
Градоначелник града Београда, 13. септембра 2010. го-
дине, на основу члана 52. тачка 6. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда“, бр. 39/08 и 6/10) и члана 
95. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10 и 23/10), донео је

РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАСПОРЕДУ РАДНОГ 
ВРЕМЕНА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ 

ГРАДА БЕОГРАДА

1. У Решењу о распореду радног времена у Градској уп-
рави града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 
28/07, 1/09, 36/09, 37/09, 48/09, 61/09 и 8/10), у тачки 3, после 
алинеје 9. додаје се нова алинеја, која гласи:

„– У Комуналној полицији послови се организују рад-
ним даном, суботом, недељом и у дане државних и верских 
празника за комуналне полицајце, руководиоце групе, опе-
раторе на систему радио-везе и операторе на систему теле-
комуникационог саобраћаја, који раде непрекидно 24 сата, 
по систему четворосменског радног времена (12 часова дне-
вног рада – 24 часа непрекидног одмора, односно 12 сати 
континуираног дневног и ноћног рада – 48 сати непрекид-
ног одмора).

Послови диспечера, магационера опреме и администра-
тивно-канцеларијски послови организују се радним даном, 
суботом, недељом и у дане државних и верских празника, 
по сменама од 7 до 15 и од 14 до 22 часа.

Остали запослени раде сваког радног дана од 8.30-16.30 
часова, а по потреби када то захтева природа посла, утврђе-
ни распоред радног времена се може променити и рад пре-
расподелом радног времена организовати на други начин, 
укључујући и рад ноћу, а по налогу начелника Комуналне 
полиције.“.

2. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у „Службеном листу града Београда”.

Градоначелник града Београда
Број 130-2855/10-Г, 13. септембра 2010. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

Градоначелник града Београда, 13. септембра 2010. го-
дине, на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду 
(„Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 52. тачка 9. 
Статута града Београда („Службени лист града Београда”, 
бр. 39/08 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗ-
МЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИ-
ЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 
ЗАПОСЛЕНИХ ЦЕНТРА ЗА СМЕШТАЈ И ДНЕВНИ
БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ

1. Даје се сагласност на Правилник о изменама и допу-
нама Правилника о организацији и систематизацији рад-
них места запослених Центра за смештај и дневни боравак 
деце и омладине ометене у развоју, који је донео вршилац 
дужности директора установе под бр. 906-2/10 од 31. маја 
2010. године.

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

Градоначелник града Београда
Број 110-2822/10-Г, 13. септембра 2010. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

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

РЕШЕЊЕ 
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА 
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛА-
ЦИЈЕ УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ 41 „ПАНЧЕВАЧКИ 
РИТ“, ПРОСТОР СЕВЕРОИСТИЧНО ОД ПАНЧЕВАЧ-

КОГ ПУТА, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

1. Приступа се стратешкој процени утицаја Плана де-
таљне регулације урбанистичке целине 41 „Панчевачки 
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рит”, простор североистично од Панчевачког пута, градска 
општина Палилула  (у даљем тексту: план), на животну сре-
дину. 

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну 
средину разматраће се постојеће стање животне средине 
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристи-
ке плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на 
микро и макролокацију и друга питања и проблеми зашти-
те животне средине у складу са критеријумима за одређи-
вање могућих значајних утицаја плана на животну средину, 
а узимајући у обзир планиране намене. 

3. Стратешком проценом плана на животну средину, 
неће се разматрати прекогранична природа утицаја. 

4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана 
на животну средину израдиће се извештај који ће обух-
ватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, број 135/04).

Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор 

индикатора, 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

за смањење негативних утицаја на животну средину, 
– смернице за процену утицаја пројеката на живот-

ну средину (смернице које се односе на спровођење плана 
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на 
животну средину у складу са прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину),

– програм праћења стања животне средине у току спро-
вођења плана (мониторинг),

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 
за избор датог плана и програма са аспекта разматраних ва-
ријантних решења и приказ начина на који су питања жи-
вотне средине укључена у план, 

– закључци до којих се дошло током израде извештаја о 
стратешкој процени представљене на начин разумљив јав-
ности,

– други подаци од значаја за стратешку процену. 
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће 

се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине 
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.

У случају непостојања релевантних података, извршиће 
се циљна мерења у складу са законом.

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну 
средину Плана детаљне регулације привредне зоне између 
Панчевачког пута, улице Заге Маливук 3, постојеће же-
лезничке пруге, канала, трасе СМТ-а и приступног пута у 
Крњачи, градска општина Палилула део је документације 
која се прилаже уз план.

5. За носиоца израде извештаја о стратешкој проце-
ни одређује се предузеће Урбанистички центар „Град” из 
Београда, ул. Владимира Радовановића бр. 2, који ће дефи-
нисати методологију и састав стручног тима за израду из-
вештаја о стратешкој процени.

Носилац израде извештаја о стратешкој процени дужан 
је да исти изради у року од шест месеци од дана ступања на 
снагу Одлуке о изради Плана детаљне регулације урбанис-
тичке целине 41 „Панчевачки рит”, простор североистично 
од Панчевачког пута, градска општина Палилула.

Средства за израду извештаја о стратешкој проце-
ни обезбедиће предузеће „Канеко” д.о.о. из Београда, ул. 
Краљице Марије бр. 3.

6. У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и 
заинтересованим органима и организацијама које имају 

интерес у доношењу одлука које се односе на заштиту жи-
вотне средине. 

Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложен 
на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана, 
сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04) и 
члану 53. Закона о планирању и изградњи („Службени гла-
сник РС”, бр. 72/09, 81/09). 

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града 
Београда”.

Образложење 
Изради предметног плана приступиће се на основу 

Одлуке о изради Плана детаљне регулације урбанистич-
ке целине 41 „Панчевачки рит“, простор североистично од 
Панчевачког пута, градска општина Палилула, коју је доне-
ла Скупштина града Београда на седници одржаној 23. мар-
та 2010. године („Службени лист града Београда“, број 7/10).

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС”, број 135/04), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог решења, имајући у 
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су 
планирани будући развојни пројекти одређени прoписи-
ма којима се уређује процена утицаја на животну средину, 
утврдио је да предметни план представља оквир за одобра-
вање будућих развојних пројеката и подлеже обавези стра-
тешке процене утицаја на животну средину у смислу члана 
5. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени лист града Београда”, број 135/04).

На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру 
стратешке процене, разматраће се постојеће стање живот-
не средине, утицај планираних садржаја на микро и макро-
локацију, док се неће разматрати прекогранична природа 
утицаја с обзиром на то да имплементација плана не може 
имати негативан утицај на животну средину друге државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја предметног 
Плана детаљне регулације, садржаће елементе из члана 12. 
став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, број 135/04), осим смер-
ница за израду стратешких процена на нижим хијерар-
хијским нивоима.

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04), 
уз дописе бр. IX-03-350.14-16/2010 од 2. августа 2010. го-
дине, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о приступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину предмет-
ног плана Секретаријату за заштиту животне средине, 
Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за јав-
но здравље, ЈКП „Београдском водоводу и канализацији”, 
ЈКП „Зеленилу – Београд”, Институту за јавно здравље „Др.
Милан Јовановић-Батут”, ЈВП „Београдводе” и Заводу за 
заштиту споменика културе града Београда.

У остављеном року Секретаријат за заштиту живот-
не средине, дописом бр. 501.3-32/2010-V-04 од 18. авгус-
та 2010. године и ЈКП „Зеленило – Београд“, дописом бр. 
VII/3 6642/2 од 31. августа 2010. године дали су позитивно 
мишљење на Предлог решења о приступању стратешкој 
процени утицаја на животну средину предметног плана.

Како Завод за заштиту природе Србије, Градски завод за 
јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, 
Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, 
ЈВП „Београдводе” и Завод за заштиту споменика културе 
града Београда 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 
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о приступању стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину предметног плана. 

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

Решено у Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове Градске управе под IX-03-350.14-16/2010, 14. септем-
бра 2010. године.

Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03-350.14-16/2010, 14. септембра 2010. године

Секретар
Милан Вуковић, с. р.

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

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИ-
ЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕ-
ГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО НАСЕЉА СТАРО ЖАРКОВО, ГРАД-

СКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА

1. Не приступа се стратешкој процени утицаја Плана де-
таљне регулације за део насеља Старо Жарково, општина 
Чукарица (у даљем тексту: план), на животну средину.

2. Предузеће ЈУП Урбанистички завод Београда, 
Палмотићева бр. 30, приступиће изради Нацрта и 
Концептаплана из члана 1. овог решења, на основу Одлуке 
о изради плана детаљне регулације за део насеља Старо 
Жарково, општина Чукарица  коју је донела Скупштина 
града Београда на седници одржаној 23. марта 2010. године.

3. Границом Плана детаљне регулације обухваћен 
је простор између регулације улица: Илије Ђуричића, 
Поручника Спасића и Машере, Живка Настића Бабе, 
Михјала Валтровића, Бете Вукановић и Водоводске, са веза-
ма до постојеће, односно планиране саобраћајне и инфра-
структурне мреже, површине око 5,5 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације Концпета, изузетно 
Нацрта плана.

4. Циљ израде Плана детаљне регулације је стварање 
планских могућности за унапређење коришћења простора 
у складу са иницијативама грађана и одредбама Генералног 
плана Београда 2021. („Службени лист града Београда”, бр. 
27/03, 25/05, 34/07).

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

6. Приликом дефинисања планираног решења и усло-
ва за заштиту животне средине прибављено је Решење о 
утврђивању мера и услова заштите животне средине, које је 
израдио Секретаријат за заштиту животне средине под бр. 
501.2-60/2010-V-04 од 24. маја 2010. године.

7. 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 чла-
на 5. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину („Службени гласник РС”, број 135/04).

8. 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 за део насеља 
Старо Жарково, општина Чукарица („Службени лист града 
Београда”, број 7/10).

За носиоца израде плана одређен је ЈУП „Урбанистички 
завод Београда”, Палмотићева бр. 30. Средства за израду 
Плана детаљне регулације обезбедиће Дирекција за грађе-
винско земљиште и изградњу Београда, Његошева 84.

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

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени ути-
цаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 
135/04), уз дописе бр. IX-03- 350.14-17/2010 од 3. августа 
2010. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске по-
слове доставио је на мишљење Предлог решења о непри-
ступању стратешкој процени утицаја на животну среди-
ну Секретаријату за заштиту животне средине, Градском 
заводу за јавно здравље, ЈКП „Зеленилу – Београд”, ЈКП 
„Београдском водоводу и канализацији”, Институт  за јав-
но здравље „Др Милан Јовановић Батут”, Заводу за зашти-
ту споменика културе града Београда, ЈВП „Београдводе” и 
Заводу за заштиту природе Србије. 

У остављеном року, Секретаријат за заштиту живот-
не средине, дописом бр. 501.3-33/2010-V-04 од 18. августа 
2010. године, Завод за заштиту природе Србије, дописом 
бр. 03-1997/2 од 24. августа 2010. године и ЈКП „Зеленило 
– Београд“, дописом бр. 6643/2 од 2. септембра 2010. годи-
не доставили су позитивно мишљење на Предлог решења о 
неприступању стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину предметног плана.

Како Градски завод за јавно здравље, ЈКП „Београдски 
водовод и канализација”, Институт за јавно здравље „Др 
Милан Јовановић Батут”, Завод за заштиту споменика кул-
туре града Београда и ЈВП „Београдводе” нису доставили 
тражено мишљење у законском року, у складу са одредбама 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, број 135/04) сматра се да су са-
гласни 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-03-350.14-17/10, 14. септем-
бра 2010. године.

Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Бр.IX-03-350.14-17/10, 14. септембра 2010. године

Секретар
Милан Вуковић, с. р.
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ВОЖДОВАЦ

Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 9. септембра 2010. године на основу члана 32. и члана 
27. Статута градске општине Вождовац („Службени лист 
града Београда", бр. 43/I/08 и 15/10) донела је 

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

1. Усваја се Стратегија одрживог развоја градске општи-
не Вождовац.

2. Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда".

Скупштина градске општине Вождовац
I Број 020-115/10, 9. септембра 2010. године

Председник 
Милан Рајковић, с. р. 

Скупштина градске општине Вождовац на седници 
одржаној 9. септембра 2010. године, на основу члана 27. 
Статута градске општине Вождовац („Службени лист града 
Београда", бр. 43/I/08 и 15/10) и чл. 2. и 3. Одлуке о обра-
зовању и утврђивању подручја месних заједница на терито-
рији општине Вождовац донела је 

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ СА-
ВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА „БАЊИЦА”, „ГОРЊИ 
ВОЖДОВАЦ”, „ЧИНОВНИЧКА КОЛОНИЈА”, „ДОЊИ 
ВОЖДОВАЦ”, „АУТОКОМАНДА”, „ТЕШИЋА КУПАТИ-
ЛО”, „ПАШИНО БРДО”, „ВИНОГРАДИ”, „ШУМИЦЕ”, 
„ДУШАНОВАЦ”, „МИЛОРАД МЕДАКОВИЋ”, „СИВА 
СТЕНА”, „БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ”, „МИТРОВО БРДО”, „КУ-
МОДРАЖ”, „КУМОДРАЖ I”, „КУМОДРАЖ II”, „ЈАЈИН-

ЦИ”, „РАКОВИЦА”, „РИПАЊ” И „МЕДАКОВИЋ III”

1. Мења се Решење о разрешењу и избору савета месних 
заједница „Бањица”, „Горњи Вождовац”, „Чиновничка коло-
нија”, „Доњи Вождовац”, „Аутокоманда”, „Тешића купати-
ло”, „Пашино брдо”, „Виногради”, „Шумице”, „Душановац”, 
„Милорад Медаковић”, „Сива стена”, „Браће Јерковић”, 
„Митрово брдо”, „Кумодраж”, „Кумодраж I”, „Кумодраж 
II”, „Јајинци”, „Раковица”, „Рипањ” и „Медаковић III”, 
(„Службени лист града Београда", бр. 4/10 и 11/10) тако што 
се у ставу III тачка 5. Месна заједница „Аутокоманда” умес-
то председника Радмиле Батало,  за председника  Савета 
бира Милена Бојанић.

2. Радмила Батало се бира за члана Савета месне зајед-
нице

3. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
4. Решење објавити у „Службеном листу града Београда"

Скупштина градске општине Вождовац
I Број 020-114/10, 9. септембра 2010. године

Председник 
Милан Рајковић, с. р. 

Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 9. септембра 2010. године на основу члана 32. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС, број 129/07) 
и члана 27. Статута градске општине Вождовац („Службени 
лист града Београда", бр. 43/I/08 и 15/10) донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ТУРИСТИЧ-

КЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  ВОЖДОВЦА

1. Даје се сагласност на Статут Туристичке организације 
Вождовца коју је донео Управни одбор Организације на се-
дници одржаној 27. августа 2010. године. 

2. Решење ступа на снагу даном доношења. 
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда".

Скупштина градске општине Вождовац
I Број 020-113/10, 9. септембра 2010. године

Председник
Милан Рајковић, с. р. 

ЗВЕЗДАРА

Скупштина градске општине Звездара на седници одр-
жаној 15. септембра 2010. године на основу члана 63. Закона 
о буџетском систему („Службени гласник РС” број 54/09) 
и члана 19. Статута градске општине Звездара („Службени 
лист града Београда” бр. 43/08, 43/09 и 15/10) доноси

ОДЛУКУ 
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДА-

РА ЗА 2010. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

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

годину („Службени лист града Београда" бр. 62/09 и 15/10) 
члан 1. мења се и гласи:

А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ 

Економска 
класификација

Средства из 
буџета

I Укупна примања 714.063.291
Пренета неутрошена средства из претходне 
године

87.481.510

Текући приходи 7 624.581.781
1. Уступљени приходи  428.756.581
Порез на имовину 713 188.270.000
Порез на наслеђе и поклон 713 24.860.000
Локалне комуналне таксе 714.716.741 148.979.000
Трансферна средства из буџета града за 
класичну потрошњу 

733 62.977.000

Трансферна средства из буџета републике и 
града за наменску потрошњу

733 3.670.581

2. Изворни приходи 186.325.200
Порез на доходак грађана - самодопринос 711 4.607.000
Приходи од камата 741 6.243.000
Приходи од закупа пословног простора 
(са ПДВ)

7421 155.464.000

Општинске административне таксе 7422 2.104.000
Приходи органа 7423 25.000
Новчане и мандатне казне 743 3.005.000
Добровољни трансфери 744 1.370.000
Мешовити приходи 745 3.109.000
Сопствени приходи индиректних корисника 745 10.398.200

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
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А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ 

Економска 
класификација

Средства из 
буџета

3. Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода

771 9.500.000

4. Примања од продаје  8 2.000.000
II Укупни издаци 714.063.291
Текући расходи 4 665.695.554
1. Расходи за запослене 41 232.424.200
2. Коришћење роба и услуга 42 199.199.930
3. Отплата камата 44 0
4. Издаци за социјалну заштиту 47 14.365.000
5. Остали расходи 48,49 41.028.828
6.Текући трансфери 4631, 4651 44.486.000
7.Капитални трансфери  4652 134.191.596
8. Издаци за нефинансијску имовину 5 48.367.737
III Буџетски суфицит – дефицит I – II 0,00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 0,00
IV Примања по основу продаје финансијске 
имовине  

92 0,00

V Примања од задуживања  91
1.Примања од домаћих задуживања 911 0,00
1.1. Задуживање код јавних финансијских 
институција и пословних банака 

9113+9114

1.2. Задуживање код осталих кредитора 9111+9112+9115+9116
+9117+9118+9119

2. Примања од иностраног задуживања 912
VI Набавка финансијске имовине 62
VII Oтплата главнице   61 0,00
1. Отплата главнице домаћим кредиторима 611 0,00
1.1. Отплата главнице домаћим јавним 
финансијским институцијама и пословним 
банкама

6113+6114

1.2. Отплата главнице страним кредито-
рима

612

VIII Нето финансирање (IV+V-VI-VII=-III) 0,00
Б. УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ 
(УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ) 
(III+IV-VI)

  0,00

Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:  
Буџет за 2010. годину састоји се од:
1) примања у износу од динара 714.063.291
2) издатака у износу од динара 714.063.291
3) буџетског суфицита у износу од динара 0

Члан 3.
Члан 4. став 1. мења се и гласи:
Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету 

у износу од 2.950.000  динара. 

Члан  4.
Члан 5. мења се гласи:
Приходи буџета градске општине Звездара за 2010. го-

дину у укупном износу од 714.063.291 динара по врстама, 
односно економским класификацијама, утврђени су у сле-
дећим износима: 

Економска 
класифик.

Приходи Износ

321 I Пренета неутрошена средства из претходне године 87.481.510
711 Порез на приход од пољопривреде и шумарства 0,00
711 Порез на земљиште 4.580.000
713 Порез на наслеђе и поклон (100 % наплаћених на 

општини) 
24.860.000

713 Порез на имовину (47% наплаћених на општини) 188.270.000
714 Локалне комуналне таксе (48% наплаћених на опш-

тини)
148.979.000

733 Трансферна средства из буџета Града за класичну 
потрошњу (1,2014%)

62.977.000

741 Приходи од камата 6.243.000
742 Општинске административне таксе (100 % наплаћ. на 

општини) 
2.104.000

742 Приходи органа 25.000
743 Приходи од мандатних казни и казни у управном 

поступку
3.005.000

745 Мешовити и неодређени приходи 3.109.000
742 Приходи од закупа пословног простора са ПДВ (81%) 155.464.000
711 Самодопринос 27.000

II Укупан обим средстава: 599.643.000
771 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 9.500.000
733 Трансферна средства из буџета града за наменску 

потрошњу
2.320.581

733 Наменски трансфери од републике у корист нивоа 
општине

1.350.000

744 Текући добровољни трансфери од физичких и прав-
них лица

1.370.000

745 Сопствени приходи индиректних корисника 10.398.200
812 Примања од продаје покретне имовине 2.000.000

III СВЕГА: 26.938.781
УКУПНО : I+II+III 714.063.291

Члан 5.
Члан 6. мења се и гласи: 
Издаци буџета по основним наменама утврђени су у слeдећим износима:

Екон. 
класификација

Опис Средства из буџета Издаци из додатних 
прихода органа

Укупни расходи у 
2010. години

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 229.866.000 2.558.200 232.424.200
411 Плате и додаци запослених 174.495.000 697.000 175.192.000
412 Социјални доприноси на терет послодавца 31.116.000 245.000 31.361.000
413 Накнаде у натури (превоз) 7.900.000 0 7.900.000
414 Социјална давања запосленима 6.800.000 825.000 7.625.000
415 Накнаде за  запослене 350.000 250.000 600.000
416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 9.205.000 541.200 9.746.200

42 КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА 172.665.322 26.534.608 199.199.930
421 Стални трошкови 47.749.000 2.880.000 50.629.000
422 Трошкови путовања 498.000 50.000 548.000
423 Услуге по уговору 36.285.000 4.401.269 40.686.269
424 Специјализоване услуге 9.213.000 4.320.204 13.533.204
425 Текуће поправке и одржавања 66.810.322 14.313.135 81.123.457
426 Материјал 12.110.000 570.000 12.680.000

46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 121.936.000 56.741.596 178.677.596
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4651 Остале текуће донације, дотације и трансфери 39.486.000 5.000.000 44.486.000
4652 Остале капиталне донације, дотације и трансфери 82.450.000 51.741.596 134.191.596

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 39.889.678 8.478.059 48.367.737
511 Зграде и грађевински објекти 26.870.000 3.216.951 30.086.951
512 Машине и опрема 9.824.678 4.599.704 14.424.382
515 Остала основна средства 3.195.000 661.404 3.856.404

47 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 8.890.000 5.475.000 14.365.000
472 Накнаде за социјалну помоћ из буџета 8.890.000 5.475.000 14.365.000

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 34.646.000 3.132.828 37.778.828
481 Дотације невладиним организацијама: 3.340.000 0 3.340.000
482 Порези, таксе, казне наметнуте од власти 31.306.000 3.132.828 34.438.828

4821 Порез на додату вредност 30.256.000 1.600.000 31.856.000
4822 Остали порези из групе 482 450.000 300.000 750.000
4831 Новчане казне по решењу суда 600.000 1.232.828 1.832.828

49 РЕЗЕРВА 3.250.000 3.250.000
499 Стална резерва** 300.000 0 300.000
499 Текућа резерва*** 2.950.000 0 2.950.000

  УКУПНИ РАСХОДИ 611.143.000 102.920.291 714.063.291

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.
Члан 7. мења се и гласи: Укупно планирани расходи буџета по организационој, функционалној и економској класифи-

кацији као и ближим наменама – позицијама износе:
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Опис Из буџета  
(01)

Закуп 2010 
(01)

Капитални 
буџет (01)

Нове 
надлеж-
ности по 
Статуту    

(01)

Меморандумске 
ставке (01) 

Примања од 
продаје (01)

Сопствени 
приходи (04) 
Трансферна 

средства 
(07) Текући 
добровољни 
трансфери 

(08)

Пренета 
неутроше-

на сред-
ства из 

претходне 
године 

Укупно 
планирани 
расходи за 
2010. год.

