
Скупштина града Београда на седници одржаној 16. ап-
рила 2015. године, на основу члана 56. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлу-
ка УС и 54/11) и члана 31. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине града Бе-
ограда изабраном на изборима, одржаним 16. марта 2014. 
године, и то Ани Матовић, са изборне листе са Демократ-
ском странком за демократски Београд – Драган Ђилас. 

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

Скупштина Града Београда
Број 02-301/15-С, 16. априла 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. 
априла 2015. године, на основу члана 35 став 7. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/12, 50/13, 98/13, 132/14 и 
145/14) и члана 31. Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ПЛА Н
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 
И ВОДОВА СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА У БЕО-

ГРАДУ (I ФАЗА, I ЕТАПА)

– ЦЕЛИНА А3Б5 –

А. ОПШТИ ДЕО

А.1. Полазне основе

Непосредни повод за израду плана представља иниција-
тива Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”, 
број V-2826 од 20. априла 2005, упућена Секретаријату за 
урбанизам и грађевинске послове за приступање изради 
плана.

У складу са наведеним донета је Одлука о изради плана 
генералне регулације за изградњу објеката и водова система 
даљинског грејања у Београду, на седници Скупштине Града 
Београда, одржаној 13. новембра 2009. године која је обја-
вљена у „Службеном листу Града Београда”, број 49/09.

Концептом плана генералне регулације за изградњу 
објеката и водова система даљинског грејања у Београду 
предвиђено је међусобно повезивање, даљи развој и ши-
рење постојећих система „Београдских електрана”.

Ово планско опредељење у Концепту плана, за Целину 
А3Б5 (Канарево брдо – Дедиње), као последицу у коначном 
решењу има реконструкцију постојеће топловодне мреже 
и њено повећање на веће пречнике, уз иградњу нових топ-
ловодних праваца у циљу повезивања са топловодима у 
улицама Генерала Павла Јуришића Штурма (Вељка Лукића 
Курјака), Црнотравском, као и са топловодном мрежом на 
грејном подручју котларнице Центра високих војних школа.

А.2. Обухват плана

Граница плана, Целине А3Б5, обухвата површине за из-
градњу свих топловода са заштитном зоном од по мини-
мално 2 m обострано од спољне ивице цеви, прикључног 
гасовода са заштитном зоном од по минимално 3 m обо-
страно, прикључни електроенергетски вод 10 kV за пот-
ребе напајања топлане „Миљаковац” и комплекс топлане 
„Миљаковац”.

На графичким прилозима граница плана је приказана и 
надаље детаљно описана на следећи начин:

1. Комплекс топлане „Миљаковац”.
2. Планирана реконструкција гасоводног прикључка за 

топлану „Миљаковац”.
3. Планирано измештање дела трасе гасоводног при-

кључка за топлану „Миљаковац” дуж Варешке улице.
4. Планирани прикључни електроенергетски вод 10 kV, 

за потребе напајања топлане „Миљаковац”, дуж Улица Петра 
Коњовића, I шумадијске бригаде и Варешке, од Вукасовићеве 
улице до комплекса ТО „Миљаковац”.

5. Планирано измештање и реконструкција топлово-
да дуж Варешке улице, на пречник Ø406.8/5.6/520 mm, од 
Топлане „Миљаковац” до Улице I шумадијске бригаде.

6. Планирана реконструкција топловода дуж Улице I 
шумадијске бригаде, на пречник Ø355.6/5.6/500 mm, од Ва-
решке улице до Улице Петра Коњовића.

7. Планирано измештање и реконструкција топлово-
да дуж Улице Петра Коњовића, на пречник Ø355.6/5.6/500 
mm, од Улице I шумадијске бригаде до Вукасовићеве улице.

8. Планирана реконструкција топловода од Вукасовићеве 
улице до Улице Рељковићеве, на пречник Ø355.6/5.6/500 mm, 
уз измештање дела трасе дуж Улице Михаила Станојевића.
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9. Планирано измештање и реконструкција топловода 
дуж Рељковићеве улице, на пречник Ø355.6/5.6/500 mm, од 
Улице Михаила Станојевића до Улице Пере Велимировића.

10. Планирано измештање и реконструкција топловода дуж 
Улице Пере Велимировића, на пречник Ø355.6/5.6/500 mm, од 
Улице Рељковићеве до Улице Велисава Вуловића.

11. Планирано измештање и реконструкција топловода 
дуж Улице Пере Велимировића, на пречник Ø273/5/400 mm, 
од постојећег топловода Ø273/5/400 mm до постојеће комо-
ре у коридору Улице Пере Велимировића.

12. Планирани топловод Ø273/5/400 mm дуж улица 
Омладинске, Флоре Сендс, Михаила Аврамовића, Раш-
ке, Црнотравске и Генерала Павла Јуришића Штурма, од 
постојећег топловода у Омладинској улици до постојећег 
топловода у Улици генерала Павла Јуришића Штурма.

13. Планирани топловод Ø273/5/400 mm oд угла Црно-
травске улице и Улице генерала Павла Јуришића Штурма до 
постојећег топловода у Црнотравској улици.

14. Планирана реконструкција топловода дуж Омладин-
ске улице, на пречник Ø273/5/400 mm, од постојећег топло-
вода у Омладинској улици до Улице Михајла Аврамовића.

15. Планирани топловод Ø273/5/400 mm дуж улица Ми-
хајла Аврамовића и Булевара кнеза Александра Карађорђе-
вића (Булевар мира), од Улице Михајла Аврамовића до 
постојећег топловода у улици Мајора Јагодића.

Граница плана обухвата део територије КО Вождовац, 
КО Савски венац и КО Стара Раковица у укупној површини 
од 3.85 hа.

А.3. Правни и плански основ

А.3.1. Закон и одлука на основу којих се план ради

Правни основ за израду и доношење плана садржан је у 
одредбама:

– Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/12, 50/13, 98/13, 
132/14 и 145/14);

– Правилника о садржини, начину и поступку израде 
планских докумената („Службени гласник РС”, бр. 31/10, 
69/10 и 16/11);

– Одлуке о изради плана генералне регулације за из-
градњу објеката и водова система даљинског грејања у Бео-
граду, („Службени лист Града Београда”, број 49/09).

А.3.2. Плански основ

Плански основ за израду и доношење плана налазимо 
у садржини текстуелног и графичког дела ГП-а Београда 
2021. године („Службени лист Града Београда”, бр. 27/03, 
25/05, 34/07, 63/09 и 70/14).

Даљи развој и унапређење система грејања према Ге-
нералном урбанистичком плану Београда до 2021. године 
базира се на изградњи даљинског система грејања из спрег-
нуте производње електричне и топлотне енергије на бази 
домаћих ресурса који постоје у непосредној близини града. 
Таквим системом жели се постићи поуздано и економично 
грејање, супституција увозних горива домаћим, већи сте-
пен искоришђења примарног горива и смањење степена за-
гађивања животне средине.

У том смислу планиран је развој појединачних грејних 
подручја, њихово међусобно повезивање магистралним 
топловодима, као и гашење индивидуалних котларница 
њиховим прикључивањем на топловодну мрежу система 
дањинског грејања.

А.4. Попис катастарских парцела јавних намена на који-
ма се граде топловодна и гасоводна мрежа и објекти

Попис парцела за планирану топловодну, гасоводну и 
електроенергетску мрежу 10 kV

КО Вождовац 
делови к.п.
11613/1, 10566/2
КО Савски венац
делови к.п.
21639/1, 20976/5, 20573/1, 21423/1, 20050/10, 21342/9, 

20050/15, 21342/1, 21655/18, 21646/6, 21646/11, 21095/5, 
20976/4, 20976/24, 20976/25, 20976/8, 20976/28, 21639/10, 
21657/5, 21657/4, 20976/23, 21654/3, 21654/2, 21665/3, 
21655/14, 21653/7, 21617/2, 21619/7, 21362/2, 21359/1, 
21656/6, 21655/20, 21653/4, 21658/3, 21620/1, 21198/16, 
21395/1, 21359/8, 21342/10, 21639/11, 22604/4, 21658/4, 
22604/3, 20976/2, 21655/19, 21638/8, 21638/9, 21618/2, 
21361/2, 21359/4, 21342/11, 21206/2.

КО Стара Раковица
целе к.п.
243/2, 114/9, 241/2, 244/2, 245/2, 260/3, 2380/8, 240/4, 

240/5, 240/6
делови к.п.
2380/1, 517, 106/1, 504, 553, 2383, 106/3, 2374/1, 963/1, 971, 

2385/1, 963/8, 286/1, 363/1, 1144, 1039, 1145/2, 1146/1, 283, 
285, 513, 371/1, 243/1, 244/1, 2382/1, 1143, 1020, 1007/2, 364, 
394/1, 240/2, 260/1, 260/2, 1146/2, 505, 240/1, 114/6, 241/1, 
2382/2, 105/1, 362/2, 245/1, 243/3, 114/3, 114/4 

Попис парцела за топлану „Миљаковац”
КО Стара Раковица
део к.п. 1143
Овај план је урађен на ажурираним катастарско-топо-

графским подлогама. У случају неслагања овог списка и 
графичког дела елабората, важи стање дато у графичким 
прилозима 3.1. – 3.3 Регулационо-нивелациони план са ана-
литичко-геодетским елементима за обележавање и планом 
грађевинскe парцелe.

Б. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

Б.1. Постојећа намена површина

У односу на детаљно описан обухват плана у тачки А.2., 
постојећа намена земљишта, преко које се планира из-
градња и реконструкција топловодне и гасоводне мреже, 
као и објеката у комплексу топлотног извора, је: 1) јавна ко-
мунална површина – комплекс топлане; 2) јавна саобраћај-
на површина, јавна зелена површина и јавна комунална 
површина – комплекс топлане; 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 13), 
14) и 15) јавна саобраћајна површина; 8), 11) и 12) јавна са-
обраћајна површина и јавна зелена површина.

У свему према графичким прилозима 1.1.-1.3.

Б.2. планирана намена површина

Овим планом, сва планирана изградња, измештање и 
реконструкција је предвиђена у површинама јавних намена:

– топловодна мрежа испод јавних саобраћајних, зеле-
них, комуналних површина;

– прикључни гасовод испод јавних саобраћајних и кому-
налних површина;

– МРС И ППС у комплексу топлане „Миљаковац” на ко-
муналној површини;

Планирана топловодна мрежа и гасоводни прикључак 
изградиће се у оквиру јавних саобраћајних и зелених повр-
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шина, односно њихових парцела и за потребе њихове из-
градње се не формира посебна грађевинска парцела.

За комплекс топлане „Миљаковац”, у коме је планира-
на изградња објеката МРС и ППС, потребно је формирати 
јавну комуналну грађевинску парцелу (КП1).

У свему према графичким прилозима 2.1.–2.3. и 3.1.–3.3.

ТАБЕЛА БИЛАНСА ПОВРШИНА 
Редни број КП Кат.парцеле бр. Површина КП (m²)

1 део 1143 6967
Укупна површина 6967 m² 

У случају неусаглашености бројева наведене катастарс-
ке парцеле и броја кат. парцела са графичког прилога, важе 
подаци са графичког прилога 3.3 Регулационо нивелациони 
план са аналитичко-геодетским елементима за обележа-
вање и планом грађевинскe парцелe.

Б.3. Површине јавних намена

Б.3.1. Јавне саобраћајне површине 

Топловодна мрежа је на деловима подручја општина Са-
вски венац и Раковица планирана кроз саобрћајанице чија 
је регулација на графичком прилогу дата на основу урбанис-
тичке планске документације приказане у следећој табели:

Р.БР. НАЗИВ УЛИЦЕ РЕГУЛАЦИЈА ДАТА НА ОСНОВУ 
1 Булевар кнеза Александра 

Карађорђевића
Регулациони план просторне целине Дедиње 
(„Службени лист града Београда”, број 1/2000)

2 Михајла Аврамовића Регулациони план просторне целине Дедиње 
(„Службени лист града Београда”, број 1/2000)

3 Флоре Сендс Регулациони план просторне целине Дедиње 
(„Службени лист града Београда”, број 1/2000)

4 Рашка Регулациони план просторне целине Дедиње 
(„Службени лист града Београда”, број 1/2000)

5 Генерала Павла Јуришића 
Штурма

Регулациони план просторне целине Дедиње 
(„Службени лист града Београда”, број 1/2000)

6 Омладинска Регулациони план просторне целине Дедиње 
(„Службени лист града Београда”, број 1/2000)

7 Црнотравска Регулациони план просторне целине Дедиње 
(„Службени лист града Београда”, број 1/2000)

8 Патријарха Јанићија Регулациони план просторне целине Дедиње 
(„Службени лист града Београда”, број 1/2000)

9 Милоја Ђака Регулациони план просторне целине Дедиње 
(„Службени лист града Београда”, број 1/2000)

10 Шолина Регулациони план просторне целине Дедиње 
(„Службени лист града Београда”, број 1/2000)

11 Пере Велимировића ПДР дела МЗ „Кошутњак” у Раковици („Службе-
ни лист града Београда”, број 31/03)

12 Део Велисава Вуловића ПДР дела МЗ „Кошутњак” у Раковици („Службе-
ни лист града Београда”, број 31/03)

13 Рељковићева ПДР дела МЗ „Кошутњак” у Раковици („Службе-
ни лист града Београда”, број 31/03)

14 Михајла Станојевића ПДР дела МЗ „Кошутњак” у Раковици („Службе-
ни лист града Београда”, број 31/03)

15 Део Српских ударних 
бригада

ПДР дела МЗ „Кошутњак” у Раковици („Службе-
ни лист града Београда”, број 31/03)

16 Вукасовићева ПДР дела МЗ „Кошутњак” у Раковици („Службе-
ни лист града Београда”, број 31/03)

17 Петра Коњовића ДУП стамбене заједнице број IV „Канарево брдо” – 
Чукарица („Службени лист града Београда 14/63)

18 1. Шумадијске бригаде ДУП стамбене заједнице број IV „Канарево брдо” 
– Чукарица („Службени лист града Београда”, 
број 14/63)

19 Челебићка РП за изградњу рејонског центра у Раковици 
(„Службени лист града Београда”, број 24/95)

20 Део Варешке РП за изградњу рејонског центра у Раковици 
(„Службени лист града Београда”, број 24/95)

21 Део Варешке Правила ГП Београда 2021., регулација дата 
према изведеном и катастарском стању

За предметни план обављена је сарадња и добијени ус-
лови Секретаријата за саобраћај, Дирекције за јавни пре-
воз IV-08 Бр. 346.5-1670/12, од 5. септембра 2012; Сектора 
за привремени и планирани режим саобраћаја, одељења за 
планску документацију IV-05 Бр. 344.4-37/12, од 5. септем-
бра 2012. као и ЈКП „Београд-пут” број V 30002-1/2012 го-
дине, од 22. августа 2012.

