
Скупштина града Београда на седници одржаној 11. но-
вембра 2010. године, на основу члана 13. ст. 2 и 3. и члана 
88. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гла-
сник РС”, број 129/07) и чл. 13. и 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10),  донела је

ОДЛУКУ*
О БРАТИМЉЕЊУ ГРАДА БЕОГРАДА, РЕПУБЛИКА СР-
БИЈА И ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЉУБЉАНА, РЕПУБЛИ-

КА СЛОВЕНИЈА

Члан 1.
Град Београд, Република Србија, се братими и успоста-

вља сарадњу са градском општином Љубљана, Република 
Словенија.

Члан 2.
Споразумом о братимљењу конкретизоваће се сарадња 

између ова два града, и то у области економских односа, 

* Влада је дала сагласност на ову одлуку 26. новембра 2010. године актом 
05 број 016-8876/2010.

културе, урбаног планирања, заштите животне средине, са-
обраћаја, образовања, туризма итд.

Члан 3.
Овлашћује се градоначелник града Београда да потпише 

Споразум из члана 2. ове одлуке.

Члан 4.
Средства за реализацију ове одлуке обезбедиће се у 

буџету града Београда.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”, а објавиће се 
по прибављеној сагласности Владе Републике Србије. 
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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ПАЛИЛУЛА

Скупштина градске општине Палилула на 16. седници, одржаној 2. децембра 2010. године, на основу чл. 47. и 63. Закона 
о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009 и 73/2010), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС”, број 129/2007) и члана 25. Статута градске општине Палилула („Службени лист града Београда”, бр. 43/2008 и 
16/2010), донела је 

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

I. ОПШТИ ДЕО

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

31/10) – у даљем тексту одлука, у члану 1, износ „929.203.379 ” замењује се износом „946.977.109”. 

Члан 2.
У члану 4, износ „5.427.751” замењује се износом „943.980”, износ „400.000” замењује се износом „500.000”, а износ 

„5.027.751” замењује се износом „443.980”.

Члан 3.
У члану 5, „примања по врстама и издаци по основним наменама” мењају се тако да гласе: 
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Примања 

Економска 
класификација  

Врста прихода Буџетска средства Други извори Укупна  средства

321 Пренета средства из 2009 године 367.228.811 9.955.078 377.183.889
 311 Капитал – ЈП „Пословни центар општине Палилула” - 2.301.000 2.301.000
  Свега 3 : 367.228.811 12.256.078 379.484.889
7 Текући приходи
71 Порези
711 Порези на доходак, добит и капиталне добитке (од пољопривреде и шумарства) 134.000 - 134.000
711 Порези на доходак, добит и капиталне добитке (на земљиште) 5.540.000 - 5.540.000
711 Самодоприноси 12.000 - 12.000
713 Порез на имовину (од непокретности) 206.548.000 - 206.548.000
713 Порез на имовину (на наслеђе и поклон) 19.709.000 - 19.709.000
714 Порези на добра и услуге (комуналне таксе) 57.922.000 - 57.922.000
716 Комуналне таксе на фирму 56.492.000 - 56.492.000
  Свега 71 : 346.357.000 - 346.357.000
73 Донације и трансфери
732 Донације од међународних организација - - -
733 Ненаменски трансфери од републике у корист нивоа града 65.983.000 - 65.983.000
733 Ненаменски трансфери од републике у корист нивоа општина 12.778.218 - 12.778.218
733 Текући трансфери градова у корист нивоа општина - - -
733 Текући трансфери градова у корист нивоа општина 3.388.080 - 3.388.080
733 Капитални трансфери градова у корист нивоа општина 16.000.000 - 16.000.000

Свега 73 : 98.149.298 - 98.149.298
74 Други приходи
741 Приходи од имовине (комуналне таксе) 15.452.000 - 15.452.000
741 Приходи од камата на средства буџета општине 13.894.000 200.000 14.094.000
741 Приходи од имовине (за коришћење пољопривредног земљишта) - - -
742 Приходи од давања у закуп објеката општине (са ПДВ-ом) 100.655.000 10.500.000 111.155.000
742 Општинске административне таксе 2.919.000 - 2.919.000
742 Приходи од делатности општинских органа и организација 836.000 3.130.000 3.966.000
743 Приходи од новчаних казни у корист нивоа општина 256.000 230.000 486.000
743 Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина 136.000 - 136.000
744 Текући добровољни трансфери од правних лица - - -
745 Остали приходи у корист нивоа општина 1.094.000 170.000 1.264.000
  Свега 74 : 135.242.000 14.230.000 149.472.000
77 Меморандумске ставке за рефундацију расхода
771 Меморандумске ставке - 200.000 200.000
772 Меморандумске ставке из претходне године - 140.000 140.000
  Свега 77: - 340.000 340.000
  Свега 7: 579.748.298 14.570.000 594.318.298
812 Примања од продаје покретне имовине - - -
921 Примања од продаје домаће финансијске имовине - 700.000 700.000
  Укупни приходи и примања: 946.977.109 27.526.078 974.503.187

Издаци – Општи део 

Економска 
класификација

Опис Средства из буџета Из других извора Укупно

 4 Текући расходи
 41 Расходи за запослене
 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 183.884.155 457.000 184.341.155
 412 Социјални доприноси на терет послодавца 32.915.911 82.000 32.997.911
 413 Накнаде у натури 5.700.000 71.000 5.771.000
 414 Социјална давања 12.218.209 280.000 12.498.209
 415 Накнаде трошкова за запослене 1.650.000 468.000 2.118.000
 416 Награде запосленима и остали посебни расходи - 20.000 20.000
  Свега 41 : 236.368.275 1.378.000 237.746.275
 42 Коришћење услуга и роба
 421 Стални трошкови 29.497.096 6.666.078 36.163.174
 422 Трошкови путовања 1.363.700 320.000 1.683.700
 423 Услуге по уговору 57.848.006 3.815.000 61.663.006
 424 Специјализоване услуге 30.530.368 15.000 30.545.368
 425 Текуће поправке и одржавање 71.306.432 2.579.000 73.885.432
 426 Материјал 11.962.800 839.000 12.801.800
  Свега 42 : 202.508.402 14.234.078 216.742.480
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Економска 
класификација

Опис Средства из буџета Из других извора Укупно

 43 Амортизација и употреба средстава за рад
 431 Амортизација некретнина и опреме - 1.000.000 1.000.000
  Свега 43 : - 1.000.000 1.000.000
 44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања
 441 Отплата домаћих камата - 20.000 20.000
 444 Пратећи трошкови задуживања 10.000 - 10.000
  Свега 44 : 10.000 20.000 30.000
 46 Донације, дотације и трансфери
 463 Трансфери осталим нивоима власти 43.122.482 - 43.122.482
 465 Остале дотације и трансфери 13.857.808 - 13.857.808
  Свега 46 : 56.980.290 - 56.980.290
 47 Социјално осигурање и социјална заштита
 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 7.208.910 - 7.208.910
  Свега 47 : 7.208.910 - 7.208.910
 48 Остали расходи
 481 Дотације невладиним организацијама 22.493.944 400.000 22.893.944
 482 Порези, обавезне таксе и казне 17.595.000 1.790.000 19.385.000
 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 8.933.254 - 8.933.254
 484 Накнада за штету насталу од елементарних непогода - - -
 485 Накнада за штету насталу од стране државних органа 11.230.000 - 11.230.000
  Свега 48 : 60.252.198 2.190.000 62.442.198
 49 Средства резерве
 499 Средства резерве (стална и текућа) 943.980 - 943.980
  Свега 49 : 943.980 - 943.980
  Свега 4  : 564.272.055 18.822.078 583.094.133
 5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
 51 Основна средства
 511 Зграде и грађевински објекти 290.326.378 7.020.000 297.346.378
 512 Машине и опрема 34.300.594 984.000 35.284.594
 513 Остале некретнине и опрема 1.000.000 - 1.000.000
 515 Нематеријална имовина 14.356.000 - 14.356.000
  Свега 51: 339.982.972 8.004.000 347.986.972
 54 Природна имовина
 541 Земљиште 42.692.082 - 42.692.082
  Свега 54: 42.692.082 - 42.692.082
  Свега 5: 382.675.054 8.004.000 390.679.054
 6 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
 62 Набавка финансијске имовине
 621 Набавка домаће финансијске имовине 30.000 700.000 730.000
  Свега 62: 30.000 700.000 730.000
  Свега 6: 30.000 700.000 730.000
  УКУПНИ РАСХОДИ: 946.977.109 27.526.078 974.503.187

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 4.
У члану 6, текст и табела мењају се и гласе: „Средства буџета у износу од 946.977.109 динара и средства од изворних ак-

тивности директних и индиректних корисника средстава буџета у укупном износу од 27.526.078 динара, распоређују се по 
корисницима и то:

Издаци – Посебни део 

Раз-
део

Гла-
ва

Функ-
ција

Пози-
ција

Економ-
ска класи-
фикација

Опис Из буџета Из других
извора

Укупно

I       СКУПШТИНА, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
  110     Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
    1  411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 28.295.000 - 28.295.000

    2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 5.088.000 - 5.088.000
    3 413 Накнаде у натури - - -
    4 416 Награде запосленима и остали посебни расходи - - -
    5 421 Стални трошкови 950.000 - 950.000
    6 422 Трошкови путовања 826.100 - 826.100
    7 423 Услуге по уговору 14.097.304 - 14.097.304

8 424 Специјализоване услуге - - -
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Раз-
део

Гла-
ва

Функ-
ција

Пози-
ција

Економ-
ска класи-
фикација

Опис Из буџета Из других
извора

Укупно

9 426 Материјал 190.000 - 190.000
10 444 Пратећи трошкови задуживања 10.000 - 10.000