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

1 1 ОРГАНИ ОПШТИНЕ

110 Извршни и законодавни органи

1 411 Плате и додаци запослених 14.800.000 14.800.000

2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.650.000 2.650.000

3 413 Накнаде у натури (превоз) 900.000 900.000

4 414 Социјална давања запосленима 100.000 100.000

5 416 Средства за остале посебне расходе 6.000.000 6.000.000

6 422 Трошкови путовања  100.000 100.000

7 423 Трошкови општинске славе 75.000 75.000

8 423 Трошкови репрезентације и протокола 1.200.000 1.200.000

9 423 Услуге информисања 1.400.000 1.400.000

10 423 Чланарина Сталној конференцији градова и 
општина

400.000 400.000

11 423 Остале опште услуге 7.000.000 7.000.000

12 424 Остале специјализоване услуге 600.000 600.000

13 426 Публикације, часописи и гласила   100.000 100.000

14 481 Дотације невладиним организацијама-друштвене 
организације

3.000.000 3.000.000

15 481 Финансирање политичких странака 340.000 340.000

16 483 Нанада по решењу суда за одузето пољопривредно 
земљиште и друго 

732.828 732.828

17 499 Стална буџетска резерва 300.000 300.000

18 499 Текућа буџетска резерва 2.950.000 2.950.000

Извори финансирања за функцију 110 0

1 Приходи из буџета 41.915.000 0 0 41.915.000

7 Донације од осталих нивоа власти 732.828 732.828

13 Пренета средства из претходне године 0

Укупно за функцију 110 41.915.000 0 732.828 42.647.828

90 Социјална заштита

19 472 Помоћи породицама чији се храниоци налазе на 
одслужењу редовног војног рока

0

20 472 Трошкови сахране социјално необезбеђених лица 
на општини

350.000 350.000

21 472 Помоћи појединцима, породици и установама 2.800.000 2.800.000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

22 472 Помоћ и унапређење животног стандарда ромске 
популације

540.000 540.000

23 423 Канцеларија за помоћ особама са инвалидитетом 700.000 700.000

24 472 Финансирање програма социо-хуманитарних 
организација

2.800.000 2.800.000

25 472 Комисија за избегла и расељена лица 200.000 1.350.000 4.125.000 5.675.000

Извори финансирања за функцију 090

1 Приходи из буџета 3.850.000 3.540.000 7.390.000

7 Донације од осталих нивоа власти 1.350.000 1.350.000

8 Добровољни трансфери 0

13 Пренета средства из претходне године 4.125.000 4.125.000

Укупно за функцију 090 3.850.000 3.540.000 1.350.000 4.125.000 12.865.000

130 Опште услуге

26 411 Плате и додаци запослених 150.230.000 150.230.000

27 412 Социјални доприноси на терет послодавца 26.891.000 26.891.000

28 413 Накнаде у натури (превоз) 7.000.000 7.000.000

29 414 Социјална давања запосленима 4.200.000 2.500.000 6.700.000

30 416 Средства за остале посебне расходе 0

31 421 Стални трошкови 33.000.000 4.000.000 37.000.000

32 422 Трошкови службених путовања 250.000 250.000

33 423 Услуге по уговору 19.300.000 1.000.000 389.445 20.689.445

34 424 Специјализоване услуге 3.000.000 3.000.000

35 4251 Текуће поправке и одржавање  објекта 1.822.000 2.900.000 4.722.000

36 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 3.000.000 3.000.000

37 426 Материјал 9.000.000 2.000.000 11.000.000

38 482 Порези, обавезне таксе и казне 350.000 350.000

39 483 Новчане казне по решењу суда 600.000 600.000

40 511 Капитално одржавање 3.900.000 3.800.000 269.786 7.969.786

41 512 Набавка опреме 5.284.678 2.000.000 4.589.704 11.874.382

42 515 Остала основна средства 1.195.000 661.404 1.856.404

Извори финансирања за функцију 130

1 Приходи из буџета 253.821.000 14.006.678 4.995.000 11.500.000 284.322.678

7 Донације од осталих нивоа власти 0

13 Пренета средства из претходне године 8.810.339 8.810.339

Укупно за функцију 130 253.821.000 14.006.678 4.995.000 11.500.000 0 8.810.339 293.133.017

Укупно за главу 1 299.586.000 14.006.678 4.995.000 3.540.000 11.500.000 2.082.828 12.935.339 348.645.845

1.1. ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 
ЗВЕЗДАРА”

133 Остале опште услуге

43 411 Плате и додаци запослених 9.465.000 697.000 10.162.000

44 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.575.000 245.000 1.820.000

45 414 Социјална давања запосленим 0 825.000 825.000

46 415 Накнаде за запослене (превоз) 350.000 250.000 600.000

47 416 Средства за остале посебне расходе 3.205.000 541.200 3.746.200

48 421 Стални трошкови 1.399.000 430.000 1.829.000

49 422 Трошкови путовања 130.000 50.000 180.000

50 423 Услуге по уговору 2.360.000 390.000 2.750.000

51 424 Специјализоване услуге 550.000 300.000 850.000

52 425 Текуће поправке и одржавање опреме 100.000 150.000 250.000

53 426 Материјал 510.000 170.000 680.000

54 4821 Порез на додату вредност 30.256.000 1.600.000 31.856.000

55 4822 Таксе 100.000 200.000 300.000

56 483 Новчане казне по решењу суда 0 500.000 500.000

57 4251 Текуће поправке и одржавање објекта 0 2.300.000 50.000 2.350.000

58 511 Капитално одржавање 2.350.000 2.350.000

59 512 Набавка опреме 0 1.950.000 0 1.950.000

60 515 Остала основна средства 0

Извори финансирања за функцију 133:

1 Приходи из буџета 50.000.000 6.600.000 56.600.000

4 Сопствени приходи 6.398.200 6.398.200

Укупно за функцију 133 50.000.000 6.600.000 6.398.200 62.998.200

Укупно за главу 1.1.: 50.000.000 6.600.000 6.398.200 62.998.200

1.2. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗВЕЗДАРА

160 Опште јавне услуге

61 421 Стални трошкови 9.350.000 2.450.000 11.800.000

62 423 Услуге по уговору 150.000 420.000 570.000

63 4251 Текуће поправке и одржавање  објекта 4.150.000 510.000 6.783.971 11.443.971

64 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 130.000 110.000 240.000

65 426 Материјал 0 400.000 400.000

66 482 Порези, обавезне таксе и казне 0 100.000 100.000

67 511 Капитално одржавање 1.200.000 365.000 1.565.000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

68 512 Набавка опреме 590.000 10.000 600.000

Извори финансирања за функцију 160:

1 Приходи из буџета 10.700.000 4.870.000 365.000 15.935.000

4 Сопствени приходи 4.000.000 4.000.000

13 Пренета средства из претходне године 6.783.971 6.783.971

Укупно за функцију 160: 10.700.000 4.870.000 365.000 4.000.000 6.783.971 26.718.971

Укупно за главу 1.2.: 10.700.000 4.870.000 365.000 4.000.000 6.783.971 26.718.971

2.1. 620 Развој заједнице

69 423 Услуге по уговору 2.400.000 2.400.000

70 423 Средства за реализацију пројектних мера дефини-
саних у стратегији развоја општине

200.000 200.000

71 423 Канцеларија за младе 587.753 9.750 597.503

72 423 Канцеларија за “Start up” 100.000 100.000

73 424 Трошкови рушења бесправно подигнутих објеката 1.000.000 3.020.204 4.020.204

74 424 Трошкови уређења паркова и игралишта 340.000 340.000

75 424 Услуге очувања животне средине       860.000 860.000

76 425 Текуће поправке и одржавање осталих објеката 25.818.322 19.690.000 3.809.164 49.317.486

76А 426 Материјал 500.000     500.000

77 4651 Текући трансфери 300.000   1.900.000 5.000.000 7.200.000

78 4652 Капитални трансфери 74.655.000 7.795.000 51.741.596 134.191.596

79 511 Капитално одржавање 15.255.000 2.947.165 18.202.165

80 512 Набавка опреме 0

Извори финансирања за функцију 620

1 Приходи из буџета 3.500.000 100.813.322 44.640.000 860.000 149.813.322

7 Донације од осталих нивоа власти 1.587.753 1.587.753

13 Пренета средства из претходне године 66.527.879 66.527.879

Укупно за функцију 620: 3.500.000 100.813.322 44.640.000 860.000 1.587.753 66.527.879 217.928.954

810 Услуге рекреације и спорта

81 4651 Манифестације из области спорта 
СЦ „Олимп”

2.900.000 2.900.000

82 472 Накнаде из буџета за спорт 500.000 500.000

Извори финансирања за функцију 810

1 Приходи из буџета 0 3.400.000 3.400.000

Укупно за функцију 810: 0 3.400.000 3.400.000

820 Услуге културе

83 4651 Текући трансфери УК „Вук Караџић” 3.000.000 5.186.000 8.186.000

84 423 Трошкови организовања фестивала „Позориште 
Звездариште”

0 1.370.000 1.234.321 2.604.321

85 424 Манифестације из области културе 0 3.863.000 3.863.000

86 472 Накнаде из буџета за културу 600.000 600.000

Извори финансирања за функцију 820

1 Приходи из буџета 3.000.000 9.649.000 12.649.000

7 Донације од осталих нивоа власти 0

8 Добровољни трансфери 1.370.000 1.370.000

15 Неутрошена средства донације из претходне године 1.234.321 1.234.321

Укупно за функцију 820: 3.000.000 9.649.000 1.370.000 1.234.321 15.253.321

912 Основно образовање

86А 422 Превоз ученика 18.000 18.000

87 4251 Текуће поправке и одржавање  школа 9.800.000 9.800.000

88 465 Текући трансфери 26.200.000 26.200.000

89 515 Остала основна средства 2.000.000 2.000.000

Извори финансирања за функцију 912

1 Приходи из буџета 18.000 38.000.000 38.018.000

Укупно за функцију 912: 18.000 38.000.000 38.018.000

950 Образовање које није дефинисано нивоом

90 472 Награде ученицима генерације 300.000 300.000

91 472 Књиге за ђаке прваке 230.000 230.000

92 472 Накнаде из буџета ученицима и студентима за 
одлазак на усавршавање и такмичење 

570.000 570.000

Извори финансирања за функцију 950

1 Приходи из буџета 1.100.000 1.100.000

Укупно за функцију 950: 1.100.000 1.100.000

Укупно за главу 2.1: 7.618.000 100.813.322 44.640.000 51.909.000 0 2.957.753 67.762.200 275.700.275

Извори финансирања за раздео 1 0

1 Приходи из буџета 367.904.000 126.290.000 50.000.000 55.449.000 11.500.000 611.143.000

4 Сопствени приходи 10.398.200 10.398.200

7 Донације од осталих нивоа власти 3.670.581 3.670.581

8 Добровољни трансфери 1.370.000 1.370.000

13 Пренета средства из претходне године 86.247.189 86.247.189

15 Неутрошена средства донације 
из претходне године

1.234.321 1.234.321

          Укупно за раздео 1: 367.904.000 126.290.000 50.000.000 55.449.000 11.500.000 15.438.781 87.481.510 714.063.291
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III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 7.
Члан 12. став 1. мења се и гласи:
Средства текуће буџетске резерве у износу од 2.950.000 динара користиће се на основу Решења о употреби средстава 

текуће буџетске резерве која доноси председник градске општине на предлог Одељења за финансије и привреду .

Члан 8.
Члан 21. мења се и гласи:
Приходи од закупа пословног простора остварени до износа од 126.263.000 динара трошиће се по Програму градске 

општине за намене предвиђене законом. 
Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда ''. 

Скупштина градске општине Звездара
XI број 020–23, 15. септембра 2010. године

Председник 
Стева Павловић, с. р.

Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 15. септембра 2010 године, на основу члана 76. Закона о 
буџетском систему („Службени гласник РС" број 54/09 ) и члана 19. Статута градске општине Звездара („Службени лист 
града Београда" бр. 43/08, 43/09 и 15/10) доноси

ИЗВЕШТАЈ 
О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И ИЗВРШЕНИМ РАСХОДИМА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА ПЕ-

РИОД ЈАНУАР–ЈУН 2010. ГОДИНЕ

Економска
класифик. Приходи План за 2010 год. Остварење

I–VI  2010 год.  Индекс

321 I Пренета неутрошена средства из претходне године 87.481.510 87.481.510 100,00
711 Порез на приход од пољопривреде и шумарства 30.000 -5.117 -17,06
711 Порез на земљиште 6.112.000 2.310.561 37,80
713 Порез на наслеђе и поклон (100% наплаћених на општини) 15.000.000 11.249.881 75,00
713 Порез на имовину (64% наплаћених на општини) 214.648.000 110.406.511 51,44
714 Локалне комуналне таксе (58% наплаћених на општини) 138.980.000 78.405.378 56,41
733 Трансферна средства из буџета града за класичну потрошњу (1,2014%) 62.977.000 31.487.192 50,00
741 Приходи од камата 10.000.000 4.270.388 42,70
742 Општинске административне таксе (100% наплаћених на општини) 1.500.000 1.004.469 66,96
742 Приходи органа 50.000 10.530 21,06
743 Приход од мандатних казни и казни у управном поступку  3.100.000 1.612.250 52,01
745 Мешовити и неодређени приходи 2.500.000 1.623.727 64,95
742 Приходи од закупа пословног простора – са ПДВ 155.386.000 64.220.085 41,33
711 Самодопринос 60.000 13.590 22,65

II Укупнан обим средстава : 610.343.000 306.609.445 50,24
771 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 9.000.000 4.619.461 51,33
733 Трансферна средства из буџета града за наменску потрошњу 587.753 587.753 100,00
733 Наменски трансфери од републике у корист нивоа општина 1.350.000
744 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица 1.370.000 1.370.000 100,00
745 Сопствени приходи индиректних корисника 9.548.200 3.691.000 38,66
812 Примања од продаје покретне имовине 2.000.000 1.031.000 51,55

III Свега : 22.505.953 12.649.214 56,20
  УКУПНО : I + II + III 720.330.463 406.740.169 56,47

Издаци буџета по основним наменама: 

Економска 
класифи-

кација
Опис

Планирани 
расходи из 
буџета за 
2010. год

Извршени 
расходи из 
буџета I–VI 
2010. године

И
Н

Д
ЕК

С
 4

/3 Планирани 
расходи из 
додатних 

прихода за 
2010. године

Извршени 
расходи из 
додатних 

прихода I-VI 
2010. године И

Н
Д

ЕК
С

 7
/6 Укупно 

планирани 
расходи за 

2010. године

Укупно 
извршени 
расходи 

I–VI 2010. 
године И

Н
Д

ЕК
С

 1
0/

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 245.366.000 105.947.747 43,18 2.558.200 371.000 14,50 247.924.200 106.318.747 42,88

411 Плате и додаци запослених 183.570.000 80.960.063 44,10 697.000 0 0,00 184.267.000 80.960.063 43,94
412 Социјални доприноси на терет посло-

давца
32.741.000 14.491.851 44,26 245.000 0 0,00 32.986.000 14.491.851 43,93

413 Накнаде у натури 8.000.000 3.062.053 38,28 0 0 0,00 8.000.000 3.062.053 38,28



Број 31 – 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 20. септембар 2010.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

414 Социјална давања запосленима 10.000.000 3.172.259 31,72 825.000 6.000 0,73 10.825.000 3.178.259 29,36
415 Накнаде за  запослене 350.000 0 0,00 250.000 192.000 76,80 600.000 192.000 32,00
416 Награде, бонуси и остали посебни 

расходи 
10.705.000 4.261.521 39,81 541.200 173.000 31,97 11.246.200 4.434.521 39,43

42 КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА 175.195.000 76.817.738 43,85 25.197.319 14.421.167 57,23 200.392.319 91.238.905 45,53
421 Стални трошкови 48.349.000 23.987.488 49,61 2.880.000 996.000 34,58 51.229.000 24.983.488 48,77
422 Трошкови путовања 550.000 195.674 35,58 50.000 24.000 48,00 600.000 219.674 36,61
423 Услуге по уговору 34.725.000 18.272.958 52,62 4.300.643 3.518.129 81,80 39.025.643 21.791.087 55,84
424 Специјализоване услуге 11.403.000 2.376.379 20,84 3.320.204 2.085.903 62,82 14.723.204 4.462.282 30,31
425 Текуће поправке и одржавања 69.018.000 25.636.953 37,15 14.076.472 7.460.135 53,00 83.094.472 33.097.088 39,83
426 Материјал 11.150.000 6.348.286 56,94 570.000 337.000 59,12 11.720.000 6.685.286 57,04

46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 118.686.000 25.116.624 21,16 56.175.243 13.733.169 24,45 174.861.243 38.849.793 22,22
4651 Остале текуће донације, дотације и 

трансфери
37.186.000 16.769.150 45,10 5.000.000 5.000.000 0,00 42.186.000 21.769.150 51,60

4652 Остале капиталне донације, дотације и 
трансфери 

81.500.000 8.347.474 10,24 51.175.243 8.733.169 17,07 132.675.243 17.080.643 12,87

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 37.432.000 8.352.296 22,31 9.031.701 3.065.429 33,94 46.463.701 11.417.725 24,57
511 Зграде и грађевински објекти 26.270.000 3.296.174 12,55 3.061.701 1.814.321 59,26 29.331.701 5.110.495 17,42
512 Машине и опрема 7.662.000 4.384.122 57,22 4.100.000 589.704 0,00 11.762.000 4.973.826 42,29
515 Остала основна средства 3.500.000 672.000 19,20 1.870.000 661.404 35,37 5.370.000 1.333.404 24,83

47 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ 
ОСИГУРАЊА

8.800.000 3.611.973 41,05 4.125.000 972.603 23,58 12.925.000 4.584.576 35,47

472 Накнаде за социјалну помоћ из буџета 8.800.000 3.611.973 41,05 4.125.000 972.603 23,58 12.925.000 4.584.576 35,47
48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 33.546.000 19.805.683 59,04 1.900.000 1.128.000 59,37 35.446.000 20.933.683 59,06

481 Дотације невладиним организацијама: 3.340.000 1.598.180 47,85 0 0 0,00 3.340.000 1.598.180 47,85
482 Порези, таксе, казне наметнуте од 

власти
30.206.000 18.207.503 60,28 1.900.000 1.128.000 59,37 32.106.000 19.335.503 60,22

4821 Порез на додату вредност 29.156.000 17.617.707 60,43 1.000.000 1.051.000 105,10 30.156.000 18.668.707 61,91
4822 Остали порези из групе 482 550.000 139.845 25,43 400.000 77.000 19,25 950.000 216.845 22,83
4831 Новчане казне по решењу суда 500.000 449.951 89,99 500.000 0 0,00 1.000.000 449.951 45,00

49 РЕЗЕРВА 2.318.000 0 0,00 0 0,00 2.318.000 0 0,00
911 Стална резерва** 300.000 0 0,00 0 0,00 300.000 0 0,00
912 Текућа резерва*** 2.018.000 0 0,00 0 0,00 2.018.000 0 0,00

  УКУПНИ РАСХОДИ 621.343.000 239.652.061 38,57 98.987.463 33.691.368 34,04 720.330.463 273.343.429 37,95

Расходи

Из буџета
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 1 ОРГАНИ ОПШТИНЕ                

110 Извршни и законодавни 
органи

               

1 411 Плате и додаци запослених 14.800.000 7.154.361 48,34         14.800.000 7.154.361 48,34

2 412 Социјални доприноси на 
терет послодавца

2.650.000 1.280.630 48,33         2.650.000 1.280.630 48,33

3 413 Накнаде у натури (превоз) 1.000.000 447.549 44,75         1.000.000 447.549 44,75

4 414 Социјална давања запосле-
нима

100.000 0 0,00         100.000 0 0,00

5 416 Средства за остале посебне 
расходе 

7.500.000 2.667.545 35,57         7.500.000 2.667.545 35,57

6 422 Трошкови путовања  100.000 68.531 68,53         100.000 68.531 68,53

7 423 Трошкови општинске славе 75.000 74.924 99,90         75.000 74.924 99,90

8 423 Трошкови репрезентације и 
протокола

1.200.000 594.159 49,51         1.200.000 594.159 49,51

9 423 Услуге информисања 2.500.000 495.046 19,80         2.500.000 495.046 19,80

10 423 Чланарина Сталној 
конференцији градова 
и општина

400.000 184.580 46,15         400.000 184.580 46,15

11 423 Остале опште услуге 5.400.000 3.385.097 62,69         5.400.000 3.385.097 62,69



20. септембар 2010. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 31 – 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

12 424 Остале специјализоване 
услуге

600.000 243.327 40,55         600.000 243.327 40,55

13 426 Публикације, часописи и 
гласила   

100.000 28.923 28,92         100.000 28.923 28,92

14 481 Дотације невладиним 
организацијама-друштвене 
организације

3.000.000 1.428.181 47,61         3.000.000 1.428.181 47,61

15 481 Финансирање политичких 
странака

340.000 169.999 50,00         340.000 169.999 50,00

16 483 Нанада по решењу суда за 
одузето пољопривредно 
земљиште и друго 

            0 0 0,00

17 499 Стална буџетска резерва 300.000 0 0,00         300.000 0 0,00

18 499 Текућа буџетска резерва 2.018.000 0 0,00         2.018.000 0 0,00

Извори финансирања за 
функцију 110

           

1 Приходи из буџета 42.083.000 18.222.852 43,30         42.083.000 18.222.852 43,30

7 Донације од осталих нивоа 
власти

    0 0 0,00     0 0 0,00

13 Пренета средства из предхо-
дне године

            0 0 0,00

Укупно за функцију 110 42.083.000 18.222.852 43,30 0 0 0,00     42.083.000 18.222.852 43,30

90 Социјална заштита            

19 472 Помоћи породицама чији се 
храниоци налазе на одслу-
жењу редовног војног рока

0 0 0,00         0 0 0,00

20 472 Трошкови сахране социјално 
необезбеђених лица на 
општини

300.000 232.097 77,37         300.000 232.097 77,37

21 472 Помоћи појединцима, поро-
дици и установама 

2.800.000 1.275.696 45,56         2.800.000 1.275.696 45,56

22 472 Помоћ и унапређење 
животног стандарда ромске 
популације

300.000 254.538 84,85         300.000 254.538 84,85

23 423 Канцеларија за помоћ особа-
ма са инвалидитетом

700.000 319.766 45,68         700.000 319.766 45,68

24 472 Финансирање програма 
социо-хуманитарних орга-
низација

3.000.000 838.191 27,94         3.000.000 838.191 27,94

25 472 Комисија за избегла и расеље-
на лица

200.000 0 0,00 4.125.000 972.603 23,58     4.325.000 972.603 22,49

Извори финансирања за 
функцију 090

           

1 Приходи из буџета 7.300.000 2.920.288 40,00         7.300.000 2.920.288 40,00

8 Добровољни трансфери             0 0 0,00

13 Пренета средства из предхо-
дне године

    4.125.000 972.603 23,58     4.125.000 972.603 23,58

Укупно за функцију 090 7.300.000 2.920.288 40,00 4.125.000 972.603 23,58     11.425.000 3.892.891 34,07

130 Опште услуге            

26 411 Плате и додаци запослених 159.305.000 68.988.020 43,31         159.305.000 68.988.020 43,31

27 412 Социјални доприноси на 
терет послодавца

28.516.000 12.348.855 43,31         28.516.000 12.348.855 43,31

28 413 Накнаде у натури (превоз) 7.000.000 2.614.504 37,35         7.000.000 2.614.504 37,35

29 414 Социјална давања запосле-
нима

9.900.000 3.172.259 32,04         9.900.000 3.172.259 32,04

30 416 Средства за остале посебне 
расходе 

            0 0 0,00

31 421 Стални трошкови 37.550.000 18.065.192 48,11         37.550.000 18.065.192 48,11

32 422 Трошкови службених 
путовања

250.000 127.143 50,86         250.000 127.143 50,86

33 423 Услуге по уговору 17.300.000 11.025.756 63,73 389.445 389.445 100,00     17.689.445 11.415.201 64,53

34 424 Специјализоване услуге 2.500.000 1.411.767 56,47         2.500.000 1.411.767 56,47

35 4251 Текуће поправке и одржавање  
објекта

2.022.000 1.176.582 58,19 3.400.000 0 0,00     5.422.000 1.176.582 21,70

36 4252 Текуће поправке и одржавање 
опреме

2.570.000 1.669.249 64,95         2.570.000 1.669.249 64,95

37 426 Материјал 10.450.000 6.125.719 58,62         10.450.000 6.125.719 58,62

38 482 Порези, обавезне таксе и 
казне 

350.000 108.582 31,02         350.000 108.582 31,02

39 483 Новчане казне по решењу 
суда

500.000 449.951 89,99         500.000 449.951 89,99

40 511 Капитално одржавање 7.601.800 2.906.420 38,23 264.536 269.786 101,98     7.866.336 3.176.206 40,38

41 512 Набавка опреме 6.272.000 3.296.397 52,56 4.100.000 589.704 14,38     10.372.000 3.886.101 37,47

42 515 Остала основна средства     1.870.000 661.404 35,37     1.870.000 661.404 35,37