Б.3.2. Водоводна мрежа и постројења 

Територија обухваћена границом целине А3Б5 предмет-
ног плана генералне регулације припада првој, другој и 
трећој висинској зони снабдевања Београда водом.

У улицама дуж планираних траса топловода постоје ма-
гистрални и дистрибутивни цевоводи и то:

– Ø100 mm у Варешкој улици, 
– Ø100 mm, Ø150 mm, у Улици прве шумадијске бригаде,
– Ø600 mm, Ø200 mm и Ø150 mm у Улици Михајла Ста-

нојевића
– Ø600 mm, Ø300 mm у Рељковићевој улици
– Ø600 mm, Ø250 mm у Улици Пере Велимировића
– Ø150 mm, у Улици Флоре Сендс
– Ø800 mm друге висинске зоне, Ø300 mm и Ø80 mm 

треће висинске зоне у Црнотравској улици. Топловод се на-
лази на безбедном одстојању од од предметних магистрал-
них цевовода.

– Ø150 mm у Улици Вељка Лукића Курјака
– Ø100 mm у Улици Патријарха Јанићија 
– 2 Ø100 mm у Улици Михајла Аврамовића
– Ø150 mm у Шолиној улици
– Ø100 mm у Булевару мира
Примарни цевоводи који се укрштају са планираним 

топловодом су:
– Ø500 mm и Ø600 mm на углу улица Милоја Ђака и 

Михаила Аврамовића
– Ø350 mm и Ø600 mm на углу улица Михаила Аврамо-

вића и Рашке.
Приликом паралелног вођења трасе топловода, где год 

просторне могућности дозвољавају, водити рачуна о мини-
малном растојању од постојеће и планиране градске магис-
тралне и дистрибутивне водоводне мреже које износи мин 
1,0 m за пречнике до Ø300 mm и 2,0 m–2,5 m за цевоводе 
пречника Ø300 mm и веће. 

Приликом извођења радова не смеју се угрозити 
постојећи корисници водоводног система као и функцио-
нисање постојеће и планиране водоводне мреже и објеката. 
На критичним местима (у Рељковићевој улици) планирати 
додатне мере обезбеђења цевовода Ø600 mm приликом из-
градње топловода.

На делу трасе топловода између улица Српских ударних 
бригада и улице Матије Гупца, где се траса водовода Ø200 mm 
и топловода поклапају, изместити водовод на безбедно од-
стојање, како је то дато у графичком прилогу 4.3 Синхрон план.

Објектима топловодног система (препумпне станице) 
потребно је обезбедити довољне количине воде и довољан 
притисак за санитарне и противпожарне потребе прикљу-
чењем на најближу водоводну мрежу која задовољава по-
требне критеријуме. Прикључење на градску водоводну 
мрежу извести према техничким прописима Београдског 
водовода поред планираног топловода.

За предметни план обављена је сарадња и добијени ус-
лови ЈКП „Београдски водовод и канализација”, служба 
развоја водовода, број предмета 33978, I4-2/1129, од 26. ок-
тобра 2012.
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Б.3.3. Канализациона мрежа и постројења

Територија обухваћена границом целине А3Б5 предмет-
ног плана генералне регулације припада централном ка-
нализационом систему који се делом каналише општем а 
делом по сепарационом начину одвођења кишних и упо-
требљених вода. 

У улицама дуж планираних траса топловода постоје и 
планирани су следећи објекти београдске канализације:

– постојећи АБØ500 mm и ФК250 mm у Варешкој улици
– постојећи АБØ250 mm, АБØ300 mm и АБØ400 mm и 

ФК250 mm у Улици прве шумадијске бригаде
– постојећи АКØ350 mm и ФКØ300 mm у Улици Ми-

хајла Станојевића
– постојећи АКØ350 mm и ФКØ250 mm у Рељковићевој 

улици
– у Улици Пере Велимировића постоје фекални колек-

тор ФБ60/110cm атмсферски колектор АБ300/190cm и ко-
лектор општег система ОБ200/120cm који није у функцији.

– постоји АКØ300 mm, АКØ400 mm и ФКØ250 mm у 
Омладинској улици 

– АКØ500 mm и ФКØ250 mm и ОК800 mm у улици Фло-
ре Сендс

– у Рашкој улици постоји изграђена канализација 
општег система без података о пречнику

– АБØ300 mm у Црнотравској улици
– колектор општег система ОБ60/110cm и секундарна 

канализација непознатог пречника у делу коловоза Улице 
Вељка Лукића Курјака

– АКØ300 mm, АКØ400 mm и ФКØ250 mm у Улици 
Патријарха Јанићија 

– канализација општег система ОКØ250 mm, Ø300 mm 
и 0КØ400 mm у Улици Михајла Аврамовића и

– ОКØ300 mm у Булевару мира
Приликом паралелног вођења трасе топловода водити 

рачуна о минималном растојању од постојеће и планира-
не градске канализационе мреже које износи мин 1,5 m од 
ивице канализационе мреже осим у Улици Пере Велимиро-
вића.

У Улици Пере Велимировића положај топловода је на 
месту постојећег колектора општег система ОБ200/120 cm 
који није у функцији и који се може укинути како је плани-
рано планом детаљне регулације дела прве месне заједнице 
„Кошутњак” у Раковици („Сужбени лист Града Београда”, 
број 31/03), односно „Главним пројектом канализације у 
Улици Пере Велимировића и Хасанагинице („ГеоНет Ин-
жињеринг”, 2010. године). 

Због потребе обезбеђења минималних одстојања топ-
ловода од водовода и канализације приликом паралел-
ног вођења у Рељковићевој улици, изместити деоницу 
постојеће кишне канализације Ø400 mm на нову трасу, како 
је то дато у графичком прилогу 4.3 Синхрон-план.

Приликом извођења радова не смеју се угрозити 
постојећи корисници канализационе мреже као и функ-
ционисање постојеће и планиране канализационе мреже и 
објеката.

За објекте топловодног система (препумпне станице) 
потребно је обезбедити прикључак на градску канализа-
цију уз проверу капацитета постојеће канализације. 

Прикључење на градску канализацију извести према 
техничким прописима Београдске канализације.

За предметни план обављена је сарадња и добијени ус-
лови ЈКП „Београдски водовод и канализација”, служба 
техничке документације, број предмета 33978, I4-2/1129 од 
29. октобра 2012; Н/344, 11303 I4-2/275, од 13. маја 2013. и 
Н/344/1 од 23. маја 2013.

Б.3.4. Електроенергетска мрежа и постројења

Електроенергeтски oбјекти и мрежа 35 kV
У границама планираног топловода налазе се следећи 

подземни водови напонског нивоа 35 kV:
– Два подземна вода 35 kV који повезују ТС 35/10 kV 

„Канарево брдо” и ТС 110/35 kV „Београд 2”;
– Два подземна вода 35 kV који повезују ТС 35/10 kV 

„ВМА” и ТС 110/35 kV „Београд 11”;
– Подземни вод 35 kV који повезује ТС 35/10 kV „ВМА” 

и ТС 35/10 kV „Душановац”;
– Подземни вод 35 kV који повезује ТС 35/10 kV „Аме-

ричка амбасада” и ТС 35/10 kV „Топчидерско брдо”.
– Подземни вод 35 kV који повезује ТС 35/10 kV „Аме-

ричка амбасада” и ТС 35/10 kV „ВМА”.
Електроенергeтски oбјекти и мрежа 10 kV, нисконапон-

ска мрежа и јавно осветљење 
У оквиру граница планираног топловода изграђена је 

електроенергетска мрежа водова 10, 1 kV. Мрежа помену-
тих електроергетских водова изграђена је подземно, пра-
тећи коридор саобраћајних површина. 

Постојеће саобраћајне и слободне површине су оп-
ремљене инсталацијама ЈО.

Изградња планираног топловода у близини електроенер-
гетске мреже и објеката условљена је следећим прописима:

– „Технички услови заштите подземних металних це-
вовода од утицаја електроенергетских постројења” SRPS 
N.C0.105, првенствено делови 4 и 5;

– „Техничка препорука бр. 3” (JП ЕПС– Дирекција за 
дистрибуцију, новембар 2012), поглавље 16. 

– Измештање прикључног гасовода за потребе ТО „Ка-
нарево брдо”, у близини електроенергетске мреже и објека-
та, условљена је следећом препоруком:

– „Техничка препорука бр. 3” (JП ЕПС– Дирекција за 
дистрибуцију, новембар 2012), поглавље 17.

Уколико се при извођењу радова угрожавају електро-
енергетски водови 35, 10 и 1 kV, исте изместити или заш-
тити. Задржати све електричне везе између постојећих 
електроенергетских објеката чије је измештање потребно. 
Уколико се траса подземних водова нађе испод коловоза, 
водове зештитити постављањем у кабловску канализацију 
пречника Ø160 mm за кабловске водове 35 kV и кабловску 
канализацију пречника Ø100 mm за кабловске водове 10 и 
1 kV. Предвидети 100% резерву у броју отвора кабловске 
канализације за водове 35 и 10 kV и 50% резерве за водове 
1 kV. Радове у близини електроенергетских водова вршити 
ручно или механизацијом која не изазива оштећење из-
олације и оловног плашта. Све радове извести у складу са 
важећим техничким прописима, препорукама и Интерним 
стандардима Електродистрибуције Београд.

Приликом паралелног вођења електроенергетског водо-
ва 1 kV и топловодних инсталација обезбедити мининимал-
но хоризонтално растојање од 1 m. На местима укрштања 
електроенергетских водова 1 kV и топловодних инсталација 
обезбедити минимално вертикално растојање од 0,6 m и 
топлотну изолацију од пенушавог бетона или сличног изо-
лационог материјала дебљине 0,2 m. Електроенергетски вод 
1 kV положити у азбестно-цементну цев потребног пресе-
ка чија дужина мора са сваке стране премашивати ширину 
канала топловода за 1,5 m. Електроенергетски вод 1 kV, по 
правилу треба да прелази изнад канала топловода, а само 
изузетно, ако нема других могућности, могу проћи испод 
топловода. На местима где се очекују већа механичка на-
презања тла електроенергетски вод 1 kV поставити у ка-
бловску канализацију или заштитну цев као и на прелазима 
испод коловоза саобраћајница.
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Напајање ТО „Канараево брдо” предвидети из постојеће 
ТС 10/0,4 kV „Варешка бб, Топлана” (рег. бр. В-498), уз пре-
тходну замену енергетских трансформатора снаге 2x1000 
kVA, новим снаге 2x2500 kVA. Планирани електроенергет-
ски вод 10 kV положити од ТО „Канараево брдо”, у трото-
арском простору парне стране Улице Варешка, затим дуж 
парне стране Улице I шумадијске бригаде, до прикључног 
постојећег електроенергетског вода 10 kV. Деo трасе пла-
нираног прикључног електроенергетског вода 10 kV, од 
раскрснице Улице I шумадијске бригаде и Улице Вукасо-
вићева, до прикључног постојећег електроенергетског вода 
10 kV, преузет је из плана детаљне регулације дела МЗ „Ko-
шутњак” у Раковици („Службени лист Града Београда”, број 
31/03). 

Напајање ППС „Миљаковац”, чија се локација налази у 
оквиру комплекса ТО „Канараево брдо”, предвидети из ре-
конструисане ТС 10/0,4 kV „Варешка бб, Топлана” (рег. бр. 
В-498), 2x2500 kVA.

Планом детаљне регулације насеља Миљаковац III, град-
ска општина Раковаца, предвиђена је замена два постојећа 
енергетска трансформатора Т2 и Т4 снаге 8 MVA у ТС 35/10 
kV „ Канарево брдо” новим енергетским трансформатором 
снаге 12,5 MVA. 

