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SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LIV Број 34

11. октобар 2010. године

Цена 200 динара

Градоначелник града Београда, 5. октобра 2010. године, на основу члана 100. ст. 4. и 5. Закона о заштити
животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и
36/09), чл. 64–67. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС”, број 54/09) и члана 52. тачка 6. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и
6/10), а у складу са Одлуком о буџету града Београда за
2010. годину („Службени лист града Београда”, бр. 60/09 и
22/10) и Решењем о оснивању Буџетског фонда за заштиту животне средине града Београда („Службени лист града Београда”, број 61/09), донео је

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

РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2010. ГОДИНУ

О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА
ЗА 2010. ГОДИНУ

Градоначелник града Београда
Број 501-3120/10-Г, 5. октобра 2010. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

ПР ОГРАМ

I

1. Утврђује се Програм о изменама Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне
средине града Београда за 2010. годину („Службени лист
града Београда”, број 3/10).

У Програму коришћења средстава Буџетског фонда за
заштиту животне средине града Београда за 2010. годину
(„Службени лист града Београда”, број 3/10) у тачки I износ средстава: „392.045.000,00 динара”, замењује се износом:
„316.045.000,00 динара”.

2. Програм из тачке 1. чини саставни део овог решења.

II

3. На Предлог програма из тачке 1. овог решења, Министарство животне средине и просторног планирања Републике Србије дало је сагласност број 401-00-215/2010-01
од 23. августа 2010. године.

Средства из тачке I овог програма користиће се у складу
са ближом наменом утврђеном Финансијским планом прихода и расхода Секретаријата за заштиту животне средине
за 2010. годину, за финансирање:

Ред.
број

НАМЕНА
Активност /назив плана, програма или пројекта

1.

Услуге по уговору
Планиране активности:
1.1 Услуге штампања „Еколошког билтена”, са новогодишњим календаром;
1.2 Годишња публикације „Квалитет животне средине у Београду у 2009. години – услуге уређивања,
превођења и штампања;
1.3 Континуирано информисање јавности о свим активностима и обавезама у погледу управљања
отпадом и других активности и мера у области заштите животне средине;
1.4 Услуге уређивања и одржавања web презентације секретаријата;
1.5 Медијске услуге пропаганде и промоције природних вредности и заштићених подручја, као и
активности на заштити, очувању, развоју и одрживом коришћењу природних ресурса и добара;
1.6 Обележавање значајних датума и јубилеја са угоститељским услугама

Економска
класификација
423

Укупан
износ
6.600.000,00

Број 34 – 2
Ред.
број
2.

3.

4.

5.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
НАМЕНА
Активност /назив плана, програма или пројекта

11. октобар 2010.
Економска
класификација
424331
позиција 1

Укупан
износ

47.700.000,00
Услуге јавног здравства – инспекција и анализа
Планиране активности односе се на реализацију појединачних програма контроле, праћења и
оцењивања стања чинилаца животне средине (мониторинг), и то:
1.1 Квалитета ваздуха – локална мрежа од 27 мерних станица и мерних места за стационарне изворе
и 14 мерних места за покретне изворе;
1.2 Квалитета изворске воде из 26 јавних чесама у граду и приградским насељима;
1.3 Квалитета површинских вода (Саве, Дунава, Колубаре, канала Галовица и 14 других мањих
водотока, канала, ретензија, као и воде Савског језера, купалишта Лидо и три подавалске
акумулације);
1.4 Праћење загађености земљишта у зонама изворишта и поред саобраћајница на 30 локалитета;
1.5 Мерење нивоа комуналне буке за дан и ноћ на 30 мерних места;
1.6 Повремена циљана мерења у животној средини, по указаној потреби и по захтеву инспекције
(индикативна мерења у случају удеса, епизодних загађења и сл).
Услуге очувања животне средине
424611
10.752.000,00
Планиране активности:
позиција 2
1.1 Реализација Програма систематског испитивања нивоа радиоактивности у животној средини;
1.2 Мерење UV зрачења;
1.3 Повремена циљана испитивања присуства радона у објектима предшколских и школских
установа, грађевинском материјалу и др.
424511
144.130.000,00
Услуге одржавања националних паркова и природних површина
позиција 3
Планиране активности:
1.1 Реализација програма управљања заштићеним подручјима на територији Београда у 2010.
години, и то:
– 28 споменика природе ботаничког карактера (40 стабала заштићених као групе или
појединачно),
– 3 споменика природе – просторне целине („Бањичка шума”, „Академски парк” и „Пионирски
парк”.,
– 3 предела изузетних одлика („Велико ратно острво”, „Космај” и „Авала”.;
1.2 Израда студија заштите и реализацију програма управљања за природна добра чије проглашење
заштите је планирано у 2010. години, и то:
– „Шума Кошутњак”,
– „Миљаковачка шума”,
– „Арборетум Шумарског факултета”,
– „Забран”.
1.3 Пројекат „Катастар зеленила Београда и стално ажурирање података (ГИС)”. – део II и део
III фазе;
1.4 Стратегија пошумљавања подручја Београда – еколошко дефинисање станишта – први део I фазе;
1.5 Програми и пројекти озелењавања Београда – имплементација Плана зелених површина
Београда;
1.6 Пројекат „Студија заштите, уређења и санације земунско-бежанијског лесног одсека”.
1.7 Пројекат „Студија очувања природних шумских екосистема и њихове рестаурације у
непосредном приобаљу водотока Саве и Дунава на подручју Београда у циљу валоризације
амбијенталних вредности и излетничко-рекреационих функција”. – други део I фазе;
1.8 Пројекат „Мониторинг микробиолошке активности шумског земљишта као индикатор
квалитета животне средине у 2010. години”.
1.9 Израда студија о проглашењу заштите нових природних добара за чију израду је законом
утврђено искључиво право Завода за заштиту природе Србије.
Услуге очувања животне средине
424611
55.050.000,00
Планиране активности:
позиција 4
1.1 Израда Програма заштите животне средине на територији Београда – израда полазних основа;
1.2 Израда Локалног плана управљања отпадом на територији Београда са стратешком проценом
утицаја Локалног плана на животну средину;
1.3 Израда Локалног регистра извора загађивања животне средине – прва фаза;
1.4 Израда пројекта утврђивања акустичких зона на територији Београда;
1.5 Ажурирање Мапе хазарда и Инфо базе за управљање ризицима од хемијских удеса на територији
Београда;
1.6 Пројекат санације и ремедијације подручја са статусом угрожене животне средине (ушће
Болечице у Дунав) и др;
1.7 Пројекат „Истраживање концентрације полутаната у шумским екосистемима заштићеног
природног добра „Авала”. – мониторинг концентрације полутаната;
1.8 Пројекат „Испитивање радиоеколошки здравих средина” – наставак пројекта;
1.9 Програми и пројекти управљања отпадом који се односе на: обезбеђење и опремање
локација за „рециклажна дворишта” или центара за сакупљање кабастог и другог отпада
из домаћинства; управљање отпадним уљима на територији Београда (наставак рада на
пројекту); управљање отпадним флуоресцентним цевима које садрже живу на територији
Београда и др;

11. октобар 2010.
Ред.
број

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
НАМЕНА
Активност /назив плана, програма или пројекта

Број 34 – 3
Економска
класификација

Укупан
износ

1.10 Израда јединственог „Програма управљања ресурсима вода на административном подручју
Београда – Плава регулатива”. – II фаза.

1.11 Остали планови, програми и пројекти управљања заштитом и унапређењем животне средине.
6.

Материјал
Планирана је:
1.1 Набавкa SRPS стандарда и софтвера за потребе ефикаснијег рада секретаријата,
као и набавка других материјала.
7. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
Брише се.
8. Трансфери осталим нивоима власти
Планиране активности:
1.1 Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” за техничко-технолошко
усавршавање уређаја за фиксна мерења нивоа загађујућих материја пореклом од покретних
извора загађивања – издувних гасова моторних возила.
1.2 Реализација заједничких пројеката заштите и унапређења животне средине са органима и
организацијама Републике Србије и градских општина.
9. Остале дотације и трансфери
Планиране су:
1.1 Дотације школама и вртићима (еколошке секције) за образовне активности и акције.
10. Дотације невладиним организацијама
Планиране активности:
1.1 Дотације осталим удружењима грађана, професионалним и другим организацијама за
активности у области заштите природе и животне средине;
1.2 Еколошки пројекти – јавни конкурси за НВО;
1.3 „Центар за образовање”. – израда и реализација годишњих програма образовања и обуке о
питањима одрживог развоја и заштите животне средине.
11. Зграде и грађевински објекти
Планиране активности:
1.1 Израда Пројекта решавања отпадних вода – приоритетни сепаратни системи за комуналне
отпадне воде у Београду;
1.2 Израда пројеката коришћења алтернативних извора енергије (соларно осветљење, топлотне
пумпе и др);
1.3 Израда Пројекта заштите од буке (звучне баријере на одабраној саобраћајници);
1.4 Израда Пројекта вентилације ваздуха у Теразијском тунелу;
1.5 Израда пилот пројекта звучне заштите у циљу смањења простирања нивоа звука са бучних
простора;
1.6 Израда Пројекта изградње терминала за отпадне материје са пловила на подручју Београда;
1.7 Израда пројеката санације и ремедијације;
1.8 Израда пројеката у области заштите животне средине;
1.9 Пројекат „Катастар септичких јама на територији града Београда”.
1.10 Изградња и постављање уређаја која користе алтернативне изворе енергије;
1.11 Изградња звучне баријере на одабраној саобраћајници.
12. Машине и опрема
Планиране активности:
1.1 Набавка опреме за изградњу и постављање алтернативних извора енергије;
1.2 Брише се.

426

1.000.00

451
463

12.600.000,00

465

524.000,00

481

20.000.000,00

511

13.688.000,00

512

5.000.000,00

III
Активности из тачке II овог програма извршиће се у складу са важећим законским и другим прописима и актима којима је регулисана свака појединачна област, односно активност.
IV
Исплату средствава за реализацију активности из овог програма одобрава градоначелник града Београда посебним
закључцима.
V
Неискоришћена средства из тачке I овог програма на крају 2010. године преносе се у наредну годину.

Број 34 – 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Градоначелник града Београда, 27. септембра 2010. године, на основу члана 12. Закона о делатностима од општег
интереса у области културе („Службени гласник РС”, број
49/92), 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

11. октобар 2010.

На основу члана 48. Уговора о организовању АД „Димничар”, Управни одбор је на седници одржаној 6. августа
2010. године донео следећу

ОДЛУКУ
О ЦЕНАМА ДИМНИЧАРСКИХ УСЛУГА ЗА ДОМАЋИНСТВА У СИСТЕМУ ОБЈЕДИЊЕНЕ НАПЛАТЕ

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ СОПОТ,
ИЗ СОПОТА, КОСМАЈСКИ ТРГ БР. 7
1. Даје се сагласност на Правилник о допуни Правилиника о организацији и систематизацији послова Центра за
културу Сопот, који је донео директор дана 27. маја 2010.
године.
2. Утврђује се да се послови под редним бројем 6. – са
једним извршиоцем, што чини укупно 1 посао са 1 извршиоцем, финансирају из сопствених прихода Центра за културу Сопот.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

I
Утврђује се цена за димничарске услуге за домаћинство
у систему обједињене наплате преко ЈКП „Инфостан” Београд, у износу од 1,30 дин/m2 стамбене површине, са урачунатим ПДВ-ом.
II
Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”,
по добијеној сагласности оснивача, а примењиваће се наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Управни одбор АД „Димничар”
Број 526/10, 6. августа 2010. године

Градоначелник града Београда
Број 110-3025/10-Г, 27. септембра 2010. године

Председник
Божо Прелевић, с. р.

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

Градоначелник града Београда, 28. септембра 2010. године, на основу члана 27. Закона о јавним предузећима
и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07),
члана 23. Закона о комуналним делатностима („Службени
гласник РС”, бр. 16/97 и 42/98) и члана 52. тачка 6. Статута
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08
и 6/10), донео је

Градоначелник града Београда, 28. септембра 2010. године, на основу члана 27. Закона о јавним предузећима
и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07),
члана 23. Закона о комуналним делатностима („Службени
гласник РС”, бр. 16/97 и 42/98) и члана 52. тачка 6. Статута
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08
и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДИМОВОДНИХ И ЛОЖИШНИХ УРЕЂАЈА „ДИМНИЧАР” НА ОДЛУКУ О ЦЕНАМА ДИМНИЧАРСКИХ
УСЛУГА ЗА ДОМАЋИНСТВА У СИСТЕМУ
ОБЈЕДИЊЕНЕ НАПЛАТЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ
И ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ”

1. Даје се сагласност Предузећу за одржавање димоводних и ложишних уређаја „Димничар” на Одлуку о ценама
димничарских услуга за домаћинства у систему обједињене
наплате, број 526/10, коју је донео Управни одбор, на седници одржаној 6. августа 2010. године.
2. Ово решење и Одлуку објавити у „Службеном листу
града Београда”, а одлука се примењује наредног дана од
дана објављивања.
Градоначелник града Београда
Број 38-3062/10-Г, 28. септембра 2010. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

1. Даје се сагласност Јавном комуналном предузећу „Београдске електране” из Београда на Одлуку о изменама и
допунама Одлуке о ценама топлотне енергије ЈКП „Београдске електране”, коју је донео Управни одбор предузећа, под
бројем I-10064/1 од 8. септембра 2010. године.
2. Решење и одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”, а одлука се примењује наредног дана од дана
објављивања.
Градоначелник града Београда
Број 38-3063/10-Г, 28. септембра 2010. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.
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Број 34 – 5

На основу члана 32. Статута ЈКП „Београдске електране”, број I-8976/8 од 26. јула 2001.године, Одлуке о изменама и допунама Статута ЈКП „Београдске електране”, број I-7790/2 oд 27. јула 2005.године, Одлуке о измени и допуни Статута ЈКП „Београдске електране”, бр. 7-14543/1 од 10. септембра 2008. године, и члана 23. Закона о комуналним делатностима („Службени
гласник РС”, бр. 16/97 и 42/98), Управни одбор је на 13. ванредној седници одржаној 8. септембра 2010. године, донео следећу

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЦЕНАМА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА”
БР. 1/2002, 3/2002 – ИСПР., 23/2002, 2/2004, 41/2004, 4/2005 – ИСПР., 27/2005 – ДР. РЕШЕЊЕ, 2/2007 – ДР. РЕШЕЊЕ,
7/2007 ИСПР. ДР. РЕШЕЊА, 36/2008 – ДР. РЕШЕЊЕ И 55/2008 – ДР. РЕШЕЊЕ)
Члан 1.
Члан 3. одлуке мења се и гласи:
„Испоручена топлотна енергија наплаћиваће се по следећим ценама:
За загревање просторија
Ред.
бр.

Категорија
потрошача

1.

2.

1.

Стамбени простор

1.1

ПДВ 8%

1.2

Продајна цена

2.

Остали потрошачи

2.1

ПДВ 8%

2.2

Продајна цена

По мерилу количине топлотне енергије

Према
загреваној
површини

Према
инсталисаној
снази

дин/m2
годишње

дин/кW
годишње

дин/кW
годишње

дин/m2
годишње

дин/кWh

3.

4.

5.

6.

7.

Утрошена
енергија

За инсталисану снагу

Припрема
ПТВ
(топла вода)
дин/m3

8.

715,20

2.053,42

284,46

3,09

81,51

57.22

164,27

22,76

0,25

6,52

772,42

2.217,69

307,22

3,34

88,03

6.100,50

1.854,30

5,05

143,49

488,04

148,34

0,40

11,48

6.588,54

2.002,64

5,45

154,97

Члан 2.
После члана 7. уводи се нови члан 7а, који гласи: „ Када
стамбени објекат пређе на режим редовног грејања у току
грејне сезоне, онда корисници стамбеног простора до краја
обрачунског периода плаћају накнаду за топлотну енергију
по цени добијеној свођењем годишње цене на грејни месец,
односно грејни дан. Цена за грејни месец се добија дељењем
годишње цене са шест месеци, а за грејни дан дељењем месечне цене са 30 дана.
Истеком тог обрачунског периода и уласком у наредни
обрачунски период корисници стамбеног простора плаћају
накнаду за топлотну енергију по цени добијеној дељењем
годишње цене са 12 месеци.
Члан 3.
Трећи став члана 8. мења се и гласи: „ За објекте стамбеног простора из става 1. овог члана инвеститор плаћа накнаду за топлотну енергију по цени из члана 7а ове одлуке и
то од датума преласка на режим редовног грејања до датума
примопредаје.
Члан 4.
За извршење ове одлуке задужује се Организациона целина Маркетинг и продаја.
Члан 5.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”, а примењује се по прибављању решења о давању сагласности од оснивача.
Управни одбор ЈКП „Београдске електране”
Број I-10064/1, 8. септембра 2010. године
Председник
Милорад Дамјановић, с. р.

Градоначелник града Београда, 5. октобра 2010. године,
на основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), члана
23. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 16/97 и 42/98) и члана 52. тачка 6. Статута
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08
и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДОПУНУ ЦЕНОВНИКА
УСЛУГА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС” ЗА ПАРКИРАЊЕ
У ВИШЕЕТАЖНИМ ПАРКИНГ ПРОСТОРИМА, ПОДЗЕМНОМ ПАРКИНГ ПРОСТОРУ „ВУКОВ СПОМЕНИК”,
ГАРАЖАМА СА РЕЗЕРВИСАНИМ ПАРКИНГ МЕСТИМА,
НА ПОСЕБНИМ, ПОВРЕМЕНИМ И ПАРКИРАЛИШТУ
ПО УГОВОРУ „АДА ЦИГАНЛИЈА”
1. Даје се сагласност ЈКП „Паркинг сервис” на допуну
Ценовника услуга за коришћење гаража са резервисаним
паркинг местима број 10-LIII/2, који је усвојио Управни одбор ЈКП „Паркинг сервис”, на седници одржаној 27. септембра 2010. године.
2. Ово решење и Ценовник објавити у „Службеном
листу града Београда”, а Ценовник се примењује наредног
дана од дана објављивања.
Градоначелник града Београда
Број 38-3111/10-Г, 5. октобра 2010. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

Број 34 – 6
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На основу члана 30. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд,
Управни одбор је на седници одржаној 27. септембра 2010. године донео следећу

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС” А ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА У ВИШЕЕТАЖНИМ
ПАРКИНГ ПРОСТОРИМА, ПОДЗЕМНОМ ПАРКИНГ ПРОСТОРУ „ВУКОВ СПОМЕНИК”, ГАРАЖАМА СА РЕЗЕРВИСАНИМ ПАРКИНГ МЕСТИМА, НА ПОСЕБНИМ, ПОВРЕМЕНИМ И ПАРКИРАЛИШТУ ПО УГОВОРУ „АДА
ЦИГАНЛИЈА”
I. Врши се допуна Ценовника услуга за коришћење гаража са резервисаним паркинг местима број 210-XXVII/3 од 10.
новембра 2009. године („Службени лист града Београда”, број 52/09) под редним бројем 6. и гласи
6. ЦЕНОВНИК
УСЛУГА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГАРАЖА СА РЕЗЕРВИСАНИМ ПАРКИНГ МЕСТИМА
– месечни износ у динарима
Опис
I ГРУПА: Милешевска, Радивоја Кораћа, Пожаревачка, Краља Милутина, Балканска и Медаковић II
– паркинг место за путничка возила физичких лица
– паркинг место за путничка возила правних лица
– паркинг место за моторе
– гаражирање са појачним надзором и видео записом
– гаражирање мотора са појачаним надзором и видео записом
II ГРУПА: Центротекстил, Упин, Медаковић I, Јулино брдо, 27. марта бр. 43-45, Душана Вукасовића
бр. 37-43, Кларе Цеткин бр. 1 б, 1 ц, 1 д, 1 х и 1 и у Земуну, Др Ивана Рибара бр. 130,
Акробате Алексића број 7-11 у Земун пољу, Олге Алкалај бр. 2 и Јурија Гагарина 166а
– паркинг место за путничка возила физичких лица
– паркинг место за путничка возила правних лица
– паркинг место за моторе
– гаражирање са појачним надзором и видео-записом
– гаражирање мотора са појачаним надзором и видео-записом