Извори финансирања за 
функцију 130

            0 0 0,00

1 Приходи из буџета 292.086.800 133.486.396 45,70         292.086.800 133.486.396 45,70

13 Пренета средства из предхо-
дне године

    10.023.981 1.910.339 19,06     10.023.981 1.910.339 19,06

Укупно за функцију 130 292.086.800 133.486.396 45,70 10.023.981 1.910.339 19,06     302.110.781 135.396.735 44,82



Број 31 – 12 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 20. септембар 2010.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Укупно за главу 1 341.469.800 154.629.536 45,28 14.148.981 2.882.942 20,38     355.618.781 157.512.478 44,29

1.1. ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
„ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 
ЗВЕЗДАРА”

           

133 Остале опште услуге            

43 411 Плате и додаци запослених 9.465.000 4.817.682 50,90     697.000 0 0,00 10.162.000 4.817.682 47,41

44 412 Социјални доприноси на 
терет послодавца

1.575.000 862.365 54,75     245.000 0 0,00 1.820.000 862.365 47,38

45 414 Социјална давања запосленим 0 0 0,00     825.000 6.000 0,73 825.000 6.000 0,73

46 415 Накнаде за запослене 
(превоз) 

350.000 0 0,00     250.000 192.000 76,80 600.000 192.000 32,00

47 416 Средства за остале посебне 
расходе

3.205.000 1.593.976 49,73     541.200 173.000 31,97 3.746.200 1.766.976 47,17

48 421 Стални трошкови 1.449.000 701.698 48,43     430.000 120.000 27,91 1.879.000 821.698 43,73

49 422 Трошкови путовања 200.000 0 0,00     50.000 24.000 48,00 250.000 24.000 9,60

50 423 Услуге по уговору 2.800.000 1.180.131 42,15     290.000 188.000 64,83 3.090.000 1.368.131 44,28

51 424 Специјализоване услуге 900.000 52.000 5,78     300.000 46.000 15,33 1.200.000 98.000 8,17

52 425 Текуће поправке и одржавање 
опреме

100.000 97.861 97,86     50.000 40.000 80,00 150.000 137.861 91,91

53 426 Материјал 600.000 193.644 32,27     170.000 6.000 3,53 770.000 199.644 25,93

54 4821 Порез на додату вредност 29.156.000 17.617.707 60,43     1.000.000 1.051.000 105,10 30.156.000 18.668.707 61,91

55 4822 Таксе 200.000 31.263 15,63     200.000 47.000 23,50 400.000 78.263 19,57

56 483 Новчане казне по решењу 
суда

        500.000 0 0,00 500.000 0 0,00

57 4251 Текуће поправке и одржавање 
објекта

4.000.000 0 0,00         4.000.000 0 0,00

58 511 Капитално одржавање 2.700.000 0 0,00         2.700.000 0 0,00

59 512 Набавка опреме 800.000 550.593 68,82         800.000 550.593 68,82

60 515 Остала основна средства 500.000 0 0,00         500.000 0 0,00

Извори финансирања за 
функцију 133:

           

1 Приходи из буџета 58.000.000 27.698.920 47,76         58.000.000 27.698.920 47,76

4 Сопствени приходи         5.548.200 1.893.000 34,12 5.548.200 1.893.000 34,12

Укупно за функцију 133 58.000.000 27.698.920 47,76     5.548.200 1.893.000 34,12 63.548.200 29.591.920 46,57

Укупно за главу 1.1.: 58.000.000 27.698.920 47,76     5.548.200 1.893.000 34,12 63.548.200 29.591.920 46,57

1.2. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА 
ЗВЕЗДАРА

           

160 Опште јавне услуге            

61 421 Стални трошкови 9.350.000 5.220.598 55,84     2.450.000 876.000 35,76 11.800.000 6.096.598 51,67

62 423 Услуге по уговору 150.000 113.680 75,79     420.000 234.000 55,71 570.000 347.680 61,00

63 4251 Текуће поправке и одржавање  
објекта

6.006.000 2.357.539 39,25 6.783.971 6.783.971 100,00 330.000 246.000 74,55 13.119.971 9.387.510 71,55

64 4252 Текуће поправке и одржавање 
опреме

130.000 14.400 11,08     200.000 81.000 40,50 330.000 95.400 28,91

65 426 Материјал         400.000 331.000 82,75 400.000 331.000 82,75

66 482 Порези, обавезне таксе и 
казне 

        200.000 30.000 15,00 200.000 30.000 15,00

67 511 Капитално одржавање 368.200 215.700 58,58         368.200 215.700 58,58

68 512 Набавка опреме 590.000 537.132 91,04         590.000 537.132 91,04

Извори финансирања за 
функцију 160:

           

1 Приходи из буџета 16.594.200 8.459.049 50,98         16.594.200 8.459.049 50,98

4 Сопствени приходи         4.000.000 1.798.000 44,95 4.000.000 1.798.000 44,95

13 Пренета средства из предхо-
дне године

    6.783.971 6.783.971 100,00     6.783.971 6.783.971 100,00

Укупно за функцију 160: 16.594.200 8.459.049 50,98 6.783.971 6.783.971 100,00 4.000.000 1.798.000 44,95 27.378.171 17.041.020 62,24

Укупно за главу 1.2.: 16.594.200 8.459.049 50,98 6.783.971 6.783.971 100,00 4.000.000 1.798.000 44,95 27.378.171 17.041.020 62,24

2.1. 620 Развој заједнице            

69 423 Услуге по уговору 3.600.000 899.819 24,99         3.600.000 899.819 24,99

70 423 Средства за реализацију 
пројектних мера 
дефинисаних у стратегији 
развоја општине

500.000 0 0,00         500.000 0 0,00

71 423 Канцеларија за младе     9.124 9.750 106,86 587.753 546.860 93,04 596.877 556.610 93,25

72 423 Канцеларија за „Start up“ 100.000 0 0,00         100.000 0 0,00

73 424 Трошкови рушења 
бесправно подигнутих 
објеката

    3.020.204 2.039.903 67,54     3.020.204 2.039.903 67,54

74 424 Трошкови уређења паркова и 
игралишта

340.000 339.840 99,95         340.000 339.840 99,95

75 424 Услуге очувања животне 
средине

3.200.000 301.440 9,42         3.200.000 301.440 9,42

76 425 Текуће поправке и одржавање 
осталих објеката

42.190.000 20.321.322 48,17 3.312.501 309.164 9,33     45.502.501 20.630.486 45,34

77 4651 Текући трансфери 2.200.000 2.200.000 100,00 5.000.000 5.000.000 100,00     7.200.000 7.200.000 100,00

78 4652 Капитални трансфери 81.500.000 8.347.475 10,24 51.175.243 8.733.169 17,07     132.675.243 17.080.644 12,87

79 511 Капитално одржавање 15.600.000 174.054 1,12 2.797.165 1.544.535 55,22     18.397.165 1.718.589 9,34
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

80 512 Набавка опреме            

Извори финансирања за 
функцију 620

           

1 Приходи из буџета 149.230.000 32.583.950 21,83         149.230.000 32.583.950 21,83

7 Донације од осталих нивоа 
власти

        587.753 546.860 93,04 587.753 546.860 93,04

13 Пренета средства из предхо-
дне године

    65.314.237 17.636.521 27,00     65.314.237 17.636.521 27,00

Укупно за функцију 620: 149.230.000 32.583.950 21,83 65.314.237 17.636.521 27,00 587.753 546.860 93,04 215.131.990 50.767.331 23,60

810 Услуге рекреације и спорта            

81 4651 Манифестације из области 
спорта СЦ „Олимп”

2.800.000 1.781.000 63,61         2.800.000 1.781.000 63,61

82 472 Накнаде из буџета за спорт 500.000 252.800 50,56         500.000 252.800 50,56

Извори финансирања за 
функцију 810

           

1 Приходи из буџета 3.300.000 2.033.800 61,63         3.300.000 2.033.800 61,63

Укупно за функцију 810: 3.300.000 2.033.800 61,63         3.300.000 2.033.800 61,63

820 Услуге културе            

83 4651 Текући трансфери УК „Вук 
Караџић”

8.186.000 3.811.636 46,56         8.186.000 3.811.636 46,56

84 423 Трошкови организовања 
фестивала „Позориште 
Звездариште”

    1.234.321 1.182.282 95,78 1.370.000 967.792 70,64 2.604.321 2.150.074 82,56

85 424 Манифестације из области 
културе

3.863.000 28.005 0,72         3.863.000 28.005 0,72

86 472 Накнаде из буџета за културу 600.000 85.550 14,26         600.000 85.550 14,26

Извори финансирања за 
функцију 820

           

1 Приходи из буџета 12.649.000 3.925.191 31,03         12.649.000 3.925.191 31,03

8 Добровољни трансфери         1.370.000 967.792 70,64 1.370.000 967.792 70,64

15 Неутрошена средства 
донације из претходне 
године

    1.234.321 1.182.282 95,78     1.234.321 1.182.282 95,78

Укупно за функцију 820: 12.649.000 3.925.191 31,03 1.234.321 1.182.282 95,78 1.370.000 967.792 70,64 15.253.321 6.075.265 39,83

912 Основно образовање            

87 4251 Текуће поправке и одржавање 
школа

12.000.000 0 0,00         12.000.000 0 0,00

88 465 Текући трансфери 24.000.000 8.976.514 37,40         24.000.000 8.976.514 37,40

89 515 Остала основна средства 3.000.000 672.000 22,40         3.000.000 672.000 22,40

Извори финансирања за 
функцију 912

           

1 Приходи из буџета 39.000.000 9.648.514 24,74         39.000.000 9.648.514 24,74

Укупно за функцију 912: 39.000.000 9.648.514 24,74         39.000.000 9.648.514 24,74

950 Образовање које није дефини-
сано нивоом

           

90 472 Награде ученицима гене-
рације

300.000 282.960 94,32         300.000 282.960 94,32

91 472 Књиге за ђаке прваке 300.000 0 0,00         300.000 0 0,00

92 472 Накнаде из буџета 
ученицима и студентима 
за одлазак на усавршавање 
и такмичење 

500.000 390.141 78,03         500.000 390.141 78,03

Извори финансирања за 
функцију 950

           

1 Приходи из буџета 1.100.000 673.101 61,19         1.100.000 673.101 61,19

Укупно за функцију 950: 1.100.000 673.101 61,19         1.100.000 673.101 61,19

Укупно за главу 2.1: 205.279.000 48.864.556 23,80 66.548.558 18.818.803 28,28 1.957.753 1.514.652 77,37 273.785.311 69.198.011 25,27

Извори финансирања за 
раздео 1

           

1 Приходи из буџета 621.343.000 239.652.061 38,57         621.343.000 239.652.061 38,57

4 Сопствени приходи         9.548.200 3.691.000 38,66 9.548.200 3.691.000 38,66

7 Донације од осталих нивоа 
власти

        587.753 546.860 93,04 587.753 546.860 93,04

8 Добровољни трансфери         1.370.000 967.792 70,64 1.370.000 967.792 70,64

15 Неутрошена средства 
донације из претходне 
године

    1.234.321 1.182.282 95,78     1.234.321 1.182.282 95,78

13 Пренета средства из предхо-
дне године

    86.247.189 27.303.434 31,66     86.247.189 27.303.434 31,66

          Укупно за раздео 1: 621.343.000 239.652.061 38,57 87.481.510 28.485.716 32,56 11.505.953 5.205.652 45,24 720.330.463 273.343.429 37,95
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Скупштинa градске општине Звездара на седници 
одржаној 15. септембра 2010. године, на основу члана 59. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 
број 129/07), члана 86. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда” бр. 39/08 и 6/10) и чл. 19. и 56. 
Статута градске општине Звездара („Службени лист града 
Београда” бр. 43/08, 43/09 и 15/10) доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УПРАВИ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

Члан 1.
У Одлуци о Управи градске општине Звездара 

(„Службени лист града Београда”, бр. 47/08, 43/09 и 62/09), 
у поглављу II – Организација и делокруг Управе градске 
општине, тачка 1 – Одељења Управе градске општине и њи-
хов делокруг у члану 11. тачка 7 – Одељење за легализацију 
грађевинских објеката, брише се.

Члан 2.
У истом поглављу, иста тачка, члан 12 – Одељење за 

грађевинске послове мења се и гласи:
Одељење за грађевинске послове врши послове који се 

односе на праћење стања у грађевинској области, доноси ре-
шења у првом степену о грађевинској дозволи за изградњу 
и реконструкцију објеката до 800 m2 бруто развијене грађе-
винске површине и претварању заједничких просторија у 
стамбени, односно пословни простор; припајање заједнич-
ких просторија стану или издавање одобрења за изградњу 
објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска 
дозвола и то за изградњу помоћних објеката, извођење ра-
дова на инвестиционом одржавању објеката и радова на 
уклањању препрека за инвалидна лица, адаптације и сана-
ције, промену намене објеката, односно делова објеката, без 
извођења радова, издавање употребне дозволе за објекте за 
које издаје одобрење за изградњу, чување техничке докумен-
тације, припремање нацрта одлука и других аката и струч-
но опслуживање Скупштине градске општине из делокруга 
Одељења; покретање иницијативе код надлежних држав-
них органа и организација за решавање питања од значаја 
за ефикасно остваривање права и интереса грађана од зна-
чаја за рад Одељења и Управе градске општине у целини у 
вршењу послова државне управе који су јој поверени, као и 
други послови предвиђени законом и другим прописима.

Члан 3. 
У истом поглављу, иста тачка, члан 13 – Одељење за 

имовинско-правне и стамбене послове мења се и гласи:
Одељење за имовинско-правне и стамбене послове врши 

послове који се односе на праћење и проучавање стања у 
имовинско-правној области и давање предлога за предузи-
мање мера; давање стручних мишљења на нацрте и пред-
логе прописа имовинско-правне области; вођење управног 
поступка у предметима који се односе на експропријацију, 
по захтевима за престанак права коришћења грађевинског 
земљишта за које је решење о давању на коришћење ради 
изградње, односно последњу измену решења донео надле-
жан орган градске општине; обављање послова у вези запо-
четих поступака утврђивања права коришћења на осталом 
неизграђеном земљишту, поништај решења о изузимању 
из поседа градског грађевинског земљишта и започетих 
поступака утврђивања права на надзиђивање и претва-
рање заједничких просторија у станове, атељеа и пословни 
простор и припајање заједничких просторија постојећим 
становима у смислу Закона о надзиђивању зграда и 

претварању заједничких просторија у станове (члан 2.); 
вођење поступка укњижбе имовине на којој је корисник 
градска општина у органима који врше евиденцију о упису 
стварних права на непокретностима; евиденцију непокрет-
ности у државној својини на којима је градска општина 
Звездара корисник; издавање уверења грађанима и прав-
ним лицима о подацима из евиденције коју води и пружање 
обавештења; обављање свих техничких послова око управ-
них предмета; провера и прикупљање података о непокрет-
ној имовини и удруживање станова; закључење уговора о 
откупу станова и вођење евиденције о закљученим угово-
рима о откупу; опслуживање Комисије која отуђује и даје 
у закуп грађевинско земљиште у јавној својини у складу са 
законом и одлуком града, ради изградње објеката до 800 
m2 бруто развијене грађевинске површине, осим отуђења и 
давања у закуп грађевинског земљишта непосредном пого-
дбом у поступку легализације; издавање уверења о физич-
ким деловима објеката; давања стручног налаза за потребе 
органа Управе градске општине; вођење управног поступка 
и доношење решења за исељење лица која су се уселила у 
стан или заједничку просторију зграда без правног основа 
или користе стан без закљученог уговора или је пониш-
тен правни основ по коме је закључен уговор; обављање 
послова у вези започетих поступака за доношење решења 
за обезбеђење станова и за пресељење носиоца станарског 
права на становима у својини грађана; спроводи поступак 
административног извршења извршних решења у наве-
деним поступцима; давање сагласности члановима поро-
дичног домаћинства да наставе са коришћењем стана у 
случају смрти закупца или трајног престанка коришћења 
стана када су у питању станови на којима је корисник град-
ска општина; давање предлога Јавном правобранилаштву 
градске општине Звездара за покретање поступка код суда 
за отказ уговора о закупу и других поступака; опслужи-
вање Комисије за рашавање стамбеног питања грађана као 
и запослених; припремање нацрта одлука и других аката 
и стручно опслуживање Скупштине градске општине и 
њених радних тела, председника градске општине и Већа 
градске општине из делокруга рада Одељења; покретање 
инцијатива код надлежних државних и других органа и ор-
ганизација у сврху решавања питања од значаја за ефикасно 
остваривање права и интереса грађана који су од значаја за 
рад Одељења и Управе градске општине у целини и други 
послови предвиђени законом и другим прописима.  

Члан 4.
У истом поглављу, иста тачка, члан 14. Одељење за фи-

нансије и привреду, код послова који се врше у Одељењу 
бришу се послови: 

„Сахрањивање лица без сродника и лица корисника ма-
теријалног обезбеђења, послови признавања права на мате-
ријалну заштиту лица на обавезној војној служби, поступак 
у вези ексхумације; вођење поступка и доношење решења 
за признавање права у области борачко-инвалидске зашти-
те, ратним и мирнодопским војним инвалидима, цивилним 
инвалидима рата и корисницима породичне инвалиднине; 
послови исплате допунске инвалиднине, материјалног обез-
беђења и месечног новчаног примања у складу са прописи-
ма републике и града; вођење евиденције свих корисника и 
врсте права, издавање и оверавање књижица за повлашће-
ну вожњу”. У осталом делу члан остаје непромењен.

Члан 5.
У истом поглављу, иста тачка, члан 15. – Одељење за 

општу управу поред постојећих послова који се врше у 
Одељењу, уписује се и: 
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„Води поступак и доноси решења за признавање права у 
области борачко-инвалидске заштите ратних и мирнодоп-
ских војних инвалида, цивилних инвалида рата и корисни-
ка породичне инвалиднине, врши послове исплате инва-
лидских принадлежности у складу са прописима републике 
и града; обавља послове у вези са сахрањивањем лица без 
сродника и лица корисника материјалног обезбеђења; по-
слове признавања права на материјалну заштиту лица на 
обавезној војној служби; спроводи поступак у вези ексху-
мације”.

Члан 6.
У истом поглављу, иста тачка, члан 16 – Одељење за ин-

спекцијске послове, мења се и гласи: 
Одељење за инспекцијске послове врши послове кому-

налне и грађевинске инспекције. Комунална инспекција 
стара се о одржавању комуналног реда у градској општини 
и спроводи прописе којима се уређује комунални ред, врши 
инспекцијски надзор у комуналној области у складу са по-
себном Одлуком Скупштине града.

Грађевинска инспекција врши послове инспекцијског 
надзора над изградњом објеката за које грађевинску доз-
волу издаје градска општина Звездара; врши инспекцијски 
надзор и друге послове у складу са важећом законском ре-
гулативом. У Одељењу се обављају послови организовања и 
спровођења поступка административног извршења решења 
грађевинске и комуналне инспекције, стамбене области 
, поступак увођења у посед, као и други извршни посту-
пци за потребе Управе градске општине Звездара; иници-
ра поступке код других државних органа и организација, 
а у циљу ефикасне заштите јавног интереса, као и права 
и интереса грађана; врши израду нацрта управних аката, 
одлука и других аката и послове стручног опслуживања 
Скупштине градске општине и њених радних тела, председ-
ника градске општине и Већа градске општине из делокруга 
рада, као и друге послове утврђене законом и другим про-
писима.

Члан 7.
У истом поглављу, иста тачка, члан 17 – Одељење за ко-

муналне и друштвене делатности, заштиту животне сре-
дине и координацију инвестиционих пројеката, мења се и 
гласи: 

Одељење за комуналне и друштвене делатности, зашти-
ту животне средине и координацију инвестиционих проје-
ката обавља послове везане за постављање и уклањање 
мањих монтажних објеката привременог карактера на 
површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баш-
те, тезге и други покретни мобилијар), у складу са пропи-
сима града; предлаже мере за уређење зелених површина 
и дечијих игралишта и објеката јавне расвете и слично; 
прати упис у први разред основне или специјалне школе и 
покреће прекршајни поступак против родитеља, односно 
старатеља у складу са законом; у сарадњи са образовно-вас-
питном установом утврђује мере и активности заштите и 
безбедности деце, односно ученика за време остваривања 
образовно-васпитног рада и других активности које орга-
низује установа; у складу са законом, организује послове 
који се односе на превоз деце и њихових пратилаца ради 
похађања припремног предшколског програма на удаље-
ности већој од 2 km, и ученика основне школе на удаље-
ности већој од 4 km од седишта школе, превоз смештај и 
исхрану деце и ученика са сметњама у развоју, без обзира 
на удаљеност места становања од школе, превоз ученика 

на републичка и међународна такмичења; подстиче раз-
вој културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на 
свом подручју, обезбеђује услове за одржавање културних 
манифестација од значаја за градску општину и у циљу за-
довољавања потреба грађана са свог подручја учествује у 
оснивању установе културе; учествује у изградњи и одржа-
вању спортских објеката, установа чији је оснивач градска 
општина, прати потребе и стара се о задовољавању потре-
ба грађана у области спорта на подручју градске општине; 
учествује у реализацији система школског спорта у град-
ској општини и обезбеђује услове за организовање и одр-
жавање спортских такмичења и манифестација; обезбеђује 
услове за реализацију програма установа и омладинских 
организација на свом подручју и у циљу задовољавања 
потреба грађана са свог подручја учествује у оснивању ус-
танова у области спорта; учествује у спровођењу стратегије 
и акционог плана политике за младе града; учествује у до-
ношењу акционог плана за младе градске општине; учест-
вује у оснивању, праћењу и функционисању Канцеларије 
за младе; помаже развој различитих облика самопомоћи и 
солидарности са лицима са посебним потребама, као и са 
лицима која су суштински у неједнаком положају са оста-
лим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ ор-
ганизацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним 
организацијама на свом подручју; стара се о остваривању, 
заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и 
колективних права припадника националних мањима и 
етничких група; прати стање и предузима мере за зашти-
ту и унапређење животне средине на свом подручју, доно-
си и спроводи акционе и санационе планове од значаја за 
заштиту животне средине у складу са актима града; доно-
си програме и спроводи пројекте развоја градске општине 
Звездара; даје мишљења на просторне и урбанистичке пла-
нове које доноси град; прати стање и стара се о одржавању 
(осим капиталног) дечијих вртића и основних школа; пред-
лаже мере за уређење и одржавање спољног изгледа послов-
них и стамбених зграда, као и друге послове од непосредног 
интереса за грађане предвиђене законом и другим пропи-
сима. 

Члан 8.
У истом поглављу, иста тачка, члан 19. – Одељење за ле-

гализацију грађевинских објеката, са описом послова, бри-
ше се у целости.

Члан 9.
Начелник Управе градске општине Звездара, уз саглас-

ност Већа градске општине Звездара ускладиће Правилник 
о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 
Управи градске општине Звездара, са одредбама ове одлуке 
у року од 30 дана, од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Члан 10.
Начелник Управе градске општине Звездара рас-

поредиће запослене у складу са одредбама усклађеног 
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Управи градске општине Звездара и потре-
бама посла у року од 30 дана од дана ступања на снагу по-
менутог правилника.

Члан 11.
Овлашћује се Комисија за прописе Скупштине градске 

општине Звездара да утврди пречишћен текст Одлуке о уп-
рави градске општине Звездара.
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Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Звездара
XI број 020-30, 15. септембрa 2010. године

Председник,
Стева Павловић, с. р.

