
Заменик градоначелника града Београда, 11. октобра 
2012. године, на основу чл. 51. и 52. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10) и чла-
на 95. Одлуке о Градској управи града Београда („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10, 32/10, 
45/11 и 42/12), донео је 

РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕ-

НА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БЕОГРАДА

1. У Решењу о распореду радног времена у Градској уп-
рави града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 
28/07, 1/09, 36/09, 37/09, 48/09, 61/09, 8/10, 31/10, 13/11, 51/11 
и 29/12), после тачке 3. додаје се нова тачка која гласи:

„3а. У циљу реализације пројекта ефикаснијег издања 
грађевинских дозвола, у Секретаријату за урбанизам и 
грађевинске послове, Секретаријату за саобраћај и Служби 
за опште послове, послови се организују радним даном од 
9.00 до 19.00 часова и суботом од 9.00 до 13.00 часова.

Прерасподелу радног времена из претходног става 
одобрава начелник Градске управе града Београда, а кон-
кретан распоред утврђује руководилац организационе једи-
нице.”

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

Заменик градоначелника града Београда
Број 130-4383/12-Г-01, 11. октобра 2012. године

Заменик
Татјана Пашић, с. р.

Градско веће града Београда на седници одржаној 11. ок-
тобра 2012. године, на основу члана 54. тачка 8. Статута гра-
да Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 
6/10), члана 5. Одлуке о додатним облицима заштите труд-
ница и породиља на територији града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 1/09, 6/10, 45/10, 51/11 и 51/12) и 
„Споразума о реализацији активности на пројекту учешћа 
града Београда у реализацији Одлуке о додатним облицима 
заштите трудница и породиља на територији града Београ-
да” од 19. марта 2009. године, донело је

УПУТС ТВ О
О ИЗМЕНИ УПУТСТВА О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА 
ДОДАТНИХ ОБЛИКА ЗАШТИТЕ ТРУДНИЦА И ПОРО-

ДИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
У Упутству о начину остваривања додатних облика 

заштите трудница и породиља на територији града Београ-
да („Службени лист града Београда”, бр. 12/09, 8/10, 1/11 и 
1/12), у члану 10. речи: „три месеца” замењују се речима: 
„девет месеци”.

Члан 2.
Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”.

Градско веће града Београда 
Број 5-3637/12-ГВ, 11. октобра 2012. године

Члан
Татјана Пашић, с. р.
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ВОЖДОВАЦ

Комисија за организацију и нормативна акта Скупшти-
не градске општине Вождовац, на основу овлашћења из 
члана 2. Одлуке о измени Одлуке о накнадама и другим 
примањима одборника у Скупштини општине Вождовац 
и платама изабраних, именованих и постављених лица 
(„Службени лист града Београда”, број 41/12) утврдила је 
пречишћен текст Одлуке о накнадама и другим примањи-
ма одборника у Скупштини општине Вождовац и платама 
изабраних, именованих и постављених лица.

Пречишћен текст Одлуке обухвата Одлуку о накнада-
ма и другим примањима одборника у Скупштини општине 
Вождовац и платама изабраних, именованих и постављених 
лица („Службени лист града Београда”, број 49/08) и Одлуке 
о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим при-
мањима одборника у Скупштини општине Вождовац и пла-
тама изабраних, именованих и постављених лица („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 19/09,8/11, 57/11 и 41/12). 

Пречишћен текст не садржи прелазне и завршне одред-
бе којима се утврђује време ступања на снагу ових одлука 
и одредбе којима се овлашћује Комисија за организацију 
и нормативна акта  Скупштине да сачини и објави пре-
чишћен текст.

ОДЛУКА
О НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ОДБОР-
НИКА У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДО-
ВАЦ И ПЛАТАМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПО-

СТАВЉЕНИХ ЛИЦА
пречишћен текст

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Члан 1.
Овом Oдлуком утврђује се право на накнаду за рад и 

друга примања везано за вршење одборничких дужности 
одборника у Скупштини градске општине Вождовац (у 
даљем тексту: Скупштина) и плате, накнаде и остала при-
мања изабраних, именованих и постављених лица.

II. НАКНАДЕ И ДРУГА ПРИМАЊА ОДБОРНИКА

Члан 2.
Одборник у Скупштини има право на:
– накнаду за рад одборника;
– накнаду изгубљене зараде настале услед вршења 

одборничке дужности;
– накнаду трошкова превоза средствима јавног градског 

саобраћаја на териоторији општине Вождовац у висини 
стварне цене превоза;

– накнаду трошкова насталих вршењем одборничке 
дужности ван територије општине Вождовац и

– друге накнаде утврђене овом одлуком;
– за седницу која траје дуже од дана када је заказана, за 

сваки заказан и одржан наставак седнице, одборнику при-
падају наведене надокнаде из алинеја 1, 2, 3, 4 и 5. 

Члан 3.
Накнада за рад одборника утврђује се у висини од 

4.500,00 динара нето, а исплаћује се на основу евиденције о 
присуствовању одборника седници, коју оверава секретар 
Скупштине.

Накнада за рад чланова радних тела утврђује се у виси-
ни од 1.000,00 динара нето, а исплаћује се на основу евиден-
ције о присуствовању чланова радних тела седници, коју 
оверава секретар Скупштине.

Накнаде из става 1. и 2. припадају одборнику и када 
обавља службене послове по одлуци Скупштине или савета 
и комисије. 

Члан 4.
Одборнику у Скупштини, који због учешћа у раду 

Скупштине, савета и комисије не остварује зараду у преду-
зећу, установи или од самосталне делатности, исплаћује се 
накнада изгубљене зараде и то:

– лицу у радном односу у висини у изгубљене зараде, а 
на основу одговарајуће потврде предузећа или установе у 
висини изгубљене зараде за време проведено у Скупштини; 

– одборнику пољопривреднику, одборнику самостал-
ном привреднику и одборнику који обавља друге делат-
ности као основно занимање, у паушалном износу који 
утврђује Комисија за административна и мандатна питања 
СО Вождовац сваког месеца.

Накнаде из става 1. овог члана исплаћују се на лични за-
хтев одборника.

Члан 5.
Право на накнаде из члана 2. ове одлуке има и члан са-

вета и комисије Скупштине који није одборник, с тим што 
се накнада трошкова превоза средствима јавног градског 
саобраћаја за долазак на седнице савета и комисија при-
знаје у висини стварне цене превоза.

Члан 6.
Право на накнаде, утврђене овом одлуком, припада 

одборницима од дана верификације до дана престанка ман-
дата, а члановима савета и комисија који нису одборници 
од дана избора до дана разрешења чланства у сталном рад-
ном телу Скупштине.

III. ПЛАТЕ И ДРУГА ПРИМАЊА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНО-
ВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА

а) Плата

Члан 7.
Лице које бира Скупштина из реда одборника и реда 

грађана (у даљем тексту: изабрана лица) и које је на стал-
ном раду у Скупштини и због вршења функције престаје да 
остварује плату у предузећу, установи или од самосталне 
делатности, има право на плату у сталном месечном износу.

Право на плату имају и лица која именује и поставља 
Скупштина, Веће и председник  градске општине.

Плата се прима и за дане годишњег одмора, за дане др-
жавних празника и у другим случајевима за које је законом 
предвиђено да се не ради.

Члан 8.
Право на плату у складу са овом одлуком имају:
– председник и заменик председника Скупштине,
– председник и заменик председника градске општине,
– помоћник председника градске општине,
– чланови  Већа градске општине,
– секретар и заменик секретара Скупштине
– начелник и заменик начелника Управе општине,
– општински јавни правобранилац и његови заменици,
– заштитник и заменик заштитника грађана.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
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Члан 9.
Плате изабраног, именованог и постављеног лица из 

члана 8. ове одлуке утврђује се на основу:
1. основице за обрачун плата (у даљем тексту: основица);
2. коефицијента који се множи основицом (у даљем 

тексту коефицијент);
3. додатка на плату;
4. обавеза које изабрано, именовано и постављено лице 

плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно социјално 
осигурање из плате, у складу са законом.

Члан 10.
Основицу за обрачун и исплату плата утврђује Влада Ре-

публике Србије (у даљем тексту: Влада).

Члан 11.
Коефицијент изражава сложеност послова које обавља 

изабрано, именовано и постављено лице, одговорност, ус-
лове рада и стручну спрему.

Коефицијент садржи и додатак на име накнаде за исхра-
ну у току рада и регреса за коришћење годишњег одмора.

Члан 12.
Додатак на плату припада за:
1. време проведено у радном односу (минули рад);
2. дежурство и друге случајеве рада дужег од пуног рад-

ног времена у складу са прописима (прековремени рад);
3. рад на дан државног и верског празника;
4. дневну накнаду за повећане трошкове рада и боравка 

на терену (теренски дадатак) и
5. рад ноћу (између 2200 и 600 часова наредног дана) ако 

такав рад није вреднован при утврђивању коефицијента;
Додатак на плату из става 1. овог члана обрачунава се и ис-

плаћује у висини утврђеној Општим колективним уговором.

Члан 13.
Плата утврђена у смислу члана 10. ове одлуке исплаћује 

се за рад у пуном радном времену, односно радном времену 
које се сматра пуним.

Члан 14.
Коефицијент за обрачун и исплату плата изабраних 

лица износи: 
– 10.50 – за председника Скупштине ГО Вождовац,
– 10,35 – за заменика председника Скупштине ГО Вож-

довац,
– 10,50 – за председника ГО Вождовац,
– 10,35 – за заменика председника ГО Вождовац,
– 9,46 – за члана Већа ГО Вождовац, на сталном раду,
– 9,46 – за помоћника председника ГО Вождовац.

Члан 15.
Коефицијент за обрачун и исплату плата именованих и 

постављених лица износи:
– 45,70 – за начелника Управе,
– 44,32 – за заменика начелника Управе ГО Вождовац,
– 41,09 – за секретара Скупштине ГО Вождовац,
– 38,36 – за заменика секретара СкупштинеГО Вождовац,
– 45,70 – за општинског јавног правобраниоца,
– 37,89 – за заменика општинског јавног правобраниоца,
– 39,81 – за заштитника грађана,
– 37,98 – за заменика заштитника грађана.

Члан 16.
Изабрано лице за које је овом одлуком утврђено да има 

право на плату, а које није на сталном раду у Скупштини, 

има право на накнаду у висини разлике између пуног из-
носа плате утврђене за функцију коју обавља и зараде коју 
остварује у радном односу или од пензије.

Члан 17.
Изабраном лицу које има право на плату у складу са 

овом одлуком, а које наставља рад и остварује плату у пре-
дузећу, установи, од самосталне делатности или остварује 
друга примања која имају карактер плате, може се утврдити 
накнада за вршење функције која износи 30 % од укупног 
износа плате утврђене за функцију коју обавља.

Члан 18.
На накнаде утврђене у смислу члана 16. и 17. ове одлуке 

плаћају се доприноси као на плате из радног односа.

б) Друга примања

Члан 19.
Изабрано, именовано и постављено лице има право на 

накнаду плате и друга примања за време одсуствовања са 
рада због боловања, стручног  оспособљавања и усаврша-
вања и у другим случајевима одсуствовања са рада, уз пра-
во на накнаду плате утврђене законом и другим прописима, 
а у висини утврђеној актом Владе, ако посебним законом 
није другачије одређено.

Члан 20.
Изабрано, именовано и постављено лице има право на 

накнаду плате за време одсуствовања са рада због привре-
мене неспособности за рад, и то:

– у висини 65% од плате коју би остварио у месецу у 
којем је наступила привремена спреченост за рад ако је 
она  проузрокована болешћу или повредом ван рада, али не 
мање од минималне зараде утврђене у складу са законом.

– у висини 100% од плате коју би остварио у месецу у 
којем је наступила привремена спреченост за рад, ако је она 
проузрокована професионалном болешћу или повредом на 
раду.