У завршној фази, напајање ТО „Канараево брдо” и ППС 
„Миљаковац” је могуће оријентисати на реконструисану 
ТС 35/10 kV „Канарево брдо”, заменом постојећих напојних 
каблова новим, уз обавезну сарадњу са Електродистрибу-
цијом Београд. Планиране електроенергетске вод 10 и 1 kV 
положити у рову димензија 0,8x0,4 m.

За предметни план обављена је сарадња и добијени ус-
лови „Електродистрибуције Београд” д.о.о, Београд, број 
предмета 4713-1/12 од 5. децембра 2012; 4713-3/12 од 30. 
маја 2013.

Б.3.5. Телекомуникациона мрежа и постројења

Предметно подручје припада кабловском подручју 
АТЦ Миљаковац. У оквиру граница планираног топлово-
да изграђени су тк каблови који „носе” значајан међуна-
родни, међумесни и месни тк саобраћај. На предметном 
подручју приступна тк мрежа изведена је кабловима по-
стављеним слободно у земљу или у телекомуникациону 
канализацију, а претплатници су преко спољашњих од-
носно унутрашњих извода повезани са дистрибутивном 
мрежом.

На деоницама где се траса топловодне мреже води пара-
лелно са постојећим подземним телекомуникационим во-
довима остварити минимално хоризонтално растојање од 
0,8 m. На деоницама где се траса топловодне мреже укршта 
са постојећим подземним телекомуникационим водовима 
остварити минимално вертикално растојање од 0,8 m са 
обавезом да топловодна мрежа прође испод постојећих тк 
објеката по важећим техничким прописима.

Тк каблове обавезно заштити у зони укрштања. Дужина 
заштитне ПВЦ цеви са обе стране не сме бити мања од 1 m. 
У подручју укрштања не смеју се налазити места наставака 
како на кабловима тако и на топловоду. Уколико не могу да 
се испуне сигурносна растојања, угрожене тк водове измес-
тити на безбедно место.

Прикључак ППС „Миљаковац” на тк мрежу, предвидети 
оптичким каблом унутар комплекса ТО „Канараево брдо”. 

За предметни план обављена је сарадња и добијени ус-
лови „Телеком Србија”, дирекција за технику број предмета 
0739/0760/03/01-240096/3 ББ, од 13. децембра 2012.

Б.3.6. Гасоводна мрежа и постројења
 
На предметном подручју изграђен је и у експлоатацији 

је градски гасовод пречника Ø323 mm, радног притиска 
p=6÷12 bar-a, са кога се прикључним гасоводом пречника 
Ø168 mm, гасом снабдева топлана „Миљаковац”.

Услед потребе топлане „Миљаковац” за повећањем пот-
рошње природног гаса, реконстуисати прикључни гасовод 
за топлану на пречник Ø273 mm. При реконструкцији при-
кључног гасовода задржати постојећу трасу дуж Варешке 
улице осим у једном делу где постојећи објекти угрожавају 
гасовод. На тој деоници, од око 45 m, реконструкцију извес-
ти уз измештање трасе гасовода у тротоар Варешке улице 
на минимум 3 m од објеката супреструктуре.

Гасовод полагати подземно са минималним надслојем 
земље од 0,8 m у односу на горњу ивицу гасовода. Прили-
ком полагања гасоводних цеви водити рачуна о његовом 
дозвољеном растојању у односу на остале инфраструктурне 
водове.

Заштитна зона за прикључни гасовод, притиска р=6÷12 
bar-а, у оквиру које је забрањена свака градња објеката су-
праструктуре износи по 3m мерено са обе стране цеви.

У оквиру комплекса топлане „Миљаковац”, постојећу 
мернорегулациону станицу (МРС) заменити изградњом 
нове МРС, капацитета Bh=14.000 m³/h и до ње изградити 
одговарајући гасоводни прикључак. Грађевинску линију 
МРС поставити на 15 m односно 8 m повучено у односу на 
границу парцеле.

Заштитна зона у оквиру које је забрањена свака градња 
објеката супраструктуре од МРС износи 15 m.

На предметном подручју, делом је изведена дистрибу-
тивна гасоводна мрежа, радног притиска p=1÷4 bar-a, раз-
личитих пречника. Такође је, планом детаљне регулације 
дела Месне заједнице „Кошутњак” у Раковици („Сужбе-
ни лист Града Београда”, број 31/03), планирано полагање 
дистрибутивне гасоводне мреже.

Приликом изградње топловода, МРС и прикључног га-
совода у свему поштовати одредбе из „Услова и техничких 
норматива за пројектовање и изградњу градског гасовода” 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 14/77, 19/77, 18/82, 
26/83 и 6/88”) и из „Правилника о техничким нормативи-
ма за полагање и пројектовање дистрибутивног гасовода од 
полиетиленских цеви за притисак до 4 бар-а” („Службени 
гласник РС”, број 22/92).

За предметни план обављена је сарадња и добијени ус-
лови ЈП „Србијагас”, Сектор за развој, број предмета 06-
03/4244, од 7. марта 2013.

Б.3.7. Топлана „Миљаковац”

За комплекс топлане „Миљаковац” формирати јавну ко-
муналну грађевинску парцелу (КП1), површине 6.967 m², 
што ће бити смањење од 56 m² у односу на постојећу повр-
шину комплекса која износи 7.023 m².

У оквиру комплекса изградити нову мернорегулациону 
станицу (МРС) и објекат препумпне станице (ППС) у окви-
ру грађевинских линија.

Приступ комплексу топлане „Миљаковац” остварити из 
Улице Божидара Стојановића, а помоћни улаз обезбедити 
из Варешке улице.

У оквиру комплекса топлане „Миљаковац” постојеће 
интерне саобраћајне површине прилагодити тако да омо-
гућавају приступ постојећим објектима и новопланираним 
објектима МРС и ППС, као и кретање доставних возила и 
њихово маневрисање.
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Капацитете потребне за паркирање обезбедити на при-
падајућој грађевинској парцели према нормативу једно пар-
кинг место на три запослена.

Слободне и зелене површине, као и површине око обје-
ката, озеленити у циљу заштите од буке.

У свему према графичком прилогу број: 3.3. Регулацио-
но-нивелациони план са аналитичко-геодетским елементи-
ма за обележавање и планом грађевиске парцеле, Р1:1.000.

Препумпна станица (ППС)
У циљу обезбеђивања адекватног хидрауличког режима 

у топловодној мрежи, квалитетне испоруке топлотне енер-
гије потрошачима и гашења котларнице Центара високих 
војних школа, у комплексу топлане „Миљаковац” изгради-
ти објекат препумпне станице (ППС).

Грађевинску линију поставити на 20,5m односно 7 m по-
вучено у односу на границу парцеле. Објекат има оријента-
циону БРГП 150 m². Максимална висина објекта је до 5,5 m 
и може бити делимично укопан у складу са технолошким 
потребама повезивања са топловодном мрежом.

Потребе ППС за чистом водом, канализационом, теле-
комуникационом и електроенергетском мрежом, обезбе-
дити прикључивањем на инфраструктурну мрежу унутар 
комплекса топлане „Миљаковац”.

У свему према графичком прилогу број: 3.3. Регулацио-
но нивелациони план са аналитичко-геодетским елементи-
ма за обележавање и планом грађевиске парцеле, Р1:1.000.

Б.3.8. Топловодна мрежа

У обухвату плана:
– Реконструисати и изместити топловод дуж Варешке 

улице, на пречник Ø406.8/5.6/520 mm, од Топлане „Миља-
ковац” до Улице I шумадијске бригаде.

– Реконструисати топловод дуж Улице I шумадијске 
бригаде, на пречник Ø355.6/5.6/500 mm, од Варешке улице 
до Улице Петра Коњовића.

– Реконструисати и изместити топловод дуж Улице 
Петра коњовића, на пречник Ø355.6/5.6/500 mm, од Улице I 
шумадијске бригаде до Вукасовићеве улице.

– Реконструисати топловод од Вукасовићеве улице до 
Рељковићеве улице, на пречник Ø355.6/5.6/500 mm, уз из-
мештање дела трасе дуж Улице Михаила Станојевића.

– Реконструисати и изместити топловод дуж Рељко-
вићеве улице, на пречник Ø355.6/5.6/500 mm, од Улице Ми-
хаила Станојевића до Улице Пере Велимировића.

– Реконструисати и изместити топловод дуж Улице Пере 
Велимировића, на пречник Ø355.6/5.6/500 mm, од Рељко-
вићеве улице до Улице Велисава Вуловића.

– Реконструисати и изместити топловод дуж Улице Пере 
Велимировића, на пречник Ø273/5/400 mm, од постојећег 
топловода Ø273/5/400 mm до постојеће коморе у коридору 
Улице Пере Велимировића.

– Изградити топловод Ø273/5/400 mm дуж улица Омла-
динска, Флоре Сендс, Михаила Аврамовића, Рашке, Црно-
травске и Генерала Павла Јуришића Штурма, од постојећег 
топловода у Омладинској улици до постојећег топловода у 
Улици генерала Павла Јуришића Штурма.

– Реализовати топловод Ø273/5/400 mm oд угла Црно-
травске улице и Улице Генерала Павла Јуришића Штурма до 
постојећег топловода у Црнотравској улици.

– Реконструисати топловода дуж Омладинсе улице, на 
пречник Ø273/5/400 mm, од постојећег топловода у Омла-
динској улици до Улице Михајла Аврамовића.

– Изградити топловод Ø273/5/400 mm дуж Улица Ми-
хајла Аврамовића и Булевара кнеза Александра Карађорђе-
вића (Булевар мира), од Улице Михајла Аврамовића до 
постојећег топловода у Улици мајора Јагодића.

У свему према графичким прилозима број: 3.1.–3.3. Ре-
гулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским 
елементима за обележавање и планом грађевиских парцела, 
Р1:1.000.

Сви предметни топловоди су магистралног реда, па њи-
хова заштитна зона износи по 2 m обострано, мерено од 
спољњих ивица топловодних цеви. У оквиру заштитне зони 
забрањена је свака градња објеката супраструктуре.

Топловодну мрежу изводити у предизолованим цеви-
ма са минималним надслојем земље од 0,6 m изнад горње 
површине заштитног слоја песка. Планирана топловод-
на мрежа је распоређена оптимално и постављена тако да 
представља најцелисходније решење у односу на просторне 
могућности планираних саобраћајница и положај осталих 
инфраструктурних водова.

Минимална хоризонтална и вертикална растојања од 
других подземних инсталација, мерено од спољних ивица 
топловода, дата су у следећој табели:

Паралелно вођење
(m)

Укрштање
(m)

Водовод 0.5 0.5
Канализација 0.5 0.5
Канализациони колектор 1 0.6
Електро вод 1 kV 0.3 0.3
Електро вод 10 kV 0.6 0.6
Електро вод 35 kV 0.7 0.6
Електро вод 110 kV 2 1
T.K.канализација 0.5 0.5
Т.К. вод 0.5 0.5
Гасовод 1÷4 bar-a 0.6 0.5
Гасовод 6÷12 bar-a 1 0.5
Дрворед 2

Приликом пројектовања и извођења планираног топ-
ловода, поштовати све прописе из „Одлуке о снабдевању 
топлотном енергијом у граду Београду” („Службени лист 
Града Београда”, број 43/07).

За предметни план обављена је сарадња и добијени ус-
лови ЈКП „Београдске електране”, број предмета II-6925, од 
3. јула 2013.

Б.3.9. Јавне зелене површине

Систем зелених површина чине различити типови зеле-
них површина просторно и функционално повезаних и ин-
тегрисаних у континуално изграђено ткиво.

На територији предметног плана где је траса топловода 
и објеката даљинског грејања планирана у регулацији са-
обраћајница које су са линеарним зеленилом – дрворедом, 
трасу планирати на одстојању од минимум 2,0 m од стабала 
у дрвореду.

На свим зеленим површинама где постоји висока ква-
литетна вегетација планирати објекте и водове даљинско 
грејања на безбедном одстојању од вегетације и сачувати је 
од физичког оштећења. Инсталације топловода поставити 
хумусном земљом. Урадити геодетски снимак све вегета-
ције која је поред трасе топловода која може бити угожена 
полагањем вода.

У случају неопходне потребе за уклањањем неког стабла 
због техничких разлога, инвеститор је у обавези да за так-
ву интервенцију прибави одобрење Градске комисије за 
валоризацију и компензацију и процену штете посечених 
стабала. Свако, евентуално посечено стабло компензовати 
садњом новог стабла исте врсте дрвећа, на најближем сло-
бодном делу парцеле. Положај ново засађеног дрвећа уса-
гласити са трасама инсталација техничке инфраструктуре. 
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За посебно квалитетна и заштићена стабла прибавити 
посебне Техничке услове ЈКП „Зеленило – Београд” и Репу-
бличког завода за заштиту природе.

За озелењавање површина у зони водова даљинског 
грејања користити засаде ниске вегетације – листопадног, 
зимзеленог и четинарског шибља.

По завршетку радова све раскопане површине, травњаке 
и засторе вратити у првобитно стање уређености. Код обно-
ве и реконструкције оштећених травних површина извршити 
претходно насипање плодне хумусне земље у слоју од 20 cm.