    11 463 Трансфери осталим нивоима власти - - -
12 465 Остале дотације и трансфери - - -

    13 481 Дотације невладиним организацијама
        – дотације политичким странкама 403.790 - 403.790
        – дотације осталим непрофитним институцијама 7.296.154 - 7.296.154

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

16 499 Средства резерве
    – стална резерва 500.000 - 500.000
    – текућа резерва 443.980 - 443.980

Извори финансирања за функцију 110:
01 Приходи из буџета 53.113.050 - 53.113.050
13 Приходи из претходних година 4.995.162 - 4.995.162
07 Донације од осталих нивоа власти - - -
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
15 Неутрошена средства донација из претходних година 2.116 - 2.116

Укупно за функцију 110: 58.110.328 - 58.110.328
810 Услуге рекреације и спорта

17 465 Остале дотације и трансфери 3.000.000 - 3.000.000
18 423 Услуге по уговору 40.000 - 40.000
19 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 130.953 - 130.953
20 424 Специјализоване услуге 85.207 - 85.207
21 481 Дотације невладиним организацијама 5.840.000 - 5.840.000

Извори финансирања за функцију 810:
01 Приходи из буџета 9.096.160 - 9.096.160
13 Приходи из претходних година - - -
07 Донације од осталих нивоа власти - - -
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
15 Неутрошена средства донација из претходних година - - -

Укупно за функцију 810: 9.096.160 - 9.096.160
820     Услуге културе

22 421 Стални трошкови 1.800.350 - 1.800.350
23 423 Услуге по уговору 1.550.619 - 1.550.619
24 424 Специјализоване услуге - - -
25 426 Материјал - - -
26 463 Трансфери осталим нивоима власти - - -
27 465 Остале дотације и трансфери 7.197.508 - 7.197.508
28 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 113.691 - 113.691
29 481 Дотације невладиним организацијама 1.598.000 - 1.598.000
30 511 Зграде и грађевински објекти 30.928.843 - 30.928.843
31 512 Машине и опрема 4.590.000 - 4.590.000
32 513 Остале некретнине и опрема - - -
33 621 Набавка домаће финансијске имовине - - -

Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета 26.964.199 - 26.964.199
13 Приходи из претходних година 18.313.843 - 18.313.843
07 Донације од осталих нивоа власти 2.500.000 - 2.500.000
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
15 Неутрошена средства донација из претходних година 969 - 969
  Укупно за функцију 820: 47.779.011 - 47.779.011

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

– гласило „Палилула” 2.410.000 - 2.410.000
Извори финансирања за функцију 830:

01 Приходи из буџета 2.680.000 - 2.680.000
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
  Укупно за функцију 830: 2.680.000 - 2.680.000

160     Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту
36 416 Награде запосленима и остали посебни расходи - - -
37 421 Стални трошкови - - -
38 422 Трошкови путовања - - -
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Раз-
део

Гла-
ва

Функ-
ција

Пози-
ција

Економ-
ска класи-
фикација

Опис Из буџета Из других
извора

Укупно

39 423 Услуге по уговору - - -
40 426 Материјал - - -

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

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

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

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

760 Здравство некласификовано на другом месту
45 426 Материјал - - -

45а 463 Трансфери осталим нивоима власти 2.700.000 - 2.700.000
46 511 Зграде и грађевински објекти 16.000.000 - 16.000.000

Извори финансирања за функцију 760:
01 Приходи из буџета - - -
13 Приходи из претходних година 2.700.000 - 2.700.000
07 Донације од осталих нивоа власти 16.000.000 - 16.000.000
  Укупно за функцију 760: 18.700.000 - 18.700.000

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

47а 422 Трошкови путовања 35.000 - 35.000
48 423 Услуге по уговору 973.363 - 973.363
49 424 Специјализоване услуге 528.061 - 528.061
50 425 Текуће поправке и одржавање 10.020.820 - 10.020.820
51 426 Материјал 87.800 - 87.800
52 463 Трансфери осталим нивоима власти 37.705.818 - 37.705.818

52а 465 Остале дотације и трансфери 3.185.300 - 3.185.300
53 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 815.124 - 815.124
54 481 Дотације невладиним организацијама 730.000 - 730.000
55 482 Порези, обавезне таксе и казне - - -
56 511 Зграде и грађевински објекти 51.189.920 - 51.189.920
57 512 Машине и опрема 10.047.230 - 10.047.230
58 513 Остале некретнине и опрема - - -
59 621 Набавка домаће финансијске имовине - - -

Извори финансирања за функцију 980:
01 Приходи из буџета 51.622.376 - 51.622.376
13 Приходи из претходних година 63.608.260 - 63.608.260
07 Донације од осталих нивоа власти 87.800 - 87.800
  Укупно за функцију 980: 115.318.436 - 115.318.436

070     Социјална помоћ угроженом становништву
60 425 Текуће поправке и одржавање 2.264.000 - 2.264.000
61 423 Услуге по уговору 10.000 - 10.000
62 424 Специјализоване услуге 285.000 - 285.000
63 463 Трансфери осталим нивоима власти 2.025.000 - 2.025.000

63а 465 Остале дотације и трансфери 50.000 - 50.000
64 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4.932.475 - 4.932.475
65 481 Дотације невладиним организацијама 3.925.000 - 3.925.000
66 511 Зграде и грађевински објекти - - -

Извори финансирања за функцију 070:
01 Приходи из буџета 9.037.045 - 9.037.045
13 Приходи из претходних година 1.526.000 - 1.526.000
07 Донације од осталих нивоа власти 2.928.430 - 2.928.430
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
  Укупно за функцију 070: 13.491.475 - 13.491.475
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620     Развој заједнице
67 423 Услуге по уговору - - -
68 421 Стални трошкови - - -
69 424 Специјализоване услуге 13.477.543 - 13.477.543
70 425 Текуће поправке и одржавање 22.242.632 - 22.242.632
71 426 Материјал 82.000 - 82.000
72 463 Трансфери осталим нивоима власти - - -

72а 485 Накнада за штету насталу од стране државних органа 11.010.000 - 11.010.000
73 511 Зграде и грађевински објекти 141.374.000 - 141.374.000
74 512 Машине и опрема 9.200.000 - 9.200.000
75 513 Остале некретнине и опрема - - -
76 541 Земљиште 42.692.082 - 42.692.082
77 621 Набавка домаће финансијске имовине 30.000 - 30.000

Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета 42.190.532 - 42.190.532
13 Приходи из претходних година 188.517.725 - 188.517.725
07 Донације од осталих нивоа власти 9.400.000 - 9.400.000
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
15 Неутрошена средства донација из претходних година - - -

      Укупно за функцију 620: 240.108.257 - 240.108.257
450     Саобраћај

78 425 Текуће поправке и одржавање 8.684.960 - 8.684.960
Извори финансирања за функцију 450:

01 Приходи из буџета 6.284.960 - 6.284.960
13 Приходи из претходних година 2.400.000 - 2.400.000
07 Донације од осталих нивоа власти - - -

Укупно за функцију 450: 8.684.960 - 8.684.960
421     Пољопривреда

78а 424 Специјализоване услуге 5.098.054 - 5.098.054
78б 512 Машине и опрема - - -
78в 425 Текуће поправке и одржавање 3.400.000 - 3.400.000

Извори финансирања за функцију 421:
01 Приходи из буџета 18.483 - 18.483
13 Приходи из претходних година 8.479.571 - 8.479.571
07 Донације од осталих нивоа власти - - -

Укупно за функцију 421: 8.498.054 - 8.498.054
560 Заштита животне средине некласификована на другом месту

79 423 Услуге по уговору - - -
80 422 Трошкови путовања - - -
81 424 Специјализоване услуге 10.895.896 - 10.895.896

81а 425 Текуће поправке и одржавање 7.000.000 - 7.000.000
82 426 Материјал - - -
83 465 Остале дотације и трансфери 425.000 - 425.000
84 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.216.667 - 1.216.667
85 481 Дотације невладиним организацијама 2.701.000 - 2.701.000
86 512 Машине и опрема 920 - 920

Извори финансирања за функцију 560:
01 Приходи из буџета 9.622.667 - 9.622.667
13 Приходи из претходних година 12.616.816 - 12.616.816
07 Донације од осталих нивоа власти - - -

Укупно за функцију 560: 22.239.483 - 22.239.483
180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

87 463 Трансфери осталим нивоима власти 450.000 - 450.000
Извори финансирања за функцију 180:

01 Приходи из буџета 450.000 - 450.000
13 Приходи из претходних година - - -
07 Донације од осталих нивоа власти - - -

Укупно за функцију 180: 450.000 - 450.000
Извори финансирања за раздео I:

01 Приходи из буџета 212.503.281 - 212.503.281
13 Приходи из претходних година 303.157.377 - 303.157.377
07 Донације од осталих нивоа власти 30.916.230 - 30.916.230
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
15 Неутрошена средства донација из претходних година 3.085 - 3.085
  Укупно за раздео I: 546.579.973 - 546.579.973
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II       УПРАВА ОПШТИНЕ
130     Опште услуге

88 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 142.452.655 - 142.452.655
89 412 Социјални доприноси на терет послодавца 25.476.411 - 25.476.411
90 413 Накнаде у натури 5.700.000 - 5.700.000
91 414 Социјална давања запосленима 12.218.209 - 12.218.209
92 415 Накнаде трошкова за запослене 1.650.000 - 1.650.000
93 416 Награде запосленима и остали посебни расходи - - -
94 421 Стални трошкови 18.497.746 - 18.497.746
95 422 Трошкови путовања 502.600 - 502.600
96 423 Услуге по уговору 34.212.405 - 34.212.405
97 424 Специјализоване услуге 160.607 - 160.607
98 425 Текуће поправке и одржавање 16.384.020 - 16.384.020
99 426 Материјал 11.313.000 - 11.313.000