Члан 21.
Изабрано, именовано и постављено лице има право на:
– накнаду за отпремнину  при престанку радног односа 

ради коришћења права на пензију у висини једне и по пла-
те коју би остварило у месецу који претходи месецу у коме 
се исплаћује отпремнина, с тим што не може бити нижа од 
једне и по зараде по запосленом исплаћене у Републици у 
последња три месеца према последњем коначном објавље-
ном податку Републичког органа надлежног за послове ста-
тистике, на дан исплате,

– накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак с 
посла и

– друге накнаде утврђене законом.
Накнаде из става 1. овог члана исплаћују се у висини 

утврђеној актом Владе.

Члан 22.
Право на плату припада изабраном, именованом и по-

стављеном лицу на сталном раду у Скупштини од дана 
ступања на функцију до дана разрешења, односно до дана 
престанка вршења функције.

Лице које по престанку вршења функције не буде поно-
во бирано или које буде разрешено пре истека мандата, има 
право на плату коју је имало на дан разрешења у трајању од 
шест месеци у складу са Законом о радним односима у др-
жавним органима.
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IV. НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ВРШЕЊЕ ОДБОРНИЧКЕ 
И СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ

Члан 23.
Одборник, изабрано, именовано и постављено лице 

имају право на накнаду трошкова насталих вршењем одбор-
ничке и службене дужности ван територије града Београда.

Члан 24.
Дневница за службени пут у земљи припада одборнику и 

изабраном, именованом и постављеном лицу када по служ-
беном задатку, на основу издатог путног налога, треба ван 
територије града Београда да обави одређени посао за пот-
ребе Скупштине, Већа или савета и комисије чији је члан.

Путни налог за службени пут у земљи издаје начелник 
Управе или лице које он за то овласти.

Члан 25.
Дневница за службени пут у земљи обрачунава се од 

часа поласка на службени пут до часа повратка са службе-
ног пута.

Половина дневнице исплаћује се за време од 8 до 12 
сати, а цела дневница за време од 12 до 24 сати проведених 
на службеном путу. 

Члан 26.
Дневница за службено путовање у земљи и иностран-

ству исплаћује се у висини утврђеној актом Владе.

Члан 27.
Накнаде за превоз на службеном путовању у земљи 

одговара висини стварних трошкова превоза у јавном са-
обраћају од места становања до места где одборник, иза-
брано, именовано и постављено лице треба да обави  служ-
бени посао.

Члан 28.
Појединачна решења о остваривању права у складу са 

овом одлуком, ако законом није другачије одређено, доноси 
Комисија за административна и мандатна питања.

Скупштина градске општине Вождовац
Комисија за организацију и нормативна акта

I број 020-27/2012, 10. октобра 2012. године

Председник 
Милан Бојовић, с. р.

ВРАЧАР

Скупштина градске општине Врачар, на седници одр-
жаној 4. октобра 2012. године, на основу члана 46. став 1. 
тачка 1. и 8. Закона о локалним изборима („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07, 34/10 – Одлука Уставног суда и 54/11) и 
члана 15. став 1. тачка 17. Статута градске општине Врачар 
(„Службени лист града Београда”, бр. 45/08, 17/10, 44/10, 
6/12, 35/12 и 44/12) донела је

ОДЛУКУ 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупшти-
не градске општине Врачар Николе Селаковића, Марка 

Ђурића, са Изборне листе „Покренимо Врачар – Томислав 
Николић” и Владимира Медаковића са Изборне листе 
„Драган Ђилас, Избор за бољи Врачар”, због поднетих пи-
саних оставки.

2. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине 
градске општине Врачар др Ђорђа Стојиљковића са Избор-
не листе „Драган Ђилас, избор за бољи Врачар” због насту-
пања случаја из члана 46. став 1. тачка 8. Закона о локалним 
изборима.

3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-60/2012-VIII/1, 4. октобра 2012. године

Председница
Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар, на седници одржа-
ној 4. октобра 2012. године, на основу члана 56. Закона о ло-
калним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 
– Одлука Уставног суда и 54/11) и члана 5. и 8. Пословни-
ка Скупштине градске општине Врачар („Службени лист 
града Београда”, бр. 15/11 – пречишћен текст, 6/12, 35/12 и 
44/12) донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА И ОДБОР-

НИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

1. Потврђују се мандати одборницима и одборницама 
Скупштине градске општине Врачар изабраним на избо-
рима одржаним 6. маја 2012. године др Јасни Дараган Са-
вељић, мр Желимиру Попову са Изборне листе „Драган 
Ђилас, избор за бољи Врачар”, и Ненаду Ђорђевићу, Биља-
ни Радовановић са Изборне листе „Покренимо Врачар – То-
мислав Николић”.

2. Мандат одборника и одборница траје до престанка 
мандата одборника и одборница овог сазива Скупштине 
градске општине Врачар.

3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-60/2012-VIII/2, 4. октобра 2012. године

Председница
Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар, на седници одржа-
ној 4. октобра 2012. године, на основу члана 52. став 1. и 2. 
Пословника Скупштине градске општине Врачар („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 15/11 – пречишћен текст, 
6/12, 35/12 и 44/12) донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА СТАЛНИХ 
РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ВРАЧАР

1. Констатује се др Ђорђу Стојиљковићу престанак 
дужности члана Савета за здравство Скупштине градске 
општине Врачар.
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2. Разрешавају се Јован Армић, дужности члана Саве-
та за односе са верским заједницама Скупштине градске 
општине Врачар, и Дарко Ивић, дужности члана Савета 
за решавање питања особа са инвалидитетом Скупштине 
градске општине Врачар.

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

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-60/2012-VIII/6, 4. октобра 2012. године

Председница
Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар, на седници одржа-
ној 4. октобра 2012. године, на основу члана 51. Пословни-
ка Скупштине градске општине Врачар („Службени лист 
града Београда”, бр. 15/11 – пречишћен текст, 6/12, 35/12 и 
44/12) донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА И ЧЛАНИЦЕ СТАЛНИХ РАДНИХ 

ТЕЛА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

1. Бирају се Милан Рашковић, за члана Савета за односе 
са верским заједницама, Горан Ракић, за члана Савета за ре-
шавање питања особа са инвалидитетом и др Јасна Дараган 
Савељић, за чланицу Савета за здравство.

2. Чланови и чланица сталних радних тела бирају се за 
мандатни период за који је изабрана Скупштина.

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

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-60/2012-VIII/7, 4. октобра 2012. године

Председница
Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар на седници одржа-
ној 4. октобра 2012. године, на основу члана 14. став 1. Зако-
на о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05 – испр. и 123/07 – др. закон), члана 21. став 1, 2, 3. и 
5. Статута Јавног предузећа за управљање пословним прос-
тором „Пословни простор Врачар” („Службени лист града 
Београда”, бр. 7/03 – пречишћен текст, 9/07 и 34/11), члана 
13. став 2. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за упра-
вљање пословним простором „Пословни простор Врачар” 
(„Службени лист града Београда”, бр. 21/97, 14/00, 22/02 и 
28/06) и члана 15. став 1. тачка 13. Статута градске општине 
Врачар („Службени лист града Београда”, бр. 45/08, 17/10, 
44/10, 6/12, 35/12 и 44/12) донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ „ПОСЛОВ-

НИ ПРОСТОР ВРАЧАР”

1. Именује се – Владимир Медаковић за директора Ја-
вног предузећа за управљање пословним простором „По-
словни простор Врачар” Београд, почев од 4. октобра 2012. 
године.

2. Именовање се врши на период од четири године.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-60/2012-VIII/3, 4. октобра 2012. године

Председница
Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар на седници одржа-
ној 4. октобра 2012. године, на основу члана 15. став 1. тачка 
4. и члана 33. став 1. тачка 5. Закона о ванредним ситуација-
ма („Службени гласник РС”, бр. 111/09 и 92/11), члана 10. 
Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситу-
ације („Службени гласник РС”, бр. 98/10) и члана 15. став 1. 
тачка 17. Статута градске општине Врачар („Службени лист 
града Београда”, бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12 и 44/12) 
донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕД-
НЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИ-

НЕ ВРАЧАР

I. Образује се Општински штаб за ванредне ситуације 
на територији градске општине Врачар (у даљем тексту: 
Општински штаб), у који се именују:

за команданта
– Бранимир Кузмановић, председник градске општине 

Врачар,
за заменика  команданта:
– Александар Ивановић, заменик председника градске 

општине Врачар,
за начелника:
– Раде Окичић, самостални полицијски инспектор у Уп-

рави за ванредне ситуације града Београда – Врачар;
за чланове:
1. Александар Јовановић, члан Већа градске општине 

Врачар,
2. Мирјана Ђорђевић, чланица Већа градске општине 

Врачар,
3. Данило Глумац, члан Већа градске општине Врачар,
4. Лазар Даничић, заменик начелника Одељења за ин-

спекцијске послове градске општине Врачар,
5. Асја Муслибеговић, заменица начелника Одељења за 

грађевинске и комуналне послове,
6. Небојша Кузмановић, главни комунални инспектор,
7. Синиша Радаковић, командир Полицијске станице 

Врачар,
8. др Снежана Стевановић, в.д. директора Дома здравља 

„Врачар”,
9. Марина Глишовић, руководилац Одељења Врачар 

Градског центра за социјални рад,
10. Снежана Јовановић Срзентић, директорка Институ-

та за трансфузију крви Србије,
11. Дубравка Миљуш, директорка Завода за здравствену 

заштиту студената,
12. Негован Радић, управник Погона Врачар, ЈКП „Град-

ска чистоћа”,
13. Амалија Трипковић, в.д. директора Института за хе-

мију, технологију и маталургију,
14. Зоран Лазић, директор Добровољног ватрогасног 

друштва Врачар,
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15. Драги Лукић, председник Општинског одбора Црве-
ног крста Врачара, и

16. Драган Јанковић, овлашћено лице за послове одбра-
не и безбедности Управе градске општине Врачар.

II. Oпштински штаб, по потреби, посебним актом об-
разује помоћне стручно-оперативне тимове за специфичне 
задатке заштите и спасавања.

У Општински штаб, по потреби и позиву укључују се:
– чланови Већа градске општине Врачар;
– руководилац Управе градске општине Врачар;
– руководиоци организационих једница Управе градске 

општине Врачар;
– стручна лица на сталном раду у органима Управе град-

ске општине Врачар и
– стручњаци из одређених области на радном и другом 

ангажовању ван органа градске општине Врачар.
III. 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.

IV. 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 Врачар и обавља и друге послове у складу са чла-
ном 34. и 35. Закона о ванредним ситуацијама.

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

VI. Послови из тачке IV овог решења финансирају се из 
буџетских средстава у складу са законом.

VII. Управа градске општине Врачар у оквиру своје на-
длежности за потребе Општинског штаба обезбеђује оба-
вљање управно-правних, административно-техничких и 
других послова од значаја за планирање, спровођење мера и 
извршавање задатака утврђених прописима.

Административно-техничке послове за потребе Штаба 
обавља Служба за скупштинске послове градске општине 
Врачар.

VIII. Даном доношења овог решења престаје да важи 
Решење о образовању Општинског штаба за ванредне си-
туације на територији градске општине Врачар („Службени 
лист града Београда”, број 44/10). 

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

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-60/2012-VIII/8, 4. октобра 2012. године

Председница
Тијана Благојевић, с. р.

НОВИ БЕОГРАД
Скупштина градске општине Нови Београд на седници 

одржаној 1. октобра 2012. године, на основу члана 32 За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), члана 78. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10 и 101/10) и члана 18. Статута 
градске општине Нови Београд– пречишћен текст („Служ-
бени лист града Београда”, број 3/2011 ), доноси

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

НОВИ БЕОГРАД ЗА 2011. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕO

Члан 1.
У завршном рачуну буџета градске општине Нови Бео-

град, у Билансу стања на дан 31.12. 2011. године утврђена 
је укупна Актива у износу од 122.127.058 динара и укупна 
Пасива у износу од 122.127.058 динара.