Све радове у оквиру зелених површина, као и пројектну 
документацију радити у сарадњи са ЈКП „Зеленило – Београд”.

Слободан простор око објекта даљинског грејања озе-
ленети применом ниског зеленила и травњака а дуж ограде 
предвидети садњу живице, пузавица и слично.

За предметни план обављена је сарадња и добијени ус-
лови ЈКП „Зеленило – Београд”, број предмета 51/506 од 28. 
септембра 2012.

Б.4. Заштита културног наслеђа

Дописом Завода за заштиту споменика културе града 
Београда (бр. П 390/13 од 1. априла 2013.) дефинисане су 
мере заштите целокупне трасе водова система даљинског 
грејања. Према томе, део предметне трасе налази се уз саму 
границу просторне културно историјске целини –Топчидер 
– која је утврђена за културно добро од изузетног значаја, 
Одлука о утврђивању, „Службени гласник РС”, број 47/87, 
такође, траса се поклапа са границом заштићене околине 
споменика културе – Бањички логор – (Одлука о прогла-
шењу „Службени лист Града Београда”, број 23/84) у Ули-
ци Вељка Лукића Курјака бр. 33, односно са припадајућом 
спољном ивицом кат. парц. Бр 10566/1. На предметном 
простору не налазе се појединачни археолошки налази и 
остаци.

У фази спровођења плана, инвеститор радова је дужан 
да од Завода за заштиту споменика културе града Београда 
прибави услове и мере заштите као и сагласности. Такође 
инвеститор је дужан да се најкасније 20 радних дана пре 
почетка припремних радова, обрати поменутом Заводу са 
захтевом за обезбеђење археолошког надзора.

Уколико се током радова наиђе на археолошке налазе и 
остатке, радови ће у том делу трасе бити обустављени до за-
вршетка заштитних археолошких интервенција.

Инвеститор је дужан да по члану 110. Закона о култур-
ним добрима („Службени гласник РС”, број 71/94), обезбе-
ди финансијска средства за истраживање, заштиту, чување, 
публиковање и излагање добра, до предаје добра на чување 
овлашћеној установи заштите.

Б.5. Урбанистичке и посебне мере заштите

Б.5.1. Урбанистичке мере за заштиту животне средине

За предметни план урађена је Стратешка процена ути-
цаја плана на животну средину, на основу Решења о присту-
пању стратешкој процени утицаја на животну средину 
плана генералне регулације за изградњу објеката и водова 
система даљинског грејања у Београду, које је донео секре-
тар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под 
IX-01 бр. 350.14-1/09, дана 18. јануара 2010. године.

Извештај о Стратешкој процени утицаја на животну 
средину је урађен у складу са одредбама Закона о стратеш-
кој процени утицаја на животну средину („Службени гла-
сник РС”, бр. 135/04, 88/10).

Секретаријат за заштиту животне средине донео је Ре-
шење о утврђивању мера и услова заштите животне сре-
дине за предметни план (број 501.2-68/2012-V-04 од 16. 
октобра 2012. године). Наведени услови и мере су узети у 
обзир приликом израде плана и саставни су део документа-
ције плана. 

У циљу заштите животне средине и здравља људи по-
требно је приликом планирања као и у току даљег спро-
вођења и реализације планског документа предвидети и 
реализовати мере заштите и побољшања стања животне 
средине, које се морају поштовати у свим даљим фазама 
спровођења плана.

У циљу спречавања, односно смањења утицаја планира-
них садржаја на чиниоце животне средине потребно је:

– пројектовање техничких решења изградње водова 
система даљинског грејања прилагодити постојећим ге-
отехничким и хидрогеолошким условима тла у циљу обез-
беђивања несметаног природног дренирања подземних 
вода; специфична техничка решења применити посебно у 
случајевима геотехнички и хидролошки осетљивих зона у 
терену дуж трасе водова;

– избор материјала за изградњу водова извршити у скла-
ду са обавезом да се спречи свака могућност неконтроли-
саног изливања и исцуривања у околни простор, што под-
разумева адекватну отпорност водова и прикључака на све 
механичке и хемијске утицаје, корозију, укључујући и ком-
поненту обезбеђења одговарајуће дилатације (флексибил-
ности), а због могуће геотехничке повредљивости геолошке 
средине у подлози цевовода (слегање, течење, клижење, бу-
брење материјала и др); 

– пројектно техничком документацијом посебно обра-
дити случај удеса и прописати одговарајуће мере које се од-
носе на мере превенције, приправности и одговора на удес 
као и отклањање последица удеса; 

– није дозвољено уклањање постојећих дрвореда дуж 
саобраћајница, односно сеча стабала у уређеним зеленим 
површинама ради постављања/ изградње мреже даљинског 
грејања;

– на деловима где траса извођења предметних радова 
пролази кроз зелене површине, радове извести на начин 
којим ће се простор минимално деградирати;

– извршити заштиту постојећих стабала дуж трасе по-
лагања водова система даљинског грејања пре започињања 
радова на његовој изградњи; ископ земље у непосредној 
близини стабала обавити ручно, како би се сачувао коренов 
систем и надземни делови дрвећа; изузетно, сечу појединих 
стабала може одобрити надлежна организациона јединица 
Градске управе;

– применом одговарајућих грађевинских и техничких 
мера за заштиту од буке, у радној средини и околини обје-
ката, обезбедити да бука емитована током рада и одржа-
вања постројења (препумпне станице, мерно-регулационе 
станице, и други објекти) не прекорачује прописане грани-
чне вредности у складу са Законом о заштити од буке у жи-
вотној средини („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10) 
и Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, 
методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и 
штетних ефеката буке у животној средини („Службени гла-
сник РС”, број 75/10);

– уколико се током радова наиђе на геолошко-палеон-
толошке или минералошко-петролошке објекте, за које се 
претпоставља да имају својство природног добра, сходно 
члану 99. Закона о заштити природе („Службени гласник 
РС”, број 36/09) извођач је дужан да обавести надлежна ми-
нистарства и предузме све мере како се природно добро не 
би оштетило до доласка овлашћеног лица.
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За смањење утицаја постојећих објеката који се рекон-
струишу, новопланираних као и оних који могу бити у упо-
треби у прелазном периоду до изградње система даљинског 
грејања као и евентуално њихове касније употребе неоп-
ходно је:

– у складу са капацитетима обезбедити довољну висину 
димњака, прорачунату на основу потрошње енергента, ме-
теоролошких услова и граничних вредности емисије гасова 
(продуката сагоревања); обезбедити техничке и граћевинске 
услове за постављање опреме за мерење емисије у ваздух;

– применити техничке мере заштите ваздуха уградњом 
уређаја за пречишћавање-отпрашивање димних гасова;

– изградити одговарајућа постројења за пречишћавање 
технолошких отпадних вода насталих у процесу експлоата-
ције и одржавања котлова, односно у процесу хемијске при-
преме сирове котловске воде и током прања и конзервације 
котлова;

– контролисано прикупљати запрљане (зауљене) воде са 
свих манипулативних површина, као и вода из система за 
течна горива (складишни и дневни резервоараи за мазут и 
лако лож уље, претоварна мазут станица, мазутна пумпна 
станица и др) и њихово несметано спровођење до таложни-
ка и сепаратора масти и уља; учесталост чишћења сепарато-
ра и одвожење талога из сепаратора одредити током његове 
експлоатације и организовати искључиво преко овлашће-
ног лица;

– резервоаре за течне енергенте извести у непропусним 
бетонским танкванама за прихват горива у случају исцури-
вања;

– манипулативне површине (претакалишта за енерген-
те и др) изградити од водонепропусних материјала отпор-
них на нафту и нафтне деривате и са ивичњацима којима 
се спречава одливање воде на околно земљиште приликом 
њиховог одржавања или падавина;

– у случају уклањања постојећих резервоара, опреме и 
других објеката извршити испитивања земљишта у скла-
ду са законском регулативом; у случају контаминације 
земљишта према потреби извршити санацију и ремедија-
цију деградиране површине у складу са одредбама Закона 
о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 
135/04, 36/09, 72/09 и 43/11–УС), а на основу Пројекта са-
нације и ремедијације на који је прибављена сагласност на-
длежног министарства;

– обавезно је прибављање дозволе/сагласности на-
длежног органа за потребе изградње објеката, односно ко-
ришћења објеката или њихових делова за складиштење 
производа који имају карактеристике штетних и опасних 
материја, у складу са важећим прописима којима се уређује 
поступање са хемикалијама;

– карактеризација отпадних материја које настају у про-
цесу експлоатације објеката као и отпада из сепаратора 
масти и уља, одговарајуће сакупљање, разврставање, при-
времено складиштење и испорука отпадних материја преко 
овлашћеног лица, у складу са важећим прописима из ове 
области.

Успоставити ефикасан систем мониторинга и сталне 
контроле функционисања свих делова система даљинског 
грејања, са аспекта техничке безбедности током изградње и 
експлоатације, у циљу повећања еколошке сигурности, од-
носно заштите подземних вода и земљишта од загађења у 
ближој и широј околини објеката, регулисања нивоа буке 
итд, у складу са захтевима надлежног органа и према ва-
жећој законској регулативи.

– Грађевински и остали отпадни материјал који настане 
у току извођења предметних радова сакупити, разврстати и 

обезбедити рециклажу и искоришћење или одлагање преко 
правног лица које је овлашћено, односно које има дозволу 
за управљање отпадом.

– Ако при извођењу радова дође до удеса на грађевин-
ским машинама или транспортним средствима, односно 
изливања уља и горива у земљиште, извођач је у обавези 
да одмах прекине радове и изврши санацију, односно реме-
дијацију загађене површине.

За предметни план обављена је сарадња и добијени усло-
ви „Завода за заштиту природе Србије”, 03 број: 020-1805/2, 
од 14. септембра 2012, и „Секретаријат за заштиту животне 
средине”, број 501.2-68/2012-V-04, од 16. октобра 2012.

Б.5.2. Урбанистичке мере за заштиту од елементарних 
непогода и пожара

Заштита од елементарних непогода
Објекти унутар комплекса топлане „Миљаковац” морају 

бити категорисани и реализовани у складу са Правилни-
ком о техничким нормативима за изградњу објеката ви-
сокоградње у сеизмичким подручијима („Службени лист 
СФРЈ”, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 2/88, 52/90).

Заштита од пожара
Ради заштите од пожара планирану изградњу реализо-

вати у складу са одговарајућим противпожарним прописи-
ма, стандардима и нормативима:

– Законом о заштити од пожара („Службени гласник 
СРС”, број 111/09),

– Законом о експлозивним материјама, запаљивим теч-
ностима и гасовима („Службени гласник СРС”, бр. 44/77, 
45/84 и 18/89),

– Техничким условима за заштиту подземних металних 
цевовода од утицаја електроенергетских постројења и ко-
розије ЈУС Н.ЦО.105

– Правилником о техничким нормативима за приступне 
путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна возила у 
близини објеката повећаног ризика од пожара („Службени 
лист СРЈ”, број 8/95 ),

– Правилником о техничким нормативима за електри-
чне инсталације ниског напона („Службени лист СФРЈ”, бр. 
53, 54/88 и 28/95),

– Правилником о техничким нормативима за заштиту 
објеката од атмосферског пражњења („Службени лист СРЈ”, 
број 11/96 ),

– Правилником о техничким нормативима за изградњу 
надземних електроенергетских водова називног напона 1 kV 
до 400 kV („Службени лист СФРЈ”, број 65/88),

– Одлуком о условима и техничким нормативима за 
пројектовање и изградњу градског гасовода („Службени 
лист града Београда”, број 14/77),

– Правилником о техничким нормативима за пројекто-
вање и полагање дистрибутивног гасовода од полиетилен-
ских цеви до 4 bar-a („Службени лист СРЈ”, број 20/92),

– Правилником о смештају и држању уља за ложење 
(„Службени лист СФРЈ”, број 45/67),

За предметни план обављена је сарадња и добијени ус-
лови Министарства унутрашњих послова, Сектор за ван-
редне ситуације бр. 217-178/2012-07/7, од 31. августа 2012.

Б.5.3. Урбанистичке мере од интереса за одбрану земље

На основу услова Министарства одбране, инт. бр. 2847-
12/12 од 10. јануара 2013. године, за предметни план нема 
посебних услова и захтева за прилагођавње потребама од-
бране земље.
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Б.5.4. Мере енергетске ефикасности изградње

Изградња објеката и водова система даљинског грејања 
и гасоводног система сама по себи представља унапређи-
вање ефикасности коришћења примарних облика енергије 
за потребе грејања и припреме топле воде.

У конкретној ситуацији, изградњом и реконструкцијом 
топловодне мреже топлане „Миљаковац”, искључиће се не-
колико постојећих котларница већег капацитета које због 
своје дотрајалости представљају не само фактор угрожа-
вања животне средине (емисија CO2 и других штетних про-
дуката сагоревања), већ и енергетске објекте ниже ефикас-
носто коришћења примарних горива него што је то систем 
даљинског грејања топлане „Миљаковац”.