Скупштина градске општине Звездара на седници 
одржаној 15. септембра 2010. године, на основу члана 19. 
Статута градске општине Звездара („Службени лист града 
Београда” бр. 43/08, 43/09 и 15/10), доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЗА-
КУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ ЈЕ 
НОСИЛАЦ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ГРАДСКА ОПШТИ-

НА ЗВЕЗДАРА

Члан 1.
Висина закупнине за пословни простор, на коме је носи-

лац права коришћења општина Звездара, утврђује се према 
зонама и делатностима, и то:

дин/m2 месечно
Врста пословног 

простора
Екстра зона Прва зона Друга зона Трећа зона
Цена са ПДВ Цена са ПДВ Цена са ПДВ Цена са ПДВ

А) КАНЦЕЛАРИЈЕ
- За област: обра-
зовања, здравства, 
социјал.зашти., науке и 
културе

302.1 265.1 202.4 160.6

-За политичке странке, 
удружења грађана и 
друштвене органи-
зације

637.50 356.30 282.20 225.20

- За остале делатности 637.50 537.70 413.30 315.40

Б) УГОСТИТЕЉСТВО 906.30 756.20 604.20 454.10
В) ТРГОВИНА 906.30 756.20 604.20 454.10
Г) ЗАНАТСКА 
ДЕЛАТНОСТ

906.30 526.30 416.10 315.40

Д) МАГАЦИНИ 811.30 661.20 362.90 271.70
Ђ) АТЕЉЕА 44,70 44,70 44,70 44,70
Е) ПРОИЗВОДНЕ 
ХАЛЕ

545.30 265.10 202.40 153.90

Ж) ОРГАНИЗОВАЊЕ 
ИГАРА НА СРЕЋУ

1501,40 1501,40 1501,40 1501,40

Закупнине из става 1. овог члана важе за пословни 
простор који се налази на локацијама разврстаним по зо-
нама које су утврђене у Списку пословног простора распо-
ређеног по зонама, који чини  саставни  део ове одлуке.

Члан 2.
У цену пословног простора урачунат је порез на додату 

вредност.
Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу следећег дана од дана обја-
вљивања у „Службеном листу града Београда”, а примењи-
ваће се од 1. октобра 2010. године.

Скупштина градске општине Звездара
XI број 020-25, 15. септембра 2010. године

Председник 
Стева Павловић, с. р. 

На основу члана 19. тачка 4. и чл. 89. до 96. Статута град-
ске општине Звездара („Службени лист града Београда” бр. 
43/08,43/09 и 15/10), Скупштина градске општине Звездара, 
на седници од 15. септембра 2010. године, донела је

ОДЛУКУ
О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком, у складу са Статутом градске општи-

не Звездара, уређује се образовање, промена подручја и 
укидање месних заједница на територији градске општи-
не Звездара, послови, начин одлучивања поступак избора 
и начин рада органа месних заједница као и друга питања 
која су од значаја за рад месне заједнице.

Члан 2.
Ради задовољавања потреба и интереса од непосредног 

значаја за грађане са одређеног подручја, у градској општи-
ни могу се оснивати месне заједнице.

Месна заједница оснива се за: насељено место, два или 
више насељених места, део насељеног места, градску четврт, 
рејон, стамбени блок, улицу, део једне или више улица, који 
представља просторну, функционалну и урбанистичку це-
лину и где постоји међусобна интересна повезаност грађа-
на и могућност њиховог организовања.

Месна заједница по правилу обухвата подручје са при-
ближно истим бројем становника

Члан 3.
На територији градске општине Звездара има 17 мес-

них заједница са следећим називима: „Вуков споменик”, 
„Стеван Синђелић”, „Ново Миријево”, „Северни буле-
вар”, „Булбулдер”, „Смедеревски ђерам”, „Славујев поток”, 
„Липов лад”, „Звездара”, „Врачарско поље”, „Зелено брдо”, 
„Ћирило и Методије”, „Миријево”, „Мали Мокри Луг”, 
„Велики Мокри Луг”, „Војвода Путник” и „Војвода Мишић”.

Подручја за која су образоване месне заједнице из става 
1. овог члана налазе се у „Опису подручја за које су обра-
зоване месне заједнице на територији општине Звездара” 
(„Службени лист града Београда” број 12/93).

Члан 4.
Месна заједница има својство правног лица у оквиру 

права и дужности утврђених Статутом градске општине 
Звездара и овом одлуком.

Месна заједница доноси Статут на који пре усвајања, 
Веће градске општине даје сагласност.

Статут садржи одредбе о пословима месне заједнице, 
органима, поступку њиховог избора, начину одлучивања и 
другим питањима од значаја за рад месне заједнице.

Члан 5.
Месна заједница може имати свој празник који се 

утврђује Статутом месне заједнице

Члан 6.
Месна заједница има печат.
Текст печата исписује се у складу са важећим прописима. 

Члан 7.
Месна заједница има рачун.
Рачун месне заједнице као индиректног корисника буџе-

та укључен је у консолидован рачун трезора градске општи-
не Звездара и води се код Управе за трезор.
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Члан 8.
Рад органа месне заједнице је јаван.
Јавност рада и обавештавање грађана се ближе уређују 

Статутом месне заједнице.

II. НАЧИН ОБРАЗОВАЊА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 9.
О образовању нове, промени подручја и укидању месне 

заједнице одлучује Скупштина градске општине већином 
од укупног броја одборника. 

Предлог за оснивање нове, промену и укидање постојеће 
месне заједнице могу поднети: Веће градске општине, пред-
седник градске општине, најмање 1/4 одборника, Савет 
месне заједнице или грађани са пребивалиштем на терито-
рији на коју се предлог односи, и то путем грађанске ини-
цијативе.

Члан 10.
Скупштина градске општине дужна је да пре доноше-

ња Одлуке о оснивању месне заједнице промени подручја 
и укидању месне заједнице, прибави мишљење грађана са 
дела територије општине на коју се предлог односи.

II. ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 11.
Mесна заједница, у складу са Статутом градске општине 

и овом одлуком, разматра питања која се односе на стварање 
бољих услова живота у месној заједници, а нарочито на:

– бригу о деци, старим лицима и лицима са посебним 
потребама,

– заштиту и унапређење животне средине,
– уређења и одржавања насеља и зелених површина,
– стање објекта комуналне инфраструктуре,
– снабдевање и заштиту потрошача,
– распоред пословног простора и утврђивања радног 

времена,
– развој пољопривреде,
– одржавање културних и спортских манифестација, као 

и активности везане за одмор и рекреацију старих људи,
– одржавање стамбених зграда,
– комуналну зоохигијену,
– организовање противпожарне заштите
– и друга питања од значаја за месну заједницу.

Члан 12.
У вршењу послова из члана 11. ове одлуке, месна 

заједница:
– упућује иницијативе надлежним органима градске 

општине и града за уређивање одређених питања и измену 
прописа и других аката из надлежности градске општине, 
односно града,

– остварује сарадњу са другим месним заједницама, уд-
ружењима грађана, установама и јавним предузећима које 
је основао град, односно градска општина, органима град-
ске општине, невладиним и другим организацијама, 

– организује конкретне активности грађана и других за-
интересованих учесника,

– обавештава грађане месне заједнице о активностима 
које предузима,

– учествује у организовању зборова грађана, референду-
ма и покретању грађанских иницијатива,

– врши и друге послове у складу са Статутом градске 
општине и актима месне заједнице.

У вршењу својих послова, месна заједница је дужна да 
уважава интерес грађана градске општине, односно града у 
целини.

Члан 13.
За реализацију послова из претходног члана, месне зајед-

нице доносе своје планове и програме у решавању одређе-
них питања, развијају и остварују међусобну сарадњу.

III. ОБЛИЦИ НЕПОСРЕДНОГ УЧЕШЋА ГРАЂАНА

Члан 14.
У месној заједници грађани који имају бирачко пра-

во и пребивалиште на територији месне заједнице учест-
вују у одлучивању остваривањем грађанске иницијативе, 
на зборовима грађана и референдумом на начин утврђен 
Статутом градске општине Звездара.

IV. САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 15.
Радом и пословима месне заједнице, наведеним у члану 

12. одлуке, управља Савет месне заједнице (у даљем тексту: 
Савет).

Савет броји 13 чланова, ради по Статуту месне зајед-
нице и за свој рад одговара Већу градске општине и 
Скупштини градске општине.

Чланови Савета су пунолетни, пословно способни 
грађани који имају пребивалиште на територији месне 
заједнице.

Савет бира председника месне заједнице (у даљем текс-
ту: председник), између својих чланова, већином гласова од 
укупног броја чланова.

Члан 16.
Кандидате за Савет предлажу: председник градске 

општине, Веће градске општине или најмање 10 одборника 
Скупштине градске општине.

Члан 17.
Савет месних заједница бира Скупштина градске 

општине.
Савети се бирају на четири године.
Савети су изабрани када предлог у целини добије већи-

ну гласова укупног броја одборника.
Ако предлог у целини буде одбијен, поступак предагања 

кандидата за савете се понавља.

Члан 18.
Председник месне заједнице:
– представља и заступа месну заједницу и Савет,
– организује рад Савета,
– сазива и председава седницама Савета,
– припрема, у сарадњи са стручном службом општине, 

предлоге аката које разматра и усваја Савет,
– стара се о извршењу одлука Савета,
– врши и друге послове, у складу са Статутом града 

Београда, Статутом градске општине Звездара и овом одлуком.

Члан 19.
Сазивање седница, рад и одлучивање Савета ближе се 

уређују Статутом месне заједнице који усваја Савет месне 
заједнице већином гласова од укупног броја чланова.

Статут месне заједнице мора бити у сагласности са 
Законом о локалној самоуправи, Статутом града Београда, 
Статутом градске општине Звездара и овом одлуком.

Члан 20.
Статут месне заједнице ступа на снагу по добијању са-

гласности Већа градске општине.
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Сагласност на предлог Статута месне заједнице дос-
тавља се у писаној форми у року од 30 дана од дана доста-
вљања предлога Статута Већу градске општине.

Уколико Веће градске општине у истом року стави при-
медбе на предлог Статута, Савет месне заједнице дужан је 
да поступи по примедбама у року од 15 дана од дана када су 
примедбе достављене.

Ако по истеку рока од 15 дана од дана достављања при-
медби Већа градске општине Савет месне заједнице не 
поступи по њима, Савет се распушта одлуком Већа градске 
општине.

Радом месне заједнице у случају из става 4. овог члана 
управља повереник месне заједнице кога на ту функцију 
поставља Веће градске општине, до избора новог Савета 
месне заједнице у Скупштини градске општине.

Члан 21.
Савет може бити разрешен и пре истека времена на 

које је изабран уколико не обавља поверене послове про-
писане чланом 11. ове одлуке на начин предвиђен Законом 
о локалној самоуправи, Статутом града, Статутом градске 
општине Звездара, одлукама Скупштине градске општи-
не, председника градске општине, Већа градске општине и 
Статутом месне заједнице.

Предлог за разрешење Савета могу поднети председник 
градске општине, члан Већа, одборник Скупштине и члан 
Савета месне заједнице.

Предлог се подноси Већу градске општине у писаној 
форми и мора бити образложен.

Уколико је покренут предлог за разрешење, Веће град-
ске општине може одбацити, одбити предлог или тражити 
од Савета месне заједнице да у року од 15 дана одговори на 
примедбе на свој рад.

Након истека рока из става 4. овог члана Веће, уколико 
утврди да су примедбе на рад савета оправдане, може доне-
ти одлуку о распуштању савета.

Радом месне заједнице у случају из претходног става 
управља повреник месне заједнице кога на ту функцију по-
ставља Веће градске општине, до избора новог савета месне 
заједнице у Скупштини градске општине.

Члан 22.
Рад органа месне заједнице је јаван.
Председник месне заједнице дужан је да о свом раду 

обавештава грађане месне заједнице, Веће градске општи-
не, Скупштину градске општине, према потреби, а најмање 
једном годишње.

Члан 23.
Веће градске општине врши надзор над радом председ-

ника и Савета месне заједнице.

Члан 24.
Стручне, техничке, административне и финансијске по-

слове за потребе месне заједнице обавља Управа градске 
општине Звездара.

V. ФИНАНСИРАЊЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 25.
Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из:
– средстава обезбеђених у буџету општине,
– средстава која грађани обезбеђују самодоприносом,
– донација, поклона и других законом дозвољених начина,
– прихода које месна заједница оствари својом активно-

шћу.

Новчана средства остварена реализацијом активности 
из става 1. тач. 2. до 4. овог члана су приходи буџета градске 
општине.

Средства која општина преноси месној заједници обез-
беђује се у буџету градске општине посебно за сваку месну 
заједницу, по наменама:

– средства за рад органа месне заједнице за текуће трош-
кове,

– средства за обављање изворних послова градске 
општине који су поверени месној заједници,

– средства за рад месних одбора.
Износ средстава из става 3. овог члана не обухвата сред-

ства која се у буџету општине издвајају за текуће поправке 
и одржавање опреме и објеката месне заједнице и набавки 
опреме и за капитална улагања на основу програма за те-
кућу буџетску годину.

Месна заједница користи средства у складу са финан-
сијским планом, на који сагласност даје надлежни орган 
општине.

Члан 26. 
Градска општина у буџету обезбеђује средства за текуће 

и инвестиционо одржавање пословног простора у којој се 
обављају послови месне заједнице и канцеларије Управе 
градске општине (месне канцеларије).

Члан 27.
Средства месне заједнице распоређују се финансијским 

планом, а коначан обрачун ових средстава врши се заврш-
ним рачуном у складу са законом о буџетском систему.

VI. ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

Члан 28.
Одлуком градске општине може се свим или појединим 

месним заједницама поверити вршење одређених послова 
из надлежности градске општине, уз обезбеђивање за то 
потребних средстава.

Приликом одлучивања о поверавању послова из ста-
ва 1. овог члана полази се од значаја тих послова за задо-
вољавање свакодневних и непосредних потреба грађана са 
одређеног подручја.

VII. ОРГАНИЗОВАЊЕ РАДА УПРАВЕ У МЕСНИМ 
ЗАЈЕДНИЦАМА

Члан 29.
За обављање одређених послова из надлежности уп-

раве градске општине, посебно у вези са остваривањем 
права грађана, може се организовати рад управе у месним 
заједницама.

Послове из става 1. овог члана, начин и место њиховог 
вршења, одређује председник градске општине, на предлог 
начелника Управе градске општине

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 30.
Месне заједнице дужне су да у року од 30 дана од дана 

ступања на снагу ове одлуке донесу своје статуте у складу 
са овом одлуком.

Статути месних заједница достављају се Служби за 
скупштинске послове ради утврђивања њихове сагласности 
са Статутом градске општине Звездара и овом одлуком и 
давања сагласности на исте.
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Члан 31.
До избора савета месних заједница, изабрани одбори 

месних заједница настављају са радом као привремени са-
вети месних заједница.

Члан 32.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 

о привременом утврђивању броја подручја, назива, посло-
ва, средстава за рад и органа месних заједница на терито-
рији општине Звездара („Службени лист града Београда” 
бр. 1/96, 20/00, 16/05 и I број 020-14 од 19. јуна 2006. године).

Члан 33.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Звездара
XI број 020-27, 15. септембра 2010. године

Председник
Стева Павловић, с. р. 

Скупштина градске општине Звездара на сединици 
одржаној 15. септембра 2010. године, на основу члана 19. 
Статута градске општине Звездара („Службени лист гра-
да Београда” бр. 43/08, 43/09 и 15/10) и члана 13. Одлуке о 
установљењу јавних признања градске општине Звездара 
(„Службени лист града Београда” број 23/10) доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЈАВНОГ ПРИЗНАЊА – ЗАХВАЛНИЦЕ ТО-
МИСЛАВУ ЋИРИЋУ ИЗ БЕОГРАДА, УЛ. НИКОЛЕ ГРУ-
ЛОВИЋА БР. 32, ЗА ЗАСЛУГЕ ПРИ ОСТВАРИВАЊУ 
ПРОЈЕКТА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАДСКУ 

ОПШТИНУ ЗВЕЗДАРА

1. Додељује се јавно признање – захвалница за заслу-
ге при остваривању пројекта од посебног значаја за град-
ску општину Звездара Томиславу Ћирићу из Београда, ул. 
Николе Груловића бр. 32.

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

Скупштина градске општине Звездара
XI број 020-28, 15. септембра 2010. године

Председник
Стева Павловић, с. р.

Скупштина градске општине Звездара на седници 
одржаној 15. септембра 2010. године, на основу члана 19. 
Статута градске општине Звездара („Службени лист града 
Београда” бр. 43/08, 43/09 и 15/10) и члана 61. Пословника 
Скупштине градске општине Звездара („Службени лист 
града Београда” бр. 47/08, 52/09 и 15/10), доноси

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМ-
БЕНИХ ПОТРЕБА И НОВЧАНОГ ДАВАЊА У ЈЕДНО-
КРАТНОМ ИЗНОСУ БОРЦИМА, ВОЈНИМ ИНВАЛИ-

ДИМА И ПОРОДИЦАМА ПАЛИХ БОРАЦА

I. Образује се Комисија за решавање стамбених потреба 
и новчаног давања у једнократном износу борцима, војним 
инвалидима и породицама палих бораца, у саставу:

1. Из реда одборника Скупштине градске општине 
Звездара:

– Вид Нинић, председник Комисије
– Славољуб Николић,
– Небојша Панић, 
– Бранко Ршумовић.
2. Из реда бораца и војних инвалида:
– Мирко Зец, 
– Драгољуб Васић, 
– Јошко Угљешевић.
II. Задатак Комисије је:
1. Разматрање захтева за доделу новчаног давања у јед-

нократном износу корисницима борачко-инвалидске заш-
тите који испуњавају прописане услове.

2. Разматрање захтева бораца, војних инвалида и породи-
ца палих бораца за решавање њихових стамбених потреба. 

Комисија утврђује предлог ранг листе који упућује 
Градској управи на даље поступање.

III. Стручне и административне послове за потребе 
Комисије обављаће Одељење за финансије и привреду – 
Одсек за борачку и инвалидску заштиту.

Ово решење објавити у „Службеном листу града 
Београда”.

Скупштина градске општине Звездара
XI број 020-29, 15. септембра 2010. године

Председник
Стева Павловић, с. р.

Скупштина градске општине Звездара на седници одр-
жаној 15. септембра 2010. године на основу члана 28. Закона 
о култури („Службени гласник РС” број 72/09) и члана 19. 
Статута градске општине Звездара („Службени лист града 
Београда” бр. 43/08, 43/09 и 15/10) доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ УСТАНОВЕ 

КУЛТУРЕ „ВУК КАРАЏИЋ”

Даје се сагласност на Статут Установе културе „Вук 
Караџић”.

Ово решење објавити у „Службеном листу града 
Београда”

Скупштина градске општине Звездара
XI број 020-26, 15. септембра 2010. године

Председник
Стева Павловић, с. р.

На основу 44. Закона о култури („Службени гласник 
РС” број 72/2009, члана 9. Одлуке о оснивању Установе кул-
туре „Вук Караџић” („Службени лист града Београда” број 
32/05) и члана 14. Статута Установе културе „Вук Караџић”, 
Управни одбор, на седници одржаној дана 2. септембра 
2010. године, доноси 

С ТАТУТ
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ВУК КАРАЏИЋ”
Београд, Булевар краља Александра 77а

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Установа културе „Вук Караџић” (у даљем тексту: 

установа) основана је Одлуком градске општине Звездара 
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(у даљем тексту: оснивач), I бр.020-55 дана 28. децембра 
2005. године, ради обављања културне делатности којом се 
обезбеђује остваривање права грађана, односно задовоља-
вање потреба грађана као и остваривање другог, законом 
утврђеног интереса у области културе.

II. ЦИЉЕВИ УСТАНОВЕ 

Члан 2.
Циљеви Установе културе „Вук Караџић” су попула-

ризација, едукација и омасовљење културних активности 
на територији градске општине Звездара, (у даљем тексту: 
оснивач) а пре свега позоришне, музичке, филмске и књи-
жевне уметности.

III. НАЗИВ И СЕДИШТЕ УСТАНОВЕ 

Члан 3.
Установа послује под називом Установа културе „Вук 

Караџић”, скраћено УК „Вук Караџић”.
Седиште установе је у Београду, ул. Булевар краља 

Александра 77а.
Установа културе „Вук Караџић” је правно лице.

Члан 4.
Установа има свој печат и штамбиљ.
Печат установе је округлог облика, пречника 35 mm, са 

исписаним ћириличним словима по ободу: Установа култу-
ре „Вук Караџић”, Београд, са стилизованим знаком логоти-
па у средишту.

Штамбиљ установе је правоугаоног облика у коме је 
уписан пун назив установе са седиштем и местом за заво-
дни број и датум.

Начин издавања, руковања, задужења и чувања печата 
као и важење евиденције печата о употреби , прописује ди-
ректор установе.

Одлуком директора печат се може израђивати у више 
примерака, са тим што се за сваки други печат ставља по 
једна звездица више за сваки наредни примерак.

Члан 5.
Установа има свој заштитни знак.
Заштитни знак установе представља логотип који се 

састоји од пихтографског дела квадрата висине слова „В” 
унутар кога се налази стилизовани симбол завесе, исписа 
„ВУК” и исписа Установа културе, који се налази испод оба 
горе наведена елемената од којих је одвојен линијом. 

IV. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 
Установа послује као јединствена организациона целина. 

V. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

Члан 6.
Делатност Установе културе „Вук Караџић” је:
92310 уметничко и књижевно стваралаштво и сценска 

уметност,
80420 образовање одраслих и остало образовање на дру-

гом месту непоменуто које није дефинисано по степенима 
образовања,

92340 остале забавне активности, на другом месту непо-
менуте,

22110 издавање књига, брошура, музичких књига и др. 
публикација,

22140 издавање звучних записа,
22150 остала издавачка делатност,
92110 кинематографска и видео производња,
22310 репродукција звучних записа,
22320 репродукција видео записа,

22330 репродукција компјутерских медија,
92120 кинематографска и видео дистрибуција,
92130 приказивање филмова,
22120 издавање новина,
92400 делатност новинских агенција осим новинских уд-

ружења,
80420 образовање одраслих и остало образовање на дру-

гом месту непоменуто које није дефинисано по степенима 
образовања,

82130 издавање часописа и сл.периодичних издања.

Члан 7.
Установа може, без уписа у судски регистар, да обавља 

и друге делатности, непоменуте у члану 6. као споредне и 
пратеће, а које су у функцији обављања основне делатности, 
у складу са одлуком оснивача и овим Статутом. 

Члан 8.
Установа остварује своју делатност у складу са го-

дишњим програмом рада и финансијским планом, који на 
предлог директора доноси Управни одбор установе и на 
коју сагласност даје надлежни орган оснивача. Установа ос-
нивачу подноси годишњи извештај о свом раду и оствари-
вању послова, ради којих је основана. 

Члан 9.
За обавезе преузете у правном промету установа одго-

вара свим средствима којима располаже.

VI. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА

Члан 10.
Органи установе су: директор, Управни одбор и 

Надзорни одбор.
Директор заступа и представља установу.

Члан 11.
Установу, по пуномоћју директора или Управног одбора, 

пред судовима и пред другим државним органима, може за-
ступати треће лице.

1. Директор

Члан 12.
Директора установе именује и разрешава оснивач.
Директор установе, именује се на основу претходно 

спроведеног јавног конкурса, на период од четири године и 
може бити поново именован.

Јавни конкурс из става 2. овог члана расписује и спрово-
ди Управни одбор установе.

Јавни конкурс из става 2. овог члана расписује се 60 дана 
пре истека мандата директора.

Управни одбор установе дужан је да у року од 30 дана од 
дана завршетка јавног конкурса изврши избор кандидата, и 
предлог достави оснивачу.

Оснивач именује директора установе на основу предло-
га Управног одбора установе.

Ако оснивач није прихватио предлог Управног одбора 
сматра се да јавни конкурс није успео.

Члан 13.
За директора установе може да буде изабрано лице које, 

поред општих услова, испуњава и посебне услове:
– да има високу стручну спрему, друштвеног смера, 

уметничког или сродног смера,
– да има најмање пет година радог искуства, од којих 

најмање три године, на руководећиом пословима у области 
културе.
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Кандидат за директора дужан је да предложи програм 
рада и развоја установе, као саставни део конкурсне доку-
ментације.

Вршилац дужности директора

Члан 14.
Оснивач може именовати вршиоца дужности директо-

ра установе, без претходно спроведеног јавног конкурса, у 
случају када директору престане дужност пре истека ман-
дата, односно када јавни конкурс за директора није успео.

Вршилац дужности директора може обављати ту функ-
цију најдуже једну годину.