Структура Активе и Пасиве на нивоу синтетике према економској класификацији (Образац 1) је дaта у наредној табели:
Актива Пасива
Синтет.
Конто Назив Износ (дин) Синтет.

Конто Назив Износ (дин)

011100 Зграде и грађевински објекти 16,011,337 291900 Обавезе фондова за испл. обавезе накнада запослен. 2,590,054
011200 Опрема 39,214,289 311100 Нефинансијска имовина у сталним средствима 85,169,840
014100 Земљиште 29,803,458 311400 Остала финансијска имовина 469,522
016100 Нематеријална имовина 140,755 311700 Пренета неутрошена сред. из ранијих година 25,589,837
121100 Жиро рачун 13,094,160 321100 Вишак прихода 8,307,805
121200 Издвојена средства за стамбену изградњу 20,504,694 Суфицит за 2011. год.
121700 Остала новчана средства 285,613
122000 Краткорочна потраживања продаје и друга потражив. 3,054,752
123200 Аванси за обављање услуга 18,000

СВЕГА AKTИВА 122,127,058 СВЕГА ПАСИВА 122,127,058

Члан 2.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2011. године (Образац 2) утврђени су: 
1. Укупно остварени приходи и примања (класе 7+8) 593.389.556
2. Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (класе 4+5) 670.185.602
3. Буџетски дефицит (1-2) - 76.796.046
Корекција буџетског дефицита: +110.693.688
– За део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода 

и издатака из текуће године
4. Вишак прихода-суфицит за 2011. годину 33.897.642
5. Распоред вишка прихода – суфицита за 2011. годину
– део неутрошених средстава за стамбену изградњу 20.504.694
– део неутрошених наменских средстава из ранијих година 5.085.143
– суфицит из 2011. године 8.307.805
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Члан 3.
Буџетски дефицит, примарни дефицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су:

      (у дин.)
  Ек. Класиф. Буџетска

средства
Додатна
средства

Укупна 
средства

1 2 3 4 5
I УКУПНА СРЕДСТВА 3+7+8+9 676,691,645 74,191,000 750,882,645
II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3) 7+8+9 593,389,556 68,577,000 661,966,556
1. Текући приходи 7 591,960,754 68,577,000 660,537,754
од тога kамате 1.1 7411 8,604,900 36,000 8,640,900
2. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 1,428,802 0 1,428,802
3. Примања од задуживања и продаје   0 0 0
финансијске имовине 9 0 0 0
3.1. Примања од продаје финансијске имовине 92 0 0 0
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3 83,302,089 5,614,000 88,916,089
IV УКУПНИ ИЗДАЦИ 4+5+6 670,185,602 74,679,000 744,864,602
4. Текући расходи 4 642,588,096 74,679,000 717,267,096
од чега отплата камата 4.1. 44 0 0 0
5. Издаци за нефинасијску имовину 5 27,597,506 0 27,597,506
6. Издаци за отплату главнице и набавку       0
набавку финансијске имовине 6 0 0 0
6.1. Набавка финансијске имовине 62 0 0 0
V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ ИЗДАЦИ ( I-IV) (3+7+8+9)-(4+5+6) 6,506,043 -488,000 6,018,043
VI БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5) (7+8)-(4+5) -76,796,046 -6,102,000 -82,898,046
VII ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ минус 
УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) (VI-(1.1.-4.1.))

(7-7411+8)-(4-44+5)
 

584,784,656 68,541,000 653,325,656
670,185,602 74,679,000 744,864,602
-85,400,946 -6,138,000 -91,538,946

VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ VI+(3.1.-6.1.) (7+8)-(4+5)+ (92-62) -76,796,046 -6,102,000 -82,898,046

Буџетски дефицит коригован је за део пренетог вишка 
прихода из ранијих година у износу од 110.693.688 динара.

Укупно исказани буџетски суфицит за 2011. годину из-
носи 33.897.642 динара. Од овог износа на неутрошена 
средства стамбеног фонда се односи 20.504.694 динара а 
износ од 13.392.948 динара распоредиће се одлуком о реба-
лансу буџета за 2012. годину.

Члан 4.
Остварени вишак прихода-суфицит за 2011. годину 

у износу од 13.392.948 динара преноси се у 2012. годину и 
састоји се из:

– дела вишка прихода – суфицита који је наменски опре-
дељен у износу од 5.085.143 динара и

– дела вишка прихода – суфицита у износу од 8.307.805 
динара.

Члан 5.
Део вишка прихода – суфицита који је наменски опре-

дељен у износу од 5.085.143 динара преноси се у 2012. годи-
ну и састоји се из:

– наменског суфицита из ранијих година у износу од 
1.054.889 динара,

– неутрошених средстава текуће донације у износу од 
600.000 динара,

– неутрошених трансферних средстава Града у износу 
од 3.430.254 динара.

Члан 6.
Део вишка прихода – суфицита у износу од 8.307.805 ди-

нара преноси се у 2012. годину и распоређује на:
Функ. клас. Ек. клас. Износ у дин.
620 Развој заједнице 425 Текуће поправке и одржавање 2.807.805
910 Образовање 472 Накнаде из буџета за образовање 500.000
130 Опште услуге 512 Машине и опрема 5.000.000

Члан 7.
Укупно планирани и остварени текући приходи и при-

мања у 2011. години, према економској класификацији из-
носе у динарима:

( у дин.)
Ек. 
кл.

ПРИХОДИ Буџет 2011 
II Ребаланс

Извршено 
01.01.-31.12.2011.

% 
изв.

7 Текући приходи
71 Порези
711 Порез на приход пољоп. и шумар-

ства
2,000 -13,914 -

711 Порез на земљиште 0 12,784,325 -
711 Порез на зараде 115,918,000 99,025,050 85%
711 Самодоприноси 0 45,301 -
713 Порез на наслеђе и поклон 17,144,000 17,209,658 100%
713 Порез на имовину од физ. и прав-

них лица 
175,409,000 164,282,267 94%

714 Локалне комуналне таксе 71,562,000 72,194,036 101%
Свега 71 380,035,000 365,526,723 96%

73 Донације и трансфери
733 Трансфер из буџета града – редовни 84,012,000 84,012,367 100%
733 Трансфери из буџета града – на-

менски
20,000,000 26,537,750 133%

733 Трансфери из буџета републике – 
наменски

0 1,001,116 -

Свега 73 104,012,000 111,551,233 107%
74 Други приходи
741 Приход од камата 12,000,000 8,604,900 72%
742 Приход од закупа пословног прос-

тора 
89,090,000 81,203,112 91%

742 Општинске административне таксе 3,420,000 3,179,077 93%
742 Приходи које својом делатношћу 

остварују општински органи, орга-
низације и службе

8,000,000 5,913,585 74%

743 Приходи oд новчаних казни 3,368,000 4,496,610 134%
743 Приходи од мандатних казни 645,000 791,040 123%
744 Приходи од донација 2,000,000 2,300,000 115%
745 Остали приходи 371,000 931,126 251%

Свега 74 118,894,000 107,419,450 90%
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772 Меморандумске ставке из претхо-
дне године

0 7,463,348 -

Свега 77 7,463,348
  Свега 7 602,941,000 591,960,754 98%
8 Примања од продаје нефинансијске 

имовине
81 Примања од продаје основних сред-

става
811 Примања од продаје непокретности 0 1,428,802 -
  Свега 8 0 1,428,802  
  Укупни приходи 602,941,000 593,389,556 98%

Укупно планирани и остварени сопствени приходи ин-
директних буџетских корисника дати су у наредној табели:

Сопствени приходи индиректини 
буџетских корисника

План Извршење Извр.
2011. 1.1.-31.12.2011. %

ЈП „Пословни простор” 108,435,000 57,843,000 53%
Новобеоградска културна мрежа 11,575,500 7,392,000 64%
Центар за раѕвој и локалну економију 4,000,000 2,323,000 58%
Месне заједнице 0 1,019,000 0%
УКУПНО СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 124,010,500 68,577,000 55%

Укупно планирани и остварени приходи буџета у 2011. 
години износе:

ПРИХОДИ 
План Извршење Извр.
2011. 1.1.-31.12.2011 %

УКУПНО ПРИХОДИ БУЏЕТА 602,941,000 593.389.556 98%
УКУПНО СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 124,010,500 68,577,000 55%
СВЕГА ПРИХОДИ 726,951,500 661.966.556 91%

Члан 8.
У Извештају о капиталним издацима и финансирању у 

периоду од 1. јануара до 31. децембра 2011. године (Обра-
зац 3), утврђени су укупни извори финансирања у износу 

од 1.428.802 динара и укупни издаци у износу од 27.597.506 
динара.

Капитални издаци за нефинансијску имовину у износу 
од 27.597.506 динара обухватају издатке за машине и опре-
му у износу од 16.436.912 динара и реконструкцију зграда и 
објеката у износу од 11.160. 594 динара

Члан 9.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара 

до 31. децембра 2011. године (Образац 4), утврђени су укуп-
ни новчани приливи у износу од 593.389.556 динара, укупни 
новчани одливи у износу од 670.185.602 динара и салдо гото-
вине на крају године у износу од 13.094.159 динара.

На дан 31.12.2011. године орочени депозити код послов-
не банке износе 50.000.000 динара.

Члан 10.
Саставни део завршног рачуна буџета за 2011. годину је 

Извештај о извршењу буџета градске општине Нови Бео-
град за 2011. годину. 

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 11.
Укупно извршени расходи буџета у 2011. години изно-

се 744.864.602 динара. На расходе буџета отпада 670.185.602 
динара и на расходе из сопствених прихода индиректних 
буџетских корисника 74.679.000 динара.

Укупно планирани и извршени расходи у 2011. години 
по разделима, функцијама, економској класификацији, на-
менама и корисницима износе у динарима:

(у дин.)
Гла-
вa

Фун-
кц.

По-
зи

Ек.
клас

Расходи Буџет 
2011

Извршено 
у 2011.

%
извр.

Сопс. сред.
план

Сопс. сред.
извршење

%
извр.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздео 1.
ПРЕДСЕДНИК, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

110 Опште јавне услуге
1 411 Плате, додаци и накнаде запослених 40,900,000 40,874,664 100%
2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 7,125,000 7,048,853 99%
3 413 Накнаде у натури 25,000 0 0%
4 414 Социјална давања запосленима 100,000 0 0%
5 415 Накнаде трошкова за запослене 1,000,000 806,770 81%
6 417 Одборнички додатак 700,000 574,432 82%
7 421 Стални трошкови 2,600,000 2,579,054 99%
8 422 Трошкови путовања 160,000 131,627 82%
9 423 Услуге по уговору 12,100,000 11,956,714 99%

10 481 Донације невладиним организацијама 2,000,000 1,956,442 98%
11 482 Порези, обавезне таксе и казне 2,248,160 536,931 24%
79 483 Новчане казне и пенали 547,480 0 0%
12 4991  Стална буџетска резерва 500,000 0 0%
13 4992 Текућа буџетска резерва 8,249,578 0 0%

Извори финансирања за функцију 110
01 Приходи из буџета 77,607,738 66,465,487 86%
06 Донација 100,000 0 0%
13 Приходи пренети из претходне године 547,480 0 0%

Укупно за функцију 110 78,255,218 66,465,487 85%
160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

1.1. Изборна комисија
14 423 Услуге по уговору 50,000 0 0%

Извори финансирања за функ.160
01 Приходи из буџета 50,000 0 0%

Укупно за функцију 160 50,000 0 0%
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Извори финансирања за главу 1.1.