II. Ценовник доставити оснивачу на сагласност.
III. Ценовник се примењује наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
IV. За спровођење ове одлуке задужује се Сектор за паркиралишта и Сектор за финансијско-комерцијалне послове.
Управни одбор ЈКП за јавне гараже
и паркиралишта „Паркинг сервис”
Број 10-LIII/2, 27. септембра 2010. године
Председник
Милан Здравковић, с. р.
На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04),
а у вези са чланом 46. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр.72/09, 81/09) и члана 53. 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 УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ КОСАНЧИЋЕВ ВЕНАЦ, БЛОК ИЗМЕЂУ УЛИЦА: КАРАЂОРЂЕВЕ, ПАРИСКЕ И УЛИЦЕ ВЕЛИКЕ СТЕПЕНИЦЕ,
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
1. Не приступа се стратешкој процени утицаја Измене
и допуне Плана детаљне регулације просторне целине Ко-

Цена
услуге

ПДВ
(18%)

Цена
са порезом

4.398,30
6.284,74
1.118,64
5.847,46
1.391,53

791,70
1.131,26
201,36
1.052,54
250,47

5.190,00
7.416,00
1.320,00
6.900,00
1.642,00

3.347,46
4.788,14
1.118,64
4.871,19
1.391,53

602,54
861,86
201,36
876,81
250,47

3.950,00
5.650,00
1.320,00
5.748,00
1.642,00

санчићев венац, блок између улица: Карађорђеве, Париске
и улице Велике степенице, градска општина Стари град (у
даљем тексту: план), на животну средину.
2. Центар за планирање урбаног развоја – „ЦЕП”, Београд, Захумска бр. 34 приступиће изради нацрта и концепта
плана из члана 1. овог решења, на основу Одлуке о измени
и допуни Плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац, блок између улица: Карађорђеве, Париске
и улице Велике степенице, градска општина Стари град,
коју је донела Скупштина града Београда на седници одржаној 23. марта 2010.године.
3.Границом измене и допуне плана детаљне регулације
обухваћен је део територије градске општине Стари град
дефинисан Карађорђевом, Париском и улицом Велике
степенице, са везама саобраћајница иинфраструктуре до
постојеће, односно планиране мреже, површине оо 1,8 ha.
Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације концпета, изузетно
нацрта плана.
4. Циљ израде измене и допуне Плана детаљне регулације је преиспитивање планираних решења из Плана
детаљне регулације просторне целине Косанчиеве венац
(„Службени лист града Београда”, бр. 37/07) у складу са
Условљеностима дефинисаним Генералним планом Београда 2021. („Службени лист града Београда”, бр. 27/03,
25/05, 34/07, 63/09), дефинисање земљишта јавне намене, стварање планског основа за унапређење постојећих
и изградњу нових садржаја на предметном простору,
обезбеђивање капацитета техничке инфраструктуре за
постојећу и планирану изградњу, очување и побољшање
услова животне средине.
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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 услова 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.
501.2-77/2010-V-04 од 18. јуна 2010.године.
7.Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио је да план не представља оквир за одобравање будућих
развојних пројеката предвиђених прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину у смислу чл.
5. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, број 135/04).
8. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда” и представља саставни део документације плана.
Обр а зложење
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о измени и допуне Плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац, блок између улица: Карађорђеве, Париске и Улице Велике степенице, градска општина
Стари град („Службени лист града Београда, број 7/10).
За носиоца израде плана одређен је Центар за планирање урбаног развоја – ЦЕП из Београда, ул.Захумска бр.
34. Средства за израду измене и допуне Плана детаљне регулације обезбедиће предузеће „ГДГ” д.о.о. из Београда, ул.
Дечанска бр.5.
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 будућих
развојних пројеката одређених прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину и не подлеже обавези
израде стратешке процене утицаја на животну средину у смислу одредбе чл. 5. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04), уз
дописе бр. IX-03– 350.14-18/2010 од 9. августа 2010.године,
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио
је на мишљење Предлог решења о неприступању стратешкој
процени утицаја на животну средину, Секретаријату за заштиту животне средине, Градском заводу за јавно здравље,
ЈКП „Зеленилу Београд”, ЈКП „Београдском водоводу и канализацији”, Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић
Батут”, Заводу за заштиту споменика културе града Београда, ЈВП „Београдводе” и Заводу за заштиту природе Србије.
У остављеном року, Секретаријат за заштиту животне средине, дописом бр. 501.3-35/2010-V-04 од 23. августа
2010. године, и ЈКП „Зеленило-Београд”, дописом бр.VII/3
6795/2 од 31. августа 2010.године доставили су позитивно
мишљење на Предлог решења о неприступању стратешкој
процени утицаја на животну средину 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 културе града Београда, ЈВП „Београдводе” и Завод за заштиту
природе Србије нису доставили тражено мишљење у законском року, у складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
број 135/04) сматра се да су сагласни са Предлогом решења
о неприступању стратешкој процени утицаја на животну
средину предметног плана.
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На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове Градске управе под бр. IX-03-350.14-18/10, 22. септембра 2010.године.
Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Бр. IX-03-350.14-18/10, 22. септембра 2010. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник Републике Србије”, број
135/04), а у вези са чланом 46. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник Републике Србије”, 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 УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА СТАМБЕНОГ НАСЕЉА СТАРО НАСЕЉЕ У ЖЕЛЕЗНИКУ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА
1. Не приступа се стратешкој процени утицаја Плана
детаљне регулације дела стамбеног насеља Старо насеље у
Железнику, градска општина Чукарица (у даљем тексту:
план), на животну средину.
2. ЈУП „Урбанистички завод Београда”, из Београд, Палмотићева бр. 30, приступиће изради нацрта и концепта
плана из члана 1. овог решења, на основу Одлуке о изради
плана детаљне регулације дела стамбеног насеља Старо насеље у Железнику, градска општина Чукарица, коју је донела Скупштина града Београда на седници одржаној 16. децембра 2009. године.
3. Границом Плана детаљне регулације обухваћен је део
територије градске општине Чукарица, дефинисан улицама:
Стевана Филиповића, Лоле Рибара, Свете Милутиновића,
Вука Караџића и спољном регулацијом Железничке реке са
везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 6,5 ha.
Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације концпета, изузетно
нацрта плана.
4. Циљ израде Плана детаљне регулације је преиспитивање
планских решења из Регулационог плана стамбено насеље
Старо насеље у Железнику („Службени лист града Београда”, број 24/95) и преиспитивање планиране регулације улице
Свете Милутиновића, дефинисање јавног интереса, стварање
планских могућности за унапређење коришћења постојећих
и изградњу нових садржаја и обезбеђивање капацитета
техничке инфраструктуре за постојећу и планирану изградњу.
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 услова 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.
501.2-73/2010-V-04 од 10. јуна 2010. године.
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7.Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио је да План не представља оквир за одобравање будућих
развојних пројеката предвиђених прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину у смислу члана 5. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04).
8. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда” и представља саставни део документације плана.
Обр а зложење
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације дела стамбеног насеља Старо насеље у Железнику, градска општина Чукарица
(„Службени лист града Београда, број. 57/09).
За носиоца израде плана одређен је ЈУП „Урбанистички
завод Београда”, Палмотићева бр. 30. Средства за израду
плана детаљне регулације обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Његошева бр. 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 будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује процена утицаја
на животну средину и не подлеже обавези израде стратешке
процене утицаја на животну средину 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 утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04), уз
дописе бр. IX-03– 350.14-19/2010 од 10. августа 2010.године,
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио
је на мишљење Предлог решења о неприступању стратешкој
процени утицаја на животну средину, Секретаријату за заштиту животне средине, Градском заводу за јавно здравље,
ЈКП „Зеленилу Београд”, ЈКП „Београдском водоводу и канализацији”, Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић
Батут”, Заводу за заштиту споменика културе града Београда, ЈВП „Београдводе” и Заводу за заштиту природе Србије.
У остављеном року, Секретаријат за заштиту животне средине, дописом бр. 501.3-36/2010-V-04 од 23. августа 2010. годи-
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не, ЈКП „Зеленило – Београд”, дописом бр. 6796/2 од 02. септембра 2010.године и Завод за заштиту природе Србије, дописом
бр. 03-2059/2 од 10. септембра 2010.године доставили су позитивно мишљење на Предлог решења о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину 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 културе 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 сагласни са Предлогом решења о неприступању стратешкој
процени утицаја на животну средину предметног плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је Решење
као у диспозитиву.
Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове Градске управе под бр: IX-03-350.14-19/10, 22. септембра 2010.године.
Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Бр. IX-03-350.14-19/10, 22. септембра 2010. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.

ПОКА ЗАТЕ Љ
РАСТА ЦЕНА НА МАЛО У СЕПТЕМБРУ 2010. ГОДИНЕ
Завод за информатику и статистику обавештава кориснике да раст цена на мало у септембру 2010. године износи 0,9% у односу на претходни месец.
Град Београд – Градска управа града Београда
Завод за информатику и статистику
Бр. 053-23/10-XVII-01, 30. септембра 2010. године
Директор
Слободан Карановић, с. р.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ВРАЧАР

ЗЕМУН

Скупштина градске општине Врачар, на седници одржаној
16. септембра 2010. године, на основу члана 46. став 1. тачка 8.
и става 6. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС”, број 129/2007 и 34/2010 – одлука Уставног суда) и члана
15. став 1. тачка 17. Статута градске општине Врачар („Службени лист града Београда”, бр. 45/2008 и 17/2010) донела је

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 1.
октобра 2010. године, на основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона
о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07) и
члана 16. тачка 18. Статута градске општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 14/09, 45/09 и 12/10), донела је

ОД Л У КУ

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине градске општине Врачар Антуна Дајча, са изборне листе
Врачар за европску Србију – Борис Тадић.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општина Врачар
Број 96-53/2010-VIII/1, 16. септембра 2010. године
Заменик
Александар Драшковић, с.р.

ОДЛУКУ

1. Утврђује се да је Мирославу Шутићу, одборнику
Скупштине градске општине Земун, изабраном на изборима
одржаним 7. јуна 2009. године, са изборне листе Српска напредна странка – Томислав Николић, престао мандат одборника пре истека времена на које је изабран, подношењем оставке.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-1119/2010-II/21, 1. октобра 2010. године
Председник
Бранислав Тутеш, с. р.
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Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 1. октобра 2010. године, на основу члана 16. став 1. тачка 18. Статута градске општине Земун („Службени лист
града Београда”, бр. 14/09, 45/09 и 12/10) и члана 13. став 1.
Одлуке о установљењу јавних признања градске општине
Земун („Службени лист града Београда”, бр. 16/05, 6/06 и
45/09), донела је

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 1. октобра 2010. године, на основу члана 16. став
1. тачка 18. Статута градске општине Земун („Службени
лист града Београда”, бр. 14/09, 45/09 и 12/10) и члана 13.
став 1. Одлуке о установљењу јавних признања градске
општине Земун („Службени лист града Београда”, бр.
16/05, 6/06 и 45/09), донела је

ОД Л У КУ

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ ЗА ГРАЂАНСКЕ ЗАСЛУГЕ
СА МЕДАЉОМ – ЗАСЛУЖНИ ГРАЂАНИН ЗЕМУНА
КАЛИНИ КОВАЧЕВИЋ

О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ ЗА ГРАЂАНСКЕ ЗАСЛУГЕ
СА МЕДАЉОМ – ЗАСЛУЖНИ ГРАЂАНИН ЗЕМУНА
НОВИЦИ ВЕЛИЧКОВИЋУ

Члан 1.

Члан 1.

Додељује се Повеља за грађанске заслуге са медаљом –
заслужни грађанин Земуна Калини Ковачевић за посебне
заслуге у развоју градске општине Земун и значајна остварења у области културе и уметности.

Додељује се Повеља за грађанске заслуге са медаљом
– заслужни грађанин Земуна Новици Величковићу за посебне заслуге у развоју градске општине Земун и значајна
остварења у области спорта.

Члан 2.

Члан 2.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Земун
Број 06-1103/2010-II/21, 1. октобра 2010. године

Скупштина градске општине Земун
Број 06-1105/2010-II/21, 1. октобра 2010. године

Председник
Бранислав Тутуш, с. р.

Председник
Бранислав Тутуш, с. р.

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 1. октобра 2010. године, на основу члана 16. став
1. тачка 18. Статута градске општине Земун („Службени
лист града Београда”, бр. 14/09, 45/09 и 12/10) и члана 13.
став 1. Одлуке о установљењу јавних признања градске
општине Земун („Службени лист града Београда”, бр.
16/05, 6/06 и 45/09), донела је

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 1. октобра 2010. године, на основу члана 16. став
1. тачка 18. Статута градске општине Земун („Службени
лист града Београда”, бр. 14/09, 45/09 и 12/10) и члана 13.
став 1. Одлуке о установљењу јавних признања градске
општине Земун („Службени лист града Београда”, бр.
16/05, 6/06 и 45/09), донела је

ОД Л У КУ

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ ЗА ГРАЂАНСКЕ ЗАСЛУГЕ
СА МЕДАЉОМ – ЗАСЛУЖНИ ГРАЂАНИН ЗЕМУНА
ДЕЈАНУ СТАНКОВИЋУ

О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ ЗА ГРАЂАНСКЕ ЗАСЛУГЕ
СА МЕДАЉОМ – ЗАСЛУЖНИ ГРАЂАНИН ЗЕМУНА
ПРОФ. ДР СТЕВИ ПЉЕШИ

Члан 1.

Члан 1.

Додељује се Повеља за грађанске заслуге са медаљом –
заслужни грађанин Земуна Дејану Станковићу за посебне
заслуге у развоју градске општине Земун и значајна остварења у области спорта.

Додељује се Повеља за грађанске заслуге са медаљом –
заслужни грађанин Земуна проф. др Стеви Пљеши за посебне заслуге у развоју градске општине Земун и значајна
остварења у области здравства.

Члан 2.

Члан 2.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Земун
Број 06-1104/2010-II/21, 1. октобра 2010. године

Скупштина градске општине Земун
Број 06-1106/2010-II/21, 1. октобра 2010. године

Председник
Бранислав Тутуш, с. р.

Председник
Бранислав Тутуш, с. р.

Број 34 – 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној
1. октобра 2010. године, на основу члана 16. став 1. тачка 18.
Статута градске општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 14/09, 45/09 и 12/10) и члана 13. став 1. Одлуке о установљењу јавних признања градске општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 16/05, 6/06 и 45/09), донела је

ОД Л У КУ

11. октобар 2010.

Кошевићу за посебне заслуге у развоју градске општине Земун и значајна остварења у области духовности.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-1109/2010-II/21, 1. октобра 2010. године

О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ ЗА ГРАЂАНСКЕ ЗАСЛУГЕ
СА МЕДАЉОМ – ЗАСЛУЖНИ ГРАЂАНИН ЗЕМУНА
ПОРОДИЦИ ЈЕЛИЋ – ЈУ ГРУПИ
Члан 1.
Додељује се Повеља за грађанске заслуге са медаљом –
заслужни грађанин Земуна породици Јелић– ЈУ ГРУПИ за
посебне заслуге у развоју градске општине Земун и значајна
остварења у области културе и уметности.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-1107/2010-II/21, 1. октобра 2010. године
Председник
Бранислав Тутуш, с. р.
Скупштина градске општине Земун на седници одржаној
1. октобра 2010. године, на основу члана 16. став 1. тачка 18.
Статута градске општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 14/09, 45/09 и 12/10) и члана 13. став 1. Одлуке о установљењу јавних признања градске општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 16/05, 6/06 и 45/09), донела је

ОД Л У КУ
О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ ЗА ГРАЂАНСКЕ ЗАСЛУГЕ
СА МЕДАЉОМ – ЗАСЛУЖНИ ГРАЂАНИН ЗЕМУНА
МИРОЉУБУ МОСУРОВИЋУ
Члан 1.
Додељује се Повеља за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Мирољубу Mосуровићу за посебне
заслуге у развоју градске општине Земун и значајна остварења у области просвете.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-1108/2010-II/21, 1. октобра 2010. године
Председник
Бранислав Тутуш, с. р.
Скупштина градске општине Земун на седници одржаној
1. октобра 2010. године, на основу члана 16. став 1. тачка 18.
Статута градске општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 14/09, 45/09 и 12/10) и члана 13. став 1. Одлуке о установљењу јавних признања градске општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 16/05, 6/06 и 45/09), донела је

ОД Л У КУ
О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ ЗА ГРАЂАНСКЕ ЗАСЛУГЕ
СА МЕДАЉОМ – ЗАСЛУЖНИ ГРАЂАНИН ЗЕМУНА
ПРОТОЈЕРЕЈУ СТАВРОФОРУ ЈОВАНУ КОШЕВИЋУ
Члан 1.
Додељује се Повеља за грађанске заслуге са медаљом –
заслужни грађанин Земуна протојереју ставрофору Јовану

Председник
Бранислав Тутуш, с. р.
Скупштина градске општине Земун на седници одржаној
1. октобра 2010. године, на основу члана 16. став 1. тачка 18.
Статута градске општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 14/09, 45/09 и 12/10) и члана 13. став 1. Одлуке о установљењу јавних признања градске општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 16/05, 6/06 и 45/09), донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ ЗА ГРАЂАНСКЕ ЗАСЛУГЕ
СА МЕДАЉОМ – ЗАСЛУЖНИ ГРАЂАНИН ЗЕМУНА
ВОЈИСЛАВУ ВАСОВИЋУ
Члан 1.
Додељује се Повеља за грађанске заслуге са медаљом –
заслужни грађанин Земуна Војиславу Васовићу за посебне
заслуге у развоју градске општине Земун и значајна остварења у области привреде и друштвеног ангажовања.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-1110/2010-II/21, 1. октобра 2010. године
Председник
Бранислав Тутуш, с. р.
Скупштина градске општине Земун на седници одржаној
1. октобра 2010. године, на основу члана 16. став 1. тачка 18.
Статута градске општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 14/09, 45/09 и 12/10) и члана 13. став 1. Одлуке о установљењу јавних признања градске општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 16/05, 6/06 и 45/09), донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ ЗА ГРАЂАНСКЕ ЗАСЛУГЕ
СА МЕДАЉОМ – ЗАСЛУЖНИ ГРАЂАНИН ЗЕМУНА
ДРАГОЉУБУ КОЧОВИЋУ
Члан 1.
Додељује се Повеља за грађанске заслуге са медаљом –
заслужни грађанин Земуна Драгољубу Кочовићу за посебне
заслуге у развоју градске општине Земун и значајна остварења у области спорта.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-1111/2010-II/21, 1. октобра 2010. године
Председник
Бранислав Тутуш, с. р.

11. октобар 2010.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 34 – 11

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 1. октобра 2010. године, на основу члана 16. став 1. тачка 18. Статута градске општине Земун („Службени лист
града Београда”, бр. 14/09, 45/09 и 12/10) и члана 13. став
1. Одлуке о установљењу јавних признања градске општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 16/05, 6/06
и 45/09), донела је

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној
1. октобра 20010. године, на основу члана 16. став 1. тачка 18.
Статута градске општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 14/09, 45/09 и 12/10) и члана 13. став 1. Одлуке о установљењу јавних признања градске општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 16/05, 6/06 и 45/09), донела је

ОД Л У КУ

О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ О ПРИЈАТЕЉСТВУ СА КЉУЧЕМ
ЗЕМУНА БИБЛИОТЕЦИ „СВЕТИ САВА’’

О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ ЗА ГРАЂАНСКЕ ЗАСЛУГЕ
СА МЕДАЉОМ – ЗАСЛУЖНИ ГРАЂАНИН ЗЕМУНА
ЗВОНИМИРУ БИРУ
Члан 1.
Додељује се Повеља за грађанске заслуге са медаљом –
заслужни грађанин Земуна Звонимиру Биру за посебне
заслуге у развоју градске општине Земун и значајна остварења у области привреде и хуманитарног рада.

ОДЛУКУ

Члан 1.
Додељује се Повеља о пријатељству са кључем Земуна
Библиотеци „Свети Сава’’ за посебне заслуге на унапређењу
сарадње и развоја градске општине Земун.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-1114/2010-II/21, 1. октобра 2010. године

Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-1112/2010-II/21, 1. октобра 2010. године
Председник
Бранислав Тутуш, с. р.