Б.6. Инжењерско-геолошки услови

У београдском побрђу и простору у обухвату као зна-
чајан морфолошки облик истиче се „Шумадијска греда” 
правца север-југ, изграђена претежно од мезозојских тво-
ревина, серпентинита и других стена. Поменута греда пред-
ставља развође између Саве и Дунава. Источно и западно 
од ње су развијени изразито брдовити терени представље-
ни многобројним заравњеним косама, међусобно разбије-
ним поточним долинама. Посебно треба истаћи постојање 
тераса. Због свега наведеног, овом простору треба посвети-
ти доста пажње, не само због његове сложености, већ и због 
тога што ова зона па све до Букуље и Рудника има огроман 
значај за реконструкцију збивања на целом Балканском по-
луострву у геолошкој прошлости. 

Долине и алувијалне равни су обично узане, ту и тамо 
клисурасте, када су обично и стрмих страна. Алувијалне 
равни су узане, са постепеним ширењем ка ушћу потока, 
односно река.

Геолошку грађу предметног простора изграђују: јурски, 
кредни, терцијарни и квартарни седименти, као и рецентне 
антропогене творевине створене радом човека.

Резултати бројних и дугогодишњих геолошких истра-
живања показују да у геолошкој грађи овога простора и 
његове околине као најстарији седименти јављају се седи-
менти горње јуре и то перидотитска магматска формација 
је представљена серпентинитима а појављају се на Тор-
лаку, десној долинској страни Топчидерске реке, флишна 
формација, представљена пешчарима, алевролитима, ла-
порцима, глинцима, глиненим шкриљцима, рожнацима, 
бречастим кречњацима и калкаренитима који се јављају 
у долини Топчидерске реке све до подножја Авале. Тво-
ревине доње креде откривене од Топчидерског брда пре-
ко Бановог брда. Унутар доње креде издвајају се следећи 
чланови: лапорци и глинци, ређе лапоровити кречњаци 
беријас валендина, лапорци, песковити лапорци, пеш-
чари, лапоровити кречњаци валендин отрива, кречња-
ци, лапорци, глинци отрив барема, кречњаци барема, 
кречњаци и пешчари апт алба, гвожђевити пешчари и 
конгломерати са оолитским рудама гвожђа, ређе гвожђе-
вити лапорци и кречњаци са амонитима албске старости. 
Од минералних сировина позната су мања лежишта и 
појава оолитних руда гвожђа проматрани су у Кошутња-
ку. Творевине горње креде издвајају се следећи чланови: 
грауваке, алевролити, песковити кречњаци, конгломера-
ти турона појављују се на десној обали Топчидерске реке, 
теригено-кластични седименти – конгломерати, пешчари 
са гвожђевитим цементом, прелазе у конгломерате и лапо-
ровите пешчаре мастрихтско-данске старости, констато-
вани су код „летње позорнице” испод Топчидера. Највеће 
распрострањење на територији Београда имају неогени 

седим у фацији лапора-семилагумски тип развића (Лешће, 
Миријево, Звездара). Паноснки седименти су представље-
ни лапоровито-глиновитим седиментима који су конста-
товани на Дедињу, Вождовцу, Коњарнику.

Већи део терена обухваћених планом прекривен је квар-
тарним седиментима представљеним: делувијално-пролу-
вијалним, пролувијалним, терасним и делувијалним седи-
ментима као и рецентне антропогене творевине створене 
радом човека.

Утицаји сеизмике и вибрација за овај ниво пројекто-
вања нису разматрани, иако се ово подручје налази у зони 
7о МCS скале. У циљу сагледавања ових ризика неопходно је 
утврдити микросеизмичке параметре, за дату урбанистич-
ку зону или локацију и укључивати их у анализе за наредне 
фазе пројектовања.

У границама обзхвата овог плана издвајају се следећи 
инжењерскогеолошки рејони :

Рејон IА1 – обухвата терене погодне за урбанизацију. То 
су равничарски и благо нагнути делови терена као и гребе-
ни. Терен је изграђен од лесних, елувијално-делувијалних 
наноса и терцијарних лапоровито-глиновитих комплекса. 
Ниво подземне воде је на дубини већој од 5,0 m. Реон је ста-
билан у природним условима. Повољан за изградњу објека-
та високе и ниске градње. При извођењу ископа дубљих од 
2,5 m, уколико би се зашло у водозасићену зону, неопходна 
је одговарајућа заштита ископа и објеката дренажама. Са-
обраћајнице и објекти инфраструктуре не захтевају посеб-
не услове рада. Рејон IIА2 – Инжењерскогеолошка својства 
ових терена условљавају извесна ограничења при урбани-
зацији простора. Обухвата терене нагиба 5-10о, локално и 
вертикални,са нивоом подземне воде мањим од 5 m и који 
су у природним условима стабилни. Коришћење ових тере-
на за урбанизацију условљава нивелационо прилагођавање 
природним условима, превентивне геотехничке мере зашти-
те стабилности ископа и природних падина, као и контроли-
сано дренирање подземних вода. Пројектовање и изградња 
објеката изискује детаљније истраживање микролокације 
како због осциловања нивоа подземне воде и појава локал-
них подбаривања и замочваривања терена, тако и због јаче 
стишљиве зоне муља. Средине заступљене у површинској 
зони су неједнако погодне за плитко фундирање због мо-
гућности појаве великих и неравномерних слегања. Ово се 
може предупредити применом посебних геотехничких мера 
а у циљу постизања захтевне носивости и спречавања штет-
них деформација. Урбанизација приобаља Саве и потока е 
изизскује спречавање речно-поточне ерозије регулацијом 
обала.

Рејон IVА5 – Овим реоном обухваћен је простор са ак-
тивним клизиштима а који је испресецан дубоким јаругама 
у уским гребенима. Нагиб терена врло променљив. Повр-
шински делови терена су прекривени растреситим праши-
насто-песковитим глинама и свежи лапори. Појава подзем-
не воде је на дубини 1–3 m. Уколико и ови делови терена 
морају бити укључени за урбанизацију треба рачунати на 
обимне и сложене санационе мере. Уколико се преко ових 
простора мора прећи линиским објектима неопходно је 
кроз посебан процес истраживања и пројектовања ближе 
сагледати техноекономске услове изградње таквих објека-
та. Могућа је изградња објеката мањег значаја уз брижљиву 
анализу уређења терена и планирања свих земљаних радова 
при изградњи. За ове просотр обавезна је израда пласнког 
документа вишег реда. (ПДР).

У даљој фази планирања и пројектовања неопходно је-
извести детаљна геолошка истраживања а све у складу са 
Законом о рударству и геолошким истраживањима („Служ-
бени гласник РС”, број 88/11).
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В. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

В.1. Ставови у вези са важећим плановима

Регулациони план за изградњу рејонског центра у Рако-
вици („Службени лист Града Београда”, број 24/95) се овим 
планом мења у делу намене површина. Део намене слободне 
зелене и рекреативне површине и део јавних саобраћајних 
површина – паркинг, се мења у јавну комуналну површину 
– топлана „Миљаковац”. План се допуњује изградњом и ре-
конструкцијом топловода, реконструкцијом гасовода и из-
градњом електро вода 10 kV у Варешкој улици.

Детаљни урбанистички план стамбене заједнице број 
IV „Канарево брдо” – Чукарица („Службени лист Града Бе-
ограда”, број 14/63) се допуњује изградњом и реконструк-
цијом топловода и изградњом електро вода 10 kV.

План детаљне регулације дела МЗ „Кошутњак” у Рако-
вици („Службени лист Града Београда”, број 31/03) се до-
пуњује изградњом и реконструкцијом топловода, и мења 
новим распоредом комуналних инсталација: Дела водово-
да између улица Српских ударних бригада и Матије Гупца, 
као и дела канализације у Улици Рељковићева у графичком 
прилогу „Синхрон план”.

Регулациони план целине Дедиње („Службени лист 
Града Београда”, број 1/00) се овим планом допуњује из-
градњом и реконструкцијом топловода. Деоница планира-
ног топловода, у улици Михајла Аврамовића, се укида.

Регулациони план за изградњу примарног цевовода 
III висинске зоне од ЦС „Дедиње” до резервоара „Торлак” 
(„Службени лист Града Београда”, број 20/99), се овим пла-
ном допуњује топловодом на месту укрштања у Улици Ми-
хајла Аврамовића. 

В.2. Спровођење

Овај план представља основ за издавање информације 
о локацији, локацијских услова и за формирање грађевин-
ских парцела јавне намене у складу са Законом о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/12, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14).

Инвеститор је обавезан да се, пре подношења захтева 
за издавање грађевинске дозволе или другог акта којим се 
одобрава изградња објеката, односно реконструкција или 
уклањање објеката, наведених у Листи I и Листи II Уредбе 
о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена 
утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати проце-
на утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
број 114/08), обрати надлежном органу за заштиту живот-
не средине ради спровођења процедуре процене утицаја на 
животну средину, у складу са одредбама Закона о процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 36/09). Студија о процени утицаја израђује се на 
нивоу генералног, односно идејног пројекта и саставни је 
део захтева за издавање грађевинске дозволе.

В.3. Етапност реализације

Дозвољава се фазност реализације топловодне и гасо-
водне мреже и објеката, као и објеката у оквиру комплекса 
топлане „Миљаковац”, по деоницама, у складу са технолош-
ким могућностима и у односу на потребе предметних пот-
рошача.

Саставни део овог плана су и:
ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ:
I. Прегледна карта целина  Р 1:2.500
1.1. Постојећа намена површина  Р 1:1.000

1.2. Постојећа намена површина  Р 1:1.000
1.3. Постојећа намена површина  Р 1:1.000
2.1. Планирана намена површина  Р 1:1.000
2.2. Планирана намена површина  Р 1:1.000
2.3. Планирана намена површина  Р 1:1.000
3.1. Регулационо-нивелациони план 
са аналитичко-геодетским елементима 
за обележавање и планом грађевинскe 
парцелe   Р1:1.000
3.2. Регулационо-нивелациони план 
са аналитичко-геодетским елементима 
за обележавање и планом грађевинскe парцелe  Р1:1.000
3.3. Регулационо-нивелациони план 
са аналитичко-геодетским елементима 
за обележавање и планом грађевинскe парцелe  Р1:1.000
4.1. Синхрон план  Р1: 500
4.2. Синхрон план  Р1: 500 
4.3. Синхрон план  Р1: 500
4.4. Синхрон план  Р1: 500
5.1. Инжењерско-геолошка категоризација 
терена  Р1: 1.000
5.2. Инжењерско-геолошка категоризација 
терена  Р1: 1.000
5.3. Инжењерско-геолошка категоризација 
терена  Р1: 1.000
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА
Текстуални део:
1. Општа документација (рег. предузећа, лиценца)
2. Одлука о приступању изради плана
3. Извештај о извршеној стручној контроли
4. Образложење Секретаријата за урбанизам и грађ. по-

слове
5. Извештај о Јавном увиду 
6. Решење о приступању Стратешкој процени утицаја на 

животну средину
7. Извештај о Стратешкој процени утицаја на животну 

средину
8. Извештај о учешћу заинтересованих органа, органи-

зација и јавности у Јавном увиду у Извештај о стратешкој 
процени утицаја плана на животну средину

9. Решење о давању сагласности Секретаријата за заш-
титу животне средине на Извештај о стратешкој процени 
утицаја плана на животну средину 

10. Услови и мишљења комуналних и других надлежних 
организација

11. Концепт плана
12. Подаци о постојећој планској документацији
13. Геолошко-геотехничка документација
Графички део:
– Подаци о постојећој планској документацији са грани-

цом планa
– II Инжењерско-геолошка карта терена (Прегледна 

карта целина)
– Копије топографскокатастарских подлога са границом 

планa
– Копије катастра подземних инсталација
Овај план генералне регулације ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 350-302/15-С, 16. априла 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 16. 
априла 2015. године, на основу члана 35. став 7. Зако-
на о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 
72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/12, 50/13, 98/13, 132/14 
и 145/14) и члана 31. Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ПЛА Н
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА 
И ВОДОВА СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА У БЕО-

ГРАДУ (I ФАЗА, I ЕТАПА)

– ЦЕЛИНА Б2 –

А. ОПШТИ ДЕО

А.1. Полазне основе

Непосредни повод за израду плана представља иниција-
тива Јавног комуналног предузећа „Београдске електране” 
упућен Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове 
за приступање изради плана.

У складу са наведеним донета је Одлука о изради плана 
генералне регулације за изградњу објеката и водова система 
даљинског грејања у Београду, на седници Скупштине Града 
Београда, одржаној 13. новембра 2009. године која је обја-
вљена у „Службеном листу Града Београда”, број 49/09.

Концептом плана генералне регулације за изградњу 
објеката и водова система даљинског грејања у Београду 
предвиђено је међусобно повезивање, даљи развој и ши-
рење постојећих система „Београдских електрана”.

Ово планско опредељење у концепту плана, за Целину 
Б2 (Доњи Земун), као последицу у коначном решењу има 
гашење индивидуалних котларница њиховим прикључи-
вањем на примарну топловодну мрежу, као и повезивање 
магистрала топловодне мреже топлане „Нови Београд”. 