01 Приходи из буџета 50,000 0 0%
Укупно за главу 1.1 50,000 0 0%

310 Полицијске услуге
15 463 Донације и трансф. осталим нивоима власти 300,000 299,713 100%

Извори финансирања функције 310
01 Приходи из буџета 300,000 299,713 100%

Укупно за функцију 310 300,000 299,713 100%
560 Заштита животне средине

16 423 Услуге по уговору 4,900,000 3,560,000 73%
Извори финансирања за функцију 560

01 Приходи из буџета 3,000,000 3,000,000 100%
07 Трансфери од других нивоа власти 1,750,000 410,000 23%
13 Приходи пренети из претходне године 150,000 150,000 100%

Укупно за функцију 560 4,900,000 3,560,000 73%
620 Развој заједнице

17 423 Услуге по уговору 19,524,616 14,223,148 73%
18 425 Текуће поправке и одржавање 47,173,419 43,218,835 92%
78 465 Остале дотације и трансфери 1,122,400 1,000,000 89%
80 472 Остале накнаде из буџета 48,000 48,000 100%

Извори финансирања за функцију 620
01 Приходи из буџета 16,597,000 14,734,724 89%
06 Донација 2,000,000 1,500,000 75%
07 Трансфери од других нивоа власти 3,458,000 1,839,234 53%
13 Приходи пренети из претходне године 45,813,435 40,416,025 88%

Укупно за функцију 620 67,868,435 58,489,983 86%
760 Здравство

77 424 Специјализоване услуге 80,000 80,000 100%
76 463 Текући трансфери остлим нивоимa вл. 69,339 69,339 100%

Извори финансирања за функцију 760
01 Приходи из буџета 69,339 69,339 100%
13 Приходи пренети из претходне године 80,000 80,000 100%

Укупно за функцију 760 149,339 149,339 100%
810 Услуге рекреације и спорта

19 423 Услуге по уговору 2,536,612 2,538,671 100%
20 424 Манифестације из области спорта 2,935,440 2,872,249 98%
21 472 Награде, пехари и медаље 400,000 350,471 88%
75 511 Зграде и грађевински објекти 11,125,194 11,125,194 100%
82 422 Трошкови путовања 1,095,000 1,095,000 100%

Извори финансирања за функцију 810
01 Приходи из буџета 6,130,440 6,020,664 98%
07 Трансфери од других нивоа власти 582,686 582,686 100%
13 Приходи пренети из претходне године 11,379,120 11,378,235 100%

Укупно за функцију 810 18,092,246 17,981,585 99%
820 Услуге културе

22 423 Услуге по уговору 8,540,703 8,505,675 100%
23 424 Манифестације из области културе 1,742,800 1,653,633 95%
24 472 Накнаде из буџета за културу - награде 138,400 103,500 75%

Извори финансирања за функцију 820
01 Приходи из буџета 9,295,260 9,136,165 98%
06 Донација 200,000 200,000 100%
13 Приходи пренети из претходне године 926,643 926,643 100%

Укупно за функцију 82 10,421,903 10,262,808 98%
1.2. Новобеоградска културна мрежа

25 411 Плате, додаци и накнаде запослених 0 0 0% 4,240,000 2,853,000 67%
26 412 Социјални доприноси на терет послодавца 0 0 0% 1,060,000 512,000 48%

414 Социјална давања запосленима 0 0 0% 0 40,000 0%
27 415 Накнаде трошкова за запослене 0 0 0% 165,500 107,000 65%
28 421 Стални трошкови 0 0 0% 300,000 114,000 38%
29 422 Трошкови путовања 0 0 0% 590,000 242,000 41%
30 423 Услуге по уговору 2,900,000 2,900,000 0% 0 0
31 424 Специјализоване услуге 0 0 0% 4,120,000 3,056,000 74%
32 426 Материјал 0 0 0% 1,100,000 462,000 42%

425 Текуће поправке и одржавање 0 0 0% 0 2,000 0%
Извори финансирања главе 1.2.

01 Приходи из буџета 2,900,000 2,900,000 100% 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 0 0% 11,575,500 7,388,000 64%

Укупно глава 1.2. 2,900,000 2,900,000 100% 11,575,500 7,388,000 64%
Извори финансирања за функцију 820

01 Приходи из буџета 12,195,260 12,036,165 99% 0 0
04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 0 0% 11,575,500 7,388,000 64%
06 Донације 200,000 200,000 100% 0 0
13 Приходи пренети из претходне године 926,643 926,643 100% 0 0

Укупно за функцију 820 13,321,903 13,162,808 99% 11,575,500 7,388,000 64%
830 Услуге емитовања и издаваштва

33 423 Услуге по уговору 1,000,000 764,557 76%
Извори финансирања за функцију 830

01 Приходи из буџета 1,000,000 764,557 76%
Укупно за функцију 830 1,000,000 764,557 76%

910 Образовање
34 423 Услуге по уговору 1,377,646 1,371,869 100%
74 463  Трансфери осталим нивоима власти 32,004,121 30,443,236 95%
35 472 Накнаде из буџета за образовање 11,739,737 10,304,977 88%

Извори финансирања за функцију 910
01 Приходи из буџета 23,049,235 20,237,264 88%
13 Приходи пренети из претходне године 22,072,269 21,882,818

Укупно за функцију 910 45,121,504 42,120,082 93%
090 Социјална заштита некласификована на другом месту

36 423 Услуге по уговору 500,000 373,001 75%
37 424 Хуманитарни програми и активности 700,000 671,500 96%
38 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета: 1,023,430 1,055,251 103%

Извори финансирања за функцију 090
01 Приходи из буџета 1,810,000 1,686,322 93%
07 Трансфери од других нивоа власти 413,430 413,430 100%

Укупно за функцију 090 2,223,430 2,099,752 94%
Извори финансирања за раздео I

01 Приходи из буџета 141,809,012 125,314,235 88%
04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 0 0% 11,575,500 7,388,000 64%
06 Донације 2,300,000 1,700,000 74%
07 Трансфери од других нивоа власти 6,204,116 3,245,350 52%
13 Приходи пренети из претходне године 80,968,947 74,833,721 92%

Укупно за раздео I 231,282,075 205,093,306 89% 11,575,500 7,388,000 64%
Раздео 2.
ОПШТИНСКА УПРАВА

130 Опште услуге
39 411 Плате, додаци и накнаде запослених 189,549,000 189,426,078 100%
40 412 Социјални доприноси на терет послодавца 34,175,000 34,109,824 100%
41 413 Накнаде у натури 500,000 392,808 79%
42 414 Социјална давања запосленима 2,000,000 4,450,564 223%
43 415 Накнаде трошкова за запослене 7,350,000 7,260,082 99%
81 416 Награде запосленима и остали посебни расх. 2,060,000 2,059,130 100%
44 421 Стални трошкови 46,349,000 45,449,472 98%
45 422 Трошкови путовања 881,350 504,044 57%
46 423 Услуге по уговору 10,621,660 10,312,539 97%
47 425 Текуће поправке и одржавање 10,020,887 10,254,606 102%
48 426 Материјал 11,486,860 11,349,242 99%
49 482 Порези, обавезне таксе и казне 825,000 764,685 93%
50 511 Зграде и грађевински објекти 104,862 35,400 34%
51 512 Машине и опрема 27,203,651 16,436,912 60%
52 515 Нематеријална имовина 2,083,761 0 0%

Извори финансирања функције 130
01 Приходи из буџета 333,502,862 323,689,349 97%
07 Трансфери од других нивоа власти 1,334,750 863,262 65%
13 Приходи пренети из претходне године 10,373,419 8,252,775 80%

Укупно за функцију 130 345,211,031 332,805,386 96%
160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

2.1. Месне заједнице
53 416 Накнаде запосленима и остали посебни расх. 5,500,000 5,384,339 98% 0 0 0%

 накнаде председницима савета МЗ
54 421 Стални трошкови 4,350,000 4,303,933 99% 0 1,019,000 0%

Извор финансирања главе 2.1.
01 Приходи из буџета 9,850,000 9,688,272 98% 0%
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 1,019,000 0%

Извори финансирања функције 160
01 Приходи из буџета 9,850,000 9,688,272 98% 0%
04 Сопствени приходи буџетских корисника 1,019,000 0%

Укупно функција 160 9,850,000 9,688,272 98% 0 1,019,000 0%
410 Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада

2.2. ЈП „Пословни простор”
55 411 Плате, додаци и накнаде запослених 10,000,000 9,999,800 100% 9,072,000 7,719,000 85%
56 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,765,000 1,764,500 100% 1,651,000 1,407,000 85%
57 413 Накнаде у натури 0 0 0% 120,000 65,000 54%
58 414 Социјална давања запосленима 0 0 0% 1,750,000 506,000 29%
59 415 Накнаде трошкова за запослене 0 0 0% 1,500,000 1,192,000 79%
60 416 Награде запосленима и остали посебни расх. 0 0 0% 600,000 597,000 100%
61 421 Стални трошкови 0 0 0% 16,450,000 11,233,000 68%
62 422 Трошкови путовања запослених 0 0 0% 1,150,000 8,000 1%
63 423 Услуге по уговору 3,966,476 3,568,993 90% 14,631,000 8,361,000 57%
64 424 Специјализоване услуге 0 0 0% 480,000 177,000 37%
65 425 Текуће поправке и одржавање 66,700,000 66,690,877 100% 25,600,000 16,707,000 65%
66 426 Материјал 0 0 0% 1,920,000 1,498,000 78%
67 444 Пратећи трошкови задуживања 0 0 0% 500,000 36,000 7%
68 465 Остале донације и дотације 0 0 0% 100,000 98,000 98%
69 482 Порези,обавезне таксе и казне 13,030,000 11,718,268 90% 5,609,000 1,310,000 23%
70 483 Новчане казне и пенали по реш.судова 0 0 0% 200,000 199,000 100%
71 511 Зграде и грађевински објекти 20,000,000 20,000,000 100% 24,502,000 10,579,000 43%
72 512 Машине и опрема 0 0 0% 2,600,000 2,257,000 87%

Извори финансирања главе 2.2
01 Приходи из буџета 95,164,000 93,526,845 98% 0 0
04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 0 0% 108,435,000 63,949,000 59%
07 Трансфери од других нивоа власти 20,000,000 20,000,000 100% 0 0
13 Приходи пренети из претходне године 297,476 215,593 72% 0 0

Укупно за главу 2.2 115,461,476 113,742,438 99% 108,435,000 63,949,000 59%
Извори финансирања функције 410

01 Приходи из буџета 95,164,000 93,526,845 98% 0 0
04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 0 0% 108,435,000 63,949,000 59%
07 Трансфери од других нивоа власти 20,000,000 20,000,000 100% 0 0
13 Приходи пренети из претходне године 297,476 215,593 72% 0 0

Укупно функција 410 115,461,476 113,742,438 99% 108,435,000 63,949,000 59%
490 Економски послови некласификовани на другом месту

2.3. Центар за развој локалне економије
412 Социјални доприноси на терет послодавца 0 0 0 83,000
421 Стални трошкови 0 0 0 4,000

73 423 Услуге по уговору 8,856,200 8,856,200 100% 4,000,000 2,181,000 55%
425 Текуће поправке и одржавање 0 0 0% 0 55,000

Извори финансирања главе 2.
01 Приходи из буџета 8,856,200 8,856,200 100%
04 Сопствени приходи буџетских корисника 4,000,000 2,323,000 58%

Укупно за главу 2.3 8,856,200 8,856,200 100% 4,000,000 2,323,000 58%
Извори финансирања функције 490

01 Приходи из буџета 8,856,200 8,856,200 100%
04 Сопствени приходи буџетских корисника 4,000,000 2,323,000 58%

Укупно функција 490 8,856,200 8,856,200 100% 4,000,000 2,323,000 58%
Извори финансирања за раздео II

01 Приходи из буџета 447,373,062 435,760,666 97% 0 0
04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 0 0% 112,435,000 67,291,000 60%
13 Приходи пренети из претходне године 10,670,895 8,468,368 79% 0 0
07 Трансфери од других нивао власти 21,334,750 20,863,262 98% 0 0

Укупно за раздео II 479,378,707 465,092,296 97% 112,435,000 67,291,000 60%
Укупни расходи (I + II) 710,660,782 670,185,602 94% 112,435,000 74,679,000 66%
Извори финансирања за раздео I +II

01 Приходи из буџета 589,182,074 561,074,901 95% 0 0
04 Сопствени приходи буџетских корисника 0 0 124,010,500 74,679,000 60%
13 Приходи пренети из претходне године 91,639,842 83,302,089 91% 0 0
07 Трансфери од других нивао власти 27,538,866 24,108,612 88% 0 0
06 Донације 2,300,000 1,700,000 74% 0 0
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Члан 12.
Сопствени приходи индиректних буџетских корисника 

који нису утрошени у 2011. години преносе се као почетно 
стање у 2012. годину и трошиће се за намене исказане у фи-
нансијским плановима индиректних корисника буџета, уз 
сагласност извршног органа.