100 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -
101 481 Дотације невладиним организацијама - - -
102 482 Порези, обавезне таксе и казне 385.000 - 385.000
103 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 8.883.254 - 8.883.254
104 484 Накнада за штету насталу услед елементарних непогода - - -
105 485 Накнада за штету насталу од стране државних органа 220.000 - 220.000
106 511 Зграде и грађевински објекти 46.833.615 - 46.833.615
107 512 Машине и опрема 10.152.444 - 10.152.444
108 513 Остале некретнине и опрема - - -
109 515 Нематеријална имовина 14.356.000 - 14.356.000

Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета 288.669.549 - 288.669.549
13 Приходи из претходних година 58.818.306 - 58.818.306
02 Трансфери између корисника на истом нивоу - - -
07 Донације од осталих нивоа власти 1.250.068 - 1.250.068
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
15 Неутрошена средства донација из претходних година 660.043 - 660.043

Укупно за функцију 130: 349.397.966 - 349.397.966
2.1     ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА”

410     Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада
110 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 13.136.500 457.000 13.593.500
111 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.351.500 82.000 2.433.500
112 413 Накнаде у натури - 71.000 71.000
113 414 Социјална давања запосленима - 280.000 280.000
114 415 Накнаде трошкова за запослене - 468.000 468.000
115 416 Награде запосленима и остали посебни расходи - 20.000 20.000
116 421 Стални трошкови 1.650.000 1.143.000 2.793.000
117 422 Трошкови путовања - 320.000 320.000
118 423 Услуге по уговору 3.285.500 3.815.000 7.100.500
119 424 Специјализоване услуге - 15.000 15.000
120 425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000 2.579.000 3.579.000
121 426 Материјал - 839.000 839.000
122 431 Амортизација некретнина и опреме - 1.000.000 1.000.000

122а 441 Отплата домаћих камата - 20.000 20.000
123 463 Трансфери осталим нивоима власти - - -
124 481 Дотације невладиним организацијама - 400.000 400.000
125 482 Порези, обавезне таксе и казне 17.200.000 1.790.000 18.990.000
126 483 Новчане казне и пенали по решењу судова - - -
127 484 Накнада за штету насталу услед елементарних непогода - - -
128 511 Зграде и грађевински објекти 4.000.000 7.020.000 11.020.000
129 512 Машине и опрема 300.000 842.000 1.142.000
130 513 Остале некретнине и опрема 1.000.000 - 1.000.000
131 621 Набавка домаће финансијске имовине - 700.000 700.000

Извори финансирања за функцију 410:
01 Приходи из буџета 39.333.500 - 39.333.500
13 Приходи из претходних година 4.590.000 6.721.000 11.311.000
02 Трансфери између корисника на истом нивоу - - -
04 Сопствени приходи буџетског корисника - 15.140.000 15.140.000
07 Донације од осталих нивоа власти - - -
  Укупно за функцију 410: 43.923.500 21.861.000 65.784.500
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Извори финансирања за главу 2.1:
01 Приходи из буџета 39.333.500 - 39.333.500
13 Приходи из претходних година 4.590.000 6.721.000 11.311.000
02 Трансфери између корисника на истом нивоу - - -
04 Сопствени приходи буџетског корисника - 15.140.000 15.140.000
07 Донације од осталих нивоа власти - - -
  Укупно за главу 2.1: 43.923.500 21.861.000 65.784.500

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

132 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - - -
133 412 Социјални доприноси на терет послодавца - - -
134 413 Накнаде у натури - - -
135 414 Социјална давања запосленима - - -
136 415 Накнаде трошкова за запослене - - -
137 416 Награде запосленима и остали посебни расходи - - -
138 421 Стални трошкови 6.329.000 5.523.078 11.852.078
139 422 Трошкови путовања - - -
140 423 Услуге по уговору 86.670 - 86.670
141 424 Специјализоване услуге - - -
142 425 Текуће поправке и одржавање 310.000 - 310.000
143 426 Материјал 290.000 - 290.000
144 431 Амортизација некретнина и опреме - - -
145 463 Трансфери осталим нивоима власти - - -
146 482 Порези, обавезне таксе и казне - - -
147 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 50.000 - 50.000
148 484 Накнада за штету насталу услед елементарних непогода - - -
149 511 Зграде и грађевински објекти - - -
150 512 Машине и опрема 10.000 142.000 152.000
151 515 Нематеријална имовина - - -

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 7.075.670 - 7.075.670
13 Приходи из претходних година - 5.535.078 5.535.078
04 Сопствени приходи буџетског корисника - 130.000 130.000
07 Донације од осталих нивоа власти - - -
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
  Укупно за функцију 160: 7.075.670 5.665.078 12.740.748

Извори финансирања за главу 2.2:
01 Приходи из буџета 7.075.670 - 7.075.670
13 Приходи из претходних година - 5.535.078 5.535.078
04 Сопствени приходи буџетског корисника - 130.000 130.000
07 Донације од осталих нивоа власти - - -
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
  Укупно за главу 2.2: 7.075.670 5.665.078 12.740.748

Извори финансирања за раздео II:
01 Приходи из буџета 335.078.719 - 335.078.719
13 Приходи из претходних година 63.408.306 12.256.078 75.664.384
02 Трансфери између корисника на истом нивоу - - -
04 Сопствени приходи буџетског корисника - 15.270.000 15.270.000
07 Донације од осталих нивоа власти 1.250.068 - 1.250.068
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
15 Неутрошена средства донација из претходних година 660.043 - 660.043
  Укупно за раздео II: 400.397.136 27.526.078 427.923.214

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-16/2010-I-6-1, 2. децембра 2010. године

Председник
Аца Јевтић, с. р.
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Скупштина градске општине Палилула на 16. седници 
одржаној 2. децембра 2010. године, на основу чл. 25. и 64. 
Статута градске општине Палилула („Службени лист града 
Београда”, бр. 43/08 и 16/10) и члана 8. Одлуке о изменама 
Статута градске општине Палилула („Службени лист града 
Београда“, број 16/10), донела је 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ 

УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА 

Члан 1.
У Одлуци о организацији Управе градске општине Па-

лилула („Службени лист града Београда”, бр. 48/08, 56/08 и 
8/10), после члана 18. додаје се нови члан, који гласи:

„18а.”
„Управа организује и обезбеђује пружање правне по-

моћи грађанима за остваривање њихових права у складу са 
законом и другим прописима донетим на основу закона.” 

Члан 2.
У члану 23. ставу 2. одлуке, бришу се речи: „осим Служ-

бе Скупштине”.

Члан 3.
У члану 25. Одлуке, став 2. мења се и гласи:
„Секретар Службе организује рад Службе, стара се о 

правилном распореду послова и извршавању дужности за-
послених у Служби.

Секретар Службе представља Службу, одлучује о пи-
тањима из делокруга Службе и другим појединачним пи-
тањима за која је овлашћен.

Секретар Службе је за рад и законито и благовремено 
обављање послова одговоран начелнику Управе.»

Члан 4.
У поглављу V – Надлежност унутрашњих организацио-

них јединица Управе, чл. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. и 38. одлу-
ке, замењују се новим, који гласе: 

„1. Одељење за финансије и привреду 

Члан 31.
Одељење за финансије и привреду врши послове који се 

односе на: послове буџета – планирање, припрему нацртa 
буџета, допунског буџета и завршног рачуна буџета; оба-
вештавање корисника буџетских средстава о одобреним ап-
ропријацијама и квотама; планирање буџетске ликвидности 
готовинских токова у оквиру планова за извршење; одобра-
вање преузетих обавеза и прослеђивање трезору ради из-
вршења; припрему предлога одлуке о употреби сталне и 
текуће буџетске резерве; обављање евентуалне корекције 
плана; састављање консолидованог завршног рачуна буџе-
та и подношење извршном органу локалне власти; послове 
трезора – праћење прилива средстава на консолидованом 
рачуну; утврђивање тромесечне, месечне и дневне квоте 
преузетих обавеза и плаћања; управљање консолидова-
ним рачуном трезора; управљање ликвидношћу; контролу 
расхода; вођење главне књиге трезора и припрему финан-
сијских извештаја; обављање послова благајне и ликви-
датуре; сачињавање годишњих и периодичних извештаја; 
обављање финансијских послова; обављање послова обра-
чуна плата запослених; вођење евиденције имовине и сред-
става; припрему и израду предлога финансијског плана 

директних корисника; расподелу средстава индиректним 
корисницима буџетских средстава у оквиру одобрених ап-
ропријација; припрему и комплетирање документације за 
извршење финансијског плана; вођење пословних књига 
директног корисника; усклађивање пословних књига са 
главном књигом трезора; састављање консолидованог пе-
риодичног и годишњег извештаја; послове јавних набавки; 
припрему нацрта одлука и других аката за потребе органа 
из делокруга Одељења; праћење стања у области пољопри-
вреде, водопривреде и сточарства; издавање уверења из 
области приватног предузетништва на основу евиденције 
из Регистра радњи; покретање иницијативе код надлежних 
државних и других органа и организација за решавање пи-
тања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса 
грађана од значаја за рад Oдељења и Управе у целини, као и 
друге послове утврђене законом и другим прописима.