Надлежност директора

Члан 15.
Директор установе:
1) организује и руководи радом установе,
2) доноси акт о организацији и систематизацији послова 

и друга општа акта у складу са законом и Статутом установе,
3) извршава одлуке Управног одбора установе,
4) заступа установу,
5) стара се о законитости рада установе,
6) одговоран је за спровођење програма рада установе,
7) одговоран је за материјално-финансијско пословање 

установе,
8) врши друге послове утврђене законом и Статутом ус-

танове,
9) одлучује о ангажовању средстава по инвестиционим 

и финансијским плановима и по уговорним обавезама ус-
танове,

10) предлаже Управном одбору доношење одговарајућих 
аката, одлука, мера и стара се о њиховој примени,

11) предлаже и доставља предлог измена и допуна 
Статута Управном одбору,

12) одлучује о заснивању и престанку радног односа, 
распоређивању запослених и остваривању свих других пра-
ва, обавеза и одговорности запослених,

13) стара се о јавности рада установе,
14) доноси сва појединачна акта из области радноправ-

них односа запослених,
16) и све друге послове по налогу Управног одбора или 

оснивача, у складу са законом

Престанак дужности директора

Члан 16.
Дужност директора установе престаје истеком мандата 

и разрешењем.
Оснивач установе разрешиће директора пре истека ман-

дата:
1) на лични захтев,
2) ако обавља дужност супротно одредбама закона,
3) ако нестручним, неправилним и несавесним радом 

проузрокује већу штету установи или тако занемарује или 
несавесно извршава своје обавезе да су настале или могу 
настати веће сметње у раду установе,

4) ако је против њега покренут кривични поступак за 
дело које га чини недостојним за обављање дужности ди-
ректора, односно ако је правноснажном судском одлуком 
осуђен за кривично дело које га чини недостојним за оба-
вљање дужности директора установе,

5) из других разлога утврђених законом или Статутом 
установе.

У случају оставке дужност директора престаје даном 
одржавања седнице скупштине оснивача, на којој се остав-
ка констатује.

2. Управни одбор

Управни одбор установе

Члан 17.
Установом управља Управни одбор.
Управни одбор установе има седам чланова, од који су 

пет чланова из реда оснивача, а два члана из реда запосле-
них, од којих најмање један члан мора да буде из реда носи-
лаца основне тј. програмске делатности.

Чланове Управног одбора именује и разрешава оснивач, 
из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне де-
латности.

Чланови Управног одбора установе именују се на период 
од четири године и могу бити именовани највише два пута. 

Чланове Управног одбора из реда запослених именује 
оснивач, на предлог већине запослених у установи.

Састав управног одбора треба да обезбеди заступље-
ност од најмање 30% представника мање заступљеног пола.

Председника управног одбора именује оснивач из реда 
чланова Управног одбора. 

Председнику и члановима Управног одбора може при-
падати накнада за рад, под условима и према мерилима 
утврђеним актом оснивача. 

Надлежности управног одбора установе

Члан 18.
Управни одбор установе:
1) доноси Статут,
2) доноси Правилник о раду,
3) доноси друге опште акте установе, предвиђене зако-

ном и Статутом,
4) утврђује пословну и развојну политику,
5) одлучује о пословању установе,
6) доноси програме рада установе, на предлог директора,
7) доноси годишњи финансијски план,
8) усваја годишњи обрачун,
9) усваја годишњи извештај о раду и пословању,
10) даје предлог о статусним променама, у складу са за-

коном,
11) даје предлог оснивачу о кандидату за директора,
12) закључује уговор о раду са директором, на одређено 

време, до истека рока на који је изабран, односно до његовог 
разрешења, а када је за директора именовано лице које је већ 
запослено у истој установи културе на неодређено време, 
закључује анекс уговора о раду, у складу са законом о раду,

13) одлучује о другим питањима утврђеним законом и 
Статутом.

Члан 19.
Управни одбор ради и одлучује на седницама.
Управни одбор може да ради и одлучује ако седници 

присуствује више од половине чланова.
Управни одбор одлучује већином гласова од укупног 

броја чланова Управног одбора.
Управни одбор доноси одлуке јавним гласањем.

3. Надзорни одбор

Надзорни одбор

Члан 20.
У установи се образује Надзорни одбор.
Чланове Надзорног одбора именује и разрешава осни-

вач.
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Чланови Надзорног одбора установе из става 1. овог 
члана именују се на период од четири године и могу бити 
именовани највише два пута. 

Надзорни одбор обавља надзор над пословањем установе.
Надзорни одбор броји три члана, од којих су два члана 

из реда оснивача, а један члан из реда запослених.
Члана надзорног одбора из реда запослених именује ос-

нивач, на предлог већине запослених у установи. 
Састав Надзорног одбора треба да обезбеди заступље-

ност од најмање 30% представника мање заступљеног пола.
Председника Надзорног одбора именује оснивач из реда 

чланова Надзорног одбора. 
Председнику и члановима Надзорног одбора може при-

падати накнада за рад, под условима и према мерилима 
утврђеним актом оснивача. 

Члан 21.
Надзорни одбор установе обавља следеће послове:
– врши надзор над пословањем,
– прегледа годишњи извештај и годишњи обрачун уста-

нове,
– врши надзор над другим актима од значаја за делат-

ност установе и 
– о резултатима надзора обавештава оснивача, Управни 

одбор и директора.

Члан 22.
Надзорни одбор ради и одлучује на седницама.
Седницe Надзорног одбора сазива и руководи њиховим 

радом председник.
Председник сазива седнице Надзорног одбора по соп-

ственој иницијативи, на захтев директора установе и пред-
седника Управног одбора.

Одлуке и друга акта које доноси Надзорни одбор, 
потписује председник Надзорног одбора.

Надзорни одбор, најмање једанпут годишње, подноси 
извештај о свом раду оснивачу.

Члан 23.
Стручне и административне послове за потребе 

Управног и Надзорног одбора обављају запослени установе.

VII. СРЕДСТВА И ФИНАНСИРАЊЕ

Члан 24.
Установа има свој пословни рачун.
Установа може да има и више својих пословних рачуна.

Члан 25.
Средства установе користе се према њиховој намени, а у 

складу са законом.
Установа одговара за обавезе средствима којима распо-

лаже.

Члан 26.
Пословни резултати и стање средстава установе 

утврђује се сваке године завршним годишњим програм-
ским и финансијским извештајима.

Члан 27.
Установа се финансира из прихода остварених оба-

вљањем делатности, од накнада за услуге, продајом про-
извода, уступањем ауторских и сродних права, од легата, 
донација, спонзорстава, делимично из буџета и на други 
начин, у складу са законом.

Финансирање и суфинансирање културних програма 

Члан 28.
Културни програми установе финансирају се или суфи-

нансирају из буџета оснивача.
Висину средстава за финансирање, односно суфинанси-

рање програма установе из става 1. овог члана утврђује ос-
нивач, на основу предложеног плана и програма установе.

Члан 29.
Оснивач закључује са установом годишњи уговор о фи-

нансирању културних програма.
Исплата средстава из буџета оснивача врши се на осно-

ву решења о преносу средстава, а у складу са законом којим 
се уређује буџетски систем.

Суфинансирање текућих расхода и издатака

Члан 30.
Текуће расходе и издатке установе у висини до 45% од 

укупних текућих расхода и издатака, суфинансира оснивач.

Члан 31.
Оснивач и установа закључују посебан уговор о суфи-

нансирању текућих расхода и издатака, у трајању од једне 
године.

VIII. ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВИ

Члан 32.
Положај запослених у установи регулисан је Законом о 

раду, Статутом установе и другим општим актима установе.

Члан 33.
О правима и обавезама запослених одлучује директор 

доношењем општих и појединачних аката.

Члан 34.
Општим актом који доноси Управни одбор, на основу 

предлога директора, Управног одбора, уређује се питање 
пословне тајне, а нарочито исправе и подаци који се сма-
трају пословном тајном, органи и поједини запослени који 
су овлашћени за њено чување и евентуално саопштење, као 
и друга питања од значаја за пословну тајну установе.

Члан 35.
Запослени се могу организовати у синдикална удружења 

у складу са законом.
Члан 36.

Директор установе обезбеђује услове за рад и деловање 
синдиката, утврђене законима и другим подзаконским ак-
тима.

Активности синдиката не смеју ићи на штету оствари-
вања основних делатности установе, интереса корисника, 
радне дисциплине обезбеђења сигурности људи и имовине, 
као и других правних и физичких лица у складу са Законом 
о штрајку.

Права радника из радног односа за време штрајка оства-
рују се у складу са Законом о штрајку.

IX. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ И РАДНЕ СРЕДИНЕ

Члан 37.
Предузимање мера за заштиту животне и радне средине 

саставни је део укупних активности запослених у Установи 
културе „Вук Караџић”.
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Мере заштите животне и радне средине обухватају при-
мену савремено техничко-технолошких решења који обез-
беђују спречавање, односно отклањање загађивања живот-
не и радне средине, те унапређивање рада, уз отклањање 
узорка који доводи до отежавања услова рада и предузи-
мање мера, ради заштите, пружање помоћи другим органи-
ма и организацијама који се баве овим питањима.

X. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА

Члан 38.
У случају измене и допуне Статута, примењује се посту-

пак, који важи за његово доношење. 

Члан 39.
Општи акти не могу бити у супротности са Статутом.
Општи акти установе и одлуке за које је то одређено од 

стране њиховог доносиоца, објављују се истицањем на ог-
ласној табли установе.

Члан 40.
На Статут установе, као и на измене и допуне Статута, 

оснивач даје сагласност.

XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 41.
Директор, Управни и Надзорни одбор, именовани по 

ранијим прописима, настављају да обављају функцију до 
истека мандата.

Члан 42.
Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Члан 43.
Ступањем на снагу овог статута престаје да важи Статут 

Установе културе „Вук Караџић” број 272/1 од 2. јула 2009. 
године.

Председник
Александра Вићентијевић, с. р. 

НОВИ БЕОГРАД

Скупштина градске општине Нови Београд на седници 
одржаној 14. септембра 2010. године, на основу члана 47. 
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС” број 
54/09), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС” број 129/07) и члана 18. Статута градске 
општине Нови Београд („Службени лист града Београда” 
број 43/08), доноси

ОДЛУКУ
О ТРЕЋЕМ ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИ-

НЕ НОВИ БЕОГРАД ЗА 2010. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО 

Члан 1.
У члану 7. Одлуке о буџету градске општине Нови 

Београд за 2010. годину („Службени лист града Београда“, 

бр. 62/09, 12/10, 25/10), на функционалној класификацији 
560 Заштита животне средине и економској класификацији 
423 Услуге по уговору износ „1.770.104” динара замењује се 
износом 

„3.770.104” динара и на економској класификацији 424 
Специјализоване услуге износ „4.384.560” динара замењује 
се износом „2.384.560” динара.

Члан 2.

У члану 9. одлуке, функционала класификација 810 
Услуге рекреације, спорта и омладине и економска кла-
сификација 511 Зграде и грађевински објекти замењује се 
функционалном класификацијом 620 Развој заједнице и 
економском класификацијом 425 Текуће поправке и одржа-
вање.

Члан 3.

У члану 12. одлуке, на функционалној класификацији 
620 Развој зајeднице, економска класификација 425 Текуће 
поправке и одржавање опис се брише и замењује економ-
ском класификацијом 423 Услуге по уговору.

Члан 4.

У члану 13. одлуке на функционалној класификацији 
620 Развој заједнице, економска класификација 423 Услуге 
по уговору остаје опис „пројектовање” а на економској кла-
сификацији 425 Текуће поправке и одржавање брише се 
опис.

У истом члану, на функционалној класификацији 410 ЈП 
„Пословни простор”, економској класификацији 425 Текуће 
поправке мења се опис и гласи: „Инвестиционо одржавање 
и санација Биоскопа „Фонтана” и других објеката”.

У истом члану функционална класификација 130 Опште 
услуге, економска класификација 511 Зграде и грађевински 
објекти замењује се функционалном класификацијом 620 
Развој заједнице, економском класификацијом 423 Услуге 
по уговору.

Члан 5.

У члану 16. алинеја два, функционална класификација 
620 Развој заједнице, економска класификација 425 Текуће 
поправке и одржавање, замењује се функционалном клси-
фикацијом 820 Култура, економском класификацијом 423 
Услуге по уговору.

У истом члану, алинеја три, на функционалној кла-
сификацији 910 Образовање, економска класифика-
ција 463 Текући трансфери осталим нивоима власти из-
нос „27.720.000” динара замењује се износом „21.170.000” 
динара.

После алинеје три додаје се алинеја четири која гласи:
„– сталне трошкове из децембра 2009. године 5.550.000 

динара, функционална класификација 130 Опште услуге, 
економска класификација 421 Стални трошкови,”

После алинеје четири додаје се алинеја пет која гласи:
„– манифестације из области културе 1.000.000 динара, 

функционална класификација 820 Услуге културе, економ-
ска класификација 424 Специјализоване услуге.”
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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 305,240,000 9,937,000 315,177,000
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 2,215,000 120,000 2,335,000
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

        0
42 Коришћење услуга и роба 211,639,000 48,851,000 260,490,000

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 46,174,900 9,995,800 56,170,700
424 Специјализоване услуге 7,265,000 300,000 7,565,000
425 Текуће поправке и одржавање 94,641,000 22,342,000 116,983,000
426 Материјал 15,000,000 1,953,200 16,953,200

        0
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
        0

46 Донације, дотације и трансфери 42,300,000 200,000 42,500,000
463  Трансфери осталим нивоима власти 42,300,000 0 42,300,000
465 Остале донације и дотације 0 200,000 200,000

        0
47 Социјално осигурање и социјална заштита 2,726,000 0 2,726,000

472 Накнаде за социјалну заштиту 2,726,000 0 2,726,000
        0

48 Остали расходи 18,978,000 5,621,000 24,599,000
481 Донације невладиним организацијама 1,500,000 0 1,500,000
482 Порези, обавезне таксе и казне 17,478,000 5,421,000 22,899,000
483 Новчане казне и пенали   200,000 200,000

        0
499 Средства резерве 4,500,000 0 4,500,000

49911 Стална резерва 500,000 0 500,000
49912 Текућа резерва 4,000,000 0 4,000,000

        0
51 Основна средства 25,079,000 29,705,000 54,784,000

511 Зграде и грађевински објекти 7,529,000 26,485,000 34,014,000
512 Машине и опрема 12,550,000 3,220,000 15,770,000
515 Нематеријална имовина 5,000,000 0 5,000,000

        0
  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.)
Гл
ав

Фун
кц.

По
зи

Ек.
клас

Расходи
 

План по III реб.
за 2010 год

Из додат.
средстава

Укупна
средства

1 2 3 4 5 6 7 8
        Раздео 1.      
        ПРЕДСЕДНИК, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ      
        СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      
  110     Опште јавне услуге      
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1 2 3 4 5 6 7 8
    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 11,500,000   11,500,000
    11 481 Донације невладиним организацијама 1,500,000   1,500,000
    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 4,000,000   4,000,000
        Извори финансирања за функцију 110:      
      01 Приходи из буџета 72,443,000   72,443,000
        Укупно за функцију 110: 72,443,000 ` 72,443,000
  160     Опште јавне услуге некласификоване      
        на другом месту      

1.1.       Изборна комисија      
    15 423 Услуге по уговору 50,000   50,000
        Извори финансирања за функ.160      
      01 Приходи из буџета 50,000   50,000
        Укупно за функцију 160 50,000   50,000
        Извори финансирања за главу 1.1.      
      01 Приходи из буџета 50,000   50,000
        Укупно за главу 1.1: 50,000   50,000
  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 50,000   50,000
        Извори финансирања за функцију 560:      
      01 Приходи из буџета 50,000   50,000
        Укупно за функцију 560: 50,000   50,000
  620     Развој заједнице      
    18 423 Услуге по уговору 4,500,000   4,500,000
        наменски расходи      
    19 425 Текуће поправке и одржавање 14,946,000   14,946,000
        Извори финансирања за функцију 620:      
      01 Приходи из буџета 19,446,000   19,446,000
        Укупно за функцију 620: 19,446,000   19,446,000
  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 2,529,000   2,529,000
        Санација базена СПЦ „11 април”      
        Извори финансирања за функцију 810:      
      01 Приходи из буџета 5,879,000   5,879,000
        Укупно за функцију 810 5,879,000   5,879,000
  820     Услуге културе      
    23 423 Услуге по уговору 8,165,000   8,165,000
    24 424 Манифестације из области културе 3,265,000   3,265,000
    25 472 Накнаде из буџета за културу - награде 376,000   376,000

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
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1 2 3 4 5 6 7 8
      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 14,654,900   14,654,900

      04 Сопствени приходи буџетских 
корисника   880,000 880,000

        Укупно за функцију 820: 14,654,900 880,000 15,534,900
  830     Услуге емитовања и издаваштва      
    29 423 Услуге по уговору 1,300,000   1,300,000
        Извори финансирања за функцију 830:      
      01 Приходи из буџета 1,300,000   1,300,000
        Укупно за функцију 830: 1,300,000   1,300,000
  910     Образовање      
    30 423 Услуге по уговору 1,000,000   1,000,000
    31 463  Трансфери осталим нивоима власти 42,000,000   42,000,000
    32 472 Накнаде из буџета за образовање 1,500,000   1,500,000
        Извори финансирања за функцију 910:      
      01 Приходи из буџета 44,500,000   44,500,000
        Укупно за функцију 910 44,500,000   44,500,000
  090     Социјална заштита некласификована      
        на другом месту      
    33 423 Услуге по уговору 100,000   100,000
    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 1,600,000   1,600,000
        Укупно за функцију 090 1,600,000   1,600,000
        Извори финансирања за раздео I:      
      01 Приходи из буџета 160,222,900   160,222,900
      04 Сопствени приходи буџетских корисника   880,000 880,000
        Укупно за раздео I : 160,222,900 880,000 161,102,900
        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 2,165,000   2,165,000
    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 9,500,000   9,500,000
    45 425 Текуће поправке и одржавање 10,000,000   10,000,000
    46 426 Материјал 15,000,000   15,000,000
    47 482 Порези, обавезне таксе и казне 1,100,000   1,100,000
    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   5,000,000
        Извори финансирања функције 130:      
      01 Приходи из буџета 341,462,100   341,462,100
        Укупно за функцију 130 341,462,100   341,462,100
  160     Опште јавне услуге некласификоване      
        на другом месту      

2.1.       Месне заједнице      

    51 416 Накнаде запосленима и остали посебни 
расх. 4,910,000   4,910,000

         накнаде председницима савета МЗ      
    52 421 Стални трошкови 2,000,000 2,000,000 4,000,000
    53 425 Текуће поправке и одржавање 957,000 1,142,000 2,099,000
    54 512 Машине и опрема 550,000 1,000,000 1,550,000
        Извори финансирања главе 2.1:      
      01 Приходи из буџета 8,417,000   8,417,000
      04 Сопствени приходи буџетских корисника   4,142,000 4,142,000
        Укупно за главу 2.1:   8.417.000 4,142,000 12,559,000



20. септембар 2010. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 31 – 27

1 2 3 4 5 6 7 8
        Извори финансирања функције 160      
      01 Приходи из буџета 8,417,000   8,417,000
      04 Сопствени приходи буџетских корисника   4,142,000 4,142,000
        Укупно функција 160: 8,417,000 4,142,000 12,559,000
  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 
одржавање 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 450,239,100   450,239,100

      04 Сопствени приходи буџетских 
корисника   94,434,000 94,434,000

        Укупно за раздео II : 450,239,100 94,434,000 544,673,100
        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. октобра 2010. године.

Скупштина градске општине Нови Београд
Број: Х-020-490; 14. септембра 2010. године

Председник 
Живан Обреновић, с.р.
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ПАЛИЛУЛА

Скупштина градске општине Палилула на 15. седници одржаној 9. септембра 2010. године, на основу чл. 47. и 63. Закона 
о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/09), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
број 129/07) и члана 25. Статута градске општине Палилула („Службени лист града Београда”, бр. 43/08 и 16/10), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2010. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине Палилула за 2010. годину („Службени лист града Београда”, бр. 62/09, 8/10 и 21/10) 

– у даљем тексту одлука, у члану 1, износ „920.824.351” замењује се износом „929.203.379”. 

Члан 2.
Члан 2. став 4. одлуке мења се тако да гласи: „Нераспоређени вишак прихода у износу од 6.917.036 динара, утврђен 

чланом 5. став 3. алинеја 1. Одлуке о завршном рачуну буџета градске општине Палилула за 2009. годину, дели се на износ 
од 4.917.036 динара, који се распоређује се на износ од 3.367.036 динара за капитално одржавање пословне зграде Установе 
културе „Палилула” и 1.550.000 динара „за остале стручне услуге” – пројекат ревитализације Установе културе „Палилула”, 
и износ од 2.000.000 динара који се распоређује за „остале опште услуге”. 

Члан 3.
У члану 4. износ „7.060.000” замењује се износом „5.427.751”, износ „6.660.000” замењује се износом „5.027.751”.