Председник
Бранислав Тутуш, с. р.
Скупштина градске општине Земун, на седници одржаној
1. октобра 20010. године, на основу члана 16. став 1. тачка 18.
Статута градске општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 14/09, 45/09 и 12/10) и члана 13. став 1. Одлуке о установљењу јавних признања градске општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 16/05, 6/06 и 45/09), донела је

ОДЛУКУ
Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 1. октобра 2010. године, на основу члана 16. став 1. тачка 18. Статута градске општине Земун („Службени лист
града Београда”, бр. 14/09, 45/09 и 12/10) и члана 13. став
1. Одлуке о установљењу јавних признања градске општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 16/05, 6/06
и 45/09), донела је

ОД Л У КУ
О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ О ЈАВНОМ ПРИЗНАЊУ
СА МЕДАЉОМ – ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ЗЕМУНА
Њ.Е. АРТУРУ КОЛУ
Члан 1.
Додељује се Повеља о јавном признању са медаљом
– почасни грађанин Земуна Њ.Е. Артуру Колу, амбасадору Државе Израел у Републици Србији за изванредан допринос укупном развоју градске општине Земун
и унапређењу пријатељства и сарадње са градовима у
земљи и иностранству.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-1113/2010-II/21, 1. октобра 2010. године
Председник
Бранислав Тутуш, с. р.

О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ О ПРИЈАТЕЉСТВУ СА КЉУЧЕМ
ЗЕМУНА ФАРМАЦЕУТСКОЈ КОМПАНИЈИ
„ГАЛЕНИКА” АД
Члан 1.
Додељује се Повеља о пријатељству са кључем Земуна
Фармацеутској компанији „Галеника’’ а.д. за посебне заслуге на унапређењу сарадње и развоја градске општине Земун.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-1115/2010-II/21, 1. октобра 2010. године
Председник
Бранислав Тутуш, с. р.
Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 1. октобра 2010. године, на основу члана 16. тачка 10.
Статута градске општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 14/09, 45/09 и 12/10) и члана 12. Решења о оснивању јавног предузећа („Службени лист града Београда”, бр.
23/01,16/04 и 45/09), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
ЗЕМУН”
1. Разрешавају се дужности у Управном одбору Јавног
предузећа „Пословни простор Земун”.

Број 34 – 12
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– Драган Вукоичић, председник,
– Зорана Дринчевић, члан.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-1117/2010-II/21, 1. октобра 2010. године
Председник
Бранислав Тутуш, с. р.

11. октобар 2010.

РАКОВИЦА
Скупштина градске општине Раковица на седници
одржаној 9. септембра 2010. године, на основу члана 19.
Статута градске општине Раковица („Службени лист града Београда”, бр. 45/08 и 10/10) и члана 94. Пословника
Скупштине градске општине Раковица („Службени лист
града Београда”, број 54/08) донела је

ОДЛУКУ
Скупштинa градске општине Земун на седници одржаној 1. октобра 2010. године, на основу члана 16. тачка 10.
Статута градске општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 14/09, 45/09 и 12/10) и члана 12. Решења о оснивању јавног предузећа („Службени лист града Београда”, бр.
23/01,16/04 и 45/09), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
ЗЕМУН”
1. Именују се у Управни одбор Јавног предузећа „Пословни простор Земун”, на период од четири године:
за председника
– Звездан Бабовић,
за члана
– Нада Илић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-1118/2010-II/21, 1. октобра 2010. године

О ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
РАКОВИЦА
1. Приступа се изради стратегије развоја градске општине Раковица (у даљем тексту: стратегија).
2. Стратегија се израђује и доноси за период 2011–2021.
године.
3. Обавезује се Дарко Роган, председник Скупштине
градске општине Раковица, да формира радну групу за израду нацрта стратегије.
4. Рок за израду стратегије је шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
5. Средства за израду стратегије обезбеђују се у буџету
градске општине Раковица.
6. Јавни увид у нацрт стратегије у трајању од 30 дана
обавиће се у просторијама месних заједница, а у току јавног
увида одржаће се јавне трибине.
7. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Раковица
Број 06-40/2010-IV, 9. септембра 2010. године

Председник
Бранислав Тутуш, с. р.

Председник
Дарко Роган, с. р.

Скупштина градске општине Раковица на седници одржаној 9. септембра 2010.године, на основу члана 43. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/09), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”,
брoj 129/07) и члана 42. Статута градске општине Раковица („Службени лист града Београда”, бр. 45/08 и 10/10) донела је

ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА ЗА 2010. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине Раковица за 2010.годину („Службени лист града Београда”, бр. 62/09) у члану 1.
мења се табела примања и издатакa буџета тако да гласи:
у динарима
А. Примања и издаци буџета
1
I Укупна примања
Текући приходи
1. Порески приходи
1.1. Порез на доходак , добит и капиталне добитке
1.2. Порез на имовину
1.3. Порез на добра и услуге (ПДВ и акцизе)

План
за 2010. годину
3
602.657.185,75
506.657.185,75
357.748.000,00
4.271.000,00
259.188.000,00
59.289.000,00

11. октобар 2010.
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1
1.5. Други порези
2. Непорески приход, од чега:
2.1. Приходи од имовине, од тога:
– наплаћене камате
– закуп непроизводне имовине
2.2. Приходи од продаје добара и услуга
закуп (ПП)
општинске административне таксе
приходи општинских органа управе
2.3. Новчане казне и одузета имовинска корист
2.4. Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица
2.5. Мешовити и неодређени приходи
2.6. Приходи из буџета
3. Примања од продаје нефинансијске имовине
4. Донације
5. Трансфери
II Укупни издаци
Текући расходи
1. Расходи за запослене
2. Коришћење роба и услуга
3. Отплата камата
4. Субвенције
5. Права из социјалног осигурања
6. Остали расходи
Текући трансфери
Капитални расходи
Капитални трансфери
Издаци за набавку финансијске имовине
III Буџетски суфицит (буџетски дефицит) (I– II)
Примарни суфицит (дефицит) (укупни приходи умањени за наплаћене камате минус укупни расходи умањени за
плаћене камате)
Укупни фискални резултат (III+VI)
IV Примања по основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине
V Издаци по основу датих позајмица и набавке финансијске имовине
VI Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине минус издаци по основу датих кредита и
набавке финансијске имовине (IV-V)
Ц. Задуживање и отплата дуга
VII Примања од задуживања
1.Примања од домаћих задуживања
2.Примања од иностраног задуживања
VIII Отплата главнице
1.Отплата главнице домаћим кредиторима
2.Отплата главнице ситним кредиторима
IX Промена стања на рачуну (III+VI+VII-VIII)
X Нето финансирање (VI+VII-VIII– IX=-III)

Члан 2.
У члану 2. тачка 1. мења се и гласи:
„прилива у износу од 644.864.442,09 динара: текућих
прихода 506.657.185,75 динара и текућих примања од продаје нефинансијске имовине 96.000.000,00 динара и вишка
прихода из ранијих година 42.207.256,34 динара”
Тачка 2. мења се и гласи:
„Одлива у укупном износу 644.864.442,09 динара: текућих расхода 432.046.254,66 динара и издатака за основна
средства 212.818.187,43 динара.
Иза тачке 2.додаје се тачка 3.која гласи:
„Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу 42.207.256,34 динара, распоредиће се на:

Број 34 – 13
3
35.000.000,00
17.489.046,61
7.850.000,00
5.000.000,00
2.850.000,00
8.995.000,00
6.698.000,00
1.480.000,00
817.000,00
380.000,00
164.046,61
100.000,00
96.000.000,00
131.420.139,14
644.864.442,09
432.046.254,66
206.388.030,00
126.136.871,08

3.204.430,00
56.316.923,58
40.000.000,00
212.818.187,43

-42.207.256,34
-47.207.256,34
-42.207.256,34

0,00

0,00

0,00

-42.207.256,34
42.207.256,34

1. текуће расхода код општинске управе на функционалној класификацији 130-опште услуге 38.836.141,83 динара
на економским класификацијама:
421
423
425
481
482

стални трошкпови
услуге по уговору
текуће поправке и одржавање
дотације невладин.организац.
порези, обавезне таксе и казне

441.393,68 динара
326.802,28 динара
1.573.522,70 динара
61.275,58 динара
573.404,00 динара

2. издаци за основна средства код општинске управе на функционалној класификацији 130 – опште услуге
35.859.743,59 динара, на економским класификацијама;

Број 34 – 14
511
512
515
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зграде и грађ.објекти
машине и опрема
нематеријална имовина

15.396.548,30 динара
7.479.493,42 динара
12.983.701,87 динара

3. издаци за основна средства код општинске управе на
функционалној класификацији 610 – стамбени развој
511

зграде и грађ. објекти

209.897,34 динара

4.на функционалној класификацији 090 – социјална
заштита некласификована на другом месту, на:
472

накнада за соц. заш. из буџета

2.661.000,00 динара

5. на функционалној класификацији 810 – услуге рекреације
и спорта (део за Канцеларију за младе), 36.121,00 динара на:

421
423

11. октобар 2010.

стални трошкови
услуге по уговору

10.000,00 динара
26.121,00 динара

6.на функционалној класификацији 560 – заштита животне средине некласификоване на другом месту 432.586,64
динара на:
425
511

текући поправ. и одржавање
зграде и грађ. објекти

340.155,64 динара
92.431,00 динара

Члан 3.
Члан 7. мења се и гласи: „Средства буџета распоређују
се по наменама и користицима: рачуну прихода и примања,
расхода и издатака:

II. ПОСЕБАН ДЕО

Раздео

Глава

Економска
класификација

Функција

Извори
финансирања

у динарима

1

2

3

4

5

1
111

Опис

6
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Извршни и законодавни органи

411

Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

Средства из
буџета (О1)

Приходи
од продаје
станова (О9)

Вишак прихода
из ранијих
година(13)

Укупна
средства

8

9

10

11

29.563.360,00

29.563.360,00

4.985.415,00

4.985.415,00

415

Накнаде трошкова за запослене

870.000,00

870.000,00

417

Посланички додатак

3.850.000,00

3.850.000,00

422

Трошкови путовања

300.000,00

300.000,00

423

Услуге по уговору

7.092.000,00

7.092.000,00

приходи из буџета

46.660.775,00

46.660.775,00

Укупно за функцију 111

46.660.775,00

46.660.775,00

приходи из буџета

46.660.775,00

46.660.775,00

Укупно за раздео 1

46.660.775,00

46.660.775,00

120.019.435,25

120.019.435,25

21.750.863,42

21.750.863,42

Извори финансирања за функцију 111
.01

Извори финансирања за раздео 1
.01

2

ОПШТИНСКА УПРАВА
130

Oпште услуге

411

Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

414

Социјална давања запосленима

415

Накнаде трошкова за запослене

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање

426

Материјал

481

Дотације невладиним организацијама

482

Порези, обавезне таксе и казне

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

499

Средства резерве

120.000,00

120.000,00

19.798.956,33

19.798.956,33

5.430.000,00
23.284.903,64

5.430.000,00
441.393,68

23.726.297,32

326.802,28

67.231.264,89

1.573.522,70

11.573.522,70

600.000,00
66.904.462,61

600.000,00

500.000,00
10.000.000,00

500.000,00

6.500.000,00

6.500.000,00

500.000,00

61.275,58

561.275,58

3.536.670,00

573.404,00

4.110.074,00

100.000,00

100.000,00

31.688.000,00

31.688.000,00
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1

2

3

4
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5

6
1. стална резерва

Број 34 – 15

8

9

10

400.000,00

11
400.000,00

2. текућа резерва, од тога за:

31.288.000,00

511

Зграде и грађевински објекти

44.676.115,50

15.396.548,30

31.288.000,00
60.072.663,80

512

Машине и опрема

30.000.000,00

7.479.493,43

37.479.493,43

515

Немат.имовина

6.000.000,00

12.983.701,87

18.983.701,87

Извори финансирања за функцију 130
.01

приходи из буџета

13

Вишак прихода из ранијих година

430.245.548,59
38.836.141,83

38.836.141,83

391.409.406,75

38.836.141,83

430.245.548,59

543.430,00

2.661.000,00

3.204.430,00

приходи из буџета

543.430,00

2.661.000,00

3.204.430,00

Укупно за функцију 090

543.430,00

2.661.000,00

3.204.430,00

Укупно за функцију 130
.090

391.409.406,75

Социјална заштита некласификована на другом месту

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 090
.01

610

Стамбени развој

421

Стални трошкови

511

Зграде и грађевински објекти

20.000,00

20.000,00

95.980.000,00

209.897,34

96.189.897,34

Извори финансирања за функцију 610
о9

примања од продаје нефинансијске имовине

0,00

96.000.000,00

209.897,34

96.209.897,34

Укупно за функцију 610

0,00

96.000.000,00

209.897,34

96.209.897,34

Извори финансирања за главу 2.0
.01

приходи из буџета

.09

Приходи од продаје станова

13

Вишак прихода из ранијих година
Свега глава 2.0

.2.1

391.952.836,75

521.856.650,93
96.000.000,00

96.000.000,00
209.897,34

391.952.836,75

96.000.000,00

209.897,34
521.856.650,93

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

421

Стални трошкови

1.370.000,00

423

Услуге по уговору

29.000,00

31.509,53

1.401.509,53
29.000,00

425

Текуће поправке и одржавање

100.000,00

100.000,00

482

Порези, обавезне таксе и казне

1.000,00

1.000,00

Извори финансирања за функцију 160
.01

приходи из буџета

13

Вишак прихода из ранијих година
Укупно за функцију 160

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00
31.509,53

31.509,53

31.509,53

1.531.509,53

Извори финансирања за главу 2.1
.01

приходи из буџета

13

Вишак прихода из ранијих година
Свега глава 2.1

.2.2

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00
31.509,53

31.509,53

31.509,53

1.531.509,53

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
912

Основно образовање

463
.01

.01

.2.3

Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти

40.000.000,00

40.000.000,00

приходи из буџета

40.000.000,00

40.000.000,00

Укупно за функцију 912

40.000.000,00

40.000.000,00

приходи из буџета

40.000.000,00

40.000.000,00

Свега глава 2.2

40.000.000,00

40.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

КУЛТУРА
820

Услуге културе
481

Дотације невладиним организацијама

Број 34 – 16
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5

6

8
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9

10

11

Извори финансирања за функцију 820
.01

приходи из буџета

3.000.000,00

3.000.000,00

Укупно за функцију 820

3.000.000,00

3.000.000,00

приходи из буџета

3.000.000,00

3.000.000,00

Свега глава 2.3

3.000.000,00

3.000.000,00

Извори финансирања за главу 2.3
.01

.2.4

СПОРТ И АКТИВНОСТИ ОМЛАДИНЕ
810

Услуге рекреације и спорта
421

Стални трошкови

10.000,00

10.000,00

423

Услуге по уговору

26.121,00

26.121,00

481

Дотације невладиним организацијама

.01

16.856.574,00

16.856.574,00

Задовољавање потреба грађана у области спорта

9.777.000,00

9.777.000,00

Рад омладинских организација и реализација програма за младе

7.079.574,00

7.079.574,00

16.856.574,00

приходи из буџета

16.892.695,00

Укупно за функцију 810

16.856.574,00

36.121,00

16.892.695,00

.01

приходи из буџета

16.856.574,00

36.121,00

16.892.695,00

13

Вишак прихода из ранијих година

36.121,00

Свега глава 2.4
.2.5.

36.121,00

560

16.856.574,00

36.121,00

16.892.695,00

Заштита животне средине некласификоване на другом месту

424

Специјализоване услуге

425

Текућ.попра.и одржав.

426

Материјал

511

Зграде и грађев.објек
13

3.187.000,00

3.187.000,00
340.155,64

3.500.000,00

340.155,64
3.500.000,00

Вишак прихода из ранијих година

92.431,00

92.431,00

432.586,64

432.586,64

Укупно за функцију 560

6.687.000,00

432.586,64

7.119.586,64

Свега глава 2.6

6.687.000,00

432.586,64

7.119.586,64

Извори финансирања за раздео 2:
.01

приходи из буџета

.04

сопствени приходи буџетскиих корисника

459.996.410,75

о9

примања од продаје нефинансијске имовине

13

Вишак прихода из ранијих година

598.203.703,10
0,00
96.000.000,00

Укупно за раздео 2

459.996.410,75

96.000.000,00

96.000.000,00
42.207.256,34

42.207.256,34

42.207.256,34

598.203.703,10

Укупно извори финансирања:
.01

приходи из буџета

о9

примања од продаје нефинансијске имовине

506.657.185,75

13

Вишак прихода из ранијих година

506.657.185,75
96.000.000,00

96.000.000,00
42.207.256,34

УКУПНО

506.657.185,75

96.000.000,00

42.207.256,34

644.864.442,09

Члан 4.
Ову одлуку доставити Министарству финансија Републике Србије и објавити у „Службеном листу града Београда”.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Раковица
Број 06-40/2010-IV, 9. септембра 2010. године
Председник
Дарко Роган, с. р.

11. октобар 2010.
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Број 34 – 17

Скупштина градске општине Раковица на седници одржаној 9. септембра 2010. године, на основу члана 19. Статута градске општине Раковица („Службени лист града
Београда”, 45/08), члана 13. Одлуке о установљавању јавних признања општине Раковица („Службени лист града
Београда” бр. 14/05, 2/07, 16/09) и члана 94. Пословника
Скупштине градске општине Раковица („Службени лист
града Београда” бр. 57/08, ), донела је

Весна Басара учитељица ОШ „14. октобар”, за допринос
развоју музичке културе код деце школског узраста.
Александра Станковић наставник музичке културе ОШ
„14. октобар” за допринос развоју музичке културе код деце
школског узраста.
Александра Костић, ученица за изузетне резултате постигнуте у области српског језика.

ОД Л У КУ

Област културе
Маријана Бутулија, професор за изузетно ангажовање
на очувању Српске традиције и обичаја.

О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
РАКОВИЦА
Скупштина градске општине Раковица као јавно признање општине у 2010. години, додељује:
Повеље градске општине Раковица
Област културе
Певачко друштво „Прело” за изузетну афирмацију културе и међукултурну сарадњу младих са општине Раковица.
Област образовно-васпитна
Основна школа „14. октобар” поводом 160 година
постојања и образовно-васпитног рада у Раковици.
Министарство унутрашњих послова Републике Србије
– Управа за информационе технологије за учешће у пројекту безбедне школе на територији ГО Раковица
„Телеком-Србија – Дирекција за комерцијалне послове” за обезбеђење 3Г модем интернета првацима основних школа на територији ГО Раковица за школску
2009/2010. годину
Област технологије
СББ – Српске кабловске мреже за вишегодишњу успешну сарадњу на имплементацији нових технологија.

Област спорта
Тина Колунџић за постигнуте изузетне резултате и
афирмацију рукометног спорта.
Нина Колунџић за постигнуте изузетне резултате и
афирмацију рукометног спорта.
Јелена Миливојчевић за постигнуте изузетне резултате у
каратеу и афирмацију спорта.
Марија Познановић за постигнуте изузетне резултате у
Олимпијском борилачком спорту теквондо.
Хуманитарна област
Милош Јовановић, власник ресторана „Чачанин” за
учествовање у многим хуманитарним акцијама на општини
Раковица.
Драгана Стоисављевић за изузетно залагање и вишегодишњи рад у решавању проблема бораца на општини
Раковица.
Комунална област
Владимир Косовац дипл. инж. грађ. у Институту за путеве а.д., за изузетно ангажовање на асфалтирању улица на
територији општине Раковица.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу грда Београда”.

Захвалнице градске општине Раковица
Област образовно-васпитна
Одељење IV/2 ОШ „14. октобар” за изузетне резултате
постигнуте у области музичке културе.

Скупштина градске општине Раковица
Број 06-40/2010-IV, 9. септембра 2010. године
Председник
Дарко Роган, с. р.

ГРОЦКА
Скупштина општине Гроцка на седници одржаној 15. септембра 2010. године, на основу члана 47. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, број 54/2009), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број
129/07) и чл. 17. и 24. Статута градске општине Гроцка („Службени лист града Београда”, бр.42/08 и 17/10), донела је

ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА 2010. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Члан 1. Одлуке о буџету општине Гроцка за 2010. годину („Службени лист града Београда”, бр. 62/I/09, 17/10 и 26/10”,
мења се и гласи:
А

Примања и издаци буџета општине

I

Укупна примања

7+8

658.379.000

Текући приходи

7

577.261.000

1.

Економ. класификација

Уступљени приходи
Порез на доходак грађана

Средства из буџета

577.261.000
711

189.722.000

Број 34 – 18

2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Порез на имовину и наслеђе и поклон

713

Локалне комуналне таксе

714,741

57.474.000

Накнаде

714

21.314.000

Законски трансфери града

733

192.164.000

Изворни приходи

1.