Члан 13.
Завршни рачуни индиректних буџетских корисника (ЈП 

„Пословни простор”, месне заједнице, Центар за развој и 
локалну економију и Новобеоградска културна мрежа) и 
извештаји о извршењу прихода и расхода за 2011. годину 
чине саставни део завршног рачуна буџета за 2011. годину.

Члан 14.
У току године прилив средстава од откупа општинских 

станова износи 1.428.802 динара. По основу отплате рата за 
дати кредит за адаптацију стана враћено је 20. 209 динара. 
Са стањем на дан 31.12.2011. године новчана средства стам-
беног фонда износе 20.504.694 динара.

Члан 15.
Одлука о завршном рачуну буџета градске општине 

Нови Београд за 2011. годину не садржи извештај екстерне 
буџетске ревизије.

Члан 16.
Одлуку о завршном рачуну буџета градске општине Нови 

Београд за 2011. годину са Извештајем о извршењу буџета за 
2011. годину и попуњене обрасце 1, 2, 3, 4 и 5 доставити град-
ском Секретаријату за финансије до 15. јуна 2012. године.

Члан 17.
Одлука о завршном рачуну буџета градске општине 

Нови Београд за 2011. годину објавиће се у „Службеном 
листу града Београда”.

Скупштина градске општине Нови Београд
Број X-020-265, 1. октобра 2012. године

Председник 
Живан Обреновић, с. р.

Скупштина градске општине Нови Београд на седни-
ци одржаној 1. октобра 2012. године, на основу члана 47. 
и 63. Закона о буџетском систему(„Службени гласник РС”, 
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 32. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/2007) и члана 18. Статута градске општине Нови Бео-
град – пречишћен текст („Службени лист града Београда”, 
број 3/2011), доноси

ОДЛУКУ
О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

НОВИ БЕОГРАД ЗА 2012. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине Нови Београд 

за 2012. годину („Службени лист града Београда”, број 
59/2011), члан 2. мења се и гласи:

„Годишњи обим средстава у 2012. години за буџет град-
ске општине Нови Београд износи 625.020.017 динара”.

Члан 2.
У члану 5. износ од „3.000.000” динара замењује се изно-

сом „5.000.000” динара.

Члан 3.
Члан 7. мења се и гласи:
„Приходи и примања, расходи и издаци буџета градске 

општине Нови Београд за 2012. годину састоје се од:”
у динарима

A. Рачун прихода и примања, расхода и издатака  
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 768,659,017
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
у чему:

 

    буџетска средства 625,020,017
    сопствени приходи 143,639,000
    донације  
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 768,659,017
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
у чему:

667,510,192

   текући буџетски расходи 557,421,192
   расходи из сопствених прихода 110,089,000
   донације  
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
у чему:

101,148,825

   текући буџетски издаци 67,598,825
   издаци из сопствених прихода 33,550,000
   донације  
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кл. 7 + кл. 8)-(кл. 4 + кл. 5)  
Издаци за набавку финансијске имовине  
Примања од продаје финансијске имовине  
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ  
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  
Примања од продаје финансијске имовине  
Примања од задуживања  
Суфицит из претходних година или неутрошена средства из 
претходних година

 

Издаци за отплату главнице дуга  
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу 
спровођења јавних политика

 

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ  

Члан 4.
Члан 8. мења се и гласи:
„Укупни приходи по врстама утврђују се у следећим из-

носима:”
Економска

клас.
Приходи I ребаланс за 

2012 (у дин.)
321 Вишак прихода и примања – суфицит 13.392.948
7 Текући приходи
711 Порез на зараде 240.953.000
711 Порез на земљиште 16.000.000
713 Порез на имовину од физичких и правних лица 184.000.000
713 Порез на наслеђе и поклон 22.950.000

Свега 71 463.903.000
73 Донације и трансфери
733 Трансфери од других нивоа власти-наменски транс-

фери од републике
305.000

733 Трансфери од других нивоа власти-наменски транс-
фери од града

34.967.069

Свега 73 35.272.069
74 Други приходи
741 Приход од камата 8.000.000
742 Приход од закупа пословног простора (са ПДВ-ом) 89.692.000
742 Општинске административне таксе 3.200.000
742 Приходи које својом делатношћу остварују општин-

ски органи, организације и службе
6.200.000
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Економска
клас.

Приходи I ребаланс за 
2012 (у дин.)

743 Приходи од новчаних казни 3.800.000
743 Приходи од мандатних казни 800.000
745 Остали приходи у корист нивоа општина 760.000

Економска
клас.

Приходи I ребаланс за 
2012 (у дин.)

Свега 74 112.452.000
Свега 7 611.627.069
УКУПНИ ПРИХОДИ 625.020.017

сопствена средства 2012
Jaвно предузеће „Пословни простор” 129,139,000
Центар за развој и локалну  економију 2,900,000
Новобеоградска културна мрежа 11,600,000
Укупно: 143,639,000

Члан 5.
Члан 9. мења се и гласи:
„Издаци буџета по основним наменама, утврђени су у следећим износима:”
         (у дин. )

Економ.
класиф.

Опис
 

Средства буџета
у динарима

Сопствени 
приходи 

УКУПНО

41 Расходи за запослене 318,337,000 18,925,000 337,262,000
411 Плате, додаци и  накнаде запослених 253,842,000 12,709,000 266,551,000
412 Социјални доприноси на терет послодавца 45,300,000 2,275,000 47,575,000
413 Накнаде у натури 3,380,000 120,000 3,500,000
414 Социјална давања запосленима 2,000,000 1,450,000 3,450,000
415 Накнаде трошкова  за запослене 4,865,000 1,721,000 6,586,000
416 Накнаде запосленима и остали посебни расх. 8,200,000 650,000 8,850,000
417 Одборнички додатак 750,000 0 750,000
42 Коришћење услуга и робе 179,896,773 84,454,000 264,350,773

421 Стални трошкови 54,500,000 25,900,000 80,400,000
422 Трошкови путовања 1,256,365 650,000 1,906,365
423 Услуге по уговору 46,192,366 18,604,000 64,796,366
424 Специјализоване услуге 2,927,461 10,580,000 13,507,461
425 Текуће поправке и одржавање 64,697,805 25,600,000 90,297,805
426 Материјал 10,322,776 3,120,000 13,442,776
44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 50,000 500,000 550,000

444 Пратећи трошкови задуживања 50,000 500,000 550,000
46 Донације, дотације и трансфери 14,422,400 100,000 14,522,400

463 Трансфери осталим нивоима власти 14,300,000 0 14,300,000
465 Oстале дотације и донације 122,400 100,000 222,400
47 Социјално осигурање и социјална заштита 13,727,539 0 13,727,539

472 Накнаде за социјалну заштиту 13,727,539   13,727,539
48 Остали расходи 25,487,480 6,110,000 31,597,480

481 Донације невладиним организацијама 1,500,000 4,210,000 5,710,000
482 Порези, обавезне таксе и казне 23,440,000 1,700,000 25,140,000
483 Новчане казне и пенали 547,480 200,000 747,480
499 Средства резерве 5,500,000 0 5,500,000

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

51 Основна средства 67,598,825 33,550,000 101,148,825
511 Зграде и грађевински објекти 30,500,000 32,050,000 62,550,000
512 Машине и опрема 33,098,825 1,500,000 34,598,825
515 Нематеријална имовина 4,000,000 0 4,000,000

  Укупни расходи 625,020,017 143,639,000 768,659,017

II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 6.

Члан 10. мења се и гласи:
„Средства из буџета у износу од 625.020.017 динара, пренета средства из 2011. године у износу од 13.392.948 динара и 

средства прихода из изворних активности индиректних корисника средстава буџета у износу од143.639.000 динара што 
укупно износи 768.659.017 динара, распоређујусе по корисницима и по ближим наменама и врстама расхода:”

              (у дин.)
Гла-
вa

Фун-
кц.

По-
зи

Ек.
клас

Расходи
 

План  .
за 2012  год

Из додат.
средстава

Укупна
средства

1 2 3 4 5 6 7 8
        Раздео 1.      
        ПРЕДСЕДНИК, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      
  110     Опште јавне услуге      
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1 2 3 4 5 6 7 8
    1 411 Плате, додаци и накнаде  запослених 47,500,000   47,500,000
    2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 8,500,000   8,500,000
    3 413 Накнаде у натури 280,000   280,000
    4 414 Социјална давања запосленима 200,000   200,000
    5 415 Накнаде трошкова за запослене 365,000   365,000
    6 416 Награде запоселнима и остали посебни расходи 250,000   250,000
    7 417 Одборнички додатак 750,000   750,000
    8 421 Стални трошкови 2,500,000   2,500,000
    9 422 Трошкови путовања 400,000   400,000
    10 423 Услуге по уговору 9,030,000   9,030,000
    11 481 Донације невладиним организацијама 1,500,000   1,500,000
    12 482 Порези, обавезне таксе и казне 2,850,000   2,850,000
    13 483 Трошкови вођења судских спорова 547,480   547,480
    14 4991  Стална буџетска резерва 500,000   500,000
    15 4992 Текућа буџетска резерва 5,000,000   5,000,000
      01 Приходи из буџета 79,525,000   79,525,000
      13 Суфицит из ранијих година 647,480   647,480
        Укупно за функцију 110 80,172,480 0 80,172,480
  160     Опште јавне услуге некласификоване на другом месту      

1.1.       Изборна комисија      
    16 423 Услуге по уговору 1,633,323   1,633,323
    17 426 Материјал 150,000   150,000
    81 416 Награде запоселнима и осталипосебни расходи 2,450,000   2,450,000
        Извори финансирања за функ.160      
      01 Приходи из буџета 300,000   300,000
      07 Трансфери од других нивоа власти 3,933,323   3,933,323
        Укупно за функцију 160 4,233,323   4,233,323
        Извори финансирања за главу 1.1.      
      01 Приходи из буџета 300,000   300,000
      07 Трансфери од других нивоа власти 3,933,323   3,933,323
        Укупно за главу 1.1 4,233,323   4,233,323
  310     Полицијске услуге      
    18 463 Донације и трансф. осталим нивоима власти 300,000   300,000
        Извори финансирања функције 310      
      01 Приходи из буџета 300,000   300,000
        Укупно за функцију 310 300,000   300,000
  560     Заштита животне средине      
    19 423 Услуге по уговору 2,000,000   2,000,000
      425 Текуће поправке и одржавање 940,000   940,000
        Извори финансирања за функцију 560      
      01 Приходи из буџета 1,600,000   1,600,000
      13 Суфицит из ранијих година 1,340,000   1,340,000
        Укупно за функцију 560 2,940,000   2,940,000
  620     Развој заједнице      
    20 423 Услуге по уговору 7,431,293   7,431,293
    21 425 Текуће поправке и одржавање 23,257,805   23,257,805
      465 Остале дотације и трансфери 122,400   122,400
        Извори финансирања за функцију 620      
      01 Приходи из буџета 25,450,000   25,450,000
      07 Трансфери од других нивоа власти 312,308   312,308
      13 Суфицит из ранијих година 5,049,190   5,049,190
        Укупно за функцију 620 30,811,498   30,811,498
  810     Услуге рекреације, спорта и омладине      
    22 423 Услуге по уговору - Канцеларија за младе 1,005,000   1,005,000
    23 424 Mанифестације из области спорта 1,475,040   1,475,040
    24 472 Награде, пехари и медаље 150,000   150,000
        Извори финансирања за функцију 810      
      01 Приходи из буџета 2,525,040   2,525,040
      07 Трансфери од других нивоа власти 105,000   105,000
        Укупно за функцију 810 2,630,040   2,630,040
  820     Услуге културе      
    25 423 Услуге по уговору 6,400,000   6,400,000
    26 424 Манифестације из области културе 952,421   952,421
    27 472 Накнаде из буџета за културу – награде 500,000   500,000