2. Одељење грађевинских и стамбених послова 

Члан 32.
Одељење грађевинских и стамбених послова врши по-

слове који се односе на: праћење стања у грађевинској, ко-
муналној и стамбеној области; издавање грађевинских до-
звола за изградњу и реконструкцију објеката чија је бруто 
површина до 800 m2; издавање грађевинских дозвола за 
извођење припремних радова за изградњу; издавање при-
времених грађевинских дозвола за асфалтне базе, сепара-
ције агрегата, фабрике бетона, као и извођење истражних 
радова на локацији у циљу утврђивања посебних услова за 
израду главног пројекта и за измештање постојећих инста-
лација; издавање одобрења за изградњу за извођење радова 
на инвестиционом одржавању објеката и уклањању препре-
ка за особе са инвалидитетом, адаптацији, санацији и про-
мени намене објекта без извођења грађевинских радова, 
односно промене намене објекта; изградњу помоћних обје-
ката, гаража и трафо-станица 10/04 kV; вођење поступка 
по пријави припремних радова и почетка извођења радо-
ва; обављање контроле усаглашености изграђеног темеља 
са главним пројектом за објекте за које се издаје грађе-
винска дозвола; издавање употребне дозволе за објекте 
за које се издаје грађевинска дозвола; вођење евиденције; 
издавање решења о рушењу за објекте за које утврди да је 
услед дотрајалости или већих оштећења угрожена њихова 
стабилност и да представљају опасност за живот и здравље 
људи, за суседне објекте и безбедност саобраћаја; издавање 
одобрења за прикључење инсталација; издавање одобрења 
за постављање покретних привремених објеката и летњих 
башти на јавним површинама; одлучивање о постављању 
и престанку права на постављање мањих монтажних обје-
ката привременог карактера на површинама јавне намене; 
издавање решења из комуналне области (сеча и орезивање 
стабала, постављање рампи, надстрешница и слично); из-
давање уверења о физичким деловима објекта; вођење уп-
равног поступка и доношење решења за исељење лица која 
су се уселила у стан или заједничке просторије у згради без 
правног основа или користе стан без закљученог уговора 
или је поништен правни основ по коме је закључен уговор; 
послове у вези са започетим поступцима и доношењем ре-
шења за обезбеђивање станова и за пресељење носиоца ста-
нарског права на становима у својини грађана; спровођење 
поступка  административног извршења извршних решења 
у наведеним  поступцима; давање сагласности члановима 
породичног домаћинства да наставе са коришћењем стана 
у случају смрти закупца или трајног престанка коришћења 
стана када су у питању станови на којима је корисник 
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општина; давање предлога општинском Јавном правобра-
нилаштву за покретње поступка код суда за отказ уговора 
о закупу; пружање стручне помоћи Комисији за решавање 
стамбених питања грађана; припремање нацрта одлука и 
других аката и пружање стручне помоћи органима; покре-
тање иницијативе код надлежних државних органа и орга-
низација за решавање питања од значаја за ефикасно оства-
ривање права и интереса грађана од значаја за рад Одељења 
у целини у вршењу послова државне управе који су јој по-
верени, као и друге послове предвиђене законом и другим 
прописима.

3. Одељење за имовинско-правне послове

Члан 33.
Одељење за имовинско правне послове врши изворне 

и поверене послове у имовинско-правној области сагласно 
закону и другим прописима који се односе на: праћење и 
проучавање стања у имовинско правној области и давање 
предлога за предузимање мера; давање стручних мишљења; 
вођење управног поступка у предметима који се одно-
се на експропријацију непокретности, поништај решења 
о експропријацији, административни пренос, изузимање 
земљишта, успостављање права службености на непокрет-
ностима, спровођење поступка накнаде; послове комаса-
ције и враћања земљишта по ПЗФ-у; послове у вези запо-
четих поступака по захтеву за утврђивање пречег права 
градње и утврђивања права на надзиђивање и претварање 
заједничких просторија у станове, атељее и пословни прос-
тор, као и припајање заједничких просторија постојећим 
становима; утврђивање права коришћења на осталом не-
изграђеном грађевинском земљишту у државној својини; 
поништај решења о утврђеном праву прече градње; по-
ништај решења о изузимању из поседа градског грађевин-
ског земљишта и утврђивање престанка права коришћења 
на неизграђеном осталом грађевинском земљишту у држав-
ној својини; вођење поступка укњижбе имовине у земљиш-
не књиге и друге јавне књиге у којима се води евиденција 
непокретности имовине и правима на њима на којој је 
корисник општина, као и поступка евиденције непокрет-
ности у државној својини на којима је општина корисник; 
издавање уверења грађанима и правним лицима о подаци-
ма из евиденције Одељења, пружање обавештења поводом 
поднетих захтева, издавање оверених преписа аката овог 
одељења; обављање свих техничких послова око управних 
предмета, провере и прикупљања података о непокретној 
имовини и удруживању станова, израде уговора о отку-
пу станова и вођење евиденције о откупљеним становима; 
припремање предлога решења о закупу земљишта за Коми-
сију за давање у закуп осталог неизграђеног грађевинског 
земљишта у јавној  својини ради изградње објеката до 800 
m² на територији градске општине Палилула, односно за 
потребе исправке граница суседних катастарских парцела; 
утврђивање престанка права коришћења лицима којима је 
до дана ступања на снагу Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС», бр.47/03 и 34/06) дато на ко-
ришћење грађевинско земљиште у државној својини ради 
изградње, а која то право коришћења нису уписала у јавну 
књигу о евиденцији непокретности и правима на њима, ако 
је земљиште дато одлуком општине или је општина вршила 
последњу измену наведеног решења; давање стручног нала-
за за потребе органа Управе, припремање нацрта одлука и 
аката и стручно опслуживање Скупштине општине и ње-
них радних тела, председника општине и Већа општине из 
делокруга Одељења; обављање геодетских послова као што 

су идентификација катастарских и земљишно књижних 
парцела; идентификација парцела старог и новог премера 
у Републичком геодетском заводу; обављање увида у катас-
тарски операт и катастарске планове, а у Земљишно књиж-
ном одељењу вршење увида у земљишне књиге, као и иден-
тификација јавног и осталог земљишта и намене земљишта 
у складу са важећим планским актом у поступцима за чије 
је решавање надлежно Одељење, а за потребе комасације 
и поступка враћања земљишта по ПЗФ-у припремање по-
датака за потребе надлежних Комисија и обављање и дру-
гих послова сагласно закону и другим прописима, као и 
покретање иницијативе код надлежних државних и дру-
гих органа и организација за решавање питања од значаја 
за ефикасно остваривање права и интереса грађана и рад 
Одељења и Управе у целини и други послови предвиђени 
законом и другим прописима.

4. Одељење за инспекцијске послове

Члан 34.
Одељење за инпекцијске послове врши послове кому-

налне и грађевинске инспекције, спроводи радње принуд-
ног извршења по актима одељења која воде поступак; оба-
вља попис имовине по налогу суда.

Комунална инспекција врши послове инспекцијског 
надзора над извршавањем закона и прописа града који се 
односе на: обављање комуналних делатности; коришћење, 
чување и одржавање комуналних објеката; уређивање јав-
них површина као и друге послове утврђене законом и 
прописима града, осим оних послова који су законом и 
прописима града поверени Комуналној инспекцији града; 
обављање комуналног надзора у области сахрањивања и 
гробаља која нису одређена као градска гробља на подручју 
градске општине Палилула и у области држања домаћих 
животиња на територији градске општине Палилула. 

Грађевинска инспекција врши послове инспекцијског 
надзора који се односе на: изградњу и коришћење обје-
ката у складу са прописаним условима, за које  Одељење 
грађевинских и стамбених послова издаје грађевинску од-
носно употребну дозволу и одобрење за извођење радова; 
обављање надзора над коришћењем објеката у случајевима 
предвиђеним законом и другим прописима и предузимање 
других мера предвиђених законом; покретање иницијативе 
код надлежних државних и других органа и организација 
за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање 
права и интереса грађана и од значаја за рад Одељења и Уп-
раве у целини; израду нацрта одлука и других аката; пру-
жање стручне помоћи органима општине из делокруга рада 
Одељења, као и друге послове утврђене законом и другим 
прописима. 

5. Одељење за општу управу

Члан 35.
Одељење за општу управу врши послове који се односе 

на: давање стручног мишљења за потребе органа Управе; 
припрему нацрта одлука, других аката и аналитичких ма-
теријала из делокруга Управе и израду нормативних аката 
из радних односа; обављање послова из области радних 
односа запослених у Управи, који се односе на права, оба-
везе и одговорности запослених, и то: у вези са пријемом 
радника у радни однос, распоређивањем радника, прес-
танком радног односа; израдом решења из области радних 
односа; обављање послова који се односе на рад ван радног 
односа: израду уговора о раду ван радног односа (уговора 
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о обављању привремених и повремених послова, уговора о 
делу и др.); обраду података и вођење евиденцијe о свим об-
лицима радне ангажованости, вршење пријаве и одјаве на 
обавезно социјално осигурање; израду информација и ана-
литичких материјала који се односе на кадрове; пружање 
правне помоћи запосленима у остваривању њихових права 
из области радних односа.

Одељење врши послове: писарнице – пријемне канцела-
рије; распоређивања предмета по одељењима и службама; 
послове архиве; овере потписа, преписа и рукописа; изда-
вања радних књижица; оверавања уговора о раду са кућ-
ним помоћним особљем и између послодавца и радника у 
издвојеним пословним просторијама и рада ван седишта 
простора; издавања уверења о чињеници живота и статус-
ним питањима грађана; вођења бирачких спискова грађана; 
спровођења референдума грађанa.