Члан 4.
У члану 5. „примања по врстама и издаци по основним наменама” мењају се тако да гласе: 

Примања

Економска 
класификација  Врста прихода Буџетска 

средства
Други 
извори

Укупна 
средства

321 Пренета средства из 2009. године 367.228.811 9.955.078 377.183.889
 311 Капитал – ЈП „Пословни центар општине Палилула” - 2.301.000 2.301.000
  Свега 3: 367.228.811 12.256.078 379.484.889
7 Текући приходи
71 Порези

711 Порези на доходак, добит и капиталне добитке (од пољопривреде 
и шумарства) 134.000 - 134.000

711 Порези на доходак, добит и капиталне добитке (на земљиште) 5.540.000 - 5.540.000
711 Самодоприноси 12.000 - 12.000
713 Порез на имовину (од непокретности) 206.548.000 - 206.548.000
713 Порез на имовину (на наслеђе и поклон) 19.709.000 - 19.709.000
714 Порези на добра и услуге (комуналне таксе) 57.922.000 - 57.922.000
716 Комуналне таксе на фирму 56.492.000 - 56.492.000

Свега 71 : 346.357.000 - 346.357.000
73 Донације и трансфери
732 Донације од међународних организација - - -
733 Ненаменски трансфери од републике у корист нивоа града 65.983.000 - 65.983.000
733 Ненаменски трансфери од републике у корист нивоа општина 12.669.788 - 12.669.788
733 Текући трансфери градова у корист нивоа општина - - -
733 Текући трансфери градова у корист нивоа општина 1.722.780 - 1.722.780
733 Капитални трансфери градова у корист нивоа општина - - -

Свега 73: 80.375.568 - 80.375.568
74 Други приходи
741 Приходи од имовине (комуналне таксе) 15.452.000 - 15.452.000
741 Приходи од камата на средства буџета општине 13.894.000 200.000 14.094.000
741 Приходи од имовине (за коришћење пољопривредног земљишта) - - -
742 Приходи од давања у закуп објеката општине (са ПДВ-ом) 100.655.000 10.500.000 111.155.000
742 Општинске административне таксе 2.919.000 - 2.919.000
742 Приходи од делатности општинских органа и организација 836.000 3.050.000 3.886.000
743 Приходи од новчаних казни у корист нивоа општина 256.000 230.000 486.000
743 Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина 136.000 - 136.000
744 Текући добровољни трансфери од правних лица - - -
745 Остали приходи у корист нивоа општина 1.094.000 170.000 1.264.000
  Свега 74: 135.242.000 14.150.000 149.392.000
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Економска 
класификација  Врста прихода Буџетска 

средства
Други 
извори

Укупна 
средства

77 Меморандумске ставке за рефундацију расхода
771 Меморандумске ставке - 200.000 200.000
772 Меморандумске ставке из претходне године - 140.000 140.000
  Свега 77: - 340.000 340.000
  Свега 7: 561.974.568 14.490.000 576.464.568
812 Примања од продаје покретне имовине - - -
921 Примања од продаје домаће финансијске имовине - 700.000 700.000
  Укупни приходи и примања: 929.203.379 27.446.078 956.649.457

Издаци – Општи део 

Економска 
класификација Опис Средства из 

буџета
Из других 

извора Укупно

 4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ
 41 Расходи за запослене
 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 183.884.155 457.000 184.341.155
 412 Социјални доприноси на терет послодавца 32.915.911 82.000 32.997.911
 413 Накнаде у натури 5.700.000 71.000 5.771.000
 414 Социјална давања 11.938.209 100.000 12.038.209
 415 Накнаде трошкова за запослене 1.700.000 468.000 2.168.000
 416 Награде запосленима и остали посебни 

расходи
- 200.000 200.000

  Свега 41: 236.138.275 1.378.000 237.516.275
 42 Коришћење услуга и роба
 421 Стални трошкови 29.685.876 6.586.078 36.271.954
 422 Трошкови путовања 1.217.300 320.000 1.537.300
 423 Услуге по уговору 51.504.306 3.804.000 55.308.306
 424 Специјализоване услуге 27.974.172 15.000 27.989.172
 425 Текуће поправке и одржавање 62.841.612 2.579.000 65.420.612
 426 Материјал 11.612.000 850.000 12.462.000
  Свега 42: 184.835.266 14.154.078 198.989.344
 43 Амортизација и употреба средстава за рад
 431 Амортизација некретнина и опреме - 1.000.000 1.000.000
  Свега 43: - 1.000.000 1.000.000
 44 Отплата камата и пратећи
 трошкови задуживања
 441 Отплата домаћих камата - 20.000 20.000
 444 Пратећи трошкови задуживања 10.000 - 10.000
  Свега 44: 10.000 20.000 30.000
 46 Донације, дотације и трансфери
 463 Трансфери осталим нивоима власти 43.220.774 - 43.220.774
 465 Остале дотације и трансфери 14.103.808 - 14.103.808
  Свега 46: 57.324.582 - 57.324.582
 47 Социјално осигурање и социјална заштита
 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 6.126.147 - 6.126.147
  Свега 47: 6.126.147 - 6.126.147
 48 Остали расходи
 481 Дотације невладиним организацијама 18.520.944 400.000 18.920.944
 482 Порези, обавезне таксе и казне 17.615.000 1.790.000 19.405.000
 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 8.933.254 - 8.933.254
 484 Накнада за штету насталу од елементарних 

непогода
- - -

 485 Накнада за штету насталу од стране државних 
органа

11.050.000 - 11.050.000

  Свега 48: 56.119.198 2.190.000 58.309.198
 49 Средства резерве
 499 Средства резерве (стална и текућа) 5.427.751 - 5.427.751
  Свега 49: 5.427.751 - 5.427.751
  Свега 4: 545.981.219 18.742.078 564.723.297
 5 Издаци за нефинансијску имовину
 51 Основна средства
 511 Зграде и грађевински објекти 267.347.639 7.020.000 274.367.639
 512 Машине и опрема 35.035.700 984.000 36.019.700
 513 Остале некретнине и опрема 1.000.000 - 1.000.000
 515 Нематеријална имовина 20.550.000 - 20.550.000
  Свега 51: 323.933.339 8.004.000 331.937.339
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Економска 
класификација Опис Средства из 

буџета
Из других 

извора Укупно

 54 Природна имовина
 541 Земљиште 59.258.821 - 59.258.821
  Свега 54: 59.258.821 - 59.258.821
  Свега 5: 383.192.160 8.004.000 391.196.160
 6 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине
 62 Набавка финансијске имовине
 621 Набавка домаће финансијске имовине 30.000 700.000 730.000
  Свега 62: 30.000 700.000 730.000
  Свега 6: 30.000 700.000 730.000
  Укупни расходи: 929.203.379 27.446.078 956.649.457

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 5.
У члану 6. текст и табела мењају се и гласе: „Средства буџета у износу од 929.203.379 динара и средства од изворних 

активности директних и индиректних корисника средстава буџета у укупном износу од 27.446.078 динара, распоређују се 
по корисницима и то:

Издаци – Посебан део 

Раз-
део

Гла-
ва

Функ-
ција

Пози-
ција

Економ-
ска класи-
фикација

Опис Из буџета Из других 
извора Укупно

I       СКУПШТИНА, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
  110     Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
    1  411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 29.964.000 - 29.964.000

    2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 5.364.000 - 5.364.000
    3 413  Накнаде у натури - - -
    4 416 Награде запосленима и остали посебни расходи - - -
    5 421 Стални трошкови 950.000 - 950.000
    6 422 Трошкови путовања 715.000 - 715.000
    7 423 Услуге  по уговору 13.688.304 - 13.688.304

8 424 Специјализоване услуге - - -
9 426 Материјал 190.000 - 190.000

10 444 Пратећи трошкови задуживања 10.000 - 10.000
    11 463 Трансфери осталим нивоима власти - - -

12 465 Остале дотације и трансфери - - -
    13 481 Дотације невладиним организацијама
        – дотације политичким странкама 403.790 - 403.790
        – дотације осталим непрофитним институцијама 3.846.154 - 3.846.154

    14 482 Порези, обавезне таксе и казне 10.000 - 10.000
    15 484 Накнада за штету насталу услед елементарних непогода - - -

16 499 Средства резерве
    – стална резерва 400.000 - 400.000
    – текућа резерва 5.027.751 - 5.027.751

Извори финансирања за функцију 110:
01 Приходи из буџета 58.071.721 - 58.071.721
13 Приходи из претходних година 2.495.162 - 2.495.162
07 Донације од осталих нивоа власти - - -
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
15 Неутрошена средства донација из претходних година 2.116 - 2.116

Укупно за функцију 110: 60.568.999 - 60.568.999
810 Услуге рекреације и спорта

17 465 Остале дотације и трансфери 3.000.000 - 3.000.000
18 423 Услуге по уговору 40.000 - 40.000
19 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 130.953 - 130.953
20 424 Специјализоване услуге 85.207 - 85.207
21 481 Дотације невладиним организацијама 5.670.000 - 5.670.000

Извори финансирања за функцију 810:
01 Приходи из буџета 8.926.160 - 8.926.160
13 Приходи из претходних година - - -
07 Донације од осталих нивоа власти - - -
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
15 Неутрошена средства донација из претходних година - - -

Укупно за функцију 810: 8.926.160 - 8.926.160
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Раз-
део

Гла-
ва

Функ-
ција

Пози-
ција

Економ-
ска класи-
фикација

Опис Из буџета Из других 
извора Укупно

820     Услуге културе
22 421 Стални трошкови 1.800.350 - 1.800.350
23 423 Услуге по уговору 1.550.619 - 1.550.619
24 424 Специјализоване услуге - - -
25 426 Материјал - - -
26 463 Трансфери осталим нивоима власти - - -
27 465 Остале дотације и трансфери 7.443.508 - 7.443.508
28 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 66.072 - 66.072
29 481 Дотације невладиним организацијама 1.325.000 - 1.325.000
30 511 Зграде и грађевински објекти 30.928.843 - 30.928.843
31 512 Машине и опрема 5.000.000 - 5.000.000
32 513 Остале некретнине и опрема - - -
33 621 Набавка домаће финансијске имовине - - -

Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета 27.299.580 - 27.299.580
13 Приходи из претходних година 18.313.843 - 18.313.843
07 Донације од осталих нивоа власти 2.500.000 - 2.500.000
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
15 Неутрошена средства донација из претходних година 969 - 969
  Укупно за функцију 820: 48.114.392 - 48.114.392

830     Услуге емитовања и издаваштва
  34 421 Стални трошкови 270.000 - 270.000
  35 423 Услуге по уговору

– гласило „Палилула” 2.475.000 - 2.475.000
Извори финансирања за функцију 830:

01 Приходи из буџета 2.745.000 - 2.745.000
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
  Укупно за функцију 830: 2.745.000 - 2.745.000

160     Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту
36 416 Награде запосленима и остали посебни расходи - - -
37 421 Стални трошкови - - -
38 422 Трошкови путовања - - -
39 423 Услуге по уговору - - -
40 426 Материјал - - -

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета - - -
13 Приходи из претходних година - - -
07 Донације од осталих нивоа власти - - -
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
  Укупно за функцију 160: - - -

360 Јавни ред и мир некласификован на другом месту
41 423 Услуге по уговору 1.182.145 - 1.182.145
42 463 Трансфери осталим нивоима власти 241.664 - 241.664

  43 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -
44 512 Машине и опрема - - -

Извори финансирања за функцију 360:
01 Приходи из буџета 1.423.809 - 1.423.809
13 Приходи из претходних година - - -
07 Донације од осталих нивоа власти - - -
  Укупно за функцију 360: 1.423.809 - 1.423.809

760 Здравство некласификовано на другом месту
45 426 Материјал - - -
46 511 Зграде и грађевински објекти 1.000.000 - 1.000.000

Извори финансирања за функцију 760:
01 Приходи из буџета 1.000.000 - 1.000.000
13 Приходи из претходних година - - -
07 Донације од осталих нивоа власти - - -
  Укупно за функцију 760: 1.000.000 - 1.000.000

980     Образовање некласификовано на другом месту
  47 421 Стални трошкови - - -

47а 422 Трошкови путовања 30.000 - 30.000
48 423 Услуге по уговору 973.363 - 973.363
49 424 Специјализоване услуге 528.061 - 528.061
50 425 Текуће поправке и одржавање 6.600.000 - 6.600.000
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51 426 Материјал 68.000 - 68.000
52 463 Трансфери осталим нивоима власти 40.929.110 - 40.929.110

52а 465 Остале дотације и трансфери 3.185.300 - 3.185.300
53 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 978.838 - 978.838
54 481 Дотације невладиним организацијама 730.000 - 730.000
55 482 Порези, обавезне таксе и казне - - -
56 511 Зграде и грађевински објекти 51.189.920 - 51.189.920
57 512 Машине и опрема 10.265.230 - 10.265.230
58 513 Остале некретнине и опрема - - -
59 621 Набавка домаће финансијске имовине - - -

Извори финансирања за функцију 980:
01 Приходи из буџета 51.583.562 - 51.583.562
13 Приходи из претходних година 63.826.260 - 63.826.260
07 Донације од осталих нивоа власти 68.000 - 68.000
  Укупно за функцију 980: 115.477.822 - 115.477.822

070     Социјална помоћ угроженом становништву
60 425 Текуће поправке и одржавање - - -
61 423 Услуге по уговору 10.000 - 10.000
62 424 Специјализоване услуге - - -
63 463 Трансфери осталим нивоима власти 2.000.000 - 2.000.000

63а 465 Остале дотације и трансфери 50.000 - 50.000
64 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4.831.236 - 4.831.236
65 481 Дотације невладиним организацијама 3.845.000 - 3.845.000
66 511 Зграде и грађевински објекти - - -

Извори финансирања за функцију 070:
01 Приходи из буџета 7.806.236 - 7.806.236
13 Приходи из претходних година 110.000 - 110.000
07 Донације од осталих нивоа власти 2.820.000 - 2.820.000
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
  Укупно за функцију 070: 10.736.236 - 10.736.236

620     Развој заједнице
67 423 Услуге по уговору - - -
68 421 Стални трошкови - - -
69 424 Специјализоване услуге 11.277.543 - 11.277.543
70 425 Текуће поправке и одржавање 22.242.632 - 22.242.632
71 426 Материјал 82.000 - 82.000
72 463 Трансфери осталим нивоима власти - - -

72а 485 Накнада за штету насталу од стране државних органа 11.010.000 - 11.010.000
73 511 Зграде и грађевински објекти 141.374.000 - 141.374.000
74 512 Машине и опрема 9.200.000 - 9.200.000
75 513 Остале некретнине и опрема - - -
76 541 Земљиште 59.258.821 - 59.258.821
77 621 Набавка домаће финансијске имовине 30.000 - 30.000

Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета 42.190.532 - 42.190.532
13 Приходи из претходних година 203.884.464 - 203.884.464
07 Донације од осталих нивоа власти 8.400.000 - 8.400.000
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
15 Неутрошена средства донација из претходних година - - -

      Укупно за функцију 620: 254.474.996 - 254.474.996
450     Саобраћај

78 425 Текуће поправке и одржавање 6.284.960 - 6.284.960
Извори финансирања за функцију 450:

01 Приходи из буџета 6.284.960 - 6.284.960
13 Приходи из претходних година - - -
07 Донације од осталих нивоа власти - - -

Укупно за функцију 450: 6.284.960 - 6.284.960
421     Пољопривреда

78а 424 Специјализоване услуге 5.079.571 - 5.079.571
78б 512 Машине и опрема - - -
78в 425 Текуће поправке и одржавање 3.400.000 - 3.400.000

Извори финансирања за функцију 421:
01 Приходи из буџета - - -
13 Приходи из претходних година 8.479.571 - 8.479.571
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07 Донације од осталих нивоа власти - - -
Укупно за функцију 421: 8.479.571 - 8.479.571

560 Заштита животне средине некласификована на другом месту
79 423 Услуге по уговору - - -
80 422 Трошкови путовања - - -
81 424 Специјализоване услуге 10.798.790 - 10.798.790

81а 425 Текуће поправке и одржавање 7.000.000 - 7.000.000
82 426 Материјал - - -
83 465 Остале дотације и трансфери 425.000 - 425.000
84 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 119.048 - 119.048
85 481 Дотације невладиним организацијама 2.701.000 - 2.701.000
86 512 Машине и опрема 98.026 - 98.026

Извори финансирања за функцију 560:
01 Приходи из буџета 8.525.048 - 8.525.048
13 Приходи из претходних година 12.616.816 - 12.616.816
07 Донације од осталих нивоа власти - - -

Укупно за функцију 560: 21.141.864 - 21.141.864
180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

87 463 Трансфери осталим нивоима власти 50.000 - 50.000
Извори финансирања за функцију 180:

01 Приходи из буџета 50.000 - 50.000
13 Приходи из претходних година - - -
07 Донације од осталих нивоа власти - - -

Укупно за функцију 180: 50.000 - 50.000
Извори финансирања за раздео I :

01 Приходи из буџета 215.906.608 - 215.906.608
13 Приходи из претходних година 309.726.116 - 309.726.116
07 Донације од осталих нивоа власти 13.788.000 - 13.788.000
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
15 Неутрошена средства донација из претходних година 3.085 - 3.085
  Укупно за раздео I : 539.423.809 - 539.423.809

II       УПРАВА ОПШТИНЕ
130     Опште услуге

88 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 140.783.655 - 140.783.655
89 412 Социјални доприноси на терет послодавца 25.200.411 - 25.200.411
90 413 Накнаде у натури 5.700.000 - 5.700.000
91 414 Социјална давања запосленима 11.938.209 - 11.938.209
92 415 Накнаде трошкова за запослене 1.700.000 - 1.700.000
93 416 Награде запосленима и остали посебни расходи - - -
94 421 Стални трошкови 18.756.526 - 18.756.526
95 422 Трошкови путовања 472.300 - 472.300
96 423 Услуге по уговору 28.212.705 - 28.212.705
97 424 Специјализоване услуге 150.000 - 150.000
98 425 Текуће поправке и одржавање 16.004.020 - 16.004.020
99 426 Материјал 10.882.000 - 10.882.000

100 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -
101 481 Дотације невладиним организацијама - - -
102 482 Порези, обавезне таксе и казне 405.000 - 405.000
103 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 8.883.254 - 8.883.254
104 484 Накнада за штету насталу услед елементарних непогода - - -
105 485 Накнада за штету насталу од стране државних органа 40.000 - 40.000
106 511 Зграде и грађевински објекти 42.854.876 - 42.854.876
107 512 Машине и опрема 10.072.444 - 10.072.444
108 513 Остале некретнине и опрема - - -
109 515 Нематеријална имовина 20.550.000 - 20.550.000

Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета 285.501.222 - 285.501.222
13 Приходи из претходних година 55.839.567 - 55.839.567
02 Трансфери између корисника на истом нивоу - - -
07 Донације од осталих нивоа власти 604.568 - 604.568
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -

15 Неутрошена средства донација из претходних 
година 660.043 - 660.043

Укупно за функцију 130: 342.605.400 - 342.605.400
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2.1     ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА”
410     Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада

110 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 13.136.500 457.000 13.593.500
111 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.351.500 82.000 2.433.500
112 413 Накнаде у натури - 71.000 71.000
113 414 Социјална давања запосленима - 100.000 100.000
114 415 Накнаде трошкова за запослене - 468.000 468.000
115 416 Награде запосленима и остали посебни расходи - 200.000 200.000
116 421 Стални трошкови 1.650.000 1.143.000 2.793.000
117 422 Трошкови путовања - 320.000 320.000
118 423 Услуге по уговору 3.285.500 3.804.000 7.089.500
119 424 Специјализоване услуге - 15.000 15.000
120 425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000 2.579.000 3.579.000
121 426 Материјал - 850.000 850.000
122 431 Амортизација некретнина и опреме - 1.000.000 1.000.000

122а 441 Отплата домаћих камата - 20.000 20.000
123 463 Трансфери осталим нивоима власти - - -
124 481 Дотације невладиним организацијама - 400.000 400.000
125 482 Порези, обавезне таксе и казне 17.200.000 1.790.000 18.990.000
126 483 Новчане казне и пенали по решењу судова - - -
127 484 Накнада за штету насталу услед елементарних непогода - - -
128 511 Зграде и грађевински објекти - 7.020.000 7.020.000
129 512 Машине и опрема 300.000 842.000 1.142.000
130 513 Остале некретнине и опрема 1.000.000 - 1.000.000
131 621 Набавка домаће финансијске имовине - 700.000 700.000

Извори финансирања за функцију 410:
01 Приходи из буџета 38.923.500 38.923.500
13 Приходи из претходних година 1.000.000 6.721.000 7.721.000
02 Трансфери између корисника на истом нивоу - - -
04 Сопствени приходи буџетског корисника - 15.140.000 15.140.000
07 Донације од осталих нивоа власти - - -
  Укупно за функцију 410: 39.923.500 21.861.000 61.784.500

Извори финансирања за главу 2.1:
01 Приходи из буџета 38.923.500 0 38.923.500
13 Приходи из претходних година 1.000.000 6.721.000 7.721.000
02 Трансфери између корисника на истом нивоу - - -
04 Сопствени приходи буџетског корисника - 15.140.000 15.140.000
07 Донације од осталих нивоа власти - - -
  Укупно за главу 2.1: 39.923.500 21.861.000 61.784.500

2.2     МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
160     Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

132 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - - -
133 412 Социјални доприноси на терет послодавца - - -
134 413 Накнаде у натури - - -
135 414 Социјална давања запосленима - - -
136 415 Накнаде трошкова за запослене - - -
137 416 Награде запосленима и остали посебни расходи - - -
138 421 Стални трошкови 6.259.000 5.443.078 11.702.078
139 422 Трошкови путовања - - -
140 423 Услуге по уговору 86.670 - 86.670
141 424 Специјализоване услуге 55.000 - 55.000
142 425 Текуће поправке и одржавање 310.000 - 310.000
143 426 Материјал 390.000 - 390.000
144 431 Амортизација некретнина и опреме - - -
145 463 Трансфери осталим нивоима власти - - -
146 482 Порези, обавезне таксе и казне - - -
147 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 50.000 - 50.000
148 484 Накнада за штету насталу услед елементарних непогода - - -
149 511 Зграде и грађевински објекти - - -
150 512 Машине и опрема 100.000 142.000 242.000
151 515 Нематеријална имовина - - -

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 7.250.670 - 7.250.670
13 Приходи из претходних година - 5.535.078 5.535.078
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04 Сопствени приходи буџетског корисника - 50.000 50.000
07 Донације од осталих нивоа власти - - -
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
  Укупно за функцију 160: 7.250.670 5.585.078 12.835.748

Извори финансирања за главу 2.2:
01 Приходи из буџета 7.250.670 - 7.250.670
13 Приходи из претходних година - 5.535.078 5.535.078
04 Сопствени приходи буџетског корисника - 50.000 50.000
07 Донације од осталих нивоа власти - - -
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
  Укупно за главу 2.2: 7.250.670 5.585.078 12.835.748

Извори финансирања за раздео II:
01 Приходи из буџета 331.675.392 - 331.675.392
13 Приходи из претходних година 56.839.567 12.256.078 69.095.645
02 Трансфери између корисника на истом нивоу - - -
04 Сопствени приходи буџетског корисника - 15.190.000 15.190.000
07 Донације од осталих нивоа власти 604.568 - 604.568
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
15 Неутрошена средства донација из претходних година 660.043 - 660.043
  Укупно за раздео II: 389.779.570 27.446.078 417.225.648

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-15/2010-I-6-1, 9. септембра 2010. године

Председник
Аца Јевтић, с.р.

Скупштинa градске општине Палилула, на 15. седници одржаној 9. септембра 2010. године, на основу члана 19. став 1. 
тач. 2. и 3. и члана 25. став 1. тачка 6. подтачка 2. и 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09), чла-
на 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 25. Статута градске општине Палилула 
(„Службени лист града Београда”, бр. 43/08 и 16/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ ЈЕ НОСИЛАЦ ПРАВА 

КОРИШЋЕЊА ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

Члан 1.
У Одлуци о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска општина 

Палилула („Службени лист града Београда“, број 62/09) члан 3. мења се и гласи:
„Закупнина се утврђује у следећим износима:

Делатност зоне
екстра прва друга трећа четврта пета шеста

a) канцеларије 637,50 537,70 413,30 315,40 240,40 183,40 139,70
a1) канцеларије: 
– за делатности које се финансирају из буџета 

302,10 265,10 202,40 160,60 127,30 101,70 80,80

a2) канцеларије:
– за делатност-политичке странке, удружења грађана, спорт, култура, наука, просвета, здравство, социјална 
и дечија заштита, фондације, друштвене орг. и др.)

637,50 356,30 282,20 225,20 179,60 143,50 114,00

б) локали 906,30 756,20 604,20 454,10 341,10 255,60 191,90
в) магацини 811,30 661,20 362,90 271,70 203,30 152,00 114,00
г) занатска делатност 906,30 526,30 416,10 315,40 238,50 180,50 136,80
д) атељеи 44,70 44,70 44,70 44,70 44,70 44,70 44,70
ђ) витрине 191,00 191,00 191,00 191,00 191,00 191,00 191,00
е) производне хале 545,30 265,10 202,40 153,90 127,30 104,50 86,50

ж) гараже 199,50 199,50 199,50 199,50 199,50 199,50 199,50

У цену закупа пословног простора урачунат је порез на додату вредност (ПДВ).”

Члан 2.
У осталом делу Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор, на коме је носилац права коришћења градска 

општина Палилула, остаје непромењена.



Број 31 – 36 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 20. септембар 2010.

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

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-15/2010-I-6-3, 9. септембра 2010. године

Председник
Аца Јевтић, с.р.

ЧУКАРИЦА

На основу чл. 32. и 47. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС" број 54/09) и члана 24. Статута градске 
општине Чукарица („Службени лист града Београда" број 44/08), Скупштина градске општине Чукарица, на седници одр-
жаној 9. септембра 2010. године, донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2010. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине Чукарица за 2010. годину (VIII-04 број: 06-89/2009-29. децембра 2009. године) у 

општем делу члан 1. мења се и гласи: 
Приходи и примања, расходи и издаци буџета ГО Чукарица за 2010. годину састоје се од: 
I) Укупни приходи и примања:  655,746,910.89 
а) буџетска средства, динара, 475,883,000.00 
б) приходи по основу рефундација расхода накнада, 6,490,000.00 
в) наменски трансфери од осталих нивоа власти, 9,273,572.00 
г) сопствени приходи и примања од продаје нефинансијске имовине,  56,784,000.00 
д) пренета средства из претходних година. 107,316,338.89 
II) Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 655,746,910.89 
а) текући буџетски расходи и издаци, 587,572,006.91 
б) расходи из сопствених прихода и примања од продаје нефинансијске имовине. 68,174,903.98 
III) Буџетски суфицит / дефицит - 

Члан 2.
Мења се члан 2. одлуке и гласи: 
Укупни приходи и примања из члана 1.утврђени су, по врсти и изворима, у следећим износима: 

1. Укупни приходи и примања
екон.
Клас.