1.2.       Новобеоградска културна мрежа      
    28 411 Плате и додаци запослених 3,500,000   3,500,000
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1 2 3 4 5 6 7 8
    29 412 Социјални доприноси на терет послодавца 600,000   600,000
    30 415 Накнада запоселнима радницима      
    31 421 Стални трошкови      
    32 422 Трошкови путовања      
    33 423 Услуге по уговору   600,000 600,000
    34 424 Услуге образовања и културе   10,000,000 10,000,000
    35 426 Материјал   1,000,000 1,000,000
        Извори финансирања главе 1.2.      
      01 Приходи из буџета 4,100,000   4,100,000
      04 Сопствени приходи буџетских корисника   11,600,000 11,600,000
        Укупно глава 1.2. 4,100,000 11,600,000 15,700,000
        Извори финансирања за функцију 820      
      01 Приходи из буџета 11,952,421   11,952,421
      04 Сопствени приходи буџетских корисника   11,600,000 11,600,000
        Укупно за функцију 820 11,952,421 11,600,000 23,552,421
  830     Услуге емитовања и издаваштва      
    36 423 Услуге по уговору 1,600,000   1,600,000
        Извори финансирања за функцију 830      
      01 Приходи из буџета 1,600,000   1,600,000
        Укупно за функцију 830 1,600,000   1,600,000
  910     Образовање      
    37 423 Услуге по уговору 1,000,000   1,000,000
    38 463 Трансфери осталим нивоима власти 14,000,000   14,000,000
    39 472 Накнаде из буџета за образовање 12,072,539   12,072,539
        Извори финансирања за функцију 910      
      01 Приходи из буџета 26,572,539 0 26,572,539
      13 Суфицит из ранијих година 500,000   500,000
        Укупно за функцију 910 27,072,539 0 27,072,539
  090     Социјална заштита некласификована на другом месту      
    40 423 Услуге по уговору 1,500,000   1,500,000
    41 424 Хуманитарни програми и активности 500,000   500,000
    42 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета: 1,005,000   1,005,000
        Извори финансирања за функцију 090      
      01 Приходи из буџета 2,700,000   2,700,000
      07 Трансфери од других нивоа власти 305,000   305,000
        Укупно за функцију 090 3,005,000   3,005,000
        Извори финансирања за раздео I      
      01 Приходи из буџета 152,525,000   152,525,000
      04 Сопствени приходи буџетских корисника   11,600,000 11,600,000
      07 Трансфери од других нивоа власти 4,655,631   4,655,631
      13 Суфицит из ранијих година 7,536,670   7,536,670
        Укупно за раздео I 164,717,301 11,600,000 176,317,301
        Раздео 2      
        ОПШТИНСКА УПРАВА      
  130     Опште услуге      
    43 411 Плате, додаци и накнаде запослених 188,000,000   188,000,000
    44 412 Социјални доприноси на терет послодавца 33,500,000   33,500,000
    45 413 Накнаде у натури 3,100,000   3,100,000
    46 414 Социјална давања запосленима 1,800,000   1,800,000
    47 415 Накнаде трошкова за запослене 4,500,000   4,500,000
    48 416 Награде запоселнима и остали посебни расходи 1,000,000   1,000,000
    49 421 Стални трошкови 46,000,000   46,000,000
    50 422 Трошкови путовања 856,365   856,365
    51 423 Услуге по уговору 7,154,750   7,154,750
    52 425 Текуће поправке и одржавање 10,000,000   10,000,000
    53 426 Материјал 10,172,776   10,172,776
    82 444 Пратећи трошкови задуживања 50,000   50,000
    54 482 Порези, обавезне таксе и казне 7,000,000   7,000,000
    55 512 Машине и опрема 33,098,825   33,098,825
    56 515 Нематеријална имовина 4,000,000   4,000,000
        Извори финансирања функције 130      
      01 Приходи из буџета 343,760,000   343,760,000
      07 Трансфери од других нивоа власти 616,438   616,438
      13 Суфицит из ранијих година 5,856,278   5,856,278
        Укупно за функцију 130 350,232,716   350,232,716
  160     Опште јавне услуге некласификоване на другом месту      



Број 56 – 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 11. октобар 2012.

1 2 3 4 5 6 7 8
2.1.       Месне заједнице      

    57 416 Накнаде запосленима и остали посебни расх. накнаде председницима савета МЗ 4,500,000   4,500,000
    58 421 Стални трошкови 6,000,000   6,000,000
        Извори финансирања главе 2.1      
      01 Приходи из буџета 10,500,000   10,500,000
      04 Сопствени приходи буџетских корисника      
        Укупно за главу 2.1      
        Извори финансирања функције 160      
      01 Приходи из буџета 10,500,000   10,500,000
        Укупно функција 160 10,500,000   10,500,000
  410     Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада      

2.2.       ЈП „Пословни простор”      
    59 411 Плате, додаци и накнаде запослених 10,642,000 12,709,000 23,351,000
    60 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,900,000 2,275,000 4,175,000
    61 413 Накнаде у натури   120,000 120,000
    62 414 Социјална давања запосленима   1,450,000 1,450,000
    63 415 Накнаде трошкова за запослене   1,721,000 1,721,000
    64 416 Награде запосленима и остали посебни расх.   650,000 650,000
    65 421 Стални трошкови   25,900,000 25,900,000
    66 422 Трошкови путовања запослених   650,000 650,000
    67 423 Услуге по уговору 3,888,000 15,104,000 18,992,000
    68 424 Специјализоване услуге   580,000 580,000
    69 425 Текуће поправке и одржавање-инвестиционо одрж 30,500,000 25,600,000 56,100,000
    70 426 Материјал   2,120,000 2,120,000
    71 444 Пратећи трошкови задуживања   500,000 500,000
    72 465 Остале донације и дотације   100,000 100,000
      481 Остали порези   4,210,000 4,210,000
    73 482 Порези,обавезне таксе и казне 13,590,000 1,700,000 15,290,000
    74 483 Новчане казне и пенали по реш.судова   200,000 200,000
    75 511 Зграде и грађевински објекти 30,500,000 32,050,000 62,550,000
    76 512 Машине и опрема   1,500,000 1,500,000
        Извори финансирања главе 2.2      
      01 Приходи из буџета 61,020,000   61,020,000
      04 Сопствени приходи буџетских корисника   129,139,000 129,139,000
      07 Трансфери од других нивоа власти 30,000,000   30,000,000
        Укупно за главу 2.2 91,020,000 129,139,000 220,159,000
        Извори финансирања функције 410      
      01 Приходи из буџета 61,020,000   61,020,000
      04 Сопствени приходи буџетских корисника   129,139,000 129,139,000
      07 Трансфери од других нивоа власти 30,000,000   30,000,000
        Укупно функција 410 91,020,000 129,139,000 220,159,000
  490     Економски послови некласификовани на другом месту      

2.3.       Центар за развој и локалну економију      
    77 411 Плате, додаци и накнаде запослених 4,200,000   4,200,000
    78 412 Социјални доприноси на терет послодавца 800,000   800,000
    79 423 Услуге по уговору 3,550,000 2,900,000 6,450,000
        Извори финансирања главе 2.3      
      01 Приходи из буџета 8,550,000   8,550,000
      04 Сопствени приходи буџетских корисника   2,900,000 2,900,000
        Укупно за главу 2.3 8,550,000 2,900,000 11,450,000
        Извори финансирања функције 490      
      01 Приходи из буџета 8,550,000   8,550,000
      04 Сопствени приходи буџетских корисника   2,900,000 2,900,000
        Укупно функција 490 8,550,000 2,900,000 11,450,000
        Извори финансирања за раздео II      
      01 Приходи из буџета 423,830,000   423,830,000
      07 Трансфери од других нивоа власти 30,616,438   30,616,438
      04 Сопствени приходи буџетских корисника   132,039,000 132,039,000
      13 Суфицит из ранијих година 5,856,278   5,856,278
        Укупно за раздео II 460,302,716 132,039,000 592,341,716
      01 Приходи из буџета 576,355,000   576,355,000
      04 Сопствени приходи буџетских корисника   143,639,000 143,639,000
      07 Трансфери од других нивоа власти 35,272,069   35,272,069
      13 Суфицит из ранијих година 13,392,948   13,392,948
        УКУПНИ РАСХОДИ (I + II) 625,020,017 143,639,000 768,659,017
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Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града”, а примењује се од 1. 
октобра 2012. године.

Скупштина градске општине Нови Београд
Број X-020-266, 1. октобра 2012. године

Председник 
Живан Обреновић, с. р.

На основу члана 18. Закона о јавној својини („Службе-
ни гласник РС”, број 72/11), члана 32 Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 18 
Статута градске општине Нови Београд („Службени лист 
града Београда”, број 3/11), члана 27 и 28 Закона о стано-
вању („Службени гласник РС”, бр. 50/92 ...... 101/05) и Уред-
бе о решавању стамбених потреба изабраних, постављених 
и запослених лица код корисника средстава у државној 
својини („Службени гласник РС”, бр. 41/02, 76/02, 125/03, 
88/04, 68/06 – УС, 10/07, 68/09 и 102/10), Скупштина град-
ске општине Нови Београд на седници одржаној 1. октобра 
2012. године,  донела је

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СТАНОВА И СРЕДСТАВА У 
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ НА КОЈИМА ГРАДСКА ОПШТИНА 

НОВИ БЕОГРАД ИМА ПРАВО КОРИШЋЕЊА

I. OСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови, начин и поступак сти-

цања и коришћења станова и средстава на којима је градска 
општина Нови Београд (у даљем тексту: општина) носилац 
права коришћења, обавезе општине у задовољавању стам-
бених потреба одређених категорија лица, органи који одлу-
чују, начин одлучивања, овлашћења као и друга питања из 
стамбене области која су регулисана Законом о становању.  

Члан 2.
На питања која нису регулисана овом одлуком при-

мењују се одредбе Уредбе о решавању стамбених потреба 
изабраних, постављених и запослених лица  код корисника 
средстава у државној својини (у даљем тексту: Уредба). 

II. СТИЦАЊЕ СТАНОВА

Члан 3.
Станови на којима је Општина носилац права ко-

ришћења стечени су по основу:
– национализације и конфискације,
– наслеђа и поклона,
– куповине,
– замене,
– градње,
– амортизације,
– средстава буџета.

Члан 4.
За стицање станова  купопродајом и изградњом, кори-

сте се средства  добијена по основу:
– откупа станова,
– амортизације станова,

– давања станова у закуп,
– кредита за стамбену изградњу
– средстава буџета
– других средстава у складу са законом.

III. КОРИШЋЕЊЕ СТАНОВА И СРЕДСТВА

Члан 5.
Станови на којима је општина носилац права ко-

ришћења  користе се за:
1. решавање стамбених потреба изабраних, поставље-

них и запослених лица у управи и јавном правобранилаш-
тву општине;

2. исељавање лица која имају станарско право на стано-
вима у својини грађана ради враћања тих станова власни-
цима за чије је пресељење општина дужна да обезбеди дру-
ги стан;

3. решавање стамбених потрeба лица која се исељавају 
из нехигијенских зграда и станова, као и зграда склоних 
паду, за које је надлежни орган управе Градске општине до-
нео правоснажно решење;

4. решавање стамбених потреба лица која су остварила 
право на материјално обезбеђење по прописима о социјал-
ној заштити и обезбеђењу социјалне сигурности грађана, 
а која су неспособна за рад и немају чланове домаћинства  
који су у радном односу;

5. решавање стамбених потреба  других  лица  у складу 
са позитивно правним прописима (спортиста, младих науч-
них радника, уметника и др. ...).