Одељење пружа правну помоћ грађанима општине; 
стара се о пословима остваривања, заштите и унапређења 
људских права и индивидуалних права припадника наци-
оналних мањина и етничких група код надлежних држав-
них и других органа и организација; обавља стручне посло-
ве везане за спровођење избора и рад Изборне комисије и 
пописa становништва; врши послове сарадње са месним 
заједницама, као и друге послове утврђене законом и дру-
гим прописима. 

6. Одељење за друштвене делатности и заједничке послове

Члан 36.
Одељење за друштвене делатности и заједничке послове 

врши послове који се односе на: праћење стања и старања 
о одржавању вртића и основних школа; праћење уписа 
у први разред основне или специјалне школе и редовног 
похађања наставе у основним школама, као и покретање 
прекршајног поступка против родитеља, односно стара-
теља, у складу са законом; утврђивање мере и активности 
заштите и безбедности деце, односно ученика за време 
остваривања образовно васпитног рада и других актив-
ности које организује установа, у складу са законом, у са-
радњи са образовно-васпитном установом; организовање 
послова који се односе на: превоз деце и њихових прати-
лаца ради похађања припремног предшколског програ-
ма на удаљености већој од 2km и ученика основне шко-
ле на удаљености већој од 4km од седишта школе; превоз, 
смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју, 
без обзира на удаљеност места становања од школе; превоз 
ученика на републичка и међународна такмичења; подсти-
цање развоја културно-уметничког стваралаштва и амате-
ризма на свом подручју, обезбеђивање услова за одржавање 
културних манифестација од значаја за општину; учество-
вање у изградњи и одржавању спортских објеката и уста-
нова чији је оснивач општина; праћење потреба и старање 
о задовољавању потреба грађана у области спорта на под-
ручју општине; учествовање у реализацији система школ-
ског спорта у општини и обезбеђивање услова за организо-
вање и одржавање спортских такмичења и манифестација 
од значаја за општину; обезбеђивање услова за реализацију 
програма установа и омладинских организација на под-
ручју општине; спровођење стратегије и акционог плана 
политике за младе града; учествовање у припреми акционог 
плана за младе општине, у складу са стратегијом и акцио-
ним планом града; праћење и обезбеђивање функциони-
сања Канцеларије за младе; помагање развоја различитих 
облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним 
потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком 

положају са осталим грађанима и подстицање активности 
и пружања помоћи организацијама инвалида и другим со-
цијално-хуманитарним организацијама на подручју општи-
не; вршење стручних послова: у вези са статусом избеглих и 
прогнаних лица; послова ученичких и студентских кредита 
и стипендија; сахрањивања лица без сродника; ексхумације; 
вођење поступка и доношење решења за признавање права 
у области борачко-инвалидске заштите ратним и мирно-
допским војним инвалидима, цивилним инвалидима рата 
и корисницима породичне инвалиднине; материјално обез-
беђење и месечна новчана примања у складу са прописима 
републике и града.

Одељење за друштвене делатности и заједничке послове 
врши послове који се односе на: унапређење организације 
рада и модернизације Управе; развој информационог сис-
тема и опремљености рачунарима; коришћење техничких 
и других средстава опреме и штампарије; коришћење би-
ротехничких и других средстава опреме; коришћење и 
обезбеђивање других услова рада за Управу и друге органе; 
обезбеђивање рационалног коришћења пословног прос-
тора у управној згради; уређивање службеног простора и 
простора за одржавање састанака; коришћење и превоз мо-
торним возилима и друге сервисне услуге; оперативне по-
слове – умножавање материјала, дактилографске послове; 
евиденцију, коришћење и издавање основних средстава и 
ситног инвентара; послове обавештавања ради планирања 
и предузимања мера у случају елементарних и других не-
погода у општини и стварања услова за њихово отклањање 
у циљу заштите грађана и материјалних добара; праћење 
стања и предузимања мера за заштиту и унапређење живот-
не средине на свом подручју, доношење и спровођење акци-
оних и санационих планова од значаја за заштиту животне 
средине на свом подручју; послове одбрамбених припрема 
органа општине за ангажовање у условима непосредне рат-
не опасности, рата и у ванредним ситуацијама; покретање 
иницијативе код надлежних државних и других органа и 
организација за решавање питања од значаја за ефикасно 
остваривање права и интереса грађана и од значаја за рад 
одељења и Управе у целини; израду нацрта одлука и других 
аката и послове пружања стручне помоћи органима општи-
не и комисијама из делокруга Одељења, као и друге послове 
утврђене законом и другим прописима. 

Служба Скупштине

Члан 37.
Служба Скупштине обавља стручне и организационе 

послове за потребе Скупштине општине и њених сталних 
радних телa, као и послове који се односе на: припрему се-
дница и припрему нацрта аката за седнице Скупштине и 
њених радних тела; обраду аката усвојених на седницама 
тих органа; чување изворних докумената о раду тих органа; 
представке, петиције и предлоге грађана; избор, именовања, 
постављења и разрешења из надлежности Скупштине; јав-
ност рада Скупштине; давање обавештења и стручних обја-
шњења о питањима од значаја за вршење функције одбор-
ника и одборничких група; сарадњу Скупштине општине са 
другим градовима у земљи и иностранству; стручну помоћ 
у вези са пословима који се односе на непосредно учешће 
грађана у остваривању локалне самоуправе (грађанска ини-
цијатива, збор грађана и референдум), као и друге стручне 
и организационе послове из надлежности Скупштине и ње-
них сталних радних тела, а све у циљу функционисања сис-
тема локалне самоуправе. 
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Кабинет председника општине

Члан 38.
Кабинет председника општине врши стручне, саве-

тодавне, организационе и административно-техничке 
послове који се односе на: остваривање надлежности и 
овлашћења председника општине, заменика председни-
ка општине и Већа општине; припрему за радне и дру-
ге састанке председника општине, заменика председника 
општине и Већа општине; праћење активности на реали-
зацији утврђених обавеза од стране Скупштине општине; 
послове интерне контроле; координирање активности на 
остваривању јавности рада органа општине; пријем страна-
ка, распоређивање аката и предмета и сређивање докумен-
тације који се односе на председника општине, заменика 
председника општине и Веће општине; послове везане за 
представке и притужбе грађана; сарадњу са медијима; из-
раду и уређивање информатора општине и других инфор-
мативно-пропагандних материјала у општини; припрему и 
ажурирање сајта општине.”

Члан 5.
Даном ступања на снагу ове одлуке, одељења и стручне 

службе Управе градске општине Палилула, настављају да 
раде са делокругом послова утврђеним овом одлуком.

Члан 6.
Начелник Управе градске општине Палилула, уз са-

гласност Већа градске општине Палилула, ускладиће акт 
о унутрашњем уређењу и систематизацији Управе градске 
општине Палилула. 

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-16/2010-I-6-2, 2. децембра 2010. године

Председник 
Аца Јевтић, с. р.

Скупштинa градске општине Палилула на 16. седници 
одржаној 2. децембра 2010. године, на основу члана 20. став 
1. тач. 28. и 31. Закона о локалној самоуправи („Службе-
ни гласник РС”, број 129/07) и чл. 14. и 25. Статута градске 
општине Палилула („Службени лист града Београда”, бр. 
43/08 и 16/10), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРУЖАЊУ ПРАВНЕ ПОМОЋИ

Члан 1.
У члану 2. Одлуке о пружању правне помоћи („Службе-

ни лист града Београда”, број 56/08) став 1. мења се и гласи:
„Градска општина Палилула преко свог органа – Управе 

градске општине Палилула, организује и обезбеђује пру-
жање правне помоћи грађанима за остваривање њихових 
права у складу са законом и другим прописима донетим на 
основу закона.”

Члан 2.
У осталом делу Одлука о пружању правне помоћи остаје 

непромењена.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда“.

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-16/2010-I-6-3, 2. децембра 2010. године

Председник 
Аца Јевтић, с. р.

Скупштинa градске општине Палилула на 16. седници, 
одржаној 2. децембра 2010. године, на основу члана 25. став 
1. тачка 13. Статута градске општине Палилула („Службени 
лист града Београда”, бр. 43/08 и 16/10), донела је 

ОДЛУКУ
О УСТАНОВЉЕЊУ НАГРАДЕ „ПОЛИЦАЈАЦ МЕСЕЦА” 

И НАГРАДЕ „ВАТРОГАСАЦ МЕСЕЦА”

Члан 1. 
Установљава се награда „Полицајац месеца” и награда 

„Ватрогасац месеца” као награда коју градска општина Па-
лилула додељује за изузетно остварене појединачне резул-
тате у области безбедносне заштите лица и имовине, као и у 
области противпожарне заштите.

Члан 2.
Награда се додељује појединцу, раднику Полицијске 

станице Палилула, који је у месецу који претходи месецу у 
коме се награда додељује остварио изузетне резултате у вр-
шењу полицијске службе и појединцу, раднику Ватрогасне 
бригаде Београда, који је у месецу који претходи месецу у 
коме се награда додељује остварио подвиг у спречавању 
или гашењу пожара, спасавању грађана и њихове имови-
не, као и отклањању других опасности по живот и здравље 
људи и материјалних добара.

Члан 3.
Предлог за доделу награде „Полицајац месеца” доставља 

Полицијска станица Палилула, а предлог за доделу награде 
„Ватрогасац месеца” доставља Ватрогасна бригада Београда 
Управе за ванредне ситуације Београд.

Члан 4. 
Награда се додељује у новчаном износу, једном месечно. 