А.2. Обухват плана

Граница плана, Целине Б2, обухвата површине за из-
градњу свих примарних топловода са заштитном зоном од 
по минимално 2 m обострано од спољне ивице цеви и свих 
прикључних топловода (од примарних топловода до објека-
та у којима се налазе постојеће котларнице) са заштитном 
зоном од по минимално 1 m обострано, изузетно мање на 
прикључном топловоду до котларнице у објекту у Вртлар-
ској 19–21.

На графичким прилозима граница плана је приказана и 
надаље детаљно описана на следећи начин:

1. Планирани топловод Ø273/5/400 mm дуж Улице 
градски парк, кроз Земунски парк, дуж улица Вртларске и 
Радоја Дакића, од постојећег топловода у зони Пољопри-
вредног факултета до постојећег топловода у Улици Жарка 
Миладиновића.

2. Планирани топловод Ø273/5/400 mm и Ø219.1/5/315 mm 
oд угла Вртларске улице и 22. октобра, кроз Земунски парк, до 
комплекса Земунске болнице.

3. Планирани топловодни прикључак Ø76.4/2.9/140 mm 
од планираног топловода у Земунском парку до објеката 
„КБЦ Земун” – амбуланта, у којем се налази постојећа котлар-
ница.

4. Планирани топловодни прикључак Ø168.3/4/250 mm 
од планираног топловода у Земунском парку до објеката у 
Вртларској 19–21 у којем се налази постојећа котларница.

5. Планирани топловодни прикључак Ø139.7/4/225 mm 
од планираног топловода у комплексу Земунске болнице 
до објеката Земунске болнице, у којем се налази постојећа 
котларница.

6. Планирани топловодни прикључак Ø76.4/2.9/140 mm 
од планираног топловода у комплексу Земунске болнице до 
објеката „КБЦ Земун” – неуролошка служба, у којем се на-
лази постојећа котларница.

7. Планирани топловодни прикључак Ø114.3/3.6/200 mm 
дуж Гундулићеве улице, од планираног топловода у комплек-
су Земунске болнице до објеката „КБЦ Земун” – педијатријска 
служба, у којем се налази постојећа котларница.

Граница плана обухвата део територије КО Земун у 
укупној површини од 7.861 m².

А.3. Правни и плански основ

А.3.1. Закон и одлука на основу којих се план ради

Правни основ за израду и доношење плана садржан је у 
одредбама:

– Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/12, 50/13, 98/13, 
132/14 и 145/14);

– Правилника о садржини, начину и поступку израде 
планских докумената („Службени гласник РС”, бр. 31/10, 
69/10 и 16/11);

– Одлуке о изради плана генералне регулације за из-
градњу објеката и водова система даљинског грејања у Бео-
граду, („Службени лист Града Београда”, број 49/09).

А.3.2. Плански основ

Плански основ за израду и доношење плана налазимо 
у садржини текстуелног и графичког дела ГП-а Београда 
2021. год. („Службени лист града Београда”, бр. 27/03, 25/05, 
34/07, 63/09 и 70/14) .

Даљи развој и унапређење система грејања према Ге-
нералном урбанистичком плану Београда до 2021. године 
базира се на изградњи даљинског система грејања из спрег-
нуте производње електричне и топлотне енергије на бази 
домаћих ресурса који постоје у непосредној близини града. 
Таквим системом жели се постићи поуздано и економично 
грејање, супституција увозних горива домаћим, већи сте-
пен искоришђења примарног горива и смањење степена за-
гађивања животне средине.

У том смислу планиран је развој појединачних грејних 
подручја, њихово међусобно повезивање магистралним 
топловодима, као и гашење индивидуалних котларница 
њиховим прикључивањем на топловодну мрежу система 
дањинског грејања.

А.4. Попис катастарских парцела јавних намена на који-
ма се гради топловодна мрежа и објекти

Попис парцела за планирану топловодну мрежу 
КО Земун 
делови к.п.
2349, 2372, 2436/1, 1247/1, 2356, 1312, 1783, 1714/1, 2371, 

1398 и 1782/1.
Овај план је урађен на ажурираним катастарско-то-

пографским подлогама. У случају неслагања овог списка 
и графичког дела елабората важи стање дато у графичким 
прилозима.
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Б. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

Б.1. Постојећа намена површина

У односу на детаљно описан обухват плана у тачки 
А.2., постојећа намена земљишта, преко које се планира 
изградња топловодне мреже је: 1) јавна саобраћајна повр-
шина, пешачка стаза и јавна зелена површина; 2) јавна зе-
лена површина, пешачка стаза и јавна површина намењена 
здравству; 3) пешачка стаза, јавна зелена површина, јавна 
саобраћајна површина и јавна површина намењена здрав-
ству; 4) пешачка стаза, јавна зелена површина и јавна са-
обраћајна површина; 5) јавна површина намењена здрав-
ству; 6) и 7) јавна површина намењена здравству и јавна 
саобраћајна површина.

У свему према графичком прилогу 1 Постојећа намена 
површина Р1:500.

Б.2. Планирана намена површина

Овим планом, сва планирана изградња топловодне 
мрежа је предвиђена у површинама јавних намена, испод 
јавних саобраћајних и зелених површина, асфалтне кол-
ско-пешачке стазе унутар блока, као и јавних површина на-
мењених здравству.

Планирана топловодна мрежа изградиће се у оквиру 
јавних саобраћајних и зелених површина, асфалтне колско-
пешачке стазе унутар блока, као и површина намењених 
здравству, односно њихових парцела, и за потребе њихове 
изградње се не формира посебна грађевинска парцела.

У свему према графичком прилогу 2 Планирана намена 
површина, Р1:500.

Б.3. Површине јавних намена

Б.3.1. Јавне саобраћајне површине 

Топловодна мрежа је на подручју Доњег Земуна плани-
рана кроз саобрћајанице чија је регулација на графичком 
прилогу дата на основу урбанистичке планске документа-
ције приказане у следећој табели:

Р.БР. НАЗИВ УЛИЦЕ РЕГУЛАЦИЈА ДАТА НА ОСНОВУ 
1 Вртларска (прелаз) Правила ГП Београда 2021. год. („Службени 

лист Града Београда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07 
и 63/09)

2 Улица измећу Хале „Пинки” и 
зграде Пољопривредног факул-
тета – Градски парк

ПДР Старог језгра Земуна („Службени лист 
Града Београда”, број 34/03)

3 Радоја Дакоћа Правила ГП Београда 2021. год. („Службени 
лист Града Београда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07 и 
63/09). Регулација дата по катастарском стању.

4 Пролаз поред објеката ка стам-
беним зградама Вртларска 19 и 
21 – асфалтна колско пешачка 
стаза

ДУП IV МЗ Општине Земун („Службени 
лист Града Београда”, број 6/69) 

5 Гундулићева ПДР Старог језгра Земуна („Службени лист 
Града Београда”, број 34/03)

За предметни план обављена је сарадња и добијени ус-
лови Секретаријата за саобраћај, Дирекције за јавни пре-
воз IV-08 Бр. 346.5-1670/12, од 5. септембра 2012; Сектора 
за привремени и планирани режим саобраћаја, одељења за 
планску документацију IV-05 Бр. 344.4-37/12, од 5. септем-
бра 2012. као и ЈКП „Београд-пут”, број V 30002-1/2012 го-
дине, од 22. августа 2012.

Б.3.2. Водоводна мрежа и постројења 

Територија обухваћена границом целине Б2 предметног 
плана генералне регулације припада првој висинској зони 
снабдевања Београда водом. 

У Гундулићевој улици и Радоја Дакића, дуж планираних 
траса топловода, постоји дистрибутивни цевоводи Ø80 mm.

Приликом паралелног вођења трасе топловода, где год 
просторне могућности дозвољавају, водити рачуна о ми-
нималном растојању од постојеће и планиране градске 
дистрибутивне водоводне мреже које износи мин 1,0 m за 
пречнике до Ø300 mm.

Приликом извођења радова не смеју се угрозити 
постојећи корисници водоводног система као и функцио-
нисање постојеће и планиране водоводне мреже и објеката.

За предметни план обављена је сарадња и добијени ус-
лови ЈКП „Београдски водовод и канализација”, служба 
развоја водовода, број предмета 33978, I4-2/1129, од 24. ок-
тобра 2012.

Б.3.3. Канализациона мрежа и постројења

Територија обухваћена границом целине Б2 предметног 
плана генералне регулације припада централном канализа-
ционом систему који се каналише по сепарационом начину 
одвођења кишних и употребљених вода. 

У улицама дуж планираних траса топловода постоје и 
планирани су следећи објекти београдске канализације:

– У Улици Радоја Дакића делом нема изведене канали-
зације. Од Улице Франца Розмана до Вртларске постоји фе-
кални канал Ø250 mm;

– Од Улице Франца Розмана до Џорџа Вашингтона про-
лази колектор 120/150 cm;

– Од Улице Џорџа Вашингтона до прикључка на 
постојећи топловод нема изграђене канализације;

– Улица Радоја Дакића није обухваћена планском доку-
ментацијом те до сада нема планираних инсталација кана-
лизације;

– У Гундулићевој улици постоји фекални канал Ø200 mm 
и кишни канал 60х60 cm;

– Паралелно траси топловода у Земунском парку 
постоји фекални канал Ø250 mm.

Приликом паралелног вођења трасе топловода водити 
рачуна о минималном растојању од постојеће и планира-
не градске канализационе мреже које износи мин 1,5 m од 
ивице канализационе мреже.

Приликом извођења радова не смеју се угрозити 
постојећи корисници канализационе мреже као и функ-
ционисање постојеће и планиране канализационе мреже и 
објеката.

За предметни план обављена је сарадња и добијени ус-
лови ЈКП „Београдски водовод и канализација”, служба 
техничке документације, број предмета 33978 I4-2/1129, од 
29. октобра 2012.

Б.3.4. Електроенергетска мрежа и постројења

Електроенергeтски oбјекти и мрежа 35 kV
У границама планираног топловода налази се подземни 

вод 35 kV који повезује ТС 35/10 kV „Земун 2” и ТС 35/10 kV 
„Земун центар”. 

Електроенергeтски oбјекти и мрежа 10 kV, нисконапон-
ска мрежа и јавно осветљење 

У оквиру граница планираног топловода изграђена је 
електроенергетска мрежа водова 10, 1 kV. Мрежа помену-
тих електроергетских водова изграђена је подземно, пра-
тећи коридор саобраћајних површина. 
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Постојеће саобраћајне и слободне површине су оп-
ремљене инсталацијама ЈО.

Изградња планираног топловода у близини електроенер-
гетске мреже и објеката условљена је следећим прописима:

– „Правилник о техничкиим нормативима за изградњу 
надземних електроенергетских водова називног напона од 
1 kV до 400 kV” (Службени лист СФРЈ бр. 65/88)”, првен-
ствено део 33;

– „Технички услови заштите подземних металних це-
вовода од утицаја електроенергетских постројења” SRPS 
N.C0.105, првенствено делови 4 и 5;

– „Техничка препорука бр. 3” (JП ЕПС – Дирекција за 
дистрибуцију, новембар 2012), поглавље 16. 

Уколико се при извођењу радова угрожавају електро-
енергетски водови 35, 10 и 1 kV, исте изместити или заш-
тити. Задржати све електричне везе између постојећих 
електроенергетских објеката чије је измештање потребно. 
Уколико се траса подземних водова нађе испод коловоза, 
водове зештитити постављањем у кабловску канализацију 
пречника Ø160 mm за кабловске водове 35 kV и кабловску 
канализацију пречника Ø100 mm за кабловске водове 10 и 
1 kV. Предвидети 100% резерву у броју отвора кабловске 
канализације за водове 35 и 10 kV и 50% резерве за водове 
1 kV. Радове у близини електроенергетских водова вршити 
ручно или механизацијом која не изазива оштећење из-
олације и оловног плашта. Све радове извести у складу са 
важећим техничким прописима, препорукама и Интерним 
стандардима Електродистрибуције Београд.

За предметни план обављена је сарадња и добијени ус-
лови „Електродистрибуције Београд” д.о.о, Београд, број 
предмета 4713-1/12 од 5. децембра 2012.

Б.3.5. Телекомуникациона мрежа и постројења

Предметно подручје припада кабловском подручју АТЦ 
Земун. У оквиру граница планираног топловода изграђени 
су тк каблови који „носе” значајан међународни, међумесни 
и месни тк саобраћај. На предметном подручју приступна 
тк мрежа изведена је кабловима постављеним слободно у 
земљу или у телекомуникациону канализацију, а претплат-
ници су преко спољашњих односно унутрашњих извода по-
везани са дистрибутивном мрежом.

На деоницама где се траса топловодне мреже води пара-
лелно са постојећим подземним телекомуникационим во-
довима остварити минимално хоризонтално растојање од 
0,8 m. На деоницама где се траса топловодне мреже укршта 
са постојећим подземним телекомуникационим водовима 
остварити минимално вертикално растојање од 0,8 m са 
обавезом да топловодна мрежа прође испод постојећих тк 
објеката по важећим техничким прописима.

Тк каблове обавезно заштити у зони укрштања. Дужина 
заштитне ПВЦ цеви са обе стране не сме бити мања од 1 m. 
У подручју укрштања не смеју се налазити места наставака 
како на кабловима тако и на топловоду. Уколико не могу да 
се испуне сигурносна растојања, угрожене тк водове измес-
тити на безбедно место.