Средства од станова продатих путем откупа и средства 
од закупа могу се користити за побољшање услова стано-
вања, док се део може изузетно користити за сопствени 
развој.

Побољшање услова становања подразумева унапређење 
безбедносних аспеката (видео надзора, противпожарних 
система и др.) стамбених зграда на територији општине 
Нови Београд, стварање адекватних  услова особама са ин-
валидитетом и другe пројекте који се тичу побољшања ус-
лова становања грађана Новог Београда.

Сопствени развој подразумева санацију и адапта-
цију простора у корисништву општине Нови Београд, 
унапређење рада општинске управе кроз обезбеђивање 
адекватних софтверских решења која имају за циљ ефикас-
нији и транспарентнији рад општинске управе и проши-
рење услуга које општинска управа пружа, обезбеђивање 
рачунарске опреме, унапређење рачунарске инфраструк-
туре и других средстава за рад која доприносе бољем раду 
општинске управе

Председник градске општине формира Комисију која 
даје предлог утрошка средстава из става 1 овог члана и пра-
ти његову реализацију. Председник градске општине даје 
сагласност на предлог комисије. 

Члан 6.
Одељење за имовинско-правне и стамбене послове дос-

тавља списак (преглед) расположивих станова за доделу 
Стамбеној комисији и председнику градске општине ради 
доделе истих.

Члан 7.
На предлог Стамбене комисије председник градске 

општине одлучује о броју станова који се опредељују за 
расподелу лицима из сваке категорије лица из члана 5. ове 
одлуке, на основу исказаних потреба и броју расположивих 
станова.
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Члан 8.
На предлог Стамбене комисије председник градске 

општине доноси одлуку о расподели станова лицима поје-
диних категорија из члана 5. ове одлуке на основу следећих 
критеријума:

1. Лицима из члана 5. тачка 1. станови се додељују у за-
куп на одређено време на основу Правилника о решавању 
стамбених потреба изабраних, постављених и запослених 
лица у управи и јавном правобранилаштву градске општи-
не Нови Београд.

2. Право првенства из члана 5. тачка 2. има лице (вла-
сник стана) које нема решену стамбену потребу, а стан који 
се нуди за пресељавање носиоца станарског права је одго-
варајући и за власника стана.

3. Лицима из члана 5. тачка 3. додељује се стан након 
правоснажности управног акта надлежног органа којим је 
утврђено да је стан на коме је општина носилац права ко-
ришћења и располагања нехигијенски или склон паду и да 
је одређено његово рушење.

4. Лицима из члана 5. тачка 4. према листи редоследа пр-
венстава коју утврди Центар за социјални рад – Одељење 
Нови Београд.

5. Лицима из члана 5. тачка 5. на основу постигнутих 
ванредних резултата на међународном нивоу  према катего-
ризацији Министарства омладине и спорта и Уредби о на-
ционалним признањима и наградама за посебан допринос 
развоју и афирмацији спорта.  

IV. ОБРАЗОВАЊЕ И ЗАДАЦИ СТАМБЕНЕ КОМИСИЈЕ

Члан 9.
Председник градске општине, на предлог Већа градске 

општине, а на основу Уредбе Владе Републике Србије и ове 
одлуке доноси Правилник о решавању стамбених потреба 
изабраних, постављених и запослених лица у управи и јав-
ном правобранилаштву градске општине и образује Стам-
бену комисију.

Члан 10.
Стамбена комисија има председника и 6 чланова. 
Председник и чланови комисије имају  заменике.
Председника, чланове комисије и њихове заменике бира 

и разрешава председник градске општине, на предлог Већа 
градске општине.

Стамбена комисија ради у седницама и одлучује већи-
ном гласова чланова комисије.

Седницу Стамбене комисије сазива председник коми-
сије који председава и руководи радом седнице. У случају 
одсутности председника, комисијом председава његов за-
меник. 

У случају одсуства члана комисије замењује га његов за-
меник.

Заменици из претходног става имају иста права и одго-
ворности као и чланови које замењују.

Комисија за свој рад одговара председнику градске 
општине.

Стручне и административне послове за потребе Стам-
бене комисије обавља Одељење за  имовинско-правне и  
стамбене послове.

Члан 11.
Задаци Стамбене комисије:
– припрема предлоге о броју станова који се опредељују 

за расподелу лицима из сваке категорије лица из члана 5. 
ове одлуке, на основу исказаних потреба и броја располо-
живих станова;

– расписује конкурс и позива заинтересована лица из 
члана 5. тачка 1. ове одлуке да у року од 30 дана од дана 
објављивања конкурса поднесу писмени захтев за реша-
вање стамбене потребе као и одговарајуће доказе који су од 
значаја за утврђивање броја бодова по појединим основама 
и мерилима утврђених Уредбом Владе Републике Србије 
(значај радног места, стамбени статус, радни стаж, резул-
тат рада и квалитет обављеног посла, здравствено стање, 
инвалидност, телесно оштећење, број чланова породичног 
домаћинства);

– сачињава предлог листе реда првенства и објављује је 
на начин доступан свим заинтересованим лицима;

– доноси одлуку о решавању стамбене потребе лицу из 
члана 5 тачка 1 које има приоритетно место на  коначној 
листи реда првенства;

– обавља и друге послове у складу са Законом, Уредбом 
Владе Републике Србије, овом одлуком и Правилником. 

Члан 12.
О приговорима заинтересованих лица на предлог листе 

реда првенства и на одлуку Стамбене комисије о давању 
стана,  решава Веће градске општине.   

Коначну одлуку о давању стана у закуп на  одређено 
време  доноси Веће градске општине. Против ове одлуке се 
може остварити заштита у судском поступку.

Уговор о закупу стана на одређено време у име општине 
потписује председник градске општине.

V. ЗАКУП СТАНА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Члан 13.
Лице из члана 5. тачка 1. ове одлуке које је остварило 

приоритетно место на листи реда првенства закључује уго-
вор о закупу на одређено време са роком трајања од пет го-
дина, са могућношћу обнављања истог.

Члан 14.
За коришћење стана датог у закуп плаћа се закупнина 

коју утврђује закуподавац у складу са мерилима прописа-
ним Уредбом. 

Закупнина квадратног метра стана утврђује се тако што 
се тржишна вредност стана, из решења о утврђивању по-
реза на имовину физичких лица, множи са коефицијентом  
који прописује Влада Републике Србије.

Износ месечне закупнине исказује се у динарској про-
тиввредности у односу на евро према званичном средњем 
курсу у моменту утврђивања закупнине. 

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.
У циљу очувања општинских станова, до коначне рас-

поделе, председник градске општине може одредити лица 
из члана 5, која ће привремено становати у становима који 
због судског спора или управног поступка који се води не 
могу бити опредељени у складу са одредбама члана 5. ове 
одлуке.

Лица из става 1. овог члана су дужна да испразне стан од 
свих лица и ствари у року од три дана од дана обавештења 
да је стан опредељен  у складу са Законом о јавној својини, 
одредбама ове одлуке и Правилника. 

Члан 16. 
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Од-

лука о изменама и допунама Одлуке о начину коришћења 
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станова у државној својини на којима градска општина 
Нови Београд има право коришћења и располагања обја-
вљена у „Службеном листу града Београда”, број 49/10.

Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Нови Београд
Број Х-020-268, 1. октобра 2012. године

Председник 
Живан Обреновић, с. р.

Скупштина градске општине Нови Београд, на основу 
члана 18. Статута градске општине Нови Београд („Служ-
бени лист града Београд”, број 3/11 – пречишћен текст), на 
седници одржаној 1. октобра 2012. године, донела је 

ОДЛУКУ 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ УПРАВЕ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД

Члан 1.
Допуњава се члан 14. Одлуке о организацији Управе 

Градске општине Нови Београд („Службени лист град Бео-
града”, број 3/11 – пречишћен текст) тако што се после али-
неје 3. додају алинеје 4. и 5. које гласе:

„– спроводи извршења по правоснажним решењима 
грађевинске инспекције о уклањању бесправно подигнутих 
објеката, или његовог дела;

– предлаже програм уклањања објеката и одговора за 
његово извршење”.

Постојеће алинеје од 4. до 8. постају алинеје од 6. до 10.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина градске општине Нови Београд
Број Х-020-264, 1. октобра 2012. године

Председник 
Живан Обреновић, с. р.

Скупштина градске општине Нови Београд, на основу 
члана 18. Статута градске општине Нови Београд („Служ-
бени лист града Београда”, број 3/11 – пречишћен текст), на 
седници одржаној 1. октобра 2012. године, донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД

Члан 1.
У члану 20. став 3. Одлука о месним заједницама на те-

риторији градске општине Нови Београд („Службени лист 
града Београда”, број 6/2005), тако што се после речи ин-
вестиционо одржавање месних заједница ставља тачка и 
бришу речи „и за накнаду председнику месне заједнице, 

која износи 30% од просечне месечне зараде запослених у 
Општинској управи, обрачунато за претходни месец од ме-
сеца у коме се врши исплата.” 

Члан 2.
Додаје се члан 23а којим се овлашћује Комисија за про-

писе да сачини пречишћен текст Одлуке о месним заједни-
цама на територији градске општине Нови Београд.

Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Нови Београд
Број Х-020-267, 1. октобра 2012. године

Председник 
Живан Обреновић, с. р.

Скупштина градске општине Нови Београд, на седници 
одржаној 1. октобра 2012. године, на основу члана 15. став 
1. тачка 4, члана 33. став 1. тачка 5. Закона о ванредним си-
туацијама („Службени гласник РС”, број 111/09), и члана 18. 
Статута градске општине Нови Београд („Службени лист 
града Београда”, број 3/11- пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕД-
НЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИ-

НЕ НОВИ БЕОГРАД

I. Образује се Општински штаб за ванредне ситуације на 
територији градске општине Нови Београд (у даљем тексту: 
Општински штаб), у који се именују:

за команданта
– Александар Шапић, председник градске општине 

Нови Београд,
за заменика команданта
– Душан Петрић, члан Већа градске општине Нови Бео-

град,
за начелника
– Миле Ђерић, самостални полицијски инспектор у 

МУП-у;
за чланове
– Немања Цабунац, заменик председника градске 

општине,
– Живан Обреновић, председник Скупштине градске 

општине,
– Ђорђе Попац, начелник Управе градске општине,
– Марија Марковић, координатор за послове одбране и 

рад унутрашњих  организационих јединица
– Алекса Ускоковић, начелник Одељења за инспекцијске 

послове,
– Владимир Угреновић, шеф Одсека за грађевинске по-

слове,
– Милета Томић, командир ПС Нови Београд,
– Драган Вујевић, директор ЈП „Пословни простор“ 

општина Нови Београд,
– Снежана Стиковић, директор ЈП Спортски центар 

„Нови Београд“,
– Божица Новаковић, директор Дома здравља Нови Бе-

оград,
– Силвија Симић, директор Центра за социјални рад 

Нови Београд,
– Зоран Ранковић, секретар Црвеног крста Нови Бео-

град.
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II. У рад Општинског штаба, по потреби се позивају и укључују:
– Чланови Већа градске општине,
– Руководиоци организационих јединица Управе градске општине,
– Стручна лица на сталном раду у органима градске општине,
– Стручњаци из одређених области на радном и другом ангажовању ван органа Управе градске општине.
III. Општински штаб, по потреби, посебним актом образује помоћне, стручно-оперативне тимове за специфичне за-

датке заштите и спасавања.
IV. Општински штаб руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака, као и друге послове у складу са законом.
V. Послови из става IV. овог решења финансирају се из буџетских средстава у складу са законом.
VI. Стручне и организационе послове за Општински штеб обављаће Одељење за грађевинске и комуналне послове и 

Служба за заједничке послове Управе градске општине Нови Београд.
VII. Доношењем овог решења престаје да важи решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на те-

риторији градске општине Нови Београд број Х-020-628 од 29. децембра 2010. године.
VIII. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Нови Београд
Број Х-020-271, 1. октобра 2012. године

Председник 
Живан Обреновић, с. р.