Веће градске општине Палилула одлучује о додели награ-
да појединачним актима, којима се утврђује износ награде 
у оквиру средстава опредељених буџетом градске општине 
Палилула.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-16/2010-I-6-5, 2. децембра 2010. године

Председник 
Аца Јевтић, с. р.
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Скупштина градске општине Палилула на 16. седни-
ци одржаној 2. децембра 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, 108/05 и 123/07) и члана 25. Статута градске општи-
не Палилула („Службени лист града Београда”, бр. 43/08 и 
16/10), а у вези са чланом 4. Закона о класификацији делат-
ности („Службени гласник РС”, број 104/09) и одредбама 
Уредбе о класификацији делатности („Службени гласник 
РС”, број 54/10), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОРИШЋЕЊЕ И УПРА-
ВЉАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ „ПОСЛОВНИ 
ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА” КОЈА ПРЕДСТАВЉА 

ОСНИВАЧКИ АКТ

Члан 1.
У Одлуци о организовању Јавног предузећа за ко-

ришћење и управљање пословним простором „Пословни 
центар општине Палилула”, која представља оснивачки акт 
(„Службени лист града Београда”,  бр. 25/06 и 32/07), члан 1. 
одлуке мења се, тако да гласи:

„Овом одлуком врши се усклађивање оснивачког акта 
Јавног предузећа за коришћење и управљање послов-
ним простором „Пословни центар општине Палилула” 
(у даљем тексту: предузеће) са одредбама Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег интереса 
(у даљем тексту: Закон), Закона о привредним друштвима, 
Закона о класификацији делатности и Уредбе о класифика-
цији делатности.”

Члан 2.
Члан 5. одлуке мења се тако да гласи:
„Предузеће обавља следеће делатности:
– управљање пословним простором у државној својини, 

на коме је носилац права коришћења градска општина Па-
лилула;

– управљање пословним простором у власништву пре-
дузећа;

– издавање, изградња, коришћење и стицање пословног 
простора у државној својини, односно у власништву преду-
зећа;

– изградња, стицање и издавање хала, тржних центара, 
складишних капацитета, привремених, монтажних, спорт-
ских и других објеката у државној својини, на којима је 
носилац права коришћења градска општина Палилула, од-
носно који су у власништву предузећа; 

– одржавање пословног простора и обављање других по-
слова и услуга у вези са управљањем пословним простором;

– издавање тезги, простора и других објеката на пија-
цама, скуповима пијачних тезги и платоима за продају 
пољопривредних, прехрамбених и других производа на ве-
лико и мало;

– изградња нових пијаца, скупова пијачних тезги и платоа;
– издавање у закуп пољопривредног земљишта, изда-

вање у закуп осталог земљишта које је у државној својини, 
на коме је носилац права коришћења градска општина Па-
лилула;

– издавање у закуп земљишта у власништву предузећа;
– управљање гробљима и пратећим објектима у вези са 

гробљима, уређење гробаља, пружање погребних услуга, 
изнајмљивање гробних места и све остало у вези са одржа-
вањем гробаља, у државној својини, на којима је носилац 
права коришћења градска општина Палилула;

– управљање површинама у државној својини, на којима 
је носилац права коришћења градска општина Палилула, 
односно које су у власништву предузећа, а које се користе за 
организацију разноврсних активности, односно за смештај 
и дистрибуцију различите робе;

– управљање осталом непокретном и покретном имо-
вином у државној својини, на којој је носилац права ко-
ришћења градска општина Палилула, односно која је у 
власништву предузећа;

68.20 – изнајмљивање властитих или изнајмљених не-
кретнина и управљање њима,

као и
38.11 – сакупљање отпада који није опасан;
38.21 – третман и одлагање отпада који није опасан;
41.20 – изградња стамбених и нестамбених зграда;
42.99 – изградња осталих непоменутих грађевина;
43.11 – рушење објеката;
43.12 – припрема градилишта; 
43.21 – постављање електричних инсталација;
43.22 – постављање водоводних, канализационих, греј-

них и климатизационих система;
43.29 – остали инсталациони радови у грађевинарству;
43.31 – малтерисање;    
43.32 – уградња столарије; 
43.33 – постављање подних и зидних облога;
43.34 – бојење и застакљивање;
43.39 – остали завршни радови;
43.91 – кровни радови;
43.99 – остали непоменути специфични грађевински ра-

дови;
46.22 – трговина на велико цвећем и садницама;
46.73 – трговина на велико дрветом, грађевинским мате-

ријалом и санитарном опремом;
46.77 – трговина на велико отпацима и остацима;
49.41 – друмски превоз терета;
52.10 – складиштење; 
52.21 – услужне делатности у копненом саобраћају;
55.30 – делатност кампова, ауто – кампова и кампова за 

туристичке приколице;
62.01 – рачунарско програмирање;
62.09 – остале услуге информационе технологије;
63.11 – обрада података, хостинг и сл.;
63.12 – веб-портали;
68.10 – куповина и продаја властитих некретнина;
68.31 – делатност агенција за некретнине;
68.32 – управљање некретнинама за накнаду;
71.11 – архитектонска делатност;
73.20 – истраживање тржишта и испитивање јавног 

мњења;
77.21 – изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и 

спорт;
77.32 – изнајмљивање и лизинг машина и опреме за 

грађевинарство;
77.33 – изнајмљивање и лизинг канцеларијских машина 

и канцеларијске опреме (укључујући рачунаре);
77.39 – изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме 

и материјалних добара;
79.11 – делатност путничких агенција;
79.12 – делатност туроператора;
79.90 – остале услуге резервације и делатности повезане 

с њима;
81.10 – услуге одржавања објеката;
81.21 – услуге редовног чишћења зграда;
81.22 – услуге осталог чишћења зграда и опреме;
81.29 – услуге осталог чишћења;
81.30 – услуге уређења и одржавања околине;
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82.11 – комбиноване канцеларијско – административне 
услуге;

82.19 – фотокопирање, припремање докумената и друга 
специјализована канцеларијска подршка; 

82.30 – организовање састанака и сајмова; 
82.99 – остале услужне активности подршке пословању;
93.11 – делатност спортских објеката;
93.19 – остале спортске делатности;
93.21 – делатност забавних и тематских паркова;
93.29 – остале забавне и рекреативне делатности; 
95.11 – поправка рачунара и периферне опреме;
96.03 – погребне и сродне активности;
96.09 – остале непоменуте личне услужне делатности.”

Члан 3.
Члан 6. одлуке мења се, тако да гласи:
„Предузеће је основано и послује ради:
– обезбеђивања трајног обављања делатности од општег 

интереса;
– развоја и унапређивања обављања делатности од 

општег интереса;
– стицања добити;
– остваривања других законом утврђених интереса.“

Члан 4.
У осталом делу одредбе одлуке о организовању Јавног 

предузећа за коришћење и управљање пословним просто-
ром „Пословни центар општине Палилула”, која предста-
вља оснивачки акт, остају непромењене.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-16/2010-I-6-4, 2. децембра 2010. године

Председник 
Аца Јевтић, с. р.

Скупштина градске општине Палилула на 16. седници 
одржаној 2. децембра 2010. године, на основу члана 14. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07) 
и члана 25. Статута градске општине Палилула („Службени 
лист града Београда”, бр. 43/08 и 16/10), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

1. У Решењу о разрешењу и именовању Изборне коми-
сије градске општине Палилула („Службени лист града Бе-
ограда”, бр. 4/08, 38/08 и 8/10), врши се следећа измена:

– Констатује се да је Рајку Чутурилу, именованом на 
предлог Г 17 Плус, престала дужност члана Изборне коми-
сије градске општине Палилула 4. маја 2010. године, због 
поднете оставке.

– Именује се Ненад Лакетић, на предлог Г 17 Плус, за 
члана Изборне комисије градске општине Палилула.

2. У осталом делу Решење о разрешењу и именовању 
Изборне комисије градске општине Палилула остаје неиз-
мењено.

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

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-16/2010-I-6-6, 2. децембра 2010. године

Председник 
Аца Јевтић, с. р.

Скупштина градске општине Палилула на 16. седници 
одржаној 2. децембра 2010. године, на основу члана 15. став 
1. тачка 4. и члана 33. став 1. тачка 5. Закона о ванредним 
ситуацијама („Службени гласник РС”, број 111/09) и члана 
25. Статута градске општине Палилула („Службени лист 
града Београда”, бр. 43/08 и 16/10), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

1. Образује се Штаб за ванредне ситуације на територији 
Градске  општине Палилула (у даљем тексту: Општински 
штаб), у који се именују:

за команданта:
– Данило Башић, председник градске општине Палилула 
за заменика команданта:
– Љубиша Ђуровић, заменик председника Градске 

општине Палилула  
за начелника:
– Бранко Лошић, самостални полицијски инспектор 

Министарства унутрашњих послова Републике Србије – 
Управа за ванредне ситуације Београд – Oдсек Палилула    

за чланове: 
– Горан Мијаиловић, командир Полицијске станице Па-

лилула
– Горан Радосављевић, начелник Одељења за инспекци-

јске послове Управе градске општине Палилула
– Славица Калезић-Милошевић, директор Дома здра-

вља „Др Милутин Ивковић”
– Снежана Јовановић, директор Одељења Палилула 

Градског центра за социјални рад 
– Милан Вељовић, директор ПКБ Корпорације a.д. – Бе-

оград
– Др Миодраг Петровић, директор Института за био-

лошка истраживања „Синиша Станковић”
– Драган Кајго, директор Водопривредног предузећа 

„Сибница”
– Раденко Милинковић, председник Ватрогасног савеза 

Палилула
– Славица Мусић, секретар Црвеног крста Палилула
– Зоран В. Јовановић, координатор послова цивилне 

заштите у Одељењу за друштвене делатности и заједничке 
послове Управе градске општине Палилула.