116.587.000

81.118.000

Таксе

II

11. октобар 2010.

742

1.215.000

Накнаде

741

51.526.000

Камате

7411

174.000

Закуп

7421

5.475.000

Новчане казне

743

Мешовити и остали приходи

742,744,745,771

Укупни издаци

4+5

721.219.861

Текући расходи

4

570.069.861

Расходи за запослене

41

184.860.000

712.000
22.016.000

2.

Коришћење роба и услуга

42

175.159.861

3.

Отплата камата

44

35.000.000

4.

Субвенције

45

126.400.000

5.

Текући трансфери

46

21.297.000

6.

Издаци за социјалну заштиту

47

3.600.000

7.

Остали расходи

48,49

8.

Капитални расходи-издаци за

5

23.753.000

III

Буџетски суфицит– дефицит I– II

(7+8)-(4+5)

62.840.861

Примарни суфицит-дефицит буџетски суфицит-дефицит коригован
за износ камата
Укупни фискални резултат III+VI

(7+8-7411) – (4+5-44)

28.672.861

151.150.000

Финансијску имовину

Б

62.840.861

IV

Примања и издаци по основу продаје и набавке финансијске имовине
и датих кредита
Примања по основу продаје финансијске имовине и отплате датих кредита

92

V

Издаци по основу датих позајмица и набавке финансијске имовине

62

VI

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

92-62

В
VII

Примања од задуживања

91

100.000.000

1.

Примања од домаћих задуживања

911

100.000.000

VIII Отплата главнице

61

42.000.000

1.

Отплата главнице домаћим кредиторима

611

42.000.000

IX

Промена стања на рачуну III +VI+ VII– VIII

Х

Нето финансирање VI + VII– VIII– IX=III

120.840.861
62.840.861

Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
Буџет општине Гроцка за 2010. годину састоји се од:
1.

Примања у износу од

658.379.000

2.

Издатака у износу од

721.219.861

3.

Буџетског дефицита у износу од

62.840.861

Члан 3.
У чл. 3. износ од „61.140.861”, замењује се износом од
„62.840.861”
Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:

Приходи буџета из члана 1. ове одлуке распоређују се:
– за наменску потрошњу
417.745.555 динара
– за капитална улагања
35.000.000 динара
– за пренете функције
35.697.000 динара
– за класичну потрошњу
274.777.306 динара
Члан 5.
У члану 8. износ од „864.000”, замењује се износом
„664.000”
Члан 6.
У члану 9. табела у којој су планирани приходи и примања буџета, мења се и гласи:

11. октобар 2010.
Економска
класификација
311712
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Извори прихода и примања

Пренета, неутрошена средства за посебне намене

Број 34 – 19
Износ
4.840.861

I Tекући приходи
711000

Порез на доходак, добит и капиталне добитке

711110

Порез на зараде

711120

Порез на приходе од самосталне делатности

51.724.000

711143

Порез на приходе од непокретности

19.453.000

711146

Порез на доходак од пољопривреде

112.227.000

711147

Порез на земљиште

711180

Самодопринос

46.000

Укупно 711000

189.722.000

713000

6.272.000

Порез на имовину

713120

Порез на имовину

713310

Порез на наслеђе и поклон

713420

Порез на капиталне трансакције

714000

Порез на добра и услуге

714513

Комунална такса за држање моторних возила

38.000.000

714514

Накнада за изградњу и коришћење локалних путева

15.725.000

714547

Накнада за загађивање животне средине

714562

Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине

Укупно 713000

Укупно 714000

53.989.000
7.598.000
55.000.000
116.587.000

5.446.000
143.000
59.314.000

716000

Други порези

716110

Комунална такса на фирму

18.642.000

Укупно 716000

18.642.000

733000

Трансфери од других нивоа власти

733141

Законски трансфери

733151

Текући трансфери од других нивоа власти
Укупно 733000

183.164.000
9.000.000
192.164.000

741000

Приходи од имовине

741100

Камате

741532

Комунална такса за паркирање

741534

Накнада за коришћење градског грађ.земљишта

51.526.000

Укупно 741000

52.532.000

742000

Продаја добара и услуга

742152

Приходи од давања, закуп, односно на коришћење

5.475.000

742251

Општинске административне таксе

1.215.000

742351

Приходи које својом делатношћу остваре органи општине

3.051.000

Укупно 742000

9.741.000

174.000
832.000

743000

Новчане казне и одузета имонивнска корист

743351

Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном

712.000

Укупно 743000

712.000

744000

Добровољни трансфери од правних и физичких лица

744251

Капитални добровољни трансфери од правних и физичких лица у корист општине

12.000.000

Укупно 744000

12.000.000

745000
745151

Мешовити и неодређени приходи
Мешовити приходи у корист општине

2.259.000

Укупно 745000

2.259.000

771000

Меморандумске ставке

771111

Рефундација расхода

772114

Рефундација расхода из претходне године
Укупно 770000
Свега текући приходи буџета 711000-745000

4.000.000
706.000
4.706.000
658.379.000

911000

Примања од домаћих задужења

911451

Примања од задуживања код пословних банака

100.000.000

Укупно 911000

100.000.000

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА

763.219.861

Број 34 – 20

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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Члан 7.

Функција

Глава

Позиција

Економска
класификација

Извор финансирања

ПОСЕБАН ДЕО
Члан 10. мења се и гласи:
Средства буџета општине Гроцка за 2010. годину, утврђена су у износу од 763.219.861 динара, а обухватају средства на
подрачуну извршења буџета и средства на подрачуним индиректних корисника која се воде у оквиру консолидованог рачуна трезора општине Гроцка.
Укупна срества из става 1. овог члана формирана су приходима и примањима из следећих извора:
– Пренета средства из претходне године 4.840.861 динара – извор финансирања 13
– Текући приходи у износу од 629.673.000 динара – извор финансирања 01,
– Сопствени приходи директних и индиректних корисника у износу од 15.000.000 динара – извор финансирања 04,
– Приходи од донација и трансфера у износу од 13.706.000 динара – извор финансирања 07,
– Примања од задуживања у износу од 100.000.000 динара, извор финансирања 11
Средства из става 1.овог члана распоређују се по корисницима, и то

1

2

3

4

5

Опис

6

СопствеСредства из
ни приходи
буџета – (01)
(04)

7

8

Примања
од продаје
нефинансијске
имовине

Примања од
задуживања
(11)

Нераспоређени
ВП из
ранијих
година (13)

Донације и
трансфери
(07)

Укупна
средства

9

10

11

12

13

Раздео 1 – СКУПШТИНА ОПШТИНА
И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
110

Извршни и законодавни органи
Финансијски и фискални трошкови
1

411

Плате, додаци и накнаде запослених

22.000.000

22.000.000

2

412

Социјални доприноси на терет послод.

4.000.000

4.000.000

3

416

Награде,бонуси и остали посебни Расходи

900.000

4

422

Трошкови путовања

5

423

Услуге по уговору

6

424

Специјализоване услуге

3.000.000

7

463

Донације и трансфери осталим нивоима власти

3.500.000

8

481

Дотације невладиним организацијама и
политичким странкама

3.000.000

8.1

484

Накнада штете настале услед елементарних непогода

9

499

Стална буџетска резерва

100.000

10

499

Текућа буџетска резерва

664.000

Укупно за функцију 110

49.384.000

860

900.000
500.000

500.000
11.000.000

12.760.000

1.760.000

3.000.000
3.500.000
3.000.000
720.000

720.000

100.000
664.000
51.144.000

1.760.000

Рекреација, култура и вера
11

481

Дотације невладиним организацијама

4.000.000

4.000.000

Укупно за функцију 860

4.000.000

4.000.000

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

3.000.000

3.000.000

Укупно за функцију 090

3.000.000

Социјална заштита некласификована
на другом месту

090
12

472

Свега разедео 1

56.384.000

3.000.000
58.144.000

1.760.000

Раздео 2 – ОПШТИНСКА УПРАВА
130

Опште услуге
13

424

Специјализоване услуге

1.000.000

14

425

Текуће поправке и одржавање

2.203.000

15

426

Материјал

16

512

Набавка опреме
Укупно за функцију 130

1.000.000
106.000

10.000.000

10.000.000

6.000.000

6.000.000
19.203.000

2.309.000

106.000

19.309.000

Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада

410
17

411

Плате и додаци запослених

18

412

Социјални доприноси на терет послодавца

19

413

Накнаде у натури

20

414

Социјална давања запосленима

21

415

Накнаде за запослене

22

416

Награде, бонуси и остали посебни

105.000.000

105.000.000

18.882.000

18.882.000

10.000

10.000
10.705.000

3.000.000

13.705.000

4.200.000

4.200.000

50.000

50.000
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1

2
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3

4

23

421

5
Стални трошкови

6

7

24

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

26

482

Порези, обавезне таксе и казне

300.000

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

100.000

Укупно за функцију 410
2

10

11

12

13

600.000

17.600.000

1.000.000

24.000.000

300.000

300.000
23.000.000

300.000
100.000
4.600.000

179.547.000

184.147.000

Комесаријат за избеглице
Социјална помоћ угроженом становништву

070
28

413

Накнаде у натури

100.000

100.000

29

421

Стални трошкови

6.000.000

6.000.000

2.657.306

2.657.306

29.1

424

Специјализоване услуге

30

426

Материјал

300.000

300.000

31

472

Накнаде за социјалну заштиту

600.000

600.000

7.000.000

9.657.306

2.657.306

Укупно за функцију 070
160

9

17.000.000

25

27

8

Број 34 – 21

3

Месне заједнице

3.11

Месна заједница Калуђерица
32

421

Стални трошкови

33

426

Материјал
Укупно за главу 3.11

3.12

1.000.000

500.000

500.000

30.000

20.000

50.000

530.000

520.000

1.050.000

Месна заједница Ритопек
34

421

Стални трошкови

30.000

20.000

50.000

35

426

Материјал

200.000

20.000

220.000

Укупно за главу 3.12

230.000

40.000

270.000
140.000

3.13

Месна заједница Брестовик
36

421

Стални трошкови

40.000

100.000

37

426

Материјал

20.000

10.000

30.000

Укупно за главу 3.13

60.000

110.000

170.000
110.000

3.14

Месна заједница Умчари
38

421

Стални трошкови

50.000

60.000

39

426

Материјал

20.000

10.000

30.000

Укупно за главу 3.14

70.000

70.000

140.000

3.15

Месна заједница Камендол
40

421

Стални трошкови

20.000

10.000

30.000

41

426

Материјал

10.000

10.000

20.000

Укупно за главу 3.15

30.000

20.000

50.000

120.000

20.000

140.000

20.000

10.000

30.000

140.000

30.000

170.000
100.000

3.16

Meсна заједница Заклопача
42

421

Стални трошкови

43

426

Материјал
Укупно за главу 3.16

3.17

Месна заједница Дражањ
44

421

Стални трошкови

90.000

10.000

45

426

Материјал

10.000

10.000

20.000

100.000

20.000

120.000

Укупно за главу 3.17
3.18

Месна заједница Живковац
46

421

Стални трошкови

40.000

10.000

50.000

47

426

Материјал

10.000

10.000

20.000

Укупно за главу 3.18

50.000

20.000

70.000

3.19

Месна заједница Врчин
48

421

Стални трошкови

50.000

40.000

90.000

49

426

Материјал

20.000

10.000

30.000

Укупно за главу 3.19

70.000

50.000

120.000
150.000

3.20

Месна заједница Винча
50

421

Стални трошкови

50.000

100.000

51

426

Материјал

20.000

10.000

30.000

Укупно за главу 3.20

70.000

110.000

180.000
80.000

3.21

Месна заједница Пударци
52

421

Стални трошкови

70.000

10.000

53

426

Материјал

20.000

10.000

30.000

Укупно за главу 3.21

90.000

20.000

110.000

50.000

10.000

60.000

3.22

Месна заједница Гроцка
54

421

Стални трошкови

Број 34 – 22
1

2
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3

4

55

426

3.23

5

6

7

8

9
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10

11

12

13

Материјал

100.000

10.000

110.000

Укупно заглаву 3.22

150.000

20.000

170.000

120.000

100.000

220.000

20.000

10.000

30.000

140.000

110.000

250.000

Месна заједница Лештане
56

421

Стални трошкови

57

426

Материјал
Укупно за главу 3.23

3.24

Месна заједница Бегаљица
58

421

Стални трошкови

30.000

10.000

40.000

59

426

Материјал

20.000

10.000

30.000

Укупно за главу 3.24

50.000

20.000

70.000

3.25

Месна заједница Болеч
60

421

Стални трошкови

300.000

50.000

350.000

61

426

Материјал

200.000

30.000

230.000

Укупно за главу 3.25

500.000

80.000

580.000

2.280.000

1.240.000

3.520.000

201.030.000

1.240.000

Укупно за функцију 160
Укупно раздео 2

2.657.306

11.706.000

216.633.306

Раздео 3 –КАПИТАЛНИ ДЕО БУЏЕТА
Истраживање и развој-економски
послови

480
62

511

Изградња бунара за водоснабдевање
Дирекцији за грађевинско земљиште

8.500.000

63

511

Капитално одржавање старе зграде општине

7.000.000

63.1

511

Реконструкција зелене пијаце у Гроцкој

2.500.000

64

511

Измирење обавеза из ранијих година –
изградња водовода и канализације

3.000.000

65

512

Машине и опрема
– набавка рачунарске опреме

3.000.000

65.1

512

Учешће општине у набавци камиона
смећара за потребе ЈКСП

9.000.000

65.2

512

Набавка камиона за потребе ЈП Водовод
и канализација

2.000.000

66

541

8.500.000
7.000.000
2.500.000
3.000.000
3.000.000
9.000.000
2.000.000

Откуп земљишта
Свега функција 620

35.000.000

35.000.000

Свега раздео 3

35.000.000

35.000.000

Раздео 4 – ПРЕНЕТЕ ФУНКЦИЈЕ
112

Финансијски и сискални послови
67

424

Специјализоване услуге
– обавезе према Београдводама
– извршење решења инспекције

68

483

Извршење судских решења

2.000.000

Укупно за функцију 112

9.500.000

800

7.000.000
500.000

700.000

1.000.000

7.000.000
2.200.000

700.000

1.000.000

11.200.000

2.000.000

Култура
69

424

Специјализоване услге у реализацији
културних манифестација

70

481

Средства за финансирање спорта и физичке културе

2.000.000

Укупно за функцију 800

6.500.000

912

4.500.000

4.500.000
2.000.000
6.500.000

Образовање
71

463

71.1

422

Трансфери осталим нивоима власти за
текуће поправке и одржавања објеката
и опреме школа

17.797.000
17.797.000
200.000

200.000

Укупно за функцију 900

17.997.000

17.997.000

Укупно за раздео 4

33.997.000

Трошкови превоза ученика

700.000

1.000.000

35.697.000

Раздео 5 – НАМЕНСКИ ДЕО БУЏЕТА
560

Заштита животне средине
72

451

630

Текуће субвенције ЈКСП Гроцка

81.000.000

81.000.000

Укупно за функцију 560

81.000.000

81.000.000

Водоснабдевање
73

451

620

Текуће субвенције
ЈПводовода и канализације

45.400.000

Укупно за функцију 630

45.400.000

45.400.000
45.400.000

Развој заједнице
74

411

Плате и додаци запослених ЈП
Дирекције за грађ.земљиште

12.367.000

75

412

Социјални доприноси на терет
послодавца

2.226.000

12.367.000
2.226.000
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1

2
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3

4

76

414

5

Социјална давања запосленима

6

77

415

Накнаде запосленима

78

421

Стални трошкови

79

422

Трошкови путовања

80

423

Услуге по уговору

7

8

9

Број 34 – 23
10

11

12
1.000.000

50.000
370.000

370.000

7.590.000

7.590.000

20.000

20.000

4.000.000

4.000.000

81

424

Специјализоване услуге

82

425

Текуће попр.и одржавање

83

426

Материјал

84

441

Отплата камата

11.000.000
18.000.000

350.000

350.000
48.450.000

1.483.555

12.000.000

61.933.555
2.000.000

2.000.000

85

444

Пратећи трошкови задуживања

86

481

Донације невладиним организацијама

87

482

87.1

13
1.050.000

13.350.000

2.350.000

18.000.000

19.000

19.000

Порези, обавезне таксе и казне

8.500.000

8.500.000

483

Новчане казне и пенали по решењу
судова

1.800.000

87.2

485

Накнада штете

88

511

Изградња зграда и објеката

1.800.000
550.000

550.000

89

512

Машине и опрема

89.1

515

Компјутерски софтвер

90

611

Отплата главница посл.банкама

14.350.000

112.000.000

97.650.000

1.600.000

1.600.000

Укупно за функцију 620

200.000

200.000

42.000.000

42.000.000

175.442.000

12.000.000

100.000.000

1.483.555

1.000.000

289.925.555

Друштвени фонд за финансирање Солидарне стамбене изградње

610

Стамбени развој
91

421

Стални трошкови

30.000

30.000

92

423

Услуге по уговору

1.380.000

1.380.000

93

426

Материјал
Укупно за функцију 610
Укупно за раздео 5

10.000

10.000

1.420.000

1.420.000

303.262.000

12.000.000

100.000.000

1.483.555

1.000.000

417.745.555

Укупно извори финансирања
01 Приходи из буџета

629.673.000

629.673.000

04 Сопствени приходи

15.000.000

15.000.000
13.706.000

07 Трансфери других нивоа власти
10 Примања од домаћих задуживања
УКУПНО

100.000.000

100.000.000
4.840.861

13 Нераспоређени ВП из ранијих година
629.673.000

15.000.000

100.000.000

13.706.000

4.840.861

4.840.861
13.706.000

763.219.861

Члан 8.
Корисници буџетских средстава усагласиће своје финансијске планове са изменама утврђеним овом одлуком.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Гроцка
Број 401-282, 15. септембра 2010. године
Председник
Горан Пекарски, с. р.
Скупштина градске општине Гроцка на седници одржаној
15. септембра 2010. године, на основу члана 4. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002,
107/2005 и 108/2005), члана 8. став 1. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС”, бр. 16/97 и 42/98) и
члана 41. тачка 3. Статута градске општине Гроцка („Службени лист града Београда, бр. 42/2008 и 17/2010) донела је

– члану 4. тачки 4. брише „отуђује пословни простор уз сагласност општине, а за све то ако се ради о државној својини
мора прибавити сагласност Републичке дирекције за имовину”.
– у истом члану у тачки 8. брише се реч „отуђује”.

ОД Л У КУ

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

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
Члан 1.
Мења се Одлука о оснивању ЈП –Дирекције за изградњу
општине Гроцка („Службени лист града Београда, број
26/2010) тако што се у

Члан 2.
У осталом делу Одлука о оснивању ЈП – Дирекција за
изградњу општине Гроцка остаје непромењена.

Скупштина градске општине Гроцка
Број 023-14, 15. септембра 2010. године
Председник
Горан Пекарски, с. р.

Број 34 – 24

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржаној 15. септембра 2010. године, на основу чл. 4. и 5. Закона
о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05, члана 41 Статута градске општине Гроцка („Службени лист града Београда”, брoj 42/08) и члана 7. Одлуке о
ребалансу буџета општине Гроцка („Службени лист града
Београда”, брoj 26/10) донела је

11. октобар 2010.

Члан 3.
Ова одлука се уписује у Регистар Агенције за привредне
регистре Републике Србије.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења о објавиће
се у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Гроцка
Број 401-283, 15. септембра 2010. године

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗДВАЈАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ „ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ”
ИЗ САСТАВА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ СТАМБЕНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ГРОЦКА” И ОСНИВАЊУ ПОСЕБНОГ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
ГРОЦКА
Члан 1.
У Одлуци о допуни Одлуке о издвајању организационе јединице „Водовода и канализације” из састава Јавног
комуналног стамбеног предузећа „Гроцка” и оснивању посебног јавног предузећа „Водовод и канализација” Гроцка
(„Службени лист града Београда”, бр. мења се члан 1. алинеја 2. тако што ће уместо износа 3. 727.503,00 динара стајати износ 5.727.503,00 динара.
У истом члану мења се алинеја 4. тако што ће уместо
износа 100.063.037,67 динара стајати износ 102.063.037,67
динара.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Гроцка
Број 023-15, 15. септембра 2010. године
Председник
Горан Пекарски, с. р.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржаној 15. септембра 2010. године, на основу члана 4. Закона о
јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05), члана 41. Статута градске општине Гроцка („Службени лист града Београда”, брoj 42/08) и члана 7. Одлуке о
ребалансу буџета општине Гроцка („Службени лист града
Београда”, брoj 26/10) донела је

ОД Л У КУ
О ПОВЕЋАЊУ ОСНИВАЧКОГ КАПИТАЛА
Члан 1.
На дан 7. јула 2010. године повећава се оснивачки капитал ЈП „Водовод и канализација” Гроцка за износ од
2.000.000,00 динара.
Средства су наменска за набавку средстава транспорта као део основних средстава за обављање делатности од
општег интереса.
Члан 2.
Укупна вредност оснивачког капитала након повећања
износи 102.063.037,67 динара.