Опис Текући буџетски 
приходи

Сопствени приходи Укупни приходи

321 Пренета средства за општу потрошњу  44,701,977.79  7,096,546.82  51,798,524.61 
Приходи за општу потрошњу  413,599,572.00  56,784,000.00  470,383,572.00 
711 Порез на доходак од грађана  5,695,000.00  -  5,695,000.00 
713 Порез на имовину  197,719,000.00  -  197,719,000.00 
714 Порез на добра и услуге – локалне комунал. таксе на поједин. усл. и употребу добара  76,695,000.00  -  76,695,000.00 
716 Други порези – комунална такса на фирму  68,790,000.00  -  68,790,000.00 
733 Ненаменски трансфери за општу потрошњу  5,936,000.00  -  5,936,000.00 
733 Текући трансфери града у корист нивоа општина  9,233,572.00  -  9,233,572.00 
741 Приходи од имовине – камате  3,707,000.00  -  3,707,000.00 
741 Приходи од имовине – накнаде за коришћење јавних површина  16,421,000.00  20,000.00  16,441,000.00 
742 Закуп пословног простора – део који се односи на пдв  10,669,000.00  3,000,000.00  13,669,000.00 
742 Општинске административне таксе  2,948,000.00  -  2,948,000.00 
742 Приходи које својом делатношћу остваре органи и корисници буџета  8,684,000.00  51,859,000.00  60,543,000.00 
743 Новчане казне и одузета имовинска корист  461,000.00  50,000.00  511,000.00 
744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица  -  100,000.00  100,000.00 
745 Мешовити и неодређ. прих.  151,000.00  -  151,000.00 
770 Меморандумске ставке за рефундацију расхода  6,490,000.00  1,755,000.00  8,245,000.00 
Приходи за наменску потрошњу – капитални буџет  129,270,457.12  4.294.357,16  133,564,814.28
321 Пренета средства 51,223,457.12  4,294,357.16 55,517,814.28
733 Трансфери од других нивоа власти одобрени за капитални буџет  47,800,000.00  -  47,800,000.00 
742 Закуп пословног простора (део без пдв-а)  30,247,000.00  -  30,247,000.00 
  Укупни приходи и примања:  587,572,006.91  68,174,903.98  655,746,910.89 
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Расходи и издаци буџета по основним наменама утврђени су у следећим износима:
2. Укупни расходи и издаци

ек.
Кл.

Назив Буџетски
 расходи

Издаци из 
сопствених извора

Укупни расходи и
издаци

1. 2. 3. 4. 5.(3.+4.)
I Општа потрошња  458,301,549.79  63,880,546.82  522,182,096.61 

411 Плате и додаци запослених  184,665,000.00  29,942,000.00  214,607,000.00 
412 Соцijални доприноси на терет 

послодавца
 32,649,000.00  6,273,400.00  38,922,400.00 

413 Накнаде у натури  7,360,000.00  50,000.00  7,410,000.00 
414 Социјална давања запосленима  12,150,000.00  1,500,000.00  13,650,000.00 
415 Накнаде запосленима  6,036,000.00  200,000.00  6,236,000.00 
416 Награде и остали пословни 

расходи
 915,000.00  650,000.00  1,565,000.00 

417 Одборнички додатак  1,700,000.00  -  1,700,000.00 
421 Стални трошкови  41,057,474.18  5,101,525.82  46,159,000.00 
422 Трошкови путовања  2,011,951.00  188,000.00  2,199,951.00 
423 Услуге по уговору  43,790,000.00  3,954,100.00  47,744,100.00 
424 Специјализоване услуге  27,371,645.61  4,500,000.00  31,871,645.61 
426 Материјал  18,000,000.00  1,460,000.00  19,460,000.00 
441 Отплата дом. Камата  30,000.00  -  30,000.00 
444 Пратећи трошкови задужив.  -  50,000.00  50,000.00 
463 Текући трансфери осталим нивоима власти  35,300,000.00  -  35,300,000.00 
465 Остале донације, дотације и трансфери  6,000,000.00  2,620,000.00  8,620,000.00 
472 Накнада за социјалну заштиту  4,800,000.00  -  4,800,000.00 
481 Дотације невладиним организацијама  3,037,000.00  -  3,037,000.00 
482 Порези, обавезне таксе и казне  1,228,479.00  7,191,521.00  8,420,000.00 
482 ПДВ на приходе од закупа  14,200,000.00  -  14,200,000.00 
483 Новчане казне и пенали по решењу судова  1,000,000.00  200,000.00  1,200,000.00 
499 Средства резерве  15,000,000.00  -  15,000,000.00 
II Капитални буџет  129,270,457.12  4,294,357.16  133,564,814.28 

425 Текуће поправке и одржавање  29,164,476.57  2,233,904.43  31,398,381.00 
511 Зграде и објекти  75,840,428.25  1,510,452.73  77,350,880.98 
512 Машине и опрема  13,047,837.00  550,000.00  13,597,837.00 
541 Земљиште  11,217,715.30  -  11,217,715.30

  Укупни расходи и издаци (i+ii)  587,572,006.91  68,174,903.98  655,746,910.89 

Члан 3.
Мења се члан 3. Посебног дела и гласи:
Укупна средства утврђена у износу од 655.746.910,89 динара обухватају средства на подрачуну извршења буџета и дру-

гим подрачунима директног и индиректних корисника који се воде у оквиру Консолидованог рачуна трезора ГО Чукарица, 
и формирају се из следећих извора:

– текући приходи, распоређени Одлуком о изменама и допунама Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и 
градских општина у утврђивању прихода и примања који припадају граду, односно градским општинама у 2010. години, у 
износу од 475.883.000,00 динара – извор финансирања 01,

– приходи по основу рефундација накнада запослених на терет фонда за ПИО и здравства у износу од 6.490.000,00 ди-
нара – извор финансирања 03,

– сопствени приходи директног и индиректних корисника буџета у износу од 56.784.000,00 динара – извор финанси-
рања 04.

– трансферна средства града у корист нивоа општина у износу од 9.273.572,00 динара – извор финансирања 07,
– пренета средства из претходних година у износу од 107.316.338,89 динара – извор финансирања 13.
Средства из става 1. овог члана распоређују се по корисницима и изворима у следећим износима:

Јед. 
Бр.

корисник

Раз
део

фун
кција

Бр
пози

Ек.
Клас

Н а з и в Буџетски
 расходи

Расходи и издаци
из сопствених

извора

Укупни
расходи 
и издаци

1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9.(7. + 8.)
4196 I 130     ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТЕ УСЛУГЕ
     

ОПШТА ПОТРОШЊА - УКУПНО  405,198,645.61  3,620,000.00  408,818,645.61 
1 411 Плате и додаци запослених 173,561,000.00 - 173,561,000.00
2 412 Соц. доприн. на терет послодавца 31,068,000.00 500,000.00 31,568,000.00
3 413 Накнаде у натури 7,000,000.00 - 7,000,000.00
4 414 Соц. давања запосл. 11,010,000.00 - 11,010,000.00
5 415 Накнаде запосленима 5,156,000.00 - 5,156,000.00
6 416 Награде и остали пословни расх. 500,000.00 - 500,000.00
7 417 Одборнички додатак 1,700,000.00 - 1,700,000.00
8 421 Стални трошкови 29,000,000.00 500,000.00 29,500,000.00
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1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9.(7. + 8.)
9 422 Трошкови путовања 1,855,000.00 - 1,855,000.00
10 423 Услуге по уговору 38,570,000.00 - 38,570,000.00
11 424 Специјализоване услуге 23,741,645.61 - 23,741,645.61
12 426 Материјал 15,500,000.00 - 15,500,000.00
13 463 Текући трансфери осталим нивоима власти 35,300,000.00 - 35,300,000.00
14 465 Остале донације, дотације и трансфери 6,000,000.00 2,620,000.00 8,620,000.00
15 472 Накнада за соц. заш. 4,800,000.00 - 4,800,000.00
16 481 Дотације невлад. организацијама 3,037,000.00 - 3,037,000.00

Црвени крст „Чукарице” 2,120,000.00 - 2,120,000.00
Друшт. за цереб. парализу 370,000.00 - 370,000.00
Удружења бораца „Чукарице” 372,000.00 - 372,000.00
Дневни центар и клуб за старије Чукарице 175,000.00 - 175,000.00

17 482 Порези, обав. таксе 1,000,000.00 - 1,000,000.00
18 482 ПДВ на приходе од закупа – део ОУ 400,000.00 - 400,000.00
19 483 Нов. казне и пенали по решењу судова  1,000,000.00  -  1,000,000.00 
20 499 Средства резерве  15,000,000.00  -  15,000,000.00 

стална резерве  1,000,000.00  -  1,000,000.00 
текућа резерва  14,000,000.00  -  14,000,000.00 

КАПИТАЛНИ БУЏЕТ 94,123,695.00  -  94,123,695.00 
21 425 текуће поправке и одржавање  24,568,381.00  -  24,568,381.00 
22 511 зграде и објекти  57,557,477.00  -  57,557,477.00 
23 512 машине и опрема  11,997,837.00  -  11,997,837.00 

       
01
03
04
07
13

Извори финансирања функције 130:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи
Трансферна средства
Пренета средства

 
 401.548.768,61

 5.410.000,00 
0,00

8.683.572,00
83.680.000,00 

 
0,00 
0,00 

 1.000.000,00
0,00

2.620.000,00 

 
401.548.768,61

 5.410.000,00
 1.000.000,00
8.683.572,00

86.300.000,00 
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 499,322,340.61  3,620,000.00  502,942,340.61 

4197
4217

  160     ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

     

ОПШТА ПОТРОШЊА  5,600,000.00  2,554,000.00  8,154,000.00 
24 421 Стални трошкови  5,280,000.00  2,294,000.00  7,574,000.00 
25 422 Трошкови путовања  20,000.00  10,000.00  30,000.00 
26 423 Услуге по уговору  -  150,000.00  150,000.00 
27 426 Материјал  300,000.00  100,000.00  400,000.00 

КАПИТАЛНИ БУЏЕТ  400,000.00  100,000.00  500,000.00 
28 425 Текуће одржавање  300,000.00  100,000.00  400,000.00 
29 511 Зграде и грађевин. Обј.  -  -  - 
30 512 Машине и опрема  100,000.00  -  100,000.00 

        01
04
13

Извори финансирања функције 160:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Пренета средства

 
6.000.000,00

 0,00
0,00 

 
 0,00 1.855.000,00

799.000,00 

 
 6.000.000,00
 1.855.000,00

799.000,00 
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ФУНКЦИЈУ 160 – МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  6,000,000.00  2,654,000.00  8,654,000.00 
4218   820     УСЛУГЕ КУЛТУРЕ

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА
     

                 
ОПШТА ПОТРОШЊА - УКУПНО  17,254,000.00  7,996,000.00  25,250,000.00 

31 411 Плате и додаци запосл.  5,814,000.00  3,642,000.00  9,456,000.00 
32 412 Соц. допр. на терет послодавца  1,041,000.00  654,000.00  1,695,000.00 
33 413 Накнаде у натури  240,000.00  -  240,000.00 
34 414 Соц. давања запосл.  230,000.00  160,000.00  390,000.00 
35 415 Накнаде запосленима  180,000.00  -  180,000.00 
36 416 Награде и остали пословни расх.  175,000.00  -  175,000.00 
37 421 Стални трошкови  3,974,000.00  655,000.00  4,629,000.00 
38 422 Трошкови путовања  30,000.00  -  30,000.00 
39 423 Услуге по уговору  1,610,000.00  155,000.00  1,765,000.00 
40 424 Специјализоване услуге  3,380,000.00  2,600,000.00  5,980,000.00 
41 426 Материјал  450,000.00  110,000.00  560,000.00 
42 441 Отплата дом. камата  30,000.00  -  30,000.00 
43 482 Порези, казне и таксе  100,000.00  20,000.00  120,000.00 

КАПИТАЛНИ БУЏЕТ  3,900,000.00  1,430,000.00  5,330,000.00 
44 425 текуће поправке и одржавање  400,000.00  30,000.00  430,000.00 
45 511 зграде и објекти  2,800,000.00  1,200,000.00  4,000,000.00 
46 512 машине и опрема  700,000.00  200,000.00  900,000.00 



20. септембар 2010. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 31 – 39

1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9.(7. + 8.)
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ – КЦ ЧУКАРИЦА  21,154,000.00  9,426,000.00  30,580,000.00 
   
                 
4219         ГАЛЕРИЈА 73      
ОПШТА ПОТРОШЊА – УКУПНО  7,296,951.00  33,000.00  7,329,951.00 

47 411 Плате и додаци запосл.  2,990,000.00  -  2,990,000.00 
48 412 Соц. допр. на терет послодавца  540,000.00  -  540,000.00 
49 413 Накнаде у натури  120,000.00  -  120,000.00 
50 414 Социјална давања зап.  700,000.00  -  700,000.00 
51 416 Награде и ост. расх.  240,000.00  -  240,000.00 
52 421 Стални трошкови  550,000.00  -  550,000.00 
53 422 Трошкови путовања  106,951.00  33,000.00  139,951.00 
54 423 Услуге по уговору  1,210,000.00  -  1,210,000.00 
55 426 Материјал  800,000.00  -  800,000.00 
56 482 Порези, казне и таксе  40,000.00  -  40,000.00 

КАПИТАЛНИ БУЏЕТ  500,000.00  -  500,000.00 
57 425 текуће поправке и одржавање  250,000.00  -  250,000.00 
58 511 зграде и објекти  -  -  - 
59 512 машине и опрема  250,000.00  -  250,000.00 

УКУПНИ РАСХ.И ИЗДАЦИ
“ГАЛЕРИЈА 73”

 7,796,951.00  33,000.00  7,829,951.00 

       
01
03
04
07
13

Извори финансирања функције 820:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи
Трансферна средства
Пренета средства

 

27.114.000,00
930.000,00

 0,00
590.000,00
316.951,00 

 
 

 0,00
0,00

 7.959.000,00
0,00

1.500.000,00 

 
 

 27.114.000,00
930.000,00

 7.959.000,00
590.000,00

1.816.951,00 
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ФУНКЦИЈУ 820-КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ  28,950,951.00  9,459,000.00  38,409,951.00 
9792   620     РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ

ЈП “ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 
ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА”

     

ОПШТА ПОТРОШЊА - УКУПНО  22,951,953.18  49,677,546.82  72,629,500.00 
60 411 Плате и додаци запосл.  2,300,000.00  26,300,000.00  28,600,000.00 
61 412 Соц. допр. на терет послодавца  -  5,119,400.00  5,119,400.00 
62 413 Накнаде у натури  -  50,000.00  50,000.00 
63 414 Социјална давања запосл.  210,000.00  1,340,000.00  1,550,000.00 
64 415 Накнаде запосленима  700,000.00  200,000.00  900,000.00 
65 416 Награде и остали пословни расх.  -  650,000.00  650,000.00 
66 421 Стални трошкови  2,253,474.18  1,652,525.82  3,906,000.00 
67 422 Трошкови путовања  -  145,000.00  145,000.00 
68 423 Услуге по уговору  2,400,000.00  3,649,100.00  6,049,100.00 
69 424 Специјализоване услуге  250,000.00  1,900,000.00  2,150,000.00 
70 426 Материјал  950,000.00  1,250,000.00  2,200,000.00 
71 444 Пратећи трош. задужив.  -  50,000.00  50,000.00 
72 482 Порези, таксе и казне  88,479.00  4,171,521.00  4,260,000.00 
73 482 Пдв на приходе од закупа  13,800,000.00  3,000,000.00  16,800,000.00 

74 483 Нов. казне и пенали по решењу судова  -  200,000.00  200,000.00 
КАПИТАЛНИ БУЏЕТ  30,346,762.12  2,764,357.16  33,111,119.28 

75 425 текуће поправке и одржавање  3,646,095.57  2,103,904.43  5,750,000.00 
76 511 зграде и објекти  15,482,951.25  310,452.73  15,793,403.98 
77 512 машине и опрема  -  350,000.00  350,000.00 
78 541 земљиште  11,217,715.30  -  11,217,715.30 

       

01
03
04
13

Извори финансирања функције 620:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи
Пренета средства

 
 41.220.231,39

 150.000,00
 0,00

11.928.483,91 

 
 0,00 
 0,00

 45.970.000,00
6.471.903,98 

 
 

 41.220.231,39
 150.000,00

 45.970.000,00
18.400.387,89 

                 
УКУПНИ РАСХ.И ИЗДАЦИ 
ЗА ФУНКЦИЈУ 620 - ЈП “ПОСЛОВНИ ПРОСТ.
ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

 53,298,715.30  52,441,903.98  105,740,619.28 

        Укупан класичан оквир  458,301,549.79  63,880,546.82  522,182,096.61 
        Укупан наменски оквир  129,270,457.12  4,294,357.16  133,564,814.28 
        Укупно сви корисници  587,572,006.91  68,174,903.98  655,746,910.89 
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Члан 4.
Члан 6. се брише.

Члан 5.
Члан 7. мења се и гласи
Буџетска средства за капитални буџет у укупном изно-

су од 129.270.457,12 динара, чине трансфери за капитални 
буџет, приходи од издавања у закуп пословног простора 
(нето закуп) и део нераспоређеног вишка прихода из пре-
тходних година. Ова средства су распоређена за покриће 
расхода за текуће одржавање објеката и опреме и издатака 
за нефинансијску имовину, и то:.

– за финансирање малих радова на санацији и уређењу 
стаза, платоа, степеништа, рампи за инвалиде, паркинг 
простора и сличног, економска класификација 425, функци-
онална класификација 130, динара 16.905.000,00.

– за финансирање санације кровног покривача општин-
ске зграде, економска класификација 425, функционална 
класификација 130, динара 3.400.000,00.

– за финансирање пренетих обавеза из претходне годи-
не за финансирање текућег одржавања паркова и зелених 
површина, економска класификација 425, функционална 
класификација 130, динара 1.463.381,00.

– за финансирање радова одржавања пословног прос-
тора, и опсега на гробљима, економска класификација 425, 
функционална класификација 620, динара 3.646.095,57.

– за финансирање текућег одржавања објеката и опреме 
корисника буџета ГО Чукарица, економска класификација 
425, функционална класификација 130, 160, 820 и 620, дина-
ра 3.750.000,00.

– за финансирања дела трошкова санације вртића у 
Остружници, економска класификација 511, функционална 
класификација 130, динара 13.100.000,00. Део средстава за 
ову намену обезбеђен је из пренетих наменских средстава 
буџета града Београда.

– за финансирање пренетих обавеза из претходне го-
дине по основу адаптације другог спрата зграде општине 
динара 8.163.477,00, и за финансирање адаптације првог сп-
рата старог дела зграде општине уз измештање сервер сале, 
економска класификација 511, функционална класифика-
ција 130, динара 13.100.000,00.

– за финансирање адаптације и санације ДЗ „Др.Сима 
Милошевић" – амбуланта на Чукаричкој падини, економска 
класификација 511, функционална класификација 130, ди-
нара 7.100.000,00.

– за финансирање санације и изградње ограде – 
Амбуланта ДЗ „Др Сима Милошевић", Центар за социјални 
рад, Хемијска школа, и изградња потпорног зида за цркву у 
Остружници, економска класификација 511, функционална 
класификација 130, динара 7.000.000,00.

– за финансирање уређења локалних путева, економска 
класификација 511, функционална класификација 130, ди-
нара 3.000.000,00.

– за финансирање опремања паркова и отворених 
спортских терена спортским реквизитима, економска кла-
сификација 511, функционална класификација 130, динара 
2.500.000,00.

– за финансирање преузетих обавеза из претходне го-
дине по основу израде пројекта динара 894.000,00, и израде 
пројеката и пројектног планирања за планиране адапта-
ције, економска класификација 511, функционална класи-
фикација 130, динара 2.700.000,00.

– за капитално одржавање пословног простора, гробаља 
и пијаца, економска класификација 511, функционална кла-
сификација 620, динара 15.482.951,25.

– за набавку и уградњу ПВЦ столарије за зграду 
Културног центра „Чукарица”, економска класификација 
511, функционална класификација 820, динара 2.800.000,00.

– за набавку опреме и намештаја за потребе корисника 
буџета, економска класификација 512, функционална кла-
сификација 130, 160 и 820, динара 9.747.837,00.

– за набавку и постављање видео надзора за потребе 
обданишта, дома здравља и Центра за социјални рад на 
Чукарици, економска класификација 512, функционална 
класификација 130, динара 3.300.000,00.

– за финансирање изузимања земљишта за потребе про-
ширења локалних гробаља из пренетих наменских сред-
става из претходне године, економска класификација 541, 
функционална класификација 620, динара 11.217.715,30.

Члан 6.
Члан 8. мења се и гласи:
По основу „нових” надлежности, у оквиру опште потро-

шње, издвојена су средства у износу од 62.557.000,00 динара 
која се распоређују:

– за текуће одржавање објеката основних школа у изно-
су од 35.300.000,00 динара, која ће се трансферисати школа-
ма у складу са посебним програмом, а обухватеће приори-
тете, динамику и апропријације (економска класификација 
463, функционална клас. 130).

– за културне, образовне и спортске манифестације и 
трошкове реализације програма културе, образовања и 
школског спорта у износу од 5.300.000,00 динара (економ-
ска класификација 424, функционална клас. 130 и 820),

– за финансирање одржавања паркова који нису у надлеж-
ности ЈКП „Градско зеленило" у износу од 3.200.000,00 динара 
(економска класификација 424, функционална клас. 130),

– за финансирање културних манифестација Културног 
центра „Чукарица” у износу од 3.380.000,00 динара (економ-
ска класификација 424, функционална клас. 820),

– за подстицање активности и обезбеђење услова за по-
себне доприносе у области научног, књужевног, музичког 
и спортског стваралаштва, у износу од 6.000.000,00 динара 
(економска класификација 465, функционална клас. 130),

– за подстицање развоја различитих облика самопомоћи 
и солидарности са лицима са посебним потребама, односно 
са лицима која су у неједнаком положају са осталим грађа-
нима, у износу од 4.800.000,00 динара (економска класифи-
кација, 472, функционална клас. 130),

– за подстицање активности и пружање помоћи со-
цијално – хуманитарним организацијама на подручју 
општине, у износу од 3.037.000,00 динара (економска класи-
фикација 481, функционална клас. 130),

– за финансирање програмских активности (изложби) 
„Галерије 73" у износу од 1.540.000,00 динара (економска 
класификација 423 (део) и 426, функционална клас. 820),

Члан 7.
У члану 10. износ 10.000.000,00 мења се износом 

14.000.000,00.
Члан 8.

Члан 14. се брише.
Члан 9.

У члану 18. на крају става 1. додаје се „у складу са зако-
ном”.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”, а примењиваће 
се од 1. јануара 2010. године.

Скупштина општине Чукарица
VIII-04 Број 06-41/2010, 9. септембра 2010. године

Заменик председника 
Лејла Марковић, с. р.
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Скупштина градске општине Чукарица на 18. седници 
одржаној 9. септембра 2010. године, на основу члана 24. 
Статута градске општине Чукарица („Службени лист града 
Београда, број 44/08 ), донела је:

РЕШЕЊE
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ГО 

ЧУКАРИЦА

Разрешава се Душан Бошковић дужности члана 
Општинског већа ГО Чукарица.

Ово решење објавити у „Службеном листу града 
Београда''

Скупштина општине Чукарица
VIII-04 Број: 06-41/2010, 9. септембра 2010. године

Заменик председника 
Лејла Марковић, с. р.

Скупштина градске општине Чукарица на 18. седници 
одржаној 9. септембра 2010. године, на основу члана 24. 
Статута градске општине Чукарица („Службени лист града 
Београда, број 44/08 ), донела је:

РЕШЕЊE
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ГО ЧУКАРИЦА

Небојша Шаренац бира се за члана Општинског Већа, на 
период од најдуже четири године.

Ово решење објавити у „Службеном листу града 
Београда''

Скупштина општине Чукарица
VIII-04 Број 06-41/2010, 9. септембра 2010. године

Заменик председника 
Лејла Марковић, с. р.

Скупштина градске општине Чукарица на 18. седници 
одржаној 9. септембра 2010. године, на основу члана 12. 
Закона о јавним предузећима и обављању делатности од 
општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 
107/05, 108/05 и 123/07) и члана 24. тачка 16. Статута град-
ске општине Чукарица („Службени лист града Београда”, 
број 44/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 

ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА-јп”
Разрешавају се:
1. Александар Ђуричић, члан ЛДП-а,
2. Дубравка Иванић, члан ЛДП-а.
Ово решење објавити у „Службеном листу града 

Београда”.