2. Општински штаб, по потреби, образује помоћне 
стручно-оперативне тимове за специфичне задатке заштите 
и спасавања посебним актом. 

У Општински штаб по потреби и позиву укључују се:  
– чланови Већа градске општине Палилула, 
– руководиоци организационих јединица Управе град-

ске општине Палилула,
– стручна лица на сталном раду у органима градске 

општине Палилула,
– стручњаци из одређених области на радном и другом 

ангажовању ван органа градске општине Палилула.  
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3. Распоређивање лица на одређене дужности у 
Општинском штабу или стручно-оперативним тимовима, 
односно ради обављања оперативних задатака Општинског 
штаба, врши Командант Штаба или лица која он овласти.

4. Општински штаб руководи и координира рад субје-
ката система заштите и спасавања и снага заштите и спа-
савања у ванредним ситуацијама на територији градске 
општине Палилула и обавља друге послове у складу са чл. 
34. и 35. Закона о ванредним ситуацијама.  

5. Општински штаб као орган руковођења активност-
има заштите и спасавања на  територији градске општине 
Палилула доноси наредбе, закључке и препоруке, у складу 
са прописима.  

6. Послови из става 4. овог решења финансирају се из 
буџетских средстава у складу са законом.

7. Управа градске општине Палилула, у оквиру својих 
надлежности, за потребе Општинског штаба обезбеђује 
обављање управно-правних, административно-техничких 
и других послова од значаја за планирање, спровођење мера 
и извршавање задатака утврђених прописима.

Стручне послове за потребе Општинског штаба оба-
вљаће Одељење за друштвене делатности и заједничке  по-
слове Управе градске општине Палилула. 

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

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-16/2010-I-6-7, 2. децембра 2010. године

Председник 
Аца Јевтић, с. р.

ЧУКАРИЦА

Скупштина градске општине Чукарица на 19. седници 
одржаној 25. новембра 2010. године, на основу члана 24. 
тачка 26. Статута градске општине Чукарица („Службени 
лист града Београда”, број 44/08), и члана 11. Правилника о 
додели награде „Матија Бан”, донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА „МА-

ТИЈА БАН” ЗА 2010. ГОДИНУ

Додељује се Награда градске општине Чукарица „Матија 
Бан” за остварене резултате у раду, Срђану Гојковићу Гиле-
ту у области музичке уметности.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина општине Чукарица
VIII-04 Број 06- 59/2010, 25. новембра 2010. године

Председник 
Нада Зоњић, с. р.

Скупштина градске општине Чукарица на 19. седници 
одржаној 25. новембра 2010. године, на основу члана 14. За-
кона о локалним изборима („Службени гласник РС” број 
129/2007), донела је

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

Разрешава се:
Вера Поповић, члан СРС.

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

Скупштина општине Чукарица
VIII-04 Број 06-59/2010, 25. новембра 2010. године

Председник 
Нада Зоњић, с. р.

ОБРЕНОВАЦ

Председник градске општине Обреновац, дана 26. но-
вембра 2010. године, по прибављеном мишљењу Већа 
градске општине са седнице одржане 26. новембра 2010. 
године, на основу члана 23. Закона о комуналним делатнос-
тима („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. 25/00, 25/02, 
107/05 и 108/05), члана 22. става 1. Одлуке о оснивању ЈКП 
„Топловод” Обреновац („Службени лист града Београда” 
број 26/06), члана 52. Статута градске општине Обреновац 
(„Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10) 
поступајући по захтеву ЈКП „Топловод” Обреновац бр. 
9279/10А од 23. новембра 2010. године – за давање саглас-
ности на Одлуку Управног одбора о измени Ценовника ос-
новних комуналних производа и услуга УО број 38-3/2010 
од 11. новембра 2010. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА „ТОП-
ЛОВОД” ОБРЕНОВАЦ О ИЗМЕНИ ЦЕНОВНИКА ОС-

НОВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

1. Даје се саглaсност на Одлуку о измени Ценовника ко-
муналних производа и услуга Јавног комуналног предузећа 
„Топловод” Обреновац, коју је донео Управни одбор под 
бројем УО бр. 38-3/2010 на седници одржаној 11. новембра 
2010. године а којом се цене основних комуналних произво-
да и услуга које плаћају непосредни корисници повећавају 
за 6%. 

2. Цене комуналних производа и услуга на које се даје 
сагласност овим решењем примењиваће се од 1. децембра 
2010. године.

3. О ценама комуналних производа и услуга из тачке I 
овог решења ЈКП „Топловод” из Обреновца обавестиће 
Градски секретаријат за привреду – Управу за цене и на-
длежна министарства РС.

4.  Ово решење са Одлуком на коју се даје сагласност и 
Ценовником основних комуналних производа и услуга ЈКП 
„Топловод” Обреновац објавити у „Службеном листу града 
Београда”.

Председник градске општине Обреновац
VI-03 бр. 020-1/ 77, 26. новембра 2010. године

Председник 
Жељко Јоветић, с. р.
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На основу члана 27. Закона о јавним предузећима и оба-
вљању делатности од општег интереса („Службени гласник 
РС”, бр.25/00, 25/02, 107/05 и 108/05), члана 23. Закона о ко-
муналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 16/97 
и 42/98), чл. 22. и 26. Одлуке о оснивању ЈКП „Топловод“ 
Обреновац („Службени лист града Београда“ број 26/06) и 
чл. 21. и 26. Статута ЈКП „Топловод“ Обреновац УО бр.1-
1/2006. године од 14. децембра 2006. године) Управни одбор 
Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац на 38. 
седници одржаној 11. новембра 2010. године донео је сле-
дећу

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ЦЕНОВНИКА ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ 
УСЛУГА КОЈЕ ПЛАЋАЈУ НЕПОСРЕДНИ КОРИСНИЦИ

I. Доноси се измена Ценовника основних комуналних 
услуга које плаћају непосредни корисници ЈКП „Топловод” 
Обреновац („Службени лист града Београда” број 8/2009) 
тако што се цене повећавају за 6,0% и гласе:

Испорука топлотне енергије
1. За домаћинства 37,66 дин./m² са ПДВ-ом
2. За установе (ЈП СКЦ 

Обреновац, установе за МНРО 
и црквени објекти на територији 
општине Обреновац) 37,66 дин./m² са ПДВ-ом

3. За пословни простор 62,77 дин./m² са ПДВ-ом
II. Измењени ценовник, на основу ове одлуке, ће се 

примењивати од 1. децембра 2010. године а по претходно 
добијеној сагласности од оснивача – ГО Обреновац.

III. Овлашћују се стручне службе ЈКП „Топловод” Обре-
новац да сачине пречишћен текст Ценовника основних ко-
муналних услуга и исти ће бити саставни део ове одлуке.

IV. Одлуку и пречишћен текст, по добијању сагласности 
из тачке 2. ове одлуке, објавити у „Службеном листу града 
Београда”.

Управни одбор ЈКП „Топловод” Обреновац
УО број 38-3/2010, 11. новембра 2010. године

Председник
Драган Чолић, с. р. 

ЦЕНОВНИК

ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЈКП „ТОПЛО-
ВОД” ОБРЕНОВАЦ КОЈЕ ПЛАЋАЈУ НЕПОСРЕДНИ КО-

РИСНИЦИ

Ред.
број Назив Јед. 

мере

Децембар 2010.
Основна 

цена
ПДВ 
8%

Укупно

  Испорука топлотне енергије        
1. За домаћинства m2 34,87 2,79 37,66

2.
За установе (ЈП СКЦ, установа за МНРО 
и Црквени објекти на територији општи-
не Обреновац)

m2 34,87 2,79 37,66

3. За пословни простор m2 58,12 4,65 62,77

Управни одбор ЈКП „Топловод” Обреновац
УО број 38-3/2010, 11. новембра 2010. године

Председник
Драган Чолић, с. р. 

СУРЧИН

Скупштина градске општине Сурчин на седници одр-
жаној 30. новембра 2010. године, на основу члана 18. став 1. 
тачка 9. и члана 69. став 2. Статута градске општине Сурчин 
(„Службени лист града Београда”, бр. 44/08 и 12/10) и члана 
71. став 2. тачка 5. Пословника Скупштине градске општи-
не Сурчин („Службени лист града Београда”, бр. 9/09, 20/10, 
32/10), донела је

ОДЛУКУ*

О ЗАДУЖИВАЊУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ 

ПРОЈЕКАТА

Члан 1.

Градска општина Сурчин задужиће се у домаћој валути 
за финансирање капиталних инвестиционих пројеката у 
укупном износу од 110.000.000,00 динара и то за:

– изградњу канализације у Сурчину – 60.000.000,00 ди-
нара;

– завршетак Дома културе у Бечмену – 50.000.000,00 ди-
нара.

Члан 2.

Градска општина Сурчин ће у циљу реализације инвес-
тиционих пројеката из члана 1. ове одлуке спровести јавну 
набавку услуге финансијског кредита у свему сагласно од-
редбама Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник 
РС”, број 116/08). 

Члан 3.

Градска општина Сурчин ће закључити Уговор о заду-
живању са домаћом пословн ом банком  са грејс периодом 
од једне године и са периодом отплате од пет година. 

Члан 4.

Средства прибављена од банке на основу закљученог 
уговора из чл ана 4. ове одлуке користиће се наменски за 
финансирање пројеката из члана 1. ове одлуке.

Члан 5.

Градска општина С урчин ће приликом доношења одлука 
о б уџету, обезбедити средства за благовремено и уредно из-
мирење обавеза по закљученом уговору. 

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-
вљивања у ,,Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-140/2010, 30. новембра 2010. године

Председник
др Владан Јанићијевић, с. р.