Председник
Горан Пекарски, с. р.

Општинско веће општине Гроцка на седници одржаној
13. септембра 2010. године, на основу члана 23. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 16/97
и 42/98), члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса („Службени гласник РС”,
бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005), члана 64. Статута
градске општине Гроцка („Службени лист града Београда”,
број 42/2008), поступајући по захтеву ЈКСП „Гроцка” број
1712 од 5. августа 2010. године за давање сагласности на Одлуку Управног одбора о повећању цена комуналних услуга
број 1695/2 од 3. августа 2010. године донело је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈКСП „ГРОЦКА” О ПОВЕЋАЊУ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
1. Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора ЈКСП
„Гроцка”, број 1695/2 од 3. августа 2010. године о повећању
цена комуналних услуга.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а са одлуком на коју се даје сагласност и ценовником објавиће се у
„Службеном листу града Београда”.
Општинско веће општине Гроцка
Број 38-5, 13. септембра 2010. године
Председник
Милан Јанковић, с. р.

Управни одбор ЈКСП „Гроцка” из Гроцке, на седници
одржаној 3. августа 2010. године, на основу члана 23. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”,
бр. 16/97 и 42/98), члана 27. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005) и члана
31. Статута ЈКСП „Гроцка”, број 666 од 1. априла 2002. године донео је

ОДЛУКУ
О ПОВЕЋАЊУ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
1. Повећавају се цене комуналних услуга и то:
– изношење смећа,
– пијачне услуге,
– извођење погребних радова.
2. Повећање цена врши се у складу са порастом цена на
мало у износу од 6%.

11. октобар 2010.
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3. Ову одлуку доставити оснивачу на сагласност.
4. Ова одлука ступа на снагу даном давања сагласности
од Општинског већа општине Гроцка.
5. По добијању сагласности од оснивача, одлуку са ценовником објавити у „Службеном листу града Београда”.
Управни одбор ЈКСП „Гроцка” – Гроцка
Број 1695/2, 3. августа 2010. године
Председник
Ивана Стојановић, с. р.

Продаја сира
Посуда до 10 kg
Пијачнина
Пијачнина 2 m²
Пијачнина 1 m²
Пијачнина – сточна пијаца
Свиње и овце
Прасићи и јагњићи
Сточна вага
крупна стока
Ситна стока

ЦЕНОВНИК ИЗНОШЕЊА СМЕЋА
Смеће – домаћинства
Стамбени део по m²
Услужна делатност I категорија
II категорија
III категорија магацински простор

101,00
146,00
73,00
81,00
26,00
83,00
32,00

Управни одбор ЈКСП „Гроцка”
Број 1695/6-3, 3. августа 2010. године

Цена са ПДВ-ом
453,00
4,77
30,92
14,43
10,32

Председник
Ивана Стојановић, с. р.
ЦЕНОВНИК ПИЈАЧНИХ УСЛУГА УМЧАРИ
Продаја робе на тезги

Управни одбор ЈКСП „Гроцка”
Број 1695/6-1, 3. августа 2010. године
Председник
Ивана Стојановић, с. р.
ЦЕНОВНИК ПИЈАЧНИХ УСЛУГА ГРОЦКА

Закуп отворене тезге
Закуп затворене тезге
Закуп улич. места 1 m²
Површински закуп 2 m²
Пијачнина 1 m²
Продаја из возила – трактор са малом приколицом
Продаја из возила – трактор са великом приколицом
и камион
Сточна пијаца – крупна стока по комаду
Сточна пијаца – свиње и овце по комаду
Сточна пијаца – прасићи по комаду
Закуп места за продају из возила на зеленој пијаци 6 m²
Закуп места за продају из возила на сточној пијаци 6 m²

Број 34 – 25

Цена са
ПДВ-ом
816,00
1.088,00
521,00
816,00
135,00
210,00
418,00

Закуп отворене тезге
Закуп затворене тезге
Пијачнина 2 m²
Пијачнина 1 m²
Продаја из возила– трактор са корпом
Продаја из возила – комби
Камион до 4 тоне
Сир посуда 10 kg
Сточна пијаца – овце и свиње по комаду
Сточна пијаца – прасићи и јагњићи
Сточна вага крупна стока по комаду
Сточна вага ситна стока по комаду

Управни одбор ЈКСП „Гроцка”
Број 1695/6-4, 3. августа 2010. године

135,00
79,00
26,00
2.494,00
1.309,00

Председник Управног одбора
Ивана Стојановић, с. р.
ЦЕНОВНИК ПОГРЕБНИХ РАДОВА
Опис

Управни одбор ЈКСП „Гроцка”
Број 1695/6-2, 3. августа 2010. године
Председник
Ивана Стојановић, с. р.
ЦЕНОВНИК КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ ВРЧИН
Продаја робе на тезги
Затворена тезга – закуп
Отворена тезга – закуп
Продаја робе из возила
Комби
Камион до 4 t
Трактор са корпом
Камион преко 4 t

Цена са
ПДВ-ом
1.258,00
941,00
208,00
311,00
101,00
392,00

Цена са
ПДВ-ом
1.224,00
1.638,00
215,00
107,00
101,00
208,00
311,00
101,00
81,00
26,00
83,00
32,00

Израда опсега за једну особу
Израда опсега за две особе
Израда опсега за три особе
Израда опсега за три особе (са преградама)
Израда опсега за четири особе
Израда опсега за четири особе (са преградама)
Израда гробнице са алкама (6 особа)
Израда појединачне гредице
Израда бетонске стазе по 1 m²
Израда гробнице за три особе
Лупање старог опсега – стаза и одвоз шута
Надокнада уређење два гробна места (Болеч)

Цена са
ПДВ-ом
23.850,00
29.828,00
35.796,00
41.764,00
47.700,00
53.635,00
190.800,00
1.890,00
1.309,00
132.500,00
3.704,00
14.560,00

Управни одбор ЈКСП „Гроцка”
Број 1695/6-5, 3. августа 2010. године
Председник
Ивана Стојановић, с. р.
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ЛАЗАРЕВАЦ
Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржаној 29. септембра 2010. године, на основу члана 24. Статута градске општине Лазаревац („Службени лист града
Београда”, бр. 43/2008 и 15/2010), у вези са јавним позивом
Министарства животне средине и просторног планирања
РС за кандидовање пројеката за финансирање изградње,
реконструкције, односно адаптације објеката од јавног значаја, донела је

ОД Л У КУ
О КАНДИДОВАЊУ ПРОЈЕКАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ИЗГРАДЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, ОДНОСНО АДАПТАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА У 2010/2011.
ГОДИНИ
Члан 1.
Утврђују се пројекти које градска општина Лазаревац
кандидује код Министарства животне средине и просторног планирања РС по основу јавног позива за финансирање
изградње, реконструкције, односно адаптације објеката од
јавног значаја у 2010/2011. години, и то:
– градски парк у Лазаревцу – I фаза II етапа – архитектонско грађевински део, чија је предрачунска вредност
са ПДВ-ом 177.000.000,00 динара;
– доградња ванболничког породилишта уз Дом здравља
„Др Ђорђе Ковачевић” у Лазаревцу чија је предрачунска
вредност са ПДВ 150.922.467,20 динара;
– реконструкција улице Кнеза Станоја у Лазаревцу са
изградњом недостајуће комуналне инфраструктуре чија је
предрачунска вредност са ПДВ 59.000.000,00 динара;
– наставак реконструкције локалног пута Л – 1810 Трбушница – Брајковац чија је предрачунска вредност са
ПДВ-ом 41.300.000,00 динара;
– реконструкција улице Владике Николаја Велимировића Лазаревац – Петка са изградњом кишне канализације чија је предрачунска вредност са ПДВ-ом
94.400.000,00 динара.
Члан 2.
Градска општина Лазаревац се обавезује да у буџету за
2010. и 2011. годину на име сопственог учешћа у финансирању пројеката из члана 1. ове одлуке, обезбеди средства у
износу од 10% од њихове укупне вредности.
Члан 3.
Градска општина Лазаревац прихвата обавезу отплате
дуга у висини од 40% од укупне вредности пројеката из
члана 1. ове одлуке у периоду од пет година од дана повлачења средстава, односно датума ефектуирања уговора о
кредиту.
Дуг из става 1. су средства која се обезбеђују из кредита домаћих пословних банака а отплаћују се од стране
Републике Србије и градске општине Лазаревац у односу
50%:50% са рочношћу кредита од пет година, једном годином периода почека и каматном стопом која је једнака
референтној каматној стопи Народне банке Србије увећаној за 2,5%.
Члан 4.
Средства из члана 3. ове одлуке користиће се сукцесивно најкасније до 31. децембра 2011. године.
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Члан 5.
Градска општина Лазаревац се обавезује да приликом
доношења одлука о буџету обезбеди средства за уредно испуњење обавезе из члана 3. ове одлуке.
Члан 6.
Овлашћује се председник градске општине Лазаревац
да, у случају прихватања пријаве пројеката из члана 1. ове
одлуке, у име градске општине Лазаревац закључи са надлежним институцијама одговарајуће уговоре.
Члан 7.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Лазаревац
III – 06 број 06-152/2010, 29. септембра 2010. године
Председник
Милан Ивковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржаној 29. септембра 2010. године, на основу члана 24. Статута градске општине Лазаревац („Службени лист града
Београда”, бр. 43/2008 и 15/2010), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Констатује се да је Вељку Михаиловићу, дипл. правнику из Лазаревца, престала функција секретара Скупштине
градске општине Лазаревац са 29. септембром 2010. године,
због поднете оставке.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-152/2010, 29. септембра 2010. године
Председник
Милан Ивковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржаној 29. септембра 2010. године, на основу члана 24. Статута градске општине Лазаревац („Службени лист града
Београда”, бр. 43/2008 и 15/2010), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Поставља се Душан Јевремовић, дипл. правник из Чибутковице, за секретара Скупштине градске општине Лазаревац, на време до престанка мандата Скупштине.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Лазаревац
III– 06 број 06-152/2010, 29. септембра 2010. године.
Председник
Милан Ивковић, с. р.
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На основу члана 58. став 3. Статута градске општине
Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/2008
и 15/2010) и расписаног огласа за постављање начелника
Управе градске општине Лазаревац, Веће градске општине
Лазаревац на седници одржаној 29. септембра 2010.године
донело је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Поставља се Вељко Михаиловић, дипл. правник из Лазаревца за начелника Управе градске општине Лазаревац, на
период од пет година, почев од 30. септембра 2010. године.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Веће градске општине Лазаревац
II-број 06-156/2010, 29. септембра 2010. године
Председник
Бранко Борић, с. р.

МЛАДЕНОВАЦ
Скупштина градске општине Младеновац на седници
одржаној 24. септембра 2010. године, на основу члана 18.
Статута градске општине Младеновац („Службени лист
града Београда”, бр. 42/08 и 15/10), донела је

ОД Л У КУ
О УСТАНОВЉЕЊУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ „СУСРЕТИ СЕЛА”
Члан 1.
Овом одлуком установљава се манифестација „Сусрети
села”, као стална манифестацијa градске општине Младеновац (у даљем тексту: манифестација).
Члан 2.
Ова манифестација доприноси очувању традиције и народног стваралаштва на овим просторима.
Манифестација се организује и одржава под називом:
„Сусрети села (година одржавања манифестације)”.
Члан 3.
Манифестација има културни и такмичарски карактер и
одржава се сваке године у јулу–августу месецу.
У оквиру манифестације најбољим учесницима додељују се награде.
Члан 4.
Манифестација има Савет, као орган управљања.
Савет има председника и четири члана, које именује
председник градске општине Младеновац, на период од четири године.
Председник и чланови Савета именују се из области
друштвеног живота.
Члан 5.
Савет доноси годишњи програм манифестације и финансијски план прихода и расхода, именује председника
и чланове организационог одбора и стручног жирија за
доделу награде, утврђује врсту награда које ће се додељивати, одређује место одржавања манифестације и врши

Број 34 – 27

друге послове који су битни за организацију и одржавање
манифестације.
Организациони одбор има председника и четири члана,
Стручни жири има председника и два члана, који се именују посебно за сваку манифестацију.
Организациони одбор непосредно организује и координира све активности на припреми и одржавању манифестације и за њихово извршавање одговоран је Савету.
Стручни жири одлучује о додељивању награде.
Савет, оргнизациони одбор и стручни жири, у окриву
својих овлашћења, одлуке доносе већином гласова својих
чланова.
Члан 6.
На годишњи програм и финансијски план сагласност
даје Веће градске општине Младеновац (у даљем тексту:
Веће).
Члан 7.
Извештај о одржаној манифестацији Савет подноси
Већу.
Члан 8.
Средства за одржавање манифестације обезбеђују се у
буџету градске општине Младеновац и из других извора
(донације, спонзори, др.).
Члан 9.
О поверавању и начину вршења организационих, административних, техничких и финансијских послова неопходних за одржавање манифестације, одлучује Веће.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-9-06-1-7/8/2010, 24. септембра 2010. године
Председник
Радета Марић, с. р.

