других опасности по живот и здравље 
људи и материјалних добара.

Члан 3.
Право предлагања кандидата за награду имају Сектор за 

ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације Београд, 
Ватрогасно-спасилачка јединица Сурчин и Добровољно 
ватрогасно друштво из Добановаца.

Члан 4.
Одлуку о додељивању награде доноси Веће градске 

општине Сурчин, на предлог комисије коју образује пред-
седник градске општине.

Актом о образовању комисије утврђује се број чланова, 
састав и задаци комисије.

Члан 5.
Награда се додељује једном годишње, приликом обеле-

жавања празника и славе општине – 24. новембра.

Члан 6.
Награда се додељује у виду захвалнице.
Уз захвалницу се додељује новчани износ награде.
Новчани износ се утврђује у висини просечне зараде 

остварене у привреди Републике Србије за месец који прет-
ходи месецу у коме се награда додељује.

Средства за ову намену биће обезбеђена из буџета град-
ске општине Сурчин.

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-93/2010, 9. јула 2010. године

Председник
Владан Јанићијевић, с. р.
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Страна
Решење о давању сагласности Саобраћајном 

предузећу „Ласта” на измене Ценовника о накна-
дама за превоз путника и пртљага возилима СП 
„Ласта” АД Београд, ПО „Ласта” и СП „Ластра” 
ДОО Лазаревац, на градским, приградским и ло-
калним линијама дефинисаним „Ластиним тариф-
ним системом” – ЛТС и на градским линијама де-
финисаним применом „Интегрисаног тарифног 
система” – ИТС са Одлуком о измени Ценовника  – –  1

Закључак о измени Интервентних мера заштите 
најугроженијих грађана  – – – – – – – – – – – – – – –  2

Решење о неприступању стратешкој процени 
утицаја на животну средину Плана детаљне регу-
лације подручја између улица: Живка Петровића, 
Милана Узелца, Мозерове и новопланираних са-
обраћајница у блоку између улица Живка Петровића 
и Железничке, градска општина Земун – – – – – – –  2

Решење о режиму саобраћаја теретних моторних 
и запрежних возила кроз Београд– – – – – – – – – –  3

Решење о одређивању места за заустављање и 
паркирање туристичких аутобуса на територији 
града Београда  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  4

Показатељ раста цена на мало у јуну 2010. године  –  5

Акти градских општина

ВОЖДОВАЦ
Одлука о Управи градске општине Вождовац – –  5
Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању 

Туристичке организације Вождовца  – – – – – – – –  13
Решење о именовању директора Туристичке ор-

ганизације Вождовца– – – – – – – – – – – – – – – – –  13
Решење о именовању Управног одбора Туристи-

чке организације Вождовца  – – – – – – – – – – – – –  13
Решење о измени Решења о образовању Савета 

за пољопривреду  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  14
Решење о измени Решења о разрешењу и избору 

Савета месних заједница „Бели поток”, „Пиносава” 
и „Зуце”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  14

ВРАЧАР
Одлука о ребалансу буџета градске општине 

Врачар за 2010. годину  – – – – – – – – – – – – – – – –  14
Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнине 

за пословни простор на коме право коришћења има 
општина Врачар  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  25

Решење о разрешењу члана сталног радног тела 
Скупштине градске општине Врачар  – – – – – – – –  26

Решење о избору члана сталног радног тела 
Скупштине градске општине Врачар  – – – – – – – –  26

Страна
Решење о измени Решења о именовању Изборне ко-

мисије градске општине Врачар у сталном саставу  – –  26
Решење о именовању директора Народног уни-

верзитета „Божидар Аџија”  – – – – – – – – – – – – –  26
Решење о разрешењу директора Јавног преду-

зећа за управљање пословним простором „Пословни 
простор Врачар” Београд, Његошева 77  – – – – – –  26

Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Јавног предузећа за управљање пословним простором 
„Пословни простор Врачар” Београд, Његошева 77  –  27

НОВИ БЕОГРАД
Одлука о другом допунском буџету градске 

општине Нови Београд за 2010. годину– – – – – – –  27
Решење о другој измени Решења о избору Саве-

та месних заједница на територији градске општине 
Нови Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  33

Решење о измени Решења о именовању чланова Уп-
равног одбора ЈП Спортски центар „Нови Београд”  –  33

СТАРИ ГРАД
Одлука о ребалансу буџета градске општине Ста-

ри град за 2010. годину  – – – – – – – – – – – – – – – –  33
Решење о изменама и допунама Решења о 

одређивању висине закупнине за пословне зграде 
и пословне просторије чији је корисник општина 
Стари град– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  39

Закључак о давању сагласности на Програм по-
словања УК „Пароброд” за период јул–децембар 
2010. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  39

Закључак о давању сагласности на Финансијски план
УК „Пароброд” за период јул–децембар 2010. године  – –  40

СОПОТ
Одлука о завршном рачуну буџета градске оп-

штине Сопот за 2009. годину  – – – – – – – – – – – –  40
Одлука о другој измени и допуни Одлуке о буџету 

градске општине Сопот за 2010. годину  – – – – – –  45
Решење о престанку мандата одборника Скуп-

штине градске општине Сопот  – – – – – – – – – – –  48
Решење о потврђивању мандата одборника 

Скупштине градске општине Сопот  – – – – – – – –  48

СУРЧИН
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету 

градске општине Сурчин за 2010. годину– – – – – –  49
Одлука о установљењу награде „Ватрогасац 

године”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  55

САДРЖАЈ

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине града Београда, Трг Николе Пашића 6, приземље
– БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 3061-706, факс: 3061-688

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Служба за информисање, Београд, Трг Николе 
Пашића бр. 6. Факс 3233-909. Текући рачун 840-742341843-24. Одговорни уредник 
РАДМИЛА ЈОСИПОВИЋ. Телефони: 3244-325, 3229-678, лок. 6242, 6247. Штампа: 
ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15
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