* Градоначелник града Београда дао је сагласност за доношење ове одлу-
ке 3. новембра 2010. године актом број 4-3423/10-Г.
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Скупштина градске општине Сурчин, на седници одр-
жаној 30. новембра 2010. године, на основу члан 15. става 
1. 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 18. тачка 13. Статута град-
ске општине Сурчин (,,Службени лист града Београда”, бр. 
44/08 и 12/10), и члана 13. Одлуке о оснивању Јавног преду-
зећа за обављање послова информисања (,,Службени лист 
града Београда” бр. 36/08 и 37/08), донела је следеће:

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИ-
КА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОР-
НОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ПОСЛОВА ИНФОРМИСАЊА

1. Мења се Решење о именовању председника, заменика 
председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за 
обављање послова информисања (,,Службени лист града 
Београда” број 27/08), на тај начин што се разрешава пред-
седник Надзорног одбора Саша Радосављевић, а уместо 
истог се за председника Надзорног одбора именује: Марија 
Радосављевић.

2. У преосталом делу решење остаје неизмењено,
3. Решење објавити у ,,Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-142/2010, 30. новембра 2010. године

Председник
др Владан Јанићијевић, с. р.

Скупштина градске општине Сурчин, на седници одр-
жаној 30. новембра 2010. године, на основу члан 15. става 
1. 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 18. тачка 13. Статута град-
ске општине Сурчин („Службени лист града Београда”, бр. 
44/08 и 12/10), и члана 13. Одлуке о оснивању Јавног пре-
дузећа за обављање послова из области културе и спорта 
(„Службени лист града Београда” бр. 36/08 и 37/08), донела 
је следеће:

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИ-
КА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОР-
НОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ПОСЛОВА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И СПОРТА

1. Мења се Решење о именовању председника, заменика 
председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа 
за обављање послова из области културе и спорта („Служ-
бени лист града Београда” број 27/08), на тај начин што се 
разрешава председник Надзорног одбора Зоран Бугарски, а 
уместо истог се за председника Надзорног одбора именује: 
Љиљана Јовичић.

2. У преосталом делу решење остаје неизмењено,
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-143/2010, 30. новембра 2010. године

Председник
др Владан Јанићијевић, с. р.

Председник градске општине Сурчин, 2. децембра 2010. 
године, на основу члана 27. Закона о јавним предузећи-
ма и обављању делатности од општег интереса („Службе-
ни гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и 
123/2007), члана 13. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за 
обављање комуналних и других делатности од општег инте-
реса за грађане градске општине Сурчин („Службени лист 
града Београда” бр. 6/05 и 12/05) и члана 40. тачка 14. Ста-
тута градске општине Сурчин („Службени лист града Бео-
града” бр. 44/08 и 12/10), доноси:

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 
ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ ДЕЛАТ-
НОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАЂАНЕ ГРАД-
СКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН НА ОДЛУКУ О УТВРЂИ-

ВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА СМЕШТАЈА

1. Даје се сагласност Јавном предузећу за обављање ко-
муналних и других делатности од општег интереса за грађа-
не градске општине Сурчин, на Одлуку о утврђивању цена 
услуга смештаја, коју је донео Управни одбор Јавног пре-
дузећа за обављање комуналних и других делатности од 
општег интереса за грађане градске општине Сурчин на 
седници одржаној 26. новембра 20010. године, под бројем 
5800/10.

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

Председник градске општине Сурчин
Број II-01-04-156/2010, 2. децембра 2010. године

Председник
др Владан Јанићијевић, с. р.

На основу чланa 19. Статута Јавног предузећа за 
обављање комуналних и других делатности од општег ин-
тереса за грађане градске општине Сурчин, Управни одбор 
Јавног предузећа на седници одржаној 26. новембра 2010. 
године, донео је следећу:

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЦEНА УСЛУГЕ СМЕШТАЈА

I. Утврђују се цене – накнаде за коришћење објеката – 
куће за одмор, у Прогару према следећој табели:
Р.бр. Врста услуге Цена са ПДВ-ом по дану/динара

1 Дневни боравак (10–18h) 1.500,00
2 Ноћење 1.500,00

II. Ценовник доставити председнику градске општине 
Сурчин на сагласност.

III. Одлука важи од дана добијања сагласности.
IV. Ценовник објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Управни одбор ЈП за обављање комуналних и других 
делатности од општег интереса за грађане 

градске општине Сурчин
Број 5800/10, 26. новембра 2010. године

Председник 
Немања Радишић, с. р.
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Председник градске општине Сурчин, 2. децембра 2010. 
године, на основу члана 27. Закона о јавним предузећи-
ма и обављању делатности од општег интереса („Службе-
ни гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и 
123/2007), члана 13. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за 
обављање комуналних и других делатности од општег инте-
реса за грађане градске општине Сурчин („Службени лист 
града Београда” бр. 6/05 и 12/05) и члана 40. тачка 14. Ста-
тута градске општине Сурчин („Службени лист града Бео-
града” бр. 44/08 и 12/10), доноси:

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 
ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ ДЕЛАТ-
НОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАЂАНЕ ГРАД-
СКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И 

ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА

1. Даје се сагласност Јавном предузећу за обављање ко-
муналних и других делатности од општег интереса за грађа-
не градске општине Сурчин на Одлуку о измени и допуни 
Одлуке о утврђивању цена услуга, коју је донео Управни 
одбор Јавног предузећа за обављање комуналних и других 
делатности од општег интереса за грађане градске општи-
не Сурчин на седници одржаној 26. новембра 2010. године, 
под бројем 5801/10,

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

Председник градске општине Сурчин
Број II-01-04-157/2010, 2. децембра 2010. године

Председник
др Владан Јанићијевић, с. р.

На основу чланa 19. Статута Јавног предузећа за 
обављање комуналних и других делатности од општег ин-
тереса за грађане градске општине Сурчин, Управни одбор 
Јавног предузећа на седници одржаној 26. новембра 2010. 
године, донео је следећу:

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ 

ЦЕНА УСЛУГА

I. У Одлуци о утврђивању цена услуга број 253/09 од 30. 
јануара 2009. године, врши се измена ценовника у табелар-
ном делу у члану 2, тако што се мења редни број 1. и гласи:
Р.  
бр. Врсте услуга Цена ПДВ 18/% Цена са ПДВом/динара

1 Бетонска цев са пропустом
Цев Ø 300
Цев Ø 500

1.260,00
1.837,50

226,80
330,75

1486,80
2168,25

II. Ценовник доставити председнику градске општине 
Сурчин на сагласност.

III. Одлука важи од дана добијања сагласности.

IV. Ценовник објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Управни одбор ЈП за обављање комуналних и других 
делатности од општег интереса за грађане 

градске општине Сурчин
Број 5801/10, 26. новембра 2010. године

Председник 
Немања Радишић, с. р.
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Страна
Одлука о братимљењу града Београда, Републи-

ка Србија и градске општине Љубљана, Република 
Словенија  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Акти градских општина

ПАЛИЛУЛА
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету 

градске општине Палилула за 2010. годину  – – – –  1
Одлука о измени и допуни Одлуке о организа-

цији Управе градске општине Палилула  – – – – – –  9
Одлука о измени Одлуке о пружању правне по-

моћи  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  12
Одлука о установљењу награде „Полицајац ме-

сеца” и награде „Ватрогасац месеца”  – – – – – – – –  12
Одлука о измени и допуни Одлуке о организо-

вању Јавног предузећа за коришћење и управљање 
пословним простором „Пословни центар општине 
Палилула” која представља оснивачки акт – – – – –  13

Решење о измени Решења о разрешењу и имено-
вању Изборне комисије градске општине Палилула  14

Решење о образовању Штаба за ванредне ситу-
ације на територији градске општине Палилула – –  14

ЧУКАРИЦА
Одлука о додели награде општине Чукарица 

„Матија Бан” за 2010. годину  – – – – – – – – – – – –  15
Решење о разрешењу члана Изборне комисије 

градске општине Чукарица  – – – – – – – – – – – – –  15

Страна
ОБРЕНОВАЦ

Решење о давању сагласности на Одлуку Уп-
равног одбора Јавног комуналног предузећа „Топ-
ловод” Обреновац о измени Ценовника основних 
комуналних производа и услуга са Одлуком и Це-
новником  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  15

СУРЧИН
Одлука о задуживању градске општине Сурчин 

за финансирање капиталних инвестиционих проје-
ката  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  16

Решење о измени Решења о именовању председ-
ника, заменика председника и члана Надзорног од-
бора Јавног предузећа за обављање послова инфор-
мисања  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  17

Решење о измени Решења о именовању председ-
ника, заменика председника и члана Надзорног од-
бора Јавног предузећа за обављање послова из об-
ласти културе и спорта– – – – – – – – – – – – – – – –  17

Решење о давању сагласности Јавном предузећу 
за обављање комуналних и других делатности од 
општег интереса за грађане градске општине Сур-
чин на Одлуку о утврђивању цена услуга смештаја 
са Одлуком  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  17

Решење о давању сагласности Јавном предузећу 
за обављање комуналних и других делатности од 
општег интереса за грађане градске општине Сур-
чин на Одлуку о измени и допуни Одлуке о утврђи-
вању цена услуга са Одлуком  – – – – – – – – – – – –  18
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

„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

Издавач Град Београд – Служба за информисање, Београд, Трг Николе 
Пашића бр. 6. Факс 3233-909. Текући рачун 840-742341843-24. Одговорни уредник 
РАДМИЛА ЈОСИПОВИЋ. Телефони: 3244-325, 3229-678, лок. 6242, 6247. Штампа 
ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15
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