Скупштина градске општине Младеновац на седници
одржаној дана 24. септембра 2010. године, на основу члана
32. и чл. 52–64. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС”, број 129/07), чл. 79, 85. и 86. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10) и чл.
18. и 48–54. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града Београда”, бр. 42/08 и 15/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ
УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о Општинској управи градске општине Младеновац („Службени лист града Београда”, број 48/08), мења
се назив акта тако да гласи: „Одлука о организацији Управе
градске општине Младеновац”.
Члан 2.
У тексту одлуке речи: „Општинска управа градске
општине Младеновац (у даљем тексту: Општинска управа)” у одређеном падежу замењују се речима: „Управа град-
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ске општине Младеновац (у даљем тексту: Управа градске
општине)” у одговарајућем падежу.
У тексту одлуке речи: „Скупштина општине” у одређеном падежу замењују се речима: „Скупштина градске
општине” у одговарајућем падежу.
У тексту одлуке речи: „Општинско веће” у одређеном
падежу замењују се речима: „Веће градске општине” у одговарајућем падежу.
У тексту одлуке речи: „председник општине” у одређеном падежу замењују се речима: „председник градске
општине” у одговарајућем падежу.
Члан 3.
Члан 2. мења се и гласи:
„Члан 2.
Управа градске општине:
– припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина градске општине, председник градске општине и Веће
градске општине;
– извршава одлуке и друге акте Скупштине градске
општине, председника градске општине и Већа градске
општине;
– решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других
организација у управним стварима из надлежности градске
општине;
– обавља послове управног надзора над извршавањем
прописа и других општих аката Скупштине градске општине;
– извршава законе и друге прописе чије је извршавање
поверено градској општини;
– обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина градске општине, председник градске општине и Веће
градске општине;
– доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности градске општине и поверених послова, председнику градске општине, Већу градске општине
и Скупштини градске општине по потреби, а најмање два
пута годишње.”
Члан 4.
Члан 3. мења се и гласи:
„Члан 3.
Управа градске општине образује се као јединствени орган.
За вршење сродних послова, у Управи градске општине образују се унутрашње организационе јединице и то:
одељења, службе и кабинет председника градске општине.”
Члан 5.
Члан 4. брише се.
Члан 6.
У члану 10. став 1. реч: „Основне” замењује се речју:
„Унутрашње”.
Члан 7.
Члан 11. мења се и гласи:
„Члан 11.
Одељење за комуналне, грађевинске и послове заштите
животне средине врши послове који се односе на:
– комуналну област: издавање решења из комуналне
области, сарадња са комуналним предузећима, решавање
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по захтевима за ексхумацију, издавање решења за сечу стабала, одлучивање о постављању и уклањању мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама
јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други
покретни мобилијар);
– грађевинску област: доношење решења у првом степену о грађевинској дозволи и накнадној грађевинској
дозволи за изградњу и реконструкцију објеката до 800 m²
развијене грађевинске површине и претварању заједничких
просторија у стамбени, односно пословни простор, осим
у поступцима легализације објеката на територији града;
издавање грађевинске дозволе за изградњу и реконструкцију саобраћајница и објеката линијске, односно комуналне инфраструктуре на свом подручју, издавање решења за
грађење одређене врсте објеката и извођење радова за које
се не издаје грађевинска дозвола, издавање потврде о контроли темеља, доношење решења о употребној дозволи,
решења о уклањању објеката на захтев власника, издавање
уверења о старости објекта, издавање спецификације станова и пословног простора;
– урбанистичку област: издавање информација о локацији и локацијске дозволе за објекте за које издаје грађевинску дозволу у складу са Статутом града Београда;
– област заштите животне средине: праћење стања и
предузимање мера за заштиту и унапређење животне средине на свом подручју, доношење и спровођење акционих
и санационих планова од значаја за заштиту животне средине на свом подручју, у складу са актима града и старање и
обезбеђивање услова за очување, коришћење и унапређење
подручја са природним лековитим својствима;
– друге послове у складу са законом и другим прописима.”
Члан 8.
Члан 12. мења се и гласи:
„Члан 12.
Одељење за општу управу врши послове који се односе на:
Праћење законитости и ефикасности рада Управе градске општине; обављање послова из области радних односа
запослених у Управи; праћење кадровске структуре запослених; вођење персоналне евиденције; обављање стручних послова у вези са статусом избеглих, прогнаних и интерно расељених лица поверених од стране Комесаријата
за избеглице РС; издавање уверења о статусним питањима
грађана запослених у иностранству и чланова њихових породица; обављање стручних послова у вези сахрањивања
социјално угрожених лица на терет средстава буџета градске општине; вођење бирачких спискова грађана; стручне послове пописа заоставштине умрлих лица на захтев
суда; извршавање извршних решења из надлежности овог
одељења; издавање и регистрација радних књижица; оверавање уговора о раду са кућним помоћним особљем између
послодавца и радника у издвојеним пословним просторијама и рада ван седишта простора; обављање послова у вези
ученичких и студентских кредита и стипендија; обављање
послова писарнице – пријемне канцеларије, распоређивање
предмета по одељењима и службама, послова архиве и експедиције, послове овере потписа, преписа и рукописа; старање о изради и употреби печата; послове пружања правне
помоћи грађанима; управне послове који нису у делокругу
рада другог одељења/службе Управе градске општине, ако
по природи ствари не може да се утврди надлежност за вршење тих послова, као и друге послове у области опште управе које град повери градској општини.”
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Члан 9.
Члан 13. мења се и гласи:
„Члан 13.
Одељење за имовинско-правне послове и пословни простор врши послове који се односе на:
– решавање у управним поступцима у првом степену: по захтевима за експропријацију и поништај решења
о експропријацији; по захтевима за поништај правоснажног решења о изузимању из поседа градског грађевинског
земљишта; по захтевима за престанак права коришћења
грађевинског земљишта за које је решење о давању на коришћење ради изградње, односно последњу измену решења
донео надлежни орган градске општине и решавање у управним поступцима из стамбене области;
– управно-правне послове за Комисију за враћање
земљишта; управно-правне послове за Комисију за давање
у закуп грађевинског земљишта ради изградње објеката до
800 m² бруто развијене површине; управно-правне послове за Комисију за давање у закуп пословног простора на
коме право коришћења и располагања има градска општина Младеновац; управно-правне послове за Комисију за комасацију;
– вођење евиденције о стању и кретању непокретности које су у својини градске општине Младеновац и о непокретностима у државној својини које користи градска
општина Младеновац (грађевинском и пољопривредном
земљишту, објектима, становима и пословном простору) и
исте податке доставља Дирекцији за имовину која води једниствену евиденцију непокретности у државној својини;
– фактурисање и обавештавање о накнадама за закуп
станова и пословног простора; вршење надзора над коришћењем стамбеног и пословног простора и испуњавањем
уговорних обавеза од стране корисника и закупаца станова
и пословног простора;
– друге послове у складу са законом и другим прописима.”
Члан 10.
Члан 14. мења се и гласи:
„Члан 14.
Одељење за инспекцијске послове врши послове који се
односе на:
Грађевинску инспекцију; комуналну инспекцију; управно-правне послове за потребе одељења; извршење извршних решења и послове спровођења извршења из надлежности одељења Управе градске општине и друге послове у
складу са законом и другим прописима.
Грађевинска инспекција води поступак инспекцијског
надзора над спровођењем одредби Закона о планирању и
изградњи; доношење решења о уклањању објеката који су
изграђени без одобрења за изградњу и налога за обуставу
радова ако се објекат не гради према одобрењу за изградњу;
доношење решења о затварању градилишта; вршење надзора над коришћењем објеката и друге послове утврђене законом или прописима донетим на основу закона.
Комунална инспекција води поступак инспекцијског
надзора над извршавањем закона и прописа који се односе
на: обављање комуналних делатности; одржавање стамбених зграда; одржавање и чишћење јавних површина; опште
уређење града; услове и начин постављања привремених
објеката; држање домаћих животиња; кућни ред у стамбеним зградама; радно време; одржавање јавних зелених површина; градску канализацију и градски водовод; контролу
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јавних паркиралишта; контролу и одржавање улица, локалних и некатегорисаних путева; и друге послове утврђене законом или прописима донетим на основу закона.
Група за извршења на основу потребне документације
спроводи поступак извршења решења из надлежности
одељења Управе градске општине Младеновац.”
Члан 11.
У члану 15. став 2. речи „и праћење стања у области
привреде, а посебно у јавним предузећима чији је оснивач
општина” замењују се речима: „издавање свих врста уверења која се односе на предузетнике који су регистровани
код овог одељења до 31. децембра 2005. године и вршење
поверених послова из надлежности Агенције за привредне
регистре.”
Члан 12.
Члан 16. мења се и гласи:
„Члан 16.
Служба за буџет и финансијске послове врши послове
који се односе на:
Послове буџета, планирање, припрему нацрта буџета и праћења извршења буџета; обавештавање корисника
буџетских средстава о одобреним апропријацијама; расподеле средстава индиректним корисницима буџетских
средстава у оквиру одобрених апропријација; одобравање
преузетих обавеза и прослеђивање трезору ради извршења;
припремање предлога одлуке о употреби сталне и текуће
буџетске резерве; припремање измена и допуна одлуке о
буџету у току буџетске године; састављање консолидованог завршног рачуна буџета и подношење извршном органу локалне власти; праћење прилива средстава на консолидованом рачуну, планирање и управљање буџетском
ликвидношћу, контролисање расхода, воћење главне књиге
трезора у складу са контним планом и на нивоима буџетске
класификације и према буџетским корисницима; послове
ликвидатуре и благајне; вођење пословних књига директних корисника и индиректног корисника буџета – месних
заједница и усклађивање са главном књигом трезора, састављање периодичних и годишњих финансијских извештаја,
контрола програма пословања и праћење наменског трошења буџетских средстава у јавним предузећима; редовно
месечно праћење и извештавање о зарадама запослених у
Управи градске општине и јавним предузећима чији је оснивач Скупштина градске општине; обрачун плата запослених, вођење евиденције имовине и средстава; припремање
предлога финансијског плана; 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 службе и друге послове утврђене законом и другим прописима.”
Члан 13.
У члану 17. став 2. речи: „и обезбеђење” бришу се, речи:
„одржавање хигијене” бришу се и додају се речи: „надзор
над извршавањем послова обезбеђења и послова одржавања хигијене службених објеката; уређивање службених
просторија и просторија за одржавање састанака, конференција, седница и слично; евиденцију, коришћење и издавање основних средстава и ситног инвентара;”, а после
речи: „кафе кухиње” додају се речи: „спровођење јавних
набавки у складу са Законом о јавним набавкама и другим
прописима о јавним набавкама, подношење извештаја, припремање интерних нормативних аката из области јавних
набавки.”
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Члан 14.
Члан 20. мења се и гласи:
„Члан 20.
У оквиру унутрашњих организационих јединица могу се
образовати унутрашње целине: групе, одсеци и сл.
Унутрашње целине се образују у циљу обједињавања и
оптималног извршавања сродних послова.”
Члан 15.
Члан 21. мења се и гласи:
„Члан 21.
Управом градске општине руководи начелник.
За начелника Управе градске општине може бити постављено лице које има завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање 5 година
радног искуства у струци.
Начелника Управе градске општине поставља Веће градске општине, на основу јавног огласа, на пет година.
Начелник Управе градске општине може имати заменика који га замењује у случају одсутности или спречености
да обавља своју дужност. Заменик начелника Управе градске општине поставља се на исти начин и под истим условима као начелник Управе градске општине.
Веће градске општине може разрешити наченика, односно заменика начелника Управе градске општине на основу образложеног предлога председника градске општине
или најмање две трећине чланова Већа градске општине.
Предлог за разрешење начелника, односно заменика начелника Управе градске општине може поднети и најмање
трећина одборника Скупштине градске општине.
Начелник за свој рад и рад Управе градске општине одговара Скупштини градске општине и Већу градске општине у складу са Статутом градске општине Младеновац и
овом одлуком.”
Члан 16.
У члану 22. у ставу 2. речи: „Унутрашња организација”
замењују се речима: „Унутрашње уређење”.
У ставу 3. истог члана речи: „унутрашњој организацији”
замењују се речима: „унутрашњем уређењу”.
Став 4. истог члана брише се.
Члан 17.
У члану 23. у ставу 2. речи: „начелнике одељења и служби” замењују се речима: „руководиоце унутрашњих организационих јединица”.
Члан 18.
Члан 24. брише се.
Члан 19.
Члан 25. мења се и гласи:
„Члан 25.
Руководиоце унутрашњих организационих јединица у
Управи градске општине распоређује начелник.
Радом унутрашњих организационих јединица –
одељењима и службама руководи начелник, а кабинетом
шеф кабинета (у даљем тексту: руководилац унутрашње организационе јединице).
За свој рад и рад унутрашњих организационих јединица, руководиоци унутрашњих организационих јединица
одговарају начелнику.
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Радом унутрашње целине: групом, одсеком и сл, у оквиру унутрашњих организационих јединица руководи: руководилац групе, шеф одсека и сл. (у даљем тексту: руководилац унутрашње целине).
За свој рад и рад унутрашњих целина, руководиоци
унутрашњих целина одговарају руководиоцу унутрашње
организационе јединице.”
Члан 20.
У члану 26. став 1. речи: „Начелници одељења, служби и
шеф кабинета” замењују се речима: „Руководиоци унутрашњих организационих јединица”.
После става 1. додаје се став 2. који гласи:
„Руководиоци унутрашњих целина организују, обједињавају и усмеравају рад тих целина, односно запослених
у њима, одговарају за благовремено, законито и правилно
обављање послова из делокруга унутрашње целине којом
руководе, распоређују послове на непосредне извршиоце, пружају потребну стручну помоћ, обављају сложеније
послове из делокруга унутрашње целине којом руководе
и друге послове по налогу лица којем су одговорни за свој
рад.”
Члан 21.
У члану 27. испред речи: „организационих јединица” додаје се реч: „унутрашњих”.
Члан 22.
У члану 28. став 1. мења се и гласи:
„У Управи градске општине може се поставити највише
три помоћника председника градске општине за поједине
области (економски развој, урбанизам, комуналне делатности, развој месних заједница и др.).”
У ставу 2. истог члана реч: „сачињавају” замењује се
речју: „дају”, после речи: „развој” додају се речи: „градске
општине”, а после речи: „послове” додају се речи: „утврђене актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Управи градске општине Младеновац и”.
Члан 23.
У члану 31. став 2. речи: „начелника одељења или службе” замењују се речима: „руководиоца унутрашње организационе јединице”.
Члан 24.
У члану 37. у ставу 1. и 2. испред речи: „организационе
јединице” у одређеном падежу додаје се реч: „унутрашње” у
одговарајућем падежу.
Члан 25.
У члану 39. став 1. речи: „начелнике одељења, односно
служби” замењују се речима: „руководиоце унутрашњих
организационих јединица”.
Члан 26.
У члану 40. став 2. после речи: „између” додаје се реч:
„унутрашњих”.
Члан 27.
У члану 41. став 2. после речи: „службеног лица у” додаје
се реч: „унутрашњој”.
Члан 28.
У члану 42. у ставу 1. речи: „начелника одељења и служби, шефа кабинета” замењују се речима: „руководиоца
унутрашњих организационих јединица”.
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Члан 29.
У члану 44. после речи: „актом о” додају се речи:
„унутрашњем уређењу и”.
Члан 30.
У члану 46. у ставу 2. после речи: „Актом о” додају се
речи „нутрашњем уређењу и”.
Члан 31.
У члану 47. после речи: „другој” додаје се реч: „унутрашњој”.
Члан 32.
У члану 48. у ставу 1. после речи: „актом о” додају се
речи „унутрашњем уређењу и”.
У ставу 2. истог члана речи „и постављених лица” бришу се.
После става 2. додаје се став 3. који гласи:
„Плате постављених лица у Управи градске општине
утврђују се актом о платама и другим примањима, који доноси председник градске општине.”
Члан 33.
У члану 53. у ставу 2. испред речи: „Организационе јединице” додаје се реч: „Унутрашње”.
Члан 34.
У члану 55. у ставу 1. после речи: „Начелник Управе и”
додаје се реч: „унутрашње”.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 35.
Даном ступања на снагу ове одлуке унутрашње организационе јединице које врше послове Управе градске општине из члана 10. ове одлуке настављају са радом са делокругом послова утврђеним овом одлуком.
Члан 36.
Начелник Управе градске општине, уз сагласност Већа
градске општине донеће акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи градске општине Младеновац у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Начелник Управе градске општине распоредиће руководиоце унутрашњих организационих јединица у року од 15
дана од дана ступања на снагу акта из става 1. овог члана.
Распоређивање запослених на радна места извршиће начелник Управе градске општине у року од 30 дана од дана
ступања на снагу акта из става 1. овог члана.
Члан 37.
Овлашћује се Служба за скупштинске послове Управе
градске општине Младеновац да сачини пречишћен текст
Одлуке о организацији Управе градске општине Младеновац.
Члан 38.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-9-06-1-7/7/2010, 24. септембра 2010. године
Председник
Радета Марић, с. р.

Број 34 – 31

Скупштина градске општине Младеновац на седници
одржаној дана 24. септембра 2010. године, на основу члана
32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 18. Статута градске
општине Младеновац („С.лужбени лист града Београда”,
бр. 42/08 и 15/10), а у складу са одредбама Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07,
97/08 и 44/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСТАНОВЉЕЊУ ОПШТИНСКЕ СТИПЕНДИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ
Члан 1.
У Одлуци о установљењу општинске ступендије за студенте („Службени лист града Београда”, бр. 16/04, 35/04, 6/05,
45/07, 42/08, 45/09 и 5/10), у члану 2. речи: „дипломске академске студије – мастер” у одређеном падежу, замењују се
речима: „мастер академске студије” у одговарајућем падежу.
Члан 2.
У члану 3. ставови 5. и 6. бришу се.
Члан 3.
У члану 4. став 5. реч: „Општинске” бришe се.
Члан 4.
После члана 4. додаје се нови члан који гласи:
„Члан 5.
Редослед студената за доделу студентске стипендије
утврђује се применом основних критеријума:
1) успех остварен у претходном школовању;
2) ефикасност студирања.”
Члан 5.
После члана 5. додаје се нови члан који гласи:
„Члан 6.
Успех остварен у претходном школовању исказује се
бројем бодова у висини просечне оцене положених испита
током студирања (од 8,50 до 10 бодова).
Eфикасност студирања исказује се бројем бодова према
години студија у коју је студент уписан:
– за II годину – 3, 50 бодова,
– за III годину – 4, 00 бодова,
– за IV годину – 4,50 бодова,
– за V годину – 5,00 бодова,
– за VI годину – 5,50 бодова.”
Члан 6.
После члана 6. додаје се нови члан који гласи:
„Члан 7.
Студенти се рангирају према укупном броју бодова
оствареним по свим основама које се вреднују за доделу
студентске стипендије.
Рангирање се врши на основу достављене документације.”
Члан 7.
Члан 5. који постаје члан 8. мења се и гласи:
„Члан 8.
Након разматрања свих поднетих пријава Комисија, у
року од 15 дана од дана истека рока за подношење прија-
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ва, утврђује ранг листу студената који испуњавају све услове конкурса, чији се редослед утврђује применом основних
критеријума.
Уколико се редослед студената на ранг листи не може
утврдити из разлога што два или више студената имају
исти број бодова, предност има студент који је уписао вишу
годину студија (први допунски критеријум), а ако се ни на
тај начин не може утврдити редослед, предност има студент
који има већу просечну оцену из претходне године студија
(други допунски критеријум).
Ранг листа се објављује у локалним средствима јавног
информисања и на огласној табли Управе градске општине
Младеновац.
На утврђену ранг листу учесници конкурса могу поднети приговор председнику општине у року од 10 дана од
дана објављивања исте.
Одлуку по приговору доноси председник општине у
року од 8 дана од дана истека рока за подношење приговора. Одлука донета по приговору је коначна.
У складу са донетим одлукама по приговорима, председник општине потврђује ранг листу утврђену од стране Комисије или доноси нову ранг листу, у случају да усвоји неки
од поднетих приговора.
Ранг листа је коначна:
– наредног дана од дана истека рока за подношење приговора – ако право на приговор није искоришћено у прописаном року;
– даном потврђивања исте од стране председника
општине – ако су сви поднети приговори одбачени, односно одбијени;
– даном доношења нове ранг листе од стране председника општине – ако је неки од поднетих приговора усвојен.
На основу коначне ранг листе, председник општине доноси решење о додељивању стипендија.”
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Уколико се наменски број стипендија за осетљиву
друштвену групу не додели у опредељеном износу до 15%
од укупног броја студентских стипендија, остатак се додељује студентима према коначној редовној ранг листи. ”
Члан 12.
После члана 12. додаје се нови члан који гласи:
„Члан 13.
Студент има право да поднесе пријаву само на један
конкурс.”
Члан 13.
Члан 7. постаје члан 14.
Члан 14.
Члан 7а који постаје члан 15. мења се и гласи:
„Члан 15.
До истека рокова из члана 123. став 1. и 3. Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07,
97/08 и 44/10), право на доделу стипендије, у складу са овом
одлуком, под једнаким условима имају и студенти на основним и магистарским студијама који су уписали студије према раније важећим прописима.”
Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењиваће
се од школске 2010/2011 године.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-9-06-1-7/5/2010, 24. септембра 2010. године
Председник
Радета Марић, с. р.

Члан 8.
Члан 6. постаје члан 9.
Члан 9.
После члана 9. додаје се нови члан који гласи:
„Члан 10.
Од укупног броја студентских стипендија опредељује
се до 15% за студенте из осетљиве друштвене групе – материјално угрожених породица.”
Члан 10.
После члана 10. додаје се нови члан који гласи:
„Члан 11.
Студенти из осетљиве друштвене групе подносе пријаву
на посебан конкурс у оквиру наменски опредељеног броја
стипендија, под условима и критеријумима предвиђеним
овом одлуком.
Уз пријаву из става 1. овог члана, студенти подносе
и документацију којом доказују припадност осетљивој
друштвеној групи.”
Члан 11.
После члана 11. додаје се нови члан који гласи:
„Члан 12.
За студенте из осетљиве друштвене групе утврђује се
посебна ранг листа.

Скупштина градске општине Младеновац на седници одржаној 24. септембра 2010. године, на основу члана
46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 18. Статута градске
општине Младеновац („Службени лист града Београда”, бр.
42/08 и 15/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
1. Утврђује се да је Николи Деспотовићу, одборнику
Скупштине градске општине Младеновац, који је изабран
са Изборне листе Јединствена Србија – Драган Марковић
Палма, на изборима одржаним 11. маја 2008. године, престао мандат одборника у Скупштини градске општине Младеновац, због подношења оставке.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-9-06-1-7/1/2010, 24. септембра 2010. године
Председник
Радета Марић, с. р
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Скупштина градске општине Младеновац на седници
одржаној 24. септембра 2010. године, сходно Закону о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07),
а на основу члана 18. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града Београда”, бр. 42/08 и 15/10),
донела је

РЕШЕЊЕ
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Скупштина градске општине Младеновац на седници
одржаној 24. септембра 2010. године, на основу чл. 49. и
56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”,
број 129/07) и члана 18. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града Београда”, бр. 42/08 и
15/10), донела је

РЕШЕЊЕ

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
1. Утврђује се да су Зорици Вуксановић, Вери Миленковић, Невени Стојановић и Предрагу Николићу, одборницима Скупштине градске општине Младеновац, који
су изабрани са Изборне листе Јединствена Србија Драган
Марковић Палма, на изборима одржаним 11. маја 2008.
године, престали мандати одборника у Скупштини градске општине Младеновац, због довођења у заблуду чланова Општинске изборне комисије, у погледу овлашћеног
лица за достављање листе кандидата за доделу одборничких мандата.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Образложење
Скупштина градске општине Младеновац, на својим
седницама одржаним 8. октобра 2009. године и 18. фебруара 2010. године, донела је решења о потврђивању мандата
одборницима Скупштине градске општине Младеновац и
то: Зорици Вуксановић, Вери Миленковић, Невени Стојановић и Предрагу Николићу, изабрани са Изборне листе Јединствена Србија – Драган Марковић Палма, на изборима
одржаним 11. маја 2008. године.
Увидом у расположиву документацију, утврђено је да
је Општинска изборна комисија именованима доделила
мандате на основу предлога поднетих од Миомира Мрвошевића и Горана Миленковића, који су том приликом
приложили писмено да су овлашћени за те радње пред
Општинском изборном комисијом.
Увидом у допис председника Јединствене Србије – Драгана Марковића Палме, утврђено је да је, у складу са овлашћењем које је издато 22. марта 2008. године од носиоца листе Јединствена Србија – Драган Марковић Палма, Милош
Стојановић једино овлашћено лице за сарадњу са Општинском изборном комисијом и осталим органима општине
Младеновац, те да било који поднесак који је поднет од 22.
марта 2008. године од стране неког другог лица у име странке Јединствена Србија није валидан.
С обзиром на то да је Општинска изборна комисија доведена у заблуду у погледу овлашћеног лица за достављање
листе кандидата за доделу одборничких мандата, Скупштина градске општине Младеновац, на седници одржаној 24.
септембра 2010. године, сходно Закону о локалним изборима, а на основу члана 18. Статута градске општине Младеновац, одлучила је као у диспозитиву овог решења.
Правна поука: Против овог решења може се изјавити жалба надлежном суду у Београду, преко Службе за
скупштинске послове Управе градске општине Младеновац, у року од 48 сати од дана доношења решења.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-9-06-1-7/2/2010, 24. септембра 2010. године
Председник
Радета Марић, с. р.

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине градске
општине Младеновац, изабраном на изборима, одржаним
11. маја 2008. године, и то Драгославу Бељаковићу, са Изборне листе Јединствена Србија – Драган Марковић Палма.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Правна поука: Против овог решења може се поднети
жалба надлежном суду, преко Службе за скупштинске послове Управе градске општине Младеновац, у року од 48
сати од дана доношења решења.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-9-06-1-7/3/2010, 24. септембра 2010. године
Председник
Радета Марић, с. р.

Скупштина градске општине Младеновац на седници одржаној 24. септембра 2010. године, на основу чл. 49.
и 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС”, број 129/07) и члана 18. Статута градске општине
Младеновац („Службени лист града Београда”, бр. 42/08
и 15/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
1. Потврђују се мандати одборницима у Скупштини
градске општине Младеновац, изабраним на изборима,
одржаним 11. маја 2008. године, и то Бранки Глишић, Весни Гавриловић, Вељку Драшковићу и Невени Стојановић,
са Изборне листе Јединствена Србија – Драган Марковић
Палма.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Правна поука: Против овог решења може се поднети
жалба надлежном суду, преко Службе за скупштинске послове Управе градске општине Младеновац, у року од 48
сати од дана доношења решења.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-9-06-1-7/4/2010, 24. септембра 2010. године
Председник
Радета Марић, с. р.

Број 34 – 34

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

11. октобар 2010.