За предметни план обављена је сарадња и добијени ус-
лови „Телеком Србија”, дирекција за технику број предмета 
0739/0760/03/01-240096/3 ББ, од 13. децембра 2012.

Б.3.6. Гасоводна мрежа и постројења

На предметном подручју је ПДР-ом „Старог језгра Зе-
муна” („Сужбени лист Града Београда”, број 34/03), плани-
рано полагање градског гасовода, притиска р=6÷12 bar-а, и 
дистибутивног гасовода, притиска р=1÷4 bar-а.

Трасе поменутих гасовода делом се планирају у оквиру 
границе овог плана и њихове позиције се не мењају.

За предметни план обављена је сарадња и добијени ус-
лови ЈП „Србијагас”, Сектор за развој, број предмета 06-
03/4244, од 7. марта 2013.

Б.3.7. Топловодна мрежа

На предметном подручју је ПДР-ом „Старог језгра Зему-
на” („Сужбени лист Града Београда”, број 34/03), планирана 
изградња топловодне мреже. Трасе планираних топловода 
који су у граници овог плана се не мењају, осим трасе на 
делу Улице градски парк. А планираном топловоду у Гунду-
лићевој улици се утврђује пречник Ø114.3/3.6/200 mm. 

У обухвату предметног плана:
– Изградити топловод Ø273/5/400 mm дуж Улице граски 

парк, кроз Земунски парк, дуж улица Вртларске и Радоја 
Дакића, од постојећег топловода у зони Пољопривредног 
факултета до постојећег топловода у улици Жарка Милади-
новића.

– Реализовати топловод Ø273/5/400 mm и Ø219.1/5/315 mm 
oд угла Вртларске улице и 22. октобра, кроз Земунски парк, до 
комплекса Земунске болнице.

Извести топловодни прикључак Ø76.4/2.9/140 mm од 
планираног топловода у Земунском парку до објеката „КБЦ 
Земун” – амбуланта, у којем се налази постојећа котларница.

– Изградити топловодни прикључак Ø168.3/4/250 mm 
од планираног топловода у Земунском парку до објеката у 
Вртларској 19–21 у којем се налази постојећа котларница.

– Реализовати топловодни прикључак Ø139.7/4/225 mm 
од планираног топловода у комплексу Земунске болнице 
до објеката Земунске болнице, у којем се налази постојећа 
котларница.

– Извести топловодни прикључак Ø76.4/2.9/140 mm од 
планираног топловода у комплексу Земунске болнице до 
објеката „КБЦ Земун” – неуролошка служба, у којем се на-
лази постојећа котларница.

– Изградити топловодни прикључак Ø114.3/3.6/200 mm 
дуж Гундулићеве улице, од планираног топловода у ком-
плексу Земунске болнице до објеката „КБЦ Земун” – пе-
дијатријска служба, у којем се налази постојећа котларница.

У свему према графичком прилогу број: 3 Регулационо-
нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима 
за обележавање, Р1:500.

Сви примарни топловоди су магистралног реда, па 
њихова заштитна зона износи по 2 m обострано, мерено 
од спољњих ивица топловодних цеви. За топловодне при-
кључке заштитна зона износи по 1 m обострано, мерено од 
спољњих ивица топловодних цеви. У оквиру заштитне зони 
забрањена је свака градња објеката супраструктуре.

Топловодну мрежу изводити у предизолованим цеви-
ма са минималним надслојем земље од 0,6 m изнад горње 
површине заштитног слоја песка. Планирана топловод-
на мрежа је распоређена оптимално и постављена тако да 
представља најцелисходније решење у односу на просторне 
могућности планираних саобраћајница и положај осталих 
инфраструктурних водова.

Приликом изградње топловода обезбедити довољно 
растојање при паралелном вођењу од планираних траса по-
менутих гасовода и у свему поштовати одредбе из „Услова 
и техничких норматива за пројектовање и изградњу град-
ског гасовода” („Службени лист Града Београда”, бр. 14/77, 
19/77, 18/82, 26/83 и 6/88”) и из „Правилника о техничким 
нормативима за полагање и пројектовање дистрибутивног 
гасовода од полиетиленских цеви за притисак до 4 бар-а” 
(„Службени гласник РС”, број 22/92).
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Минимална хоризонтална и вертикална растојања од 
других подземних инсталација, мерено од спољних ивица 
топловода, дата су у следећој табели:

Паралелно вођење
(m)

Укрштање
(m)

Водовод 0.5 0.5
Канализација 0.5 0.5
Канализациони колектор 1 0.6
Електро вод 1 kV 0.3 0.3
Електро вод 10 kV 0.6 0.6
Електро вод 35 kV 0.7 0.6
Електро вод 110 kV 2 1
T.K.канализација 0.5 0.5
Т.К. вод 0.5 0.5
Гасовод 1÷4 bar-a 0.6 0.5
Гасовод 6÷12 bar-a 1 0.5
Дрворед 2

Приликом пројектовања и извођења планираног топ-
ловода, поштовати све прописе из „Одлуке о снабдевању 
топлотном енергијом у граду Београду” („Службени лист 
Града Београда”, број 43/07).

За предметни план обављена је сарадња и добијени ус-
лови ЈКП „Београдске електране”, број предмета II-11397, од 
24. октобра 2013.

Б.3.8. Јавне зелене површине

Систем зелених површина чине различити типови зеле-
них површина просторно и функционално повезаних и ин-
тегрисаних у континуално изграђено ткиво.

Генералним планом Београда 2021. идентификовани 
су и планирани различити типови зелених површина који 
улазе у јединствен систем: речна острва – аде, мочваре, пар-
кови, скверови, дрвореди, зелени коридори, шуме, гробља, 
посебни зелени комплекси, неуређена земљишта, копови, 
депоније са посебним стањем зеленила. Планирани систем 
зелених површина града организује се такође и уз помоћ 
других типова зелених површина које су везане за стано-
вање, индустрију, специјализоване центре, опште градске 
центре, спортске објекте, саобраћај и пољопривреду. По-
себни зелени комплекси су зоолошки врт, ботаничка башта, 
расадници, арборетуми и слично.

На територији предметног плана где је траса топловода 
и објеката даљинског грејања планирана у регулацији са-
обраћајница које су са линеарним зеленилом – дрворедом, 
трасу планирати на одстојању од минимум 2,0 m од стабала 
у дрвореду.

На свим зеленим површинама где постоји висока квали-
тетна вегетација (паркови, скверови, зелени коридори, бло-
ковско зеленило, зелене површине уз објекте колективног 
и индивидуалног становања и друго) планирати објекте и 
водове даљинско грејања на безбедном одстојању од веге-
тације и сачувати је од физичког оштећења. Инсталације 
топловода поставити хумусном земљом. Урадити геодетски 
снимак све вегетације која је поред трасе топловода која 
може бити угожена полагањем вода.

Радове треба изводити са максималном пажњом и на 
начин да се не угрози коренов систем. Сва дрворедна стаба-
ла близу трасе максимално сачувати и поставити хоризон-
талну и вертикалну заштиту стабала при извођењу грађе-
винских радова. У зони угрожености стабала у дрворедима 
ров за полагање топловода обавезно копати ручно.

У случају неопходне потребе за уклањањем неког стабла 
због техничких разлога, инвеститор је у обавези да за так-
ву интервенцију прибави одобрење Градске комисије за 
валоризацију и компензацију и процену штете посечених 
стабала. Свако, евентуално посечено стабло компензовати 
садњом новог стабла исте врсте дрвећа, на најближем сло-
бодном делу парцеле. Положај ново засађеног дрвећа уса-
гласити са трасама инсталација техничке инфраструктуре. 

За посебно квалитетна и заштићена стабла прибавити 
посебне Техничке услове ЈКП „Зеленило – Београд” и Репу-
бличког завода за заштиту природе.

За озелењавање површина у зони водова даљинског 
грејања користити засаде ниске вегетације – листопадног, 
зимзеленог и четинарског шибља.

По завршетку радова све раскопане површине, травња-
ке и засторе вратити у првобитно стање уређености. Код 
обнове и реконструкције оштећених травних површина из-
вршити претходно насипање плодне хумусне земље у слоју 
од 20 cm.

Све радове у оквиру зелених површина, као и пројектну 
документацију радити у сарадњи са ЈКП „Зеленило – Бео-
град”.

За предметни план обављена је сарадња и добијени ус-
лови ЈКП „Зеленило – Београд”, број предмета 51/506, од 28. 
септембра 2012.

Б.5. Заштита културног наслеђа

Предметни део трасе за изградњу објеката и водова сис-
тема даљинског система грејања (Целина Б2 – Доњи Земун) 
налази се у оквиру просторне културно историјске целине 
Старо језгро Земуна, која је утврђена за културно добро 
од великог значаја (Решење Завода за заштиту споменика 
културе, бр. 949/2 од 1. новембра 1966. године, Одлука о 
утврђивању, „Службени гласник РС”, број 14/79) и у заш-
тићеној зони културног добра – археолошког налазишта 
Антички Таурунум (Решење Завода за заштиту споменика 
културе, бр. 669/4 од 17. новембра 1965. године).

Како подручје у граници просторно планског обухвата 
има богате културне слојеве и висок ниво културног зна-
чаја, у фази спровођења плана, инвеститор радова је дужан 
да од Завода за заштиту споменика културе града Београда 
прибави услове и мере заштите као и сагласности на проје-
кат и документацију плана. Такође инвеститор је дужан да 
се најкасније 20 радних дана пре почетка припремних ра-
дова, обрати Заводу за заштиту споменика културе града 
Београда са захтевом за обезбеђење археолошког надзора, 
који ће трајати све време током обављања земљаних радова.

Уколико се током радова наиђе на археолошке налазе и 
остатке, радови ће у том делу трасе бити обустављени до за-
вршетка заштитних археолошких интервенција.

Инвеститор је дужан да по члану 110. Закона о култур-
ним добрима („Службени гласник РС”, број 71/94), обезбе-
ди финансијска средства за истраживање, заштиту, чување, 
публиковање и излагање добра, до предаје добра на чување 
овлашћеној установи заштите.

За предметни план обављена је сарадња и добијени ус-
лови Завода за заштиту споменика културе, број Р 390/13 од 
1. априла 2013. године.

Б.6. Урбанистичке и посебне мере заштите

Б.6.1. Урбанистичке мере за заштиту животне средине

За предметни план урађена је Стратешка процена ути-
цаја плана на животну средину, на основу Решења о присту-
пању стратешкој процени утицаја на животну средину 
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плана генералне регулације за изградњу објеката и водова 
система даљинског грејања у Београду, које је донео секре-
тар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под 
IX-01 бр. 350.14-1/09, дана 18. јануара 2010. године. 

Извештај о Стратешкој процени утицаја на животну 
средину је урађен у складу са одредбама Закона о стратеш-
кој процени утицаја на животну средину („Службени гла-
сник РС”, бр. 135/04, 88/10).

Секретаријат за заштиту животне средине донео је Ре-
шење о утврђивању мера и услова заштите животне сре-
дине за предметни план (број 501.2-68/2012-V-04 од 16. 
октобра 2012. године). Наведени услови и мере су узети у 
обзир приликом израде плана и саставни су део документа-
ције плана. 

У циљу заштите животне средине и здравља људи по-
требно је приликом планирања као и у току даљег спро-
вођења и реализације планског документа предвидети и 
реализовати мере заштите и побољшања стања животне 
средине, које се морају поштовати у свим даљим фазама 
спровођења плана.

У циљу спречавања, односно смањења утицаја планира-
них садржаја на чиниоце животне средине потребно је:

– пројектовање техничких решења изградње водова 
система даљинског грејања прилагодити постојећим ге-
отехничким и хидрогеолошким условима тла у циљу обез-
беђивања несметаног природног дренирања подземних 
вода; специфична техничка решења применити посебно у 
случајевима геотехнички и хидролошки осетљивих зона у 
терену дуж трасе водова;

– избор материјала за изградњу водова извршити у скла-
ду са обавезом да се спречи свака могућност неконтроли-
саног изливања и исцуривања у околни простор, што под-
разумева адекватну отпорност водова и прикључака на све 
механичке и хемијске утицаје, корозију, укључујући и ком-
поненту обезбеђења одговарајуће дилатације (флексибил-
ности), а због могуће геотехничке повредљивости геолошке 
средине у подлози цевовода (слегање, течење, клижење, бу-
брење материјала и др.); 

– пројектно техничком документацијом посебно обра-
дити случај удеса и прописати одговарајуће мере које се од-
носе на мере превенције, приправности и одговора на удес 
као и отклањање последица удеса; 

– није дозвољено уклањање постојећих дрвореда дуж 
саобраћајница, односно сеча стабала у уређеним зеленим 
површинама ради постављања/ изградње мреже даљинског 
грејања;

– на деловима где траса извођења предметних радова 
пролази кроз зелене површине, радове извести на начин 
којим ће се простор минимално деградирати;

– извршити заштиту постојећих стабала дуж трасе по-
лагања водова система даљинског грејања пре започињања 
радова на његовој изградњи; ископ земље у непосредној 
близини стабала обавити ручно, како би се сачувао коренов 
систем и надземни делови дрвећа; изузетно, сечу појединих 
стабала може одобрити надлежна организациона јединица 
Градске управе;

– применом одговарајућих грађевинских и техничких 
мера за заштиту од буке, у радној средини и околини обје-
ката, обезбедити да бука емитована током рада и одржа-
вања постројења (препумпне станице, мерно-регулационе 
станице, и други објекти) не прекорачује прописане грани-
чне вредности у складу са Законом о заштити од буке у жи-
вотној средини („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10) 
и Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, 
методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и 
штетних ефеката буке у животној средини („Службени гла-
сник РС”, број 75/10);

– уколико се током радова наиђе на геолошко-палеон-
толошке или минералошко-петролошке објекте, за које се 
претпоставља да имају својство природног добра, сходно 
члану 99. Закона о заштити природе („Службени гласник 
РС”, број 36/09) извођач је дужан да обавести надлежна ми-
нистарства и предузме све мере како се природно добро не 
би оштетило до доласка овлашћеног лица.