Скупштина општине Чукарица
VIII-04 Број 06-41/2010, 9. септембра 2010. године

Заменик председника
Лејла Марковић, с. р.

Скупштина градске општине Чукарица на 18. седници 
одржаној 9. септембра 2010. године, на основу члана 12. 
Закона о јавним предузећима и обављању делатности од 
општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 
107/05, 108/05 и 123/07) и члана 24. тачка 16. Статута град-
ске општине Чукарица („Службени лист града Београда”, 
број 44/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 
ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА-јп”

Именују се:
1. Милица Младеновић, члан ЛДП-а,
2. Данијела Иванић, члан ЛДП-а.
Ово решење објавити у „Службеном листу града 

Београда”.
Скупштина општине Чукарица

VIII-04 Број 06-41/2010, 9. септембра 2010. године

Заменик председника 
Лејла Марковић, с. р.

Скупштина градске општине Чукарица на 18. седници 
одржаној 9. септембра 2010. године, на основу члана 15. 
Закона о јавним предузећима и обављању делатности од 
општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 
107/05, 108/05 и 123/07) и члана 24. тачка 16. Статута град-
ске општине Чукарица („Службени лист града Београда”, 
број 44/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 

ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА-јп”
Разрешава се:
Лазар Трипковић, члан ЛДП-a.
Ово решење објавити у „Службеном листу града 

Београда”.
Скупштина општине Чукарица

VIII-04 Број 06-41/2010, 9. септембра 2010. године

Заменик председника 
Лејла Марковић, с. р.

Скупштина градске општине Чукарица на 18. седници 
одржаној 9. септембра 2010. године, на основу члана 15. 
Закона о јавним предузећима и обављању делатности од 
општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 
107/05, 108/05 и 123/07) и члана 24. тачка 16. Статута град-
ске општине Чукарица („Службени лист града Београда”, 
број 44/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 

ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА-јп”
Именује се:
Гордана Марковић , члан ЛДП-a.
Ово решење објавити у „Службеном листу града 

Београда”.
Скупштина општине Чукарица

VIII-04 Број 06-41/2010, 9. септембра 2010. године

Заменик председника 
Лејла Марковић, с. р.
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Скупштина градске општине Чукарица на 18. седници 
одржаној 9. септембра 2010. године, на основу члана 15. 
Закона о јавним предузећима и обављању делатности од 
општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 
107/05, 108/05 и 123/07) и члана 24. тачка 16. Статута град-
ске општине Чукарица („Службени лист града Београда”, 
број 44/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛAНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА КЦ 

„ЧУКАРИЦА”
Именује се:
Миланка Павловић, члан ЛДП-а.
Ово решење објавити у „Службеном листу града 

Београда”.

Скупштина општине Чукарица
VIII-04 Број 06-41/2010, 9. септембра 2010. године

Заменик председника 
Лејла Марковић, с. р.

Скупштина градске општине Чукарица на 18. седници 
одржаној 9. септембра 2010. године, на основу члана 15. 
Закона о јавним предузећима и обављању делатности од 
општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 
107/05, 108/05 и 123/07) и члана 24. тачка 16. Статута град-
ске општине Чукарица („Службени лист града Београда”, 
број 44/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА КЦ 

„ЧУКАРИЦА”
Разрешава се:
Предраг Николић, члан ЛДП-а.

Ово решење објавити у „Службеном листу града 
Београда”.

Скупштина општине Чукарица
VIII-04 Број 06-41/2010, 9. септембра 2010. године

Заменик председника 
Лејла Марковић, с. р.

ЛАЗАРЕВАЦ

Веће градске општине Лазаревац на седници одржаној 8. 
септембра 2010. године, на основу члана 23. Закона о комунал-
ним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 16/97 и 42/98), 
члана 48. Статута градске општине Лазаревац („Службени 
лист града Београда” број 43/08) и члана 5. став 1. тачка 5. 
Пословника Већа градске општине Лазаревац („Службени 
лист града Београда” број 48/2008) донело је следећe

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ТРОШКО-
ВИМА ПРИКЉУЧКА КУЋНИХ ГРЕЈНИХ ИНСТАЛА-

ЦИЈА НА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА ЛАЗАРЕВЦА
1. Даје се сагласност на Одлуку о трошковима прикључ-

ка кућних грејних инсталација на систем даљинског грејања 
Лазаревца коју је Управни одбор Јавног предузећа за дист-
рибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац, 
донео на седници одржаној 7. септембра 2010. године.

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

Веће градске општине Лазаревац
II-број 06-143/2010, 8. септембра 2010. године

Председник
Бранко Борић, с.р.

У складу са Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС” 
бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005), чланом 38. Статута Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије 
„Топлификација” Лазаревац (бр. 1252/1 од 26. јула 2007. године и бр. 4714/2 од 21. августа 2009. године) и чланом 49. став 1. 
Пословника о раду Управног одбора,  Управни одбор Јавног предузећа 7. септембра 2010. године, донео је ванседнично – 
телефонским путем следећу

ОДЛУКУ
О ТРОШКОВИМА ПРИКЉУЧКА КУЋНИХ ГРЕЈНИХ ИНСТАЛАЦИЈА ОБЈЕКАТА, НА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ 

ГРЕЈАЊА ЛАЗАРЕВЦА
Члан 1.

Трошкови прикључка кућних грејних инсталација објеката, чија се активна снага креће у распону од 20 kW до 50 kW
 на систем даљинског грејања Лазаревца, утврђују се према укупној вредности неопходне опреме потребне за прикључење 
предметних објеката и у зависности од начина прикључења по једном објекту износе:

Ред.
бр.

Инсталисана 
снага измењивача 
топлоте у објекту

Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом

Начин прикључења Опрема са машинско-монтажним радовима на 
уградњи

стамбени 
и пословни  

простор

стамбени
и пословни 

простор

1. од 20 до
50  kW 123.400,00 145.612,00

Индивидуални прикључак на примарну 
дистрибутивну мрежу са сопственом ТПС 

сва предизолована опрема (ДН25) за изградњу до 
највише 12 m трасе, мерна станица у орману са 
пратећом опремом.  

2. 20, 25 и 30  kW 104.200,00 122.956,00
Заједнички прикључак на примарну дистрибу-
тивну мрежу за два домаћинства са сопственим 
ТПС

сва предизолована опрема (ДН25) за изградњу до 
највише 12 m трасе, мерна станица у орману са 
пратећом опремом.  

3. 20 и 30  kW 163.000,00 192.340,00 Прикључак на секундарну дистрибутивну мре-
жу на већ изграђену ТПС  која је у власништву 
ЈП „Топлификација“

сва предизолована опрема (ДН25) за изградњу до 
највише 12 m трасе, мерна станица у орману са 
пратећом опремом.  

4. 35, 40 и 45 kW 181.000,00 213.580,00
5. 50 kW 193.000,00 227.740,00
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Трошкови прикључка кућних грејних инсталација, објеката чија је активна снага већа од 50 kW,  на систем даљинског 
грејања Лазаревца, утврђују се према потребној количини топлоте за објекте и то:

Ред.
бр.

Инсталисана снага 
измењивача топлоте 

у објекту

Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом

У трошкове прикључка урачуната је одговарајућа опрема и радовистамбени 
и пословни  

простор

стамбени
 и пословни 

простор

1. од 50 до 
100 kW 

5.300,00
дин./ kW 6.254,00 дин./kW

набавка и уградња: 
све предизоловане опреме (ДН25) за изградњу до највише 12 m трасе, мерне станице у орману са 
пратећом опремом.  

2. од 100 до 200 kW 4.800,00
дин./ kW 5.664,00 дин./kW

набавка и уградња: 
све предизоловане опреме (ДН32)  за изградњу до највише 12 m трасе, калориметар, комби вентил 
и погон за комби вентил.

3. од 200 до 300 kW 4.200,00
дин./ kW 4.956,00 дин./kW

набавка и уградња: 
све предизоловане опреме (ДН40)  за изградњу до највише 12 m трасе, калориметар, комби вентил 
и погон за комби вентил

4. од 300 до 500 kW 4.000,00
дин./ kW 4.720,00 дин./kW

набавка и уградња: 
све предизоловане опреме (ДН50) за изградњу до највише 12 m трасе, калориметар, комби вентил 
и погон за комби вентил

5. од 500 до 800 kW 3.500,00
дин./ kW 4.130,00 дин./kW

набавка и уградња: 
све предизоловане опреме (ДН65) за изградњу до највише 12 m трасе, калориметар, комби вентил 
и погон за комби вентил

6. од 800 до 1000 kW 3.500,00
дин./ kW 4.130,00 дин./kW

набавка и уградња: 
све предизоловане опреме (ДН80)  за изградњу до највише 12 m трасе, калориметар, комби вентил 
и погон за комби вентил

7. од 1000 до 1500 kW 3.500,00
дин./ kW 4.130,00 дин./kW

набавка и уградња: 
све предизоловане опреме (ДН100) за изградњу до највише 12 m трасе, калориметар, комби вентил 
и погон за комби вентил

Члан 2.
У цену трошкова прикључења кућних грејних инсталација објеката на систем даљинског грејања урачунати су трош-

кови Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац за израду пројектне документације, 
прибављање потребних дозвола и сагласности надлежних државних органа, за изградњу главних магистрала и развод-
них грана вреловода и прикључних места (шахтова, комора, прикључних етажера итд.), трошкови одржавања примар-
не дистрибутивне мреже и целог топлификационог система Лазаревца у функционално и технички исправном стању и 
трошкови набавке одговарајуће опреме са уградњом исте у дужини до 12 m. У напред наведене трошкове нису урачунати 
грађевински радови (рачунајући ископ, затрпавање инсталација грејања и враћање у првобитно стање) који падају на те-
рет корисника.

Уколико је дужина трасе за сваког појединачног корисника већа од 12 m, трошкови прикључка из члана 1. ове одлуке, 
увећавају се по 1 m' и то:

Ред.
бр. Називни пречника прикључка

Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом
 дужни метар трасе за доплату преко 12 m, стамбени 

и пословни  простор, по 1 m'
дужни метар трасе за доплату преко 12 m, стамбени 

и пословни  простор, по 1 m'
1. ДН 25 3.200,00 дин.  3.776,00 дин.
2. ДН 32 6.500,00 дин. 7.670,00 дин.
3. ДН 40 8.000,00 дин. 9.440,00 дин.
4. ДН 50 9.000,00 дин. 10.620,00 дин.
5. ДН 65 10.700,00 дин. 12.626,00 дин.
6. ДН 80 13.200,00 дин. 15.776,00 дин.
7. ДН 100 16.300,00 дин. 19.234,00 дин.

Члан 3.
За извршење ове одлуке задужују се Служба за раз-

вој топлификационог система и Економска служба ЈП 
„Топлификација” Лазаревац.

Члан 4.
Саставни део ове одлуке је Ценовник о трошковима 

прикључка кућних грејних инсталација објеката, на систем 
даљинског грејања Лазаревца.

Члан 5.
Ова одлука се не односи на кориснике којима је 

Јавно предузећа за дистрибуцију топлотне енергије 

„Топлификација” Лазаревац, издало техничке услове за 
прикључење кућних грејних инсталација на систем даљин-
ског грејања Лазаревца до 1. септембра 2009. године за које 
важи до тог времена важећа цена трошкова прикључка.

Члан 6.

Доношењем ове одлуке (ступањем на снагу), стављају 
се у целости ван снаге одлука Управног одбора Јвног пре-
дузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” 
Лазаревац бр. 4714/1 од 21. августа 2009. године и Одлука 
бр. 5718/1 од 25. августа 2010. године.
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Члан 7. 
Ова одлука ступа на снагу након  давања сагласности 

на исту, од стране Већа градске општине Лазаревац, а при-
мењиваће се осмог дана, рачунајући од дана објављивања у 
„Службеном листу града Београда”.

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

Управни одбор ЈП „Топлификација“ Лазаревац
Број 5718/2, 7. септембра 2010. године

Председник
Миливоје Николић, с. р.

Веће градске општине Лазаревац на седници одржаној 
8. септембра 2010. године, на основу члана 23. Закона о ко-
муналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 16/97 
и 42/98), члана 48. Статута градске општине Лазаревац 
(„Службени лист града Београда” број 43/08) и члана 5. став 
1. тачка 5. Пословника Већа градске општине Лазаревац 
(„Службени лист града Београда” број 48/2008) донело је 
следећe:

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНА-
МА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЦЕНИ ГРЕЈАЊА КОЈЕ 

ПРУЖА ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА” ЛАЗАРЕВАЦ

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допуна-
ма Одлуке о цени грејања које пружа ЈП „Топлификација” 
Лазаревац, коју је Управни одбор Јавног предузећа за дист-
рибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац, 
донео на седници одржаној 9. септембра 2010. године.

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

Веће градске општине Лазаревац
II-број 06-143/2010, 8. септембра 2010. године

Председник
Бранко Борић, с.р.

У складу са Законом о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса („Службени гласник РС” 
бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005) и чланом 38. 
Статута Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енер-
гије „Топлификација” Лазаревац број 1552/1 од 26. јула 2007. 
године, Управни одбор Јавног предузећа на XXXV седници 
одржаној 9. августа 2010. године, донео је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЦЕНИ УСЛУ-

ГА ГРЕЈАЊА, КОЈЕ ПРУЖА ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ 
ЛАЗАРЕВАЦ

(„Службени лист града Београда”, број 34/2008)
Члан 1.

У члану 1, став 1. одлуке мењају се алинеје 1. и 2, тако да 
измењене гласе:

– за стамбени простор 40,67 дин/m2, без ПДВ-а
– за остали простор 67,83 дин/m2, без ПДВ-а
У истом члану додаје се став 2, који гласи: 
„Цена услуга испоручене топлотне енергије коју пру-

жа јавно предузеће за дистрибуцију топлотне енергије 
„Топлификација” Лазаревац, за стамбени и за пословни 
простор, увећава се за 3,13 дин/m2, без ПДВ-а, на име трош-
кова одржавања секундарног дела топлотних подстаница у 
топлификационом систему Лазаревца”.

Члан 2.
У члану 2. одлуке уместо речи: „на износ од 3,62 дин/1kWh” 

писати речи: „на износ од „3,84 дин/1 kWh, без ПДВ-а”,

Члан 3.
За извршење ове одлуке задужује се Економска служ-

ба Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије 
„Топлификација” Лазаревац.

Члан 4.
Саставни део ове одлуке је Ценовник основних кому-

налних услуга грејања.
Члан 5.

Ову одлуку, објавити у „Службеном листу града Београда”, 
а примењиваће се од 1. октобра 2010. године, по прибављању 
решења о давању сагласности од стране оснивача.

Управни одбор ЈП „Топлификација” Лазаревац
Број 5356/1, 9. августа 2010. године

Председник
Миливоје Николић, с. р.

ЦЕНОВНИК

ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ГРЕЈАЊА

Ред. бр Категорија потрошача Цена топлотне енергије Трошкови одржавања Продајна цена са трошко-
вима одржавања 

и урачунатим ПДВ-ом
без ПДВ-а ПДВ 8% без ПДВ-а ПДВ 8%

1. Стамбени простор 40,67 дин./m2 3,25 3,13 0,25 47,30
2. Остали простор 67,83 дин/m2 5,43 3,13 0,25 76,64
3. По мерачу топлоте 3,84 дин/kWh 0,31 3,13 0,25 4,15 дин/kWh + 3,38 дин/m2

Управни одбор ЈП „Топлификација” Лазаревац
Број 5356/1, 9. августа 2010. године

Председник
Миливоје Николић, с. р.
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По извршеном сравњењу са изворним текстом, утврђе-
но је да су се у Решењу о именовању чланова Школског од-
бора Електротехничке школе „Земун“,  Земун које је обја-
вљено у „Службеном листу града Београда“ број 24 од 30. 
јуна 2010. године, поткрале грешке, па се даје

ИСПРА ВКА
РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОД-
БОРА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „ЗЕМУН”, ЗЕМУН

У тачки I, у подтачки 6. уместо речи: „Божидар Мићић, 
инжењер електротехнике” треба да стоје речи: „Милан 
Мићић, инжењер електротехнике”.

У истој тачки, у подтачки 8. уместо речи „Миладин 
Петровић, дипл. инжењер електрике” треба да стоје речи: 
„Миладин Петровић, дипл. инжењер електротехнике”.

Из Скупштине града Београда

По извршеном сравњењу са изворним текстом, утврђе-
но је да су се у Решењу o именовању чланова Школског од-
бора Електротехничке школе „Стари град”, Београд које је 
објављено у „Службеном листу града Београда” број 24 од 
30. јуна 2010. године, поткрала грешка, па се даје

ИСПРА ВКА

РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОД-
БОРА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „СТАРИ ГРАД”, 

БЕОГРАД

У тачки I, у подтачки 7. уместо речи: „Недин Бајрами, еко-
номиста” треба да стоје речи: „Недим Бајрами, економиста”.

У истој тачки, у подтачки 8. уместо речи: „Радослав 
Дурић, дипл. економиста” треба да стоје речи: „Радослав 
Дурић, електроинжењер”. 

Из Скупштине града Београда

Препоручујемо 
20%
ПОПУСТ

УГОВОРНА ЧИТАНКА, у четири књиге, аутора Драгољуба Симоновића
Цена појединачне књиге: 5.400,00 динара, цена са попустом: 4.320,00 динара + CD

oбим 2.500 страна, формат 17 х 24 цм, ћирилица, тврд повез

Сва издања ЈП Службени гласник можете наћи у Књижари Гласник, Кнеза Милоша 16 или наручити на телефон: 011-36-444-52 или на e-mail: prodaja@slglasnik.com.

УГОВОРНА ЧИТАНКА I, 2007
класични уговори грађанског права

УГОВОРНА ЧИТАНКА II, 2008
уговори привредног (трговинског) права; уговори о тајмшерингу; уговори радног права...

УГОВОРНА ЧИТАНКА III, 2008
уговори из области радног права

УГОВОРНА ЧИТАНКА IV, 2009
уговори из банкарског и финансијског пословања и неименовани уговори
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Сва издања ЈП Службени гласглас
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Наруџбеницу послати на адресу: ЈП Службени гласник, 11000 Београд, Јована Ристића 1, или на факс: 011/ 30-60-393.
Тел.: 011/36-444-52, 36-310-49, e-mail: prodaja@slglasnik.com. Поштарина и ПДВ урачунати у цену.

НАРУЏБЕНИЦА

текући рачун, ПИБ

Име и презиме, ЈМБГ (назив фирме)

адреса, телефон, e-mail

назив књиге, количина

ЗАКОН О СПРЕЧАВАЊУ 
ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ

предговор мр Никола Китаровић

Народна скупштина Републике Србије је 28. маја 
2010. године усвојила посебан закон којим се 
спречава злостављање на раду, као један од об-
лика кршења Уставом гарантованог права на 
рад. Законом о спречавању злостављања на раду 
одређене су права, обавезе и одговорности по-
слодавца и запослених у вези са злостављањем, 
уређен је поступак за заштиту од злостављања 
и судска заштита, као и казнене одредбе 
којима су прописана понашања која се сматрају 
прекршајем, ко може бити учинилац прекршаја и 
висина новчане казне којом учинилац може бити 
кажњен.

прво издање, 2010.
13 х 20 цм, 48 стр.
броширан повез, ћирилица
ISBN 978-86-519-0611-7
цена: 226,80 РСД
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Препоручујемо из Гласникове ПРАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ
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И
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 9001

Књиге можете поручити на телефоне 011/ 36 444 52 и 36 310 49
или e-mail: prodaja@slglasnik.com, www.slglasnik.com
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Страна
Решење о измени Решења о распореду радног 

времена у Градској управи града Београда  – – – – –  1
Решење о давању сагласности на Правил-

ник о изменама и допунама Правилника о органи-
зацији и систематизацији радних места запослених 
Центра за смештај и дневни боравак деце и омлади-
не ометене у развоју  – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Решење о приступању стратешкој проце-
ни утицаја на животну средину Плана детаљ-
не регулације урбанистичке целине 41 „Пан-
чевачки рит“, простор североисточно од Пан
чевачког пута, градска општина Палилула – – – – –  1

Решење о неприступању стратешкој процени 
утицаја на животну средину Плана детаљне регула-
ције за део насеља Старо Жарково, градска општи-
на Чукарица – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Акти градских општина

ВОЖДОВАЦ
Одлука о усвајању Стратегије одрживог развоја

градске општине Вождовац  – – – – – – – – – – – – –  4
Решење о измени Решења о разрешењу и избо-

ру савета месних заједница „Бањица”, „Горњи Вож-
довац”, „Чиновничка колонија”, „Доњи Вождо-
вац”, „Аутокоманда”, „Тешића купатило”, „Пашино 
брдо”, „Виногради”, „Шумице”, „Душановац”, „Мило-
рад Медаковић”, „Сива стена”, „Браће Јерковић”, 
„Митрово брдо”, „Кумодраж”, „Кумодраж Ι”, „Ку-
модраж ΙΙ”, „Јајинци”, „Раковица”, „Рипањ” и „Меда-
ковић ΙΙΙ”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  4

Решење о давању сагласности на Статут Ту-
ристичке организације Вождовца – – – – – – – – – –  4

ЗВЕЗДАРА
Одлука о ребалансу буџета градске општине 

Звездара за 2010. годину  – – – – – – – – – – – – – – –  4
Извештај о оствареним приходима и изврше-

ним расходима буџета градске општине Звездара за 
период јануар–јун 2010. године  – – – – – – – – – – –  9

Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи 
градске општине Звездара  – – – – – – – – – – – – – –  14

Одлука о измени Одлуке о утврђивању висине 
закупнине за пословни простор на коме је носилац 
права коришћења градска општина Звездара  – – –  16

Одлука о месним заједницама  – – – – – – – – – –  16
Одлука о додели јавног признања – захвалнице 

Томиславу Ћирићу из Београда, ул. Николе Груло-
вића бр. 32, за заслуге при остваривању пројекта од 
посебног значаја за градску општину Звездара  – –  19

Решење о образовању Комисије за решавање 
стамбених потреба и новчаног давања у једнократ-
ном износу борцима, војним инвалидима и поро-
дицама палих бораца– – – – – – – – – – – – – – – – –  19

Страна
Решење о давању сагласности на Статут Устано-

ве културе „Вук Караџић“ са Статутом – – – – – – –  19

НОВИ БЕОГРАД
Одлука о трећем допунском буџету градске 

општине Нови Београд за 2010. годину– – – – – – –  23

ПАЛИЛУЛА
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету 

градске општине Палилула за 2010. годину  – – – –  28
Одлука о измени Одлуке о утврђивању закуп-

нина за пословни простор на коме је носилац права 
коришћења градска општина Палилула  – – – – – –  35

ЧУКАРИЦА
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету 

градске општине Чукарица за 2010. годину  – – – –  36
Решење о разрешењу члана Општинског већа 

ГО Чукарица  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  41
Решење о избору члана Општинског већа ГО 

Чукарица  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  41
Решење о разрешењу чланова Управног одбора 

Јавног предузећа „Пословни простор општине Чу-
карица – јп”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  41

Решење о именовању чланова Управног одбора 
Јавног предузећа „Пословни простор општине Чу-
карица – јп”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  41

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора 
Јавног предузећа „Пословни простор општине Чу-
карица – јп”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  41

Решење о именовању члана Надзорног одбора 
Јавног предузећа „Пословни простор општине Чу-
карица – јп”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  41

Решење о именовању члана Надзорног одбора
КЦ „Чукарица”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  42

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора 
КЦ „Чукарица”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  42

ЛАЗАРЕВАЦ
Решење о давању сагласности на Одлуку о трош-

ковима прикључка кућних грејних инсталација на
систем даљинског грејања Лазаревца са Одлуком  –  42

Решење о давању сагласности на Одлуку о изме-
нама и допунама Одлуке о цени грејања које пружа 
ЈП „Топлификација” Лазаревац са Одлуком  – – – –  44

Исправке
Исправка Решења о именовању чланова Школског 

одбора Електротехничке школе „Земун”, Земун– – –  45
Исправка Решења о именовању чланова Школ-

ског одбора Електротехничке школе „Стари град”, 
Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  45

САДРЖАЈ
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