Скупштина градске општине Младеновац на седници
одржаној 24. септембра 2010. године, на основу члана 19.
став 1 тачка 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/09), чл. 19. и 77. став 1. тачка 10. Статута
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08
и 6/10), члана 13. став 1. тачка 10, чл. 18. и 82. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града Београда’’,
бр. 42/08 и 15/10) и члана 27. Одлуке о пословном простору општине Младеновац („Службени лист града Београда’’,
број 29/08), донела је

Скупштина градске општине Обреновац, на седници
одржаној 20. септембра 2010. године, на основу члана 86.
Статута града Београда („Службени лист града Београда” број 39/08 и 6/10) и члана 24. Статута градске општине Оберновац („Службени лист града Београда”, број 44/08,
4/10 и 15/10), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ОБРЕНОВАЦ

О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ ЈЕ НОСИЛАЦ
ПРАВА КОРИШЋЕЊА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ
I. У Решењу о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења општина Младеновац („Службени лист града Београда’’, бр. 4/05, 22/07
и 29/08), у наслову и тексту решења где се помињу речи
општина Младеновац, врши се измена, тако да се испред
речи: „Општина” додаје реч: „градска”.
II. У решењу, тачка I став 2. мењају се цене закупнина за
пословни простор приказане у табели, тако да табела сада
гласи:
ЦЕНА
(дин/m2)

ВРСТА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
1. ЛОКАЛИ
а) Угоститељство и трговина

540,26

б) Занатство (производња и услуге)

360,21

в) Стари занати

107,35

2. КАНЦЕЛАРИЈЕ
а) Област науке, културе, здравства, социјалне
заштите и образовања, чија се делатност финансира
из буџетских средстава

102,62

б) Политичке странке, удружења грађана, синдикалне
организације и др.

180,11

в) Делатност пројектовања и инжењеринга, банкарске
и друге финансијске организације, делатности у области
туризма, промета непокретности и др.

450,26

г) Остале непоменуте делатности или области, као
и области поменуте у тачкама а. и б. чије се услуге
обављају уз накнаду
д) Остале делатности
3. МАГАЦИНИ

360,21
360,21
315,17

III. У цену закупа пословног простора урачунат је порез
на додату вредност.
IV. У свему осталом Решење о утврђивању закупнина
за пословни простор на коме је носилац права коришћења
општина Младеновац („Службени лист града Београда’’, бр.
4/05, 22/07 и 29/08), остаје непромењено.
V. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-9-06-1-7/6/2010, 24. септембра 2010. године
Председник
Радета Марић, с. р.

ОБРЕНОВАЦ

ОДЛУКУ

Члан 1.
У Одлуци о Управи градске општине Обреновац (у
даљем тексту: одлука – „Службени лист града Београда”,
бр. 48/08, 3/09, 25/09, 4/10 и 19/10) у члану 2. ставу 2. речи:
„основних организационих јединица” замењују се речима
„унутрашњих организационих јединица”.
Члан 2.
У члану 14. ставу 5. одлуке речи: „Организациона јединица у саставу” замењују се речима „унутрашња целина у
саставу”.
Члан 3.
У члану 23. ставу 1. одлуке речи: „основне организационе јединице” замењују се речима „унутрашње организационе јединице”.
Члан 4.
У члану 25. став 2. одлуке мења се и гласи:
„Начелника одељења, као руководиоца унутрашње организационе јединице распоређује начелник Управе градске
општине, на предлог председника градске општине.”
Члан 5.
У члану 26. став 1. одлуке мења се и гласи:
„Стручном службом руководи начелник који организује
рад стручне службе, стара се о правилном распореду послова и извршавању радних дужности запослених, кога распоређује начелник Управе градске општине, на предлог председника градске општине.”
У истом члану, ставу 5. иза речи: „без посебног решења
о распоређивању,” уместо зареза ставља се тачка и бришу се
речи: „односно постављењу на основу акта о организацији
и систематизацији радних места у Управи градске општине.”
Члан 6.
У Одлуци, испред члана 27. у поднаслову речи: „Организационе јединице” замењују се речима: „Унутрашње целине”.
У члану 27. став 1. одлуке мења се и гласи:
„Одељење и стручна служба могу имати једну или више
унутрашњих целина”.
Члан 7.
У одлуци, у члану 27. ставу 2, у поднаслову испред члана
28. и у члану 28, у поднаслову испред члана 29. и у члану 29.
ставу 1. и 2, у поднаслову испред члана 30. и у члану 30. ставу 1. и 2. речи: „организациона јединица у саставу” одређеног падежа, замењују се речима: „унутрашње целине”, у одговарајућем падежу.
У члану 72. ставу 1. одлуке бришу се речи: „основне и
јединице у саставу”.
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Члан 8.
У члану 31. став 2. одлуке мења се и гласи:
„Шеф кабинета председника градске општине распоређује начелник Управе градске општине, на предлог председника градске општине.”
У истом члану, ставу 4. одлуке, иза речи: „без посебног
решења о распоређивању,” уместо зареза ставља се тачка и
бришу се речи: „односно постављењу” на основу акта о организацији и систематизацији радних места у Управи градске општине.”
Члан 9.
У члану 43. одлуке речи: „www.obrenovac.org.yu” замењују се речима: „www.obrenovac.rs ”.
Члан 10.
Члан 55. одлуке мења се и гласи:
„Општи акт о платама и накнадама запослених у Управи градске општине Обреновац доноси председник градске
општине Обреновац, по претходно прибављеном мишљењу
Већа градске општине Обреновац.
Појединачним актом начелника Управе градске општине утврђују се звања, занимања и плате запослених у Управи градске општине, у складу са законом и општим актима
Скупштине града, Скупштине градске општине и председника градске општине.”
Члан 11.
У члану 77. ставу 2. одлуке речи: „о унутрашњој организацији” замњују се речима: „о унутрашњем уређењу”.
Члан 12.
Општи акти председника градске општине и начелника Управе градске општине којима се уређује унутрашње
уређење и систематизација радних места и плате запослених ускладиће се са одредбама ове Одлуке најкасније у року
од 60 дана од дана ступања на снагу исте.
Распоређивање руководећих радника унутрашњих организационих јединица у складу са овом Одлуком и актом
о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Управи градске општине извршиће начелник Управе градске општине до 1. децембра 2010. године.
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Члан 13.
Комисија за прописе Скупштине градске општине Обреновац утврдиће пречишћен текст Одлуке о управи градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”
број 48/08, 3/09, 25/09, 4/10 и 19/10 и бр. VI-01 бр. 020-152 од
20. септембра 2010. године) и исти објавити у „Службеном
листу града Београда”.
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-152, 20. септембра 2010. године
Председник
Мирослав Неговановић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац, на седници одржаној 20. септембра 2010. године, на основу члана
43. став 1. и члана 63. став 1. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС’’, број 54/09) и члана 24. тачке 2.
Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 44/08 и 4/10 и 15/10) на предлог Већа градске општине Обреновац, донела је

ЧЕТВРТУ ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ОБРЕНОВАЦ ЗА 2010. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине Обреновац за 2010.
годину („Службени лист града Београда”, бр. 62/09, 15/10,
19/10 и 27/10 и Решење председника градске општине Обреновац број VI – 03 број 400-2 од 24. марта 2010. године)
члан 1. мења се и гласи:
„Примања и издаци буџета градске општине Обреновац
за 2010. годину, утврђени су у следећим износима:

Редни
Опис – буџет 2010. године
број
1
2
I.
Примања
Текући приходи
1.
Уступљени приходи
Порез на приход од самосталне делатности
Порез на приход од пољопривреде и шумарства
Порез на земљиште
Порез на приход од продаје непокретности
Порез на наслеђе и поклон
Порез на пренос апсолутних права
Накнада за моторна и друмска возила
Трансфери из РС
Наменски трансфер од Републике
Наменски трансфери oд виших нивоа власти
Tрансфери између истих нивоа власти
2.
Изворни приходи
Порез на имовину
Накнада за загађивање животне средине

Економска
класификација
3

711
711
711
711
713
713
714
733
733
733
781
713
714

Средства
по Одлуци
4
4.121.711.151
3.212.767.615
1.157.601.615
30.000.000
17.316.000
17.326.000
5.139.000
40.000.000
15.000.000
60.129.000
3.006.080
4.300.000
965.385.535
2.054.566.000
183.866.000
1.110.000.000
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3.

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

III.
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
IV.
V.
VI.
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Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине
Накнада за коришћење грађевинског земљишта
Приходи од закупа пословног простора
Комуналне таксе
Камате
Приходи органа
Административне таксе
Новчане и мандатне казне
Мешовити приходи
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Капитални приходи
Примања од продаје непокретности
Примања од продаје домаће фин. имовине
Издаци
Текући расходи
Расходи за запослене
Коришћење роба и услуга
Отплате камата
Субвенције
Издаци за социјалну заштиту
Остали расходи
Текући трансфери
Капитални трансфери
Капитални расходи
Примања од продаје финансијске имовине и задуживања и отплата дуга и набавка
финансијске имовине
Примања по основу продаје финансијске имовине и отплате кредита
Задуживање
Задуживање код домаћих кредитора
Задуживање код страних кредитора
Отплата дуга
Отплата дуга домаћим кредиторима
Отплата дуга страним кредиторима
Отплата дуга по гаранцијама
Набавка финансијске имовине
Нето финансирање (1+2-3-4)
Вишак прихода из ранијих година / извор финансирања 13/
Неутрошена средства од приватизације из ранијих година / извор финансирања 13/

Члан 2.
Члан 2. одлуке мења се и гласи:
„Буџет градске општине Обреновац за 2010. годину
састоји се од:
Текућих прихода и примања у износу од 2.247.382.080
динара;
Трансфера између буџетских корисника у износу од
965.385.535 динара;
Расхода и издатака у износу од 3.156.325.616 динара;
Буџетског суфицита у износу од 908.943.536 динара’’.
Члан 3.
У члану 9. одлуке планирана средства сталне буџетске
резерве, износ од „500.000’’ динара, замењује се износом од
„600.000’’ динара.
Члан 4.
У текстуалнoм делу члан 10. мења се и гласи:
„Средства буџета градске општине Обреновац за 2010.
годину у износу од 3.192.161.535 динара, средства социјалних доприноса у износу од 4.000.000 динара, средства соп-
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714
741
742
714-716
741
742
742
743
745
771-772
811
921
4+5
4
41
42
44
45
47
48.49
4631-41
4632-42
5

92
91
911
912
61
611
612
613
62
3
3

3.000.000
610.950.000
55.000.000
10.550.000
56.000.000
7.000.000
1.700.000
100.000
12.400.000
4.000.000
600.000
100.000
500.000
4.073.711.152
3.747.181.152
219.361.368
2.422.964.784
10.200.000
980.730.000
33.015.000
80.910.000
31.000.000
326.530.000

17.000.000

908.943.536

ствених прихода директних и индиректних корисника
буџета у укупном износу од 12.000.000 динара, донација од
осталих нивоа власти у износу од 4.606.080 динара и средства буџетског суфицита у износу од 908.943.536 динара
распоређују се по корисницима и то:”
У табеларном делу члана 10. одлуке долази до промена у
разделима на следећи начин:
у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 7,
функционална класификација 130 – Опште услуге, економска класификација 417 „Одборнички додaтак”, извор
финансирања 01, износ од „8.000.000’’ динара, замењује се
износом од „7.000.000’’ динара, тако да се и укупан износ
од „8.000.000’’ динара, замењује износом од „7.000.000”
динара;
у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 11,
функционална класификација 130 – Опште услуге, економска класификација 423 „Накнаде члановима радних
тела Скупштине и Већа, члановима Већа који нису на сталном раду и функционерски додатак”, извор финансирања
01, износ од „9.500.000’’ динара, замењује се износом од
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„7.500.000’’ динара, тако да се и укупан износ од „9.500.000’’
динара, замењује износом од „7.500.000” динара;
у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 15,
функционална класификација 130 – Опште услуге, економска класификација 482 „Порези, обавезне таксе и казне”, извор финансирања 01, износ од „700.000” динара, замењује се
износом од „1.000.000” динара, тако да се и укупан износ од
„700.000’’ динара, замењује износом од „1.000.000’’ динара;
у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 16,
функционална класификација 130 – Опште услуге, економска класификација 511 „Зграде и грађевински објекти”,
извор финансирања 01, износ од „6.000.000” динара, замењује се износом од „5.000.000” динара, тако да се и
укупан износ од „6.000.000’’ динара, замењује износом од
„5.000.000’’ динара;
у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 17,
функционална класификација 130 – Опште услуге, економска класификација 512 „Машине и опрема”, извор финансирања 01, износ од „4.000.000” динара, замењује се износом
од „5.000.000’’ динара, остали извори финансирања остају
непромењени тако да се и укупан износ од „4.500.000”динара, замењује износом од „5.500.000” динара;
у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 18,
функционална класификација 130 – Опште услуге, економска класификација 515 „Нематеријална имовина”, извор
финансирања 01, износ од „5.000.000” динара, замењује се
износом од „4.500.000’’ динара, тако да се и укупан износ од
„5.000.000”динара, замењује износом од „4.500.000” динара;
у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 21,
функционална класификација 110 – Извршни и законодавни органи, економска класификација 481 „Донације
политичким странкама”, извор финансирања 01, износ од
„2.500.000” динара, замењује се износом од „2.000.000’’ динара, тако да се и укупан износ од „2.500.000”динара, замењује износом од „2.000.000” динара;
у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 25,
функционална класификација 110 – Извршни и законодавни органи, економска класификација 499 „Средства
сталне буџетске резерве”, извор финансирања 01, износ од
„500.000” динара, замењује се износом од „600.000’’ динара,
тако да се и укупан износ од „500.000”динара, замењује износом од „600.000” динара;
у разделу 1 – Управа градске општине, иза позиције 25,
отвара се нова позиција 25а, функционална класификација
150 – Опште јавне услуге – истраживање и развој, економска класификације 423 „Реализација локалног акционог
плана за младе”, извор финансирања 07 у износу од „90.000’’
динара, и у укупном износу од „90.000’’ динара;
у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 26,
функционална класификација 150 – Опште јавне услуге-истраживање и развој, економска класификација 424 „Реализација локалног акционог плана за младе”, извор финансирања 01, износ од „2.000.000” динара, замењује се износом
од „1.300.000’’ динара, извор финансирања 07, износ од
„390.000’’ динара, замењује се износом од „646.080’’ динара,
тако да се укупан износ од „2.390.000”динара, замењује износом од „1.946.080” динара;
у разделу 1 – Управа градске општине, иза позиције 26,
отвара се нова позиција 26а, функционална класификација
150 – Опште јавне услуге-истраживање и развој, економска
класификације 512 „Реализација локалног акционог плана
за младе”, извор финансирања 01 у износу од „400.000’’ динара, и у укупном износу од „400.000’’ динара;
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у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 33,
функционална класификација 620 – Развој заједнице, економска класификација 451 „Субвенције ЈП „Паркинг сервис’’, додаје се нови извор финансирања 01 у износу од
„2.500.000’’ динара, остали извори финансирања остају непромењени , тако да се укупан износ од „8.000.000”динара,
замењује износом од „10.500.000” динара;
у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 34a,
функционална класификација 620 – Развој заједнице, економска класификација 451 „Субвенције ЈКП „Водовод и
канализација’’, извор финансирања 01 износу од „1.000.000’’
динара, замењује се износом од „8.500.000’’ динара, тако да
се укупан износ од „7.000.000”динара, замењује износом од
„8.500.000” динара;
у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 40,
функционална класификација 820 – Услуге културе, економска класификација 472 „Накнаде за културу из буџета’’, извор финансирања 01, износ од „7.000.000” динара,
замењује се износом од „8.500.000’’ динара, тако да се и
укупан износ од „7.000.000” динара, замењује износом од
„8.500.000” динара;
у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 41,
функционална класификација 810 – Услуге рекреације и
спорта, економска класификација 472 „Накнаде за спорт из
буџета’’, извор финансирања 01, износ од „10.000.000” динара, замењује се износом од „10.300.000’’ динара, тако да се и
укупан износ од „10.000.000” динара, замењује износом од
„10.300.000” динара;
у разделу 1 – Управа градске општине, иза позиције
41, отвара се нова позиција 41а, функционална класификација 912 – Основно образовање, економска класификације 422 „Превоз ученика”, извор финансирања 01
у износу од „5.000.000’’ динара, и у укупном износу од
„5.000.000’’ динара;
у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 43,
функционална класификација 980 – Образовање, економска класификација 472 „Накнаде из буџета за образовање’’, извор финансирања 01, износ од „4.000.000” динара, замењује се износом од „4.500.000’’ динара, тако да се
и укупан износ од „4.000.000” динара, замењује износом од
„4.500.000” динара;
у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 44,
функционална класификација 860 – Рекреација, спорт, култура, вере, неквалификовано на другом месту, економска
класификација 451 „Субвенције ЈП СКЦ’’, извор финансирања 01, износ од „11.500.000” динара, замењује се износом
од „17.000.000’’ динара, остали извори остају непромењени,
тако да се укупан износ од „26.500.000” динара, замењује износом од „32.000.000” динара.
Извори финансирања за раздео 1 – Управа градске
општине, 01 – Приходи из буџета износ од „401.826.000”
динара, замењује се износом од „420.726.000” динара, извор финансирања 07 износ од „3.260.000’’ динара, замењује
се износом од „3.606.080’’ динара, остали извори финансирања остају непромењени, тако да се укупан износ од
„535.744.000” динара, замењује износом од „554.990.080”
динара.
У разделу 2 – Буџетски фонд за заштиту животне средине, позиција 50, функционална класификација 560 – Заштита животне средине неквалификована на другом месту, економска класификација 451, Субвенције ЈКП „Топловод’’ – по
програму, извор финансирања 13, износ од „105.000.000’’
динара, замењује се износом од „100.000.000’’ динара, ос-
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тали извори финансирања остају непромењени, тако да се
укупан износ од „305.000.000’’ динара, замењује износом од
„300.000.000’’ динара;
у разделу 2 – Буџетски фонд за заштиту животне средине, позиција 52, функционална класификација 560 – Заштита животне средине неквалификована на другом месту, економска класификација 451, Субвенције ЈКП „Обреновац’’
– по програму, извор финансирања 13, износ од „60.000.000’’
динара, замењује се износом од „80.000.000’’ динара, остали
извори финансирања остају непромењени, тако да се укупан износ од „216.000.000’’ динара, замењује износом од
„236.000.000’’ динара;
у разделу 2 – Буџетски фонд за заштиту животне средине, позиција 53, функционална класификација 560 – Заштита животне средине неквалификована на другом месту,
економска класификација 424, Јавно предузеће за заштиту и
унапређење животне средине – по програму, извор финансирања 13, износ од „69.000.000’’ динара, замењује се износом од „74.000.000’’ динара, остали извори финансирања остају непромењени, тако да се укупан износ од „150.000.000’’
динара, замењује износом од „155.000.000’’ динара;
у разделу 2 – Буџетски фонд за заштиту животне средине, позиција 54, функционална класификација 560 –
Заштита животне средине неквалификована на другом
месту, економска класификација 424, ЈП за изградњу Обреновца – по програму, извор финансирања 01, износ од
„200.000.000’’ динара, замењује се износом од „453.000.000’’
динара, извор финансирања 13, износ од „290.000.000’’
динара, замењује се износом „357.385.536’’тако да се укупан износ од „490.000.000’’ динара, замењује износом од
„810.385.536’’ динара.
Извори финансирања за раздео 2 – Буџетски фонд за
заштиту животне средине, 01 – Приходи из буџета износ од
„857.000.000” динара, замењује се износом од „1.110.000.000”
динара, извор финансирања 13 износ од „649.000.000’’ динара, замењује се износом од „736.385.536’’ динара, тако да се
укупан износ од „1.506.000.000” динара, замењује износом
од „1.846.385.536” динарa.
У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција
66, функционална класификација 620– Развој заједнице,
економска класификација 414 „Социјална давања запосленима”, извор финансирања 04 износ од „100.000” динара,
замењује се износом од „200.000” динара, остали извори
финансирања остају непромењени, тако да се укупан износ од „1.600.000’’ динара, замењује износом од „1.700.000’’
динара;
у разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција 70,
функционална класификација 620 – Развој заједнице, економска класификација 421 „Стални трошкови – редовна
делатност”, извор финансирања 01 износ од „13.032.000”
динара, замењује се износом од „13.112.000” динара, извор финансирања 04 износ од „930.000’’ динара, замењује
се износом од „600.000’’ динара, тако да се укупан износ
од „13.962.000’’ динара, замењује износом од „13.712.000’’
динара;
у разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција
72, функционална класификација 620 – Развој заједнице,
економска класификација 423 „Услуге по уговору – редовна делатност”, извор финансирања 04 износ од „1.200.000’’
динара , замењује се износом од „1.250.000’’ динара, остали извори финансирања остају непромењени, тако да се
укупан износ од „10.180.000’’ динара, замењује износом од
„10.230.000’’ динара;

11. октобар 2010.

у разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција 73,
функционална класификација 620 – Развој заједнице, економска класификација 423 „Услуге по уговору-трошкови
рада ЈП”, извор финансирања 01 износ од „200.000” динара, замењује се износом од „350.000” динара, тако да се и
укупан износ од „200.000’’ динара, замењује износом од
„350.000’’ динара;
у разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција 74,
функционална класификација 620 – Развој заједнице, економска класификација 424 „Специјализоване услуге-природне површине”, извор финансирања 01 износ од „79.000.000’’
динара , замењује се износом од „311.385.535’’ динара, тако
да се и укупан износ од „79.000.000’’ динара, замењује износом од „311.385.535’’ динара;
у разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција 75,
функционална класификација 620 – Развој заједнице, економска класификација 424 „Услуге очувања животне средине и геодетске услуге”, извор финансирања 01 износ од
„6.300.000’’ динара , замењује се износом од „6.250.000’’ динара, тако да се и укупан износ од „6.300.000’’ динара, замењује износом од „6.250.000’’ динара;
у разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција
77, функционална класификација 620 – Развој заједнице,
економска класификација 425 „Текуће поправке и одржавање – саобраћајнице”, извор финансирања 01 износ од
„371.980.000’’ динара , замењује се износом од „501.980.000’’
динара, остали извори финансирања остају непромењени
тако да се укупан износ од „397.550.000”динара, замењује
износом од „527.550.000.” динара;
у разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција
79, функционална класификација 620 – Развој заједнице, економска класификација 425 „Текуће поправке и одржавање електро мреже”, извор финансирања 01 износ од
„66.000.000’’ динара , замењује се износом од „78.500.000’’
динара, остали извори финансирања остају непромењени
тако да се укупан износ од „67.500.000”динара, замењује износом од „80.000.000” динара;
у разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција
80, функционална класификација 620 – Развој заједнице,
економска класификација 425 „Текуће поправке и одржавање – уређење терена”, извор финансирања 01 износ од
„56.000.000’’ динара, замењује се износом од „77.000.000’’
динара, остали извори финансирања остају непромењени
тако да се укупан износ од „59.000.000”динара, замењује износом од „80.000.000” динара;
у разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција
81, функционална класификација 620 – Развој заједнице,
економска класификација 425 „Текуће поправке и одржавање –редовна делатност”, извор финансирања 01 износ
од „2.000.000’’ динара, замењује се износом од „3.500.000’’
динара, тако да се и укупан износ од „2.000.000”динара, замењује износом од „3.500.000” динара;
у разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција 82,
функционална класификација 620 – Развој заједнице, економска класификација 426 „Материјал – редовна делатност” извор финансирања 01, износ од „3.950.000” динара, замењује се износом од „5.150.000” динара, тако да се и
укупан износ од „3.950.000” динара, замењује износом од
„5.150.000” динара;
у разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција 86,
функционална класификација 620 – Развој заједнице, економска класификација 482 „Порези, обавезне таксе и казне” извор финансирања 01, износ од „4.070.000” динара,
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замењује се износом од „3.620.000” динара, остали извори
финансирања остају непромењени тако да се укупан износ од „4.170.000”динара, замењује износом од „3.720.000”
динара;
у разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција 88,
функционална класификација 620 – Развој заједнице, економска класификација 511 „Зграде и грађевински објектиелектродистрибутивни објекти” извор финансирања 01,
износ од „10.000.000” динара, замењује се износом од
„7.500.000” динара, тако да се и укупан износ од „10.000.000”
динара, замењује износом од „7.500.000” динара;
у разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција 91,
функционална класификација 620 – Развој заједнице, економска класификација 511 „Зграде и грађевински објекти
– уређење терена” извор финансирања 01, износ од
„58.000.000” динара, замењује се износом од „58.120.000”
динара, извор финансирања 04 износ од „2.000.000’’ динара, замењује се износом од „2.180.000’’ динара, остали извори финансирања остају непромењени, тако да се
укупан износ од „80.000.000”динара, замењује износом од
„80.300.000” динара;
у разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција
92, функционална класификација 620 – Развој заједнице, економска класификација 511 „Зграде и грађевински
објекти – саобраћајнице” извор финансирања 01, износ од
„70.000.000” динара, замењује се износом од „80.000.000”
динара, тако да се и укупан износ од „70.000.000”динара, замењује износом од „80.000.000” динара;
у разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција
93, функционална класификација 620 – Развој заједнице, економска класификација 511 „Зграде и грађевински
објекти-гасификација” извор финансирања 01, износ од
„67.750.000” динара се брише, тако да се и укупан износ од
„67.750.000”динара брише;
у разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција 95,
функционална класификација 620 – Развој заједнице, економска класификација 511 опис позиције „Куповина стамбеног простора”, мења се и гласи „Зграде и грађевински
објекти’’ извор финансирања 01, износ од „5.000.000” динара, замењује се износом од „70.000.000” динара, тако да се
и укупан износ од „5.000.000” динара, замењује износом од
„70.000.000” динара;
у разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција
96, функционална класификација 620 – Развој заједнице,
економска класификација 512 „Машине и опрема”, извор
финансирања 01, износ од „600.000” динара, замењује се
износом од „800.000” динара, тако да се и укупан износ од
„600.000”динара, замењује износом од „800.000” динара;
у разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција
97, функционална класификација 620 – Развој заједнице,
економска класификација 541 „Земљиште”, извор финансирања 01, износ од „9.200.000” динара, замењује се износом од „4.200.000” динара, тако да се и укупан износ
од „9.200.000”динара, замењује износом од „4.200.000”
динара.
Извори финансирања за раздео 4 – Јавно предузеће за
изградњу, 01 – Приходи из буџета износ од „1.024.450.000”
динара, замењује се износом од „1.422.835.535” динара, остали извори финансирања остају непромењени, тако да се
и укупан износ од „1.080.350.000” динара, замењује износом
од „1.478.735.535” динарa.
У разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне средине, позиција 114, функционална класификација 530
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– Заштита животне средине, економска класификација
423 „Услуге по уговору”, извор финансирања 01, износ од
„2.800.000” динара, замењује се износом од „3.050.000’’
динара, остали извори остају непромењени, тако да се и
укупан износ од „3.300.000’’ динара, замењује износом од
„3.550.000’’ динара;
у разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне средине, позиција 115, функционална класификација
530 – Заштита животне средине, економска класификација 424 „Специјализоване услуге”, извор финансирања
01, износ од „114.900.000” динара, замењује се износом од
„120.921.060.000’’ динара, остали извори остају непромењени, тако да се и укупан износ од „115.400.000’’ динара, замењује износом од „121.421.060’’ динара;
у разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне средине, позиција 116, функционална класификација 530 –
Заштита животне средине, економска класификација 426
„Материјал”, извор финансирања 01, износ од „2.500.000”
динара, замењује се износом од „3.828.940’’ динара, тако да
се и укупан износ од „2.500.000’’ динара, замењује износом
од „3.828.940’’ динара;
у разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне средине, позиција 117, функционална класификација 530 – Заштита животне средине, економска класификација 511 „Зграде и грађевински објекти”, извор финансирања 01, износ од
„19.000.000” динара, замењује се износом од „17.600.000’’
динара, тако да се и укупан износ од „19.000.000’’ динара,
замењује износом од „17.600.000’’ динара;
у разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне средине, позиција 118, функционална класификација 530
– Заштита животне средине, економска класификација
512 „Машине и опрема”, извор финансирања 01, износ од
„7.300.000” динара, замењује се износом од „8.100.000’’ динара, тако да се и укупан износ од „7.300.000’’ динара, замењује износом од „8.100.000’’ динара;
у разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне средине, позиција 119, функционална класификација 530 –
Заштита животне средине, економска класификација 541
„Набавка земљишта”, извор финансирања 01, износ од
„3.500.000” динара, замењује се износом од „1.500.000’’ динара, тако да се и укупан износ од „3.500.000’’ динара, замењује износом од „1.500.000’’ динара.
Извори финансирања за раздео 5 – Јавно предузеће
за заштиту и унапређење животне средине, 01 – Приходи из буџета износ од „168.600.000” динара, замењује се
износом од „173.600.000” динара, остали извори финансирања остају непромењени, тако да се и укупан износ од
„169.600.000” динара, замењује износом од „174.600.000”
динара.
Изменама у структури Извора финансирања за раздео
од 1 – 6, мења се и укупна структура Извора финансирања
за раздео од 1-6:
01 – Приходи из буџета, износ од „2.516.876.000” динара,
замењује се износом од „3.192.161.535”динара;
07 – Донације од осталих нивоа власти, износ од
„4.260.000’’ динара, замењује се износом од „4.606.080’’ динара и
13 – Вишак прихода, износ од „820.125.000’’ динара, замењује се износом од „908.943.536.’’ динара;
Остали извори финансирања остају непромењени, тако
да се укупан износ од „3.358.694.000” динара замењује износом од „4.121.711.151’’ динара.
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Члан 5.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 400-7, 20. септембра 2010. године
Председник
Мирослав Неговановић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 20. септембра 2010.године, на основу члана 24.
Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда” бр. 44/08, 4/10 и 15/10) и члана 74. ст. 8. и 9.
Статута града Београда („Службени лист града Београда”
бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА И ЧЛАНОВА ОРГАНА И РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ И ДРУГИХ ОРГАНА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ И ПЛАТАМА И НАКНАДАМА ИЗАБРАНИХ,
ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
Члан 1.
У члану 10. Одлуке о накнадама и другим примањима
одборника и чланова органа и радних тела Скупштине и
других органа градске општине и платама и накнадама
изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине Обреновац (у даљем тексту: одлука,
„Службени лист града Београда” бр. 25/09) бришу се речи
под алинејама једанаест и четрнаест које гласе:
„– шеф кабинета председника градске општине,
– начелници одељења – службе Управе градске општине.”
Члан 2.
У члану 14. Одлуке бришу се речи наведене под алинејама: пет, девет и десет које гласе:
„23,31 – за шефа кабинета председника градске општине
и увећава се, по основу сложености и одговорности, стимулативним фактором 1,708;
22,62 – за начелника Одељења за привреду, финансије
и друштвене делатности и увећава се, по основу сложености и одговорности, стимулативним фактором 1,640 и
за 1,00;
22,62 – за начелнике осталих одељења и Службе Управе
градске општине и увећава се, по основу сложености и одговорности, стимулативним фактором 1,581.»
Члан 3.
У чалну 23. ставу 1. одлуке бришу се речи наведене под
алинејом три које гласе:
«-начелник Управе градске општине за начелнике
одељења и службе.»
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењиваће
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се почев од обрачуна и исплате плата и накнада за децембар
2010. године.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-153, 20. септембра 2010. године
Председник
Мирослав Неговановић, с. р.

Председник градске општине Обреновац 1. октобра
2010. године, на основу члана 52. Статута градске општине
Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 4/10
и 15/10), члана 22. став 2. Одлуке о организовању ЈКП „Обреновац’’ из Обреновца („Службени лист града Београда”,
број 26/06), члана 22. став 2. Одлуке о оснивању ЈКП „Tопловод’’ Обреновац („Службени лист града Београда”, број
26/06) и члана 21. став 2. Одлуке о оснивању ЈКП „Водовод
и канализације’’ Обреновац („Службени лист града Београда”, број 26/06), по прибављеном мишљењу Већа градске
општине Обреновац на седници одржаној 1. октобра 2010.
године, донео је

ЗА К ЉУЧА К
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЗАКЉУЧКА О УВОЂЕЊУ ИНТЕРВЕНТНЕ МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ НАЈУГРОЖЕНИЈИХ
ГРАЂАНА У ОПШТИНИ ОБРЕНОВАЦ
I. У Закључку о увођењу интервентне мере за заштиту
најугроженијих грађана у општини Обреновац – у даљем
тексту: Закључак („Службени лист града Београда” бр. 5/05,
18/05, 1/06, 15/06, 10/07, 13/07, 20/07, 23/07, 35/07, 45/07, 8/08,
01/09, 11/09, 37/09, 1/10, 8/10 и 15/10) у тачки 1. ставу 2. под
а) иза подтачке 4. додаје се нова подтачка „4а” која гласи:
„4а. мобилисаног војника из резервног састава у ратној
јединици за време агресије НАТО снага на СРЈ”.
У закључку у тачки 1. ставу 2. под а) алинеја три мења се
и гласи:
„у висини од 20% за цене основних комуналних производа и услуга које пружа ЈКП „Топловод” Обреновац,”.
II. У Закључку о измени и допуни Закључка о увођењу
интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у
општини Обреновац („Службени лист града Београда’’ број
8/10) у тачки II бришу се речи: „које ће се примењивати од
01. априла 2010. године”, а у тачци III иза речи: „примењиваће се од 1. априла 2010. године”, додају се речи: „до 31. децембра 2010. године.”
У закључку тачка 2. мења се и гласи:
„2. Субвенције за кориснике наведене у тачци 1. овог
Закључка примењиваће се од 1. априла 2010. године до 31.
децембра 2010. године”.
III. У свему осталом Закључак о увођењу интервентне
мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац остаје непромењен.
IV. Овај Закључак објавити у „Службеном листу града
Београда”.
Овлашћује се Служба за скупштинске послове и прописе да сачини пречишћен текст закључка и исти објави у
„Службеном листу града Београда”.
Председник градске општине Обреновац
VI-03 број 020-1/65, 1. октобра 2010. године
Председник
Жељко Јоветић, с. р.
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По извршеном сравњењу са изворним текстом, утврђено је да су се у Решењу о именовању чланова Школског одбора Музичке школе „Јосиф Маринковић”, Београд које је
објављено у „Службеном листу града Београда”, број 24 од
30. јуна 2010. године, поткрале грешке, па се даје

ИС ПРА ВКА
РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”,
БЕОГРАД
У тачки I, у подтачки 7. уместо речи: „Милан Глумац, економиста” треба да стоје речи: „Милана Глумац, економиста”.
У истој тачки, у подтачки 9. уместо речи „Славица Мраковић, сликар – илустратор” треба да стоје речи: „Славица
Марковић, сликар – илустратор”.
Из Скупштине града Београда

Број 34 – 41

По извршеном сравњењу са изворним текстом, утврђено је да се у Решењу o именовању чланова Школског одбора Економско-трговинске школе, Сопот које је објављено у
„Службеном листу града Београда”, број 24 од 30. јуна 2010.
године, поткрала грешка, па се даје

ИСПРА ВК А
РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ,
СОПОТ
У тачки I, у подтачки 2. уместо речи: „Весна Николић,
професор физичког васпитања” треба да стоје речи: „Весна
Николић, наставник економске групе предмета”.
Из Скупштине града Београда

Број 34 – 42
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САДРЖАЈ

Страна
Решење о утврђивању Програма о изменама
Програма коришћења средстава Буџетског фонда за
заштиту животне средине града Београда за 2010.
годину са Програмом – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Правилник о
допуни Правилника о организацији и систематизацији послова Центра за културу Сопот, из Сопота,
Космајски трг бр. 7 – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности Предузећу за одржавање димоводних и ложишних уређаја „Димничар” на Одлуку о ценама димничарских услуга у систему обједињене наплате са Одлуком – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Ценовника услуга Јавног комуналног
предузећа „Београдске електране” са Одлуком – –
Решење о давању сагласности на Допуну ценовника услуга ЈКП „Паркинг сервис” за паркирање у вишеетажним паркинг просторима, подземном паркинг
простору „Вуков споменик”, гаражама са резервисаним паркинг местима, на посебним, повременим
и паркиралишту по уговору „Ада Циганлија” са Допуном ценовника – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о неприступању стратешкој процени
утицаја на животну средину Измене и допуне Плана
детаљне регулације просторне целине Косанчићев
венац, блок између улица: Карађорђеве, Париске и
улице Велике степенице, градска општина Стари
град – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела стамбеног насеља Старо насеље у Железнику, градска општина Чукарица – – – – – – – – – –
Показатељ раста цена на мало у септембру 2010.
године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1

4

4
4

5

6

7
8

Акти градских општина
ВРАЧАР
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Врачар – – – – – – – – – – –
ЗЕМУН
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Земун – – – – –
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са
медаљом – заслужни грађанин Земуна Калини Ковачевић – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са
медаљом – заслужни грађанин Земуна Дејану Станковићу – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге
са медаљом – заслужни грађанин Земуна Новици
Величковићу – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са
медаљом – заслужни грађанин Земуна проф. др Стеви
Пљеши – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са
медаљом – заслужни грађанин Земуна породици
Јелић – ЈУ групи – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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Страна
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са
медаљом – заслужни грађанин Земуна Мирољубу
Мосуровићу – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са
медаљом – заслужни грађанин Земуна протојереју
ставрофору Јовану Кошевићу – – – – – – – – – – – –
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са
медаљом – заслужни грађанин Земуна Војиславу Васовићу – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са
медаљом – заслужни грађанин Земуна Драгољубу
Кочовићу – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са
медаљом – заслужни грађанин Земуна Звонимиру
Биру – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о додели Повеље о јавном признању
са медаљом – почасни грађанин Земуна Њ. Е.
Артуру Колу – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о додели Повеље о пријатељству са кључем Земуна Библиотеци „Свети Сава” – – – – – – –
Одлука о додели Повеље о пријатељству са кључем
Земуна Фармацеутској компанији „Галеника” а. д. –
Решење о разрешењу председника и члана Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор
Земун” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању председника и члана Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор
Земун” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
РАКОВИЦА
Одлука о изради стратегије развоја градске општине Раковица – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о ребалансу буџета градске општине Раковица за 2010. годину – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о додели јавних признања градске општине Раковица – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ГРОЦКА
Одлука о ребалансу буџета општине Гроцка за
2010. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција за изградњу општине Гроцка – –
Одлука о измени Одлуке о издвајању организационе јединице „Водовода и канализације” из састава Јавног комуналног стамбеног предузећа „Гроцка” и оснивању посебног јавног предузећа „Водовод
и канализација” Гроцка – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о повећању оснивачког капитала – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКСП „Гроцка” о повећању цена комуналних услуга са Одлуком и ценовницима – – – –
ЛАЗАРЕВАЦ
Одлука о кандидовању пројеката за финансирање изградње, реконструкције, односно адаптације
објеката од јавног значаја у 2010/2011. години – – –
Решење о престанку функције секретара Скупштине градске општине Лазаревац – – – – – – – – –
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Страна
Решење о постављењу секретара Скупштине градске општине Лазаревац – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о постављењу начелника Управе градске
општине Лазаревац – – – – – – – – – – – – – – – – –
МЛАДЕНОВАЦ
Одлука о установљењу манифестације „Сусрети
села” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Општинској управи градске општине Младеновац – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о установљењу општинске стипендије за студенте – – – – –
Решење о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Младеновац – – – – – – –
Решење о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Младеновац – – – – – – –
Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Младеновац – – – – – – –
Решење о потврђивању мандата одборника у Скупштини градске општине Младеновац – – – – – – –
Решење о изменама Решења о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права
коришћења општина Младеновац – – – – – – – – –
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Страна
ОБРЕНОВАЦ
Одлука о измени Одлуке о Управи градске општине Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Четврта одлука о ребалансу буџета градске општине Обреновац за 2010. годину – – – – – – – – –
Одлука о измени Одлуке о накнадама и другим
примањима одборника и чланова органа и радних
тела Скупштине и других органа градске општине и платама и накнадама изабраних, именованих
и постављених лица у органима градске општине
Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Закључак о измени и допуни Закључка о увођењу
интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац – – – – – – – – – – – – – –
Исправке
Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Музичке школе „Јосиф Маринковић”,
Београд – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Економско-трговинске школе, Сопот –
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине града Београда, Трг Николе Пашића 6, приземље
– БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 3061-706, факс: 3061-688
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