Успоставити ефикасан систем мониторинга и сталне 
контроле функционисања свих делова система даљинског 
грејања, са аспекта техничке безбедности током изградње и 
експлоатације, у циљу повећања еколошке сигурности, од-
носно заштите подземних вода и земљишта од загађења у 
ближој и широј околини објеката, регулисања нивоа буке 
итд, у складу са зaхтевима надлежног органа и према ва-
жећој законској регулативи.

– Грађевински и остали отпадни материјал који настане 
у току извођења предметних радова сакупити, разврстати и 
обезбедити рециклажу и искоришћење или одлагање преко 
правног лица које је овлашћено, односно које има дозволу 
за управљање отпадом.

– Ако при извођењу радова дође до удеса на грађевин-
ским машинама или транспортним средствима, односно 
изливања уља и горива у земљиште, извођач је у обавези 
да одмах прекине радове и изврши санацију, односно реме-
дијацију загађене површине.

За предметни план обављена је сарадња и добијени усло-
ви „Завода за заштиту природе Србије”, 03 број: 020-1805/2, 
од 14. септембра 2012, и „Секретаријат за заштиту животне 
средине”, број 501.2-68/2012-V-04, од 16. октобра 2012.

Б.6.2. Урбанистичке мере за заштиту од пожара

Ради заштите од пожара планирану изградњу реализо-
вати у складу са одговарајућим противпожарним прописи-
ма, стандардима и нормативима:

– Законом о заштити од пожара („Службени гласник 
СРС”, број 111/09),

– Техничким условима за заштиту подземних металних 
цевовода од утицаја електроенергетских постројења и ко-
розије ЈУС Н.ЦО.105

– Правилником о техничким нормативима за заштиту 
објеката од атмосферског пражњења („Службени лист СРЈ”, 
број 11/96).

За предметни план обављена је сарадња и добијени ус-
лови „Министарства унутрашњих послова”, сектор за ван-
редне ситуације бр. 217-178/2012-07/7, од 31. августа 2012.

Б.6.3. Урбанистичке мере од интереса за одбрану земље

На основу услова Министарства одбране, инт. бр. 2847-
12/12 од 10. јануара 2013. године, за предметни план нема 
посебних услова и захтева за прилагођавње потребама од-
бране земље.

Б.6.4. Мере енергетске ефикасности изградње

Изградња објеката и водова система даљинског грејања 
сама по себи представља унапређивање ефикасности ко-
ришћења примарних облика енергије за потребе грејања и 
припреме топле воде.

У конкретној ситуацији, изградњом планиране топ-
ловодне мреже, искључиће се велики број постојећих 
котларница које због свог малог појединачног капацитета 
и дотрајалости представљају не само фактор угрожавања 
животне средине (емисија CO2 и других штетних проду-
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ката сагоревања), већ и енергетске објекте ниже ефикас-
носто коришћења примарних горива него што је то систем 
даљинског грејања топлане „Нови Београд”.

Б.7. Инжењерскогеолошки услови

Морфолошки посматрано простор у коридору планираних 
траса топловода представља део простране алувијалне равни 
Саве и Дунава са апсолутним котама терена од 73–77 мнв. На 
самој предметној локацији нема површинских токова, а воде од 
падавина највећим делом прихвата канализациона мрежа, док 
се известан део инфилтрира у тло.

У геолошкој грађи терена предметне локације учествују 
наслаге квартарне старости представљене алувијалним пра-
шинама и паршинасто-песковитим глинама које су у дубљим 
деловима прашинасто-песковито-шљунковите (Q2аp) и алу-
вијално-барским алевритима, прашинастим глинама и пра-
шинастим песковима,који су у подини представљени паке-
том ситнозрних пескова са летнама пешчара (Q1аl-b). Преко 
ових наслага заступљене су рецентне творевине.

Од савремених појава и процеса простор по коме је из-
вршено трасирање топловода је услед утицаја земљотреса 
подложан појави ликвефакције и суфозије. 

Раније изведеним истраживањима ниво подземне воде 
је утврђен на дубини 2–4 m од површине терена, на котном 
распону 71–72 мнв.

Изменом и допуном Правилника о техничким нормати-
вима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким под-
ручја („Службени лист СФРЈ”, број 59/90) овај, као и други 
терени Београда добили су већи степен сеизмичког интен-
зитета са VIIо на VIIIо МЦС са вредностима коефицијента 
сеизмичности тла Кс = 0,05.

На основу сагледаних инжењерско-геолошких каракте-
ристика, на коридору планираног топловода издвојена су 
два инжењерско-геолошка реона, БIII3 и БIV.

Инжењерско-геолошки реон БIII3 – Терен изграђују алу-
вијалне наслаге фације поводња и фације корита прекриве-
не насутим тлом.

Инжењерско-геолошки реон БIV – има специфичну ге-
олошку грађу јер је то део истражног простора у коме алу-
вијално-барски седименти копнене фације допиру до саме 
површине терена. Површину терена изграђују прашинасто 
песковите глине копнене фације средње до мало деформа-
билне и неуједначених параметара чврстоће на смицање. 
Подину овим глинама чине мало деформабилни, пескови-
то-шљунковити седименти (локално са прослојцима глина) 
акватичне фације. Ниво подземне воде у овој зони ретко 
прелази коту 74 мнв.

Услови за изградњу топловода :
Са становишта услова изградње топловода, доминантан 

тон условима дају глине (из фације поводња) и висок ниво 
подземних вода у терену. 

Дебљина ових творевина варира од 5,0–6,5m, тако да 
углавном оне садејствују у пријему и преношењу додатних 
оптерећења од планираног топловода.

Висок ниво подземних вода условљава заштиту плани-
раних цевовода испод коте 74 мнв, неповољне услове при 
извођењу ископа дубљих од 1 m и потпуну заштиту цевово-
да од подземних вода током експлоатације. При пројекто-
вању треба узети у обзир и могућу појаву локалне агресив-
ности подземних вода према бетону.

У даљој фази пројектовања по планираној траси извести 
детаљна геолошка истраживања а све у складу са Законом 
о рударству и геолошким истраживањима („Службени гла-
сник РС”, број 88/11).

В. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

В.1. Ставови у вези са важећим планов

План детаљне регулације „Старог језгра Земуна” („Суж-
бени лист Града Београда”, број 34/03) се овим планом до-
пуњује изградњом топловода, а у Улици градски парк мења 
новим распоредом комуналних инсталација у графичком 
прилогу „Синхрон план”. А планираном топловоду у Гунду-
лићевој улици се утврђује пречник Ø114.3/3.6/200 mm.

План детаљне регулације за изградњу магистралног топ-
ловода од котларнице „Сава Ковачевић” до грејног подручја 
топлане „Нови Београд” („Службени лист Града Београда”, 
број 51/08) се у целости задржава.

Детаљни урбанистички план индустријских компле-
кса између улица: Творничке, 22. октобра и трасе Булевара 
Лењина у Земуну („Службени лист Града Београда”, број 
23/86) се овим планом допуњује изградњом топловода.

Детаљни урбанистички план IV МЗ Општине Земун 
(„Службени лист Града Београда”, број 6/69) се овим планом 
допуњује изградњом топловода.

В.2. Спровођење

Овај план представља основ за издавање информације о 
локацији и локацијских услова у складу са Законом о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/12, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14).

У поступку даље разраде планског документа, у складу 
са Законом о процени утицаја на животну средину („Служ-
бени гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) и Уредбе о утврђивању 
Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Ли-
сте пројеката за које се може захтевати процена утицаја на 
животну средину („Службени гласник РС”, број 114/08), 
инвеститори су дужни да се обрате, пре подношења захтева 
за издавање грађевинске дозволе или другог акта којим се 
одобрава изградња, односно рекострукција или уклањање 
објеката, наведених у Листи I и Листи II, надлежном Секре-
таријату за послове заштите животне средине Града Београ-
да. Надлежни орган ће одлучити о потреби израде студије о 
Процени утицаја на животну средину, односно донети Ре-
шење о потреби израдe или ослобађању од израде студије. 

В.3. Етапност реализације

Дозвољава се фазност реализације топловодне мреже по 
деоницама, у складу са технолошким могућностима и у од-
носу на потребе предметних потрошача.

Саставни део овог плана су и:
ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ:
I. Прегледна карта целина  Р 1:2.500
1 Постојећа намена површина  Р 1:500
2 планирана намена површина  Р 1:500
3 Регулационо-нивелациони план 
са аналитичко-геодетским елементима 
за обележавање  Р1:500
4 Синхрон план  Р1: 500
5 Инжењерско-геолошка карта  Р1: 500
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА
Текстуални део:
1. Општа документација (рег. предузећа, лиценца)
2. Одлука о приступању изради плана
3. Извештај о извршеној стручној контроли
4. Образложење Секретаријата за урбанизам и грађ. по-

слове
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5. Извештај о Јавном увиду 
6. Решење о приступању Стратешкој процени утицаја на 

животну средину
7. Извештај о Стратешкој процени утицаја на животну 

средину
8. Извештај о учешћу заинтересованих органа, органи-

зација и јавности у Јавном увиду у Извештај о стратешкој 
процени утицаја плана на животну средину

9. Решење о давању сагласности Секретаријата за заш-
титу животне средине на Извештај о стратешкој процени 
утицаја плана на животну средину 

10. Услови и мишљења комуналних и других надлежних 
организација

11. Концепт плана
12. Подаци о постојећој планској документацији
13. Геолошко-геотехничка документација

Графички део:
А.1. Подаци о постојећој планској документацији са гра-

ницом планa
А.2. II Инжењерско-геолошка карта терена (Прегледна 

карта целина)
А.3. Копије топографскокатастарских подлога са грани-

цом планa
Овај план генералне регулације ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 350-303/15-С, 16. априла 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ЗЕМУН

Скупштина Градске општине на седници одржаној 16. 
априла 2015. године, на основу члана 32. став 1. тачка 2. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/07 и 83/14 – др. закон), чл. 77. до 79. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13 и 142/14) и 
члана 16. став 1. тачка 2. Статута градске општине Земун 
(„Службени лист Града Београда”, број 43/13 – пречишћен 
текст), донела је 

ОДЛУКУ

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
ЗЕМУН ЗА 2014. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Остварени текући приходи и примања, као и изврше-

ни расходи и издаци у завршном рачуну буџета Градске 
општине Земун за 2014. годину износе:

1 Остварени приходи и примања:  
– текући приходи (7)
– примања од продаје нефинансијске имовине (8)
– пренета неутрошена средства из ранијих година (3)
Укупно остварени приходи, примања и пренета средства (7+8+3)

673.855.461,99
1.965.729,48

14.500.017,63
690.321.209,10

2 Изршени расходи и издаци:
– текући издаци (4)
– издаци за набавку нефинансијске имовине (5)
– издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (6)
– Укупно извршени расходи и издаци (4+5+6)

576.304.275,00
9.772.596,32
1.511.337,52

587.588.208,84

3 Разлика укупних прихода, примања и пренетих средстава и 
укупних расхода и издатака (1-2)
– суфицит 2014. године
– пренета неутрошена средства из ранијих година

102.733.000,26
88.232.982,63
14.500.017,63

Члан 2.
У завршном рачуну буџета Градске општине Земун, у 

Билансу стања на дан 31. децембра 2014. године (Образац 
1), утврђена је укупна актива у износу 4.826.029.633,85 ди-
нара и ванбилансна актива у износу 4.188.123,08 динара, 
укупна пасива у износу 4.826.029.633,85 динара и ванби-
лансна пасива у износу 4.188.123,08 динара.

Структура активе и пасиве је исказана према економској класификацији: 
 АКТИВА ПАСИВА

Синт. 
конто Назив Износ (дин) Синт. 

конто Назив Износ (дин)

011 Некретнине и 
опрема

172.033.200,64 211 Домаће дугорочне 
обавезе

2.782.979,99

014 Природна 
имовина

633.831.445,11 231 Обавезе за плате и 
додатке

5.521.928,92

015 Нефинансијска 
имовина

19.293.262,88 232 Обавезе по основу 
накнаде запослених

676.038,67

016 Нематеријална 
имовина

19.193.727,17 234 Обавезе по основу 
доприноса на терет 
послодавца

986.120,09

111 Дугорочна 
домаћа финан-
сијска имовина

103.933,13 236 Обавезе по основу 
социјалне помоћи 
запосленима

603