Веће градске општине Нови Београд, на основу члана 43. став 9. Статута градске општине Нови Београд („Службени 
лист града Београд”, број 3/11 – пречишћен текст), на седници одржаној 17. септембра 2012. године, донело је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР” ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНА-

МА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНЕ

1. Даје се сагласност на Изменe и допунe одлуке о утврђивању закупнинa за пословни простор на коме је носилац права 
коришћења градска општина Нови Београд, коју је донео Управни одбор ЈП „Пословни простор” – општина Нови Београд, 
број 5011 од 6. септембра 2012. године. 

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

Веће градске општине Нови Београд
Број Х-020-228, 17. септембра 2012. године

Председник
Александар Шапић, с. р.

На основу члана 24. тачка 18. Статута Јавног предузећа „Пословни простор” – општина Нови Београд, члана 25. став 
5. Пословника о раду Управног одбора и Одлуке бр. 1333 од 18. марта 2011. године, о утврђивању закупнине за пословни 
простор на коме је носилац права коришћења градска општина Нови Београд, Управни одбор је на четвртој редовној сед-
ници одржаној 6. септембра 2012. године, утврдио

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ ЈЕ НОСИЛАЦ ПРАВА КО-

РИШЋЕЊА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

Члан 1. 
Овим се врши измена члана 1. Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права ко-

ришћења градски општина Нови Београд, тако што се цена закупа одређује у нето и бруто износу (са ПДВ-ом). 

Члан 2. 
Мења се члан 1. тако да гласи: Закупнине за пословни простор на коме је носилац права коришћења општина Нови Бео-

град, утврђује се према зонама и делатностима и то:
I и II зона

р. 
број

Врста пословног простора Зона прва Зона друга
Цена без 

ПДВ 
ПДВ 
18%

Цена са 
ПДВ-ом

Цена без 
ПДВ 

ПДВ 18% Цена са 
ПДВ-ом

1 а) Канцеларија 472.03 84.97 557.00 396.61 71.39 468.00
2 а 1) Канцеларија за закупце који се финансирају из буџета гр.оп. НБГД 0 0 0 0 0 0.00
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р. 
број

Врста пословног простора Зона прва Зона друга
Цена без 

ПДВ 
ПДВ 
18%

Цена са 
ПДВ-ом

Цена без 
ПДВ 

ПДВ 18% Цена са 
ПДВ-ом

3 а 2) Канцеларија за закупце који обављају   делат.странака,удру.грађана удруже.грађана из 
области здравства, културе,соц.и дечије заштите

472.03 84.97 557.00 262.71 47.29 310.00

4 б) Локали 670.34 120.66 791.00 559.32 100.68 660.00
5 в) Магацини 262.71 47.29 310.00 177.97 32.03 210.00
6 г) Занатска делатност 561.02 100.98 662.00 398.31 71.69 470.00
7 д) Атељеи 40.68 7.32 48.00 40.68 7.32 48.00
8 ђ) Витрине 140.68 25.32 166.00 140.68 25.32 166.00
9 е) Производне хале 402.54 72.46 475.00 236.44 42.56 27

III и IV 
р. 

број
Врста пословног простора Зона трећа Зона четврта

Цена без 
ПДВ 

ПДВ 18% Цена са 
ПДВ-ом

Цена без 
ПДВ 

ПДВ 18% Цена са 
ПДВ-ом

1 а) Канцеларија 304.24 54.76 359.00 203.39 36.61 240.00
2 а 1) Канцеларија за закупце који се финансирају из буџета гр.оп. НБГД 0 0 0 0 0 0.00
3 а 2) Канцеларија за закупце који обављају   делат.странака,удру.грађана удруже.грађана из 

области здравства, културе,соц.и дечије заштите
207.63 37.37 245.00 151.70 27.30 179.00

4 б) Локали 444.91 80.09 525.00 201.70 36.30 238.00
5 в) Магацини 148.31 26.69 175.00 148.31 26.69 175.00
6 г) Занатска делатност 306.78 55.22 362.00 201.69 36.31 238.00
7 д) Атељеи 40.68 7.32 48.00 40.68 7.32 48.00
8 ђ) Витрине 140.68 25.32 166.00 140.68 25.32 166.00
9 е) Производне хале 148.31 26.69 175.00 107.63 19.37 127.00

У случају промене вредности ПДВ-а, цена закупа пословног простора биће усклађена са истим. 
Закупнине из става 1. важе за пословне просторе који се налазе на локацијама које су разврстане по зонама одређеним 

Одлуком Скупштине града Београда и Списку улица по зонама, који је саставни део Одлуке (Прилог 1 – Преглед посло-
вног простора са адресама по зонама усаглашен са Одлуком Скупштине града Београда о одређивању зона на територији 
града Београда). 

Члан 3. 
Све остале одредбе основне одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења 

градска општина Нови Београд, остају и даље на снази.
Члан 4.

Ове измене и допуне Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења град-
ска општина Нови Београд, ступају на снагу даном давања сагласности од стране Већа градске општине Нови Београд, а 
примењују се осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”. 

Управни одбор ЈП „Пословни простор”
Број 5011/1, 6. септембра 2012. године

Председник 
Ранко Савић, с. р.

ЧУКАРИЦА

Општинско веће градске општине Чукарица, на 5. седници одржаној 25.09.2012. године, на основу члана 85. став 6. Ста-
тута града Београда („Службени лист града Београда”, број 39/08), члана 44. став 1. тачка 7. и члана 51. став 3. Статута град-
ске општине Чукарица („Службени лист града Београда”, број 44/08), по коначности одлуке о избору заменика начелника 
Управе градске општине Чукарица, донело је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГО ЧУКАРИЦА

1. Поставља се Владислав Младеновић, дипл. правник из Београда, за заменика начелника Управе ГО Чукарица, на пе-
риод од пет година.

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

Општинско веће градске општине Чукарица
VIII-04 број 06-54/2012, 25. септембра 2012. године

Председник 
Зоран Гајић, с. р.



Број 56 – 26 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 11. октобар 2012.

СОПОТ

Скупштина градске општине Сопот на седници одр-
жаној 1. октобра 2012. године на основу члана 18. Статута 
градске општине Сопот („Службени лист града Београда”, 
бр. 45/08 и 12/10) и члана 48. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 54/11), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШ-

ТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ

1. Потврђује се мандат одборнику  Скупштине градске 
општине Сопот изабраном на изборима одржаним 6. маја 
2012.године и поновљеним 13. маја 2012. године, Првославу 
Милетићу, са Изборне листе „Покренимо Сопот – Томислав 
Николић”.

2. Мандат одборника почиње тећи даном потврђивања 
мандата и траје до истека мандата одборника овог сазива 
Скупштине.

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

Скупштина градске општине Сопот
Број 020-48/2012-IV, 1. октобра 2012. године

Председник
Миладин Марјановић, с. р.

Скупштина градске општине Сопот на седници одржа-
ној 1. октобра 2012. године, на основу члана 14. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 
54/11) и члана 18. Статута градске општине Сопот („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 45/08 и 12/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОП-

ШТИНЕ СОПОТ

1. Изборну комисију градске општине Сопот у сталном 
саставу чине председник и 6 чланова, који имају заменике.

2. Изборна комисија градске општине Сопот има секре-
тара који има заменика.

3. Именују се у Изборну комисију градске општине Со-
пот, и то:

за председника: Божо Вукчевић, дипл. правник, на пред-
лог Живорад Жика Милосављевић Група грађана за општи-
ну Сопот,

за заменика председника: Александра Дудуковић, дипл.
правник, на предлог Живорад Жика Милосављевић Група 
грађана за општину Сопот,

за члана: Миле Вујановић, на предлог Живорад Жика 
Милосављевић Група грађана за општину Сопот,

за заменика члана: Милица Јовановић, на предлог Живо-
рад Жика Милосављевић Група грађана за општину Сопот,

за члана: Снежана Стојановић Кандић, на предлог Живо-
рад Жика Милосављевић Група грађана за општину Сопот,

за заменика члана: Александар Трипковић, на предлог Жи-
ворад Жика Милосављевић Група грађана за општину Сопот,

за члана: Радољуб Јовановић, на предлог Групе грађана 
Владан Лукић,

за заменика члана: Александра Тодоровић, на предлог 
Социјалистичке партије Србије,

за члана: Драган Урошевић, на предлог Српске напредне 
странке,

за заменика члана: Саша Милинковић, на предлог Српс-
ке напредне странке,

за члана: Андрија Кокановић, на предлог Српске на-
предне странке,

за заменика члана: Мирослав Марић, на предлог Српске 
напредне странке,

за члана: Владимир Кљајић, на предлог Демократске 
странке,

за заменика члана: Дарко Сарић, на предлог Демократ-
ске странке,

за секретара: Јелена Живковић, дипломирани правник,
за заменика секретара: Светлана Станковић, дипломи-

рани правник.
4. Седиште Изборне комисије је у Сопоту, ул. Космајски 

трг бр. 5.
5. Даном доношења овог решења престаје да важи Ре-

шење о именовању Општинске изборне комисије („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 45/08, 56/11 и 15/12).

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

Скупштина градске општине Сопот
Број 020-59/2012-IV, 1. октобра 2012. године

Председник
Миладин Марјановић, с. р.
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Страна
Решење о допуни Решења о распореду радног 

времена у Градској управи града Београда  – – – – –  1
Упутство о измени Упутства о начину оствари-

вања додатних облика заштите трудница и поро-
диља на територији града Београда – – – – – – – – –  1

Акти градских општина

ВОЖДОВАЦ
Одлука о накнадама и другим примањима 

одборника у Скупштини градске општине Вождо-
вац и платама изабраних, именованих и поставље-
них лица  (пречишћен текст)  – – – – – – – – – – – –  6

ВРАЧАР
Одлука о престанку мандата одборника 

Скупштине градске општине Врачар  – – – – – – – –  8
Одлука о потврђивању мандата одборника и 

одборница Скупштине градске општине Врачар  –  8
Решење о престанку дужности чланова сталних 

радних тела Скупштине градске општине Врачар  –  8
Решење о избору чланова и чланице сталних 

радних тела Скупштине градске општине Врачар  –  9
Решење о именовању директора Јавног преду-

зећа за управљање пословним простором „Послов-
ни простор Врачар”  – – – – – – – – – – – – – – – – –  9

Решење о образовању Општинског штаба за 
ванредне ситуације на територији градске општине 
Врачар – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  9

Страна
НОВИ БЕОГРАД

Одлука о завршном рачуну буџета градске 
општине Нови Београд за 2011. годину– – – – – – –  10

Одлука о првом ребалансу буџета градске 
општине Нови Београд за 2012. годину– – – – – – –  16

Одлука о начину коришћења станова и средста-
ва у јавној својини на којима градска општина Нови 
Београд има право коришћења  – – – – – – – – – – –  21

Одлука о допуни Одлуке о организацији Управе 
градске општине Нови Београд  – – – – – – – – – – –  23

Одлука о измени Одлуке о месним заједницама 
на територији градске општине Нови Београд – – –  23

Решење о образовању Општинског штаба за 
ванредне ситуације на територији градске општине 
Нови Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  23

Решење о давању сагласности  ЈП „Пословни 
простор” општина Нови Београд на Одлуку о изме-
нама и допунама Одлуке о утврђивању закупнине 
са Одлуком  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  24

ЧУКАРИЦА
Решење о постављењу заменика начелника Уп-

раве градске општине Чукарица  – – – – – – – – – –  25

СОПОТ
Решење о потврђивању мандата одборника 

Скупштине градске општине Сопот  – – – – – – – –  26
Решење о именовању Изборне комисије градске 

општине Сопот  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  26

САДРЖАЈ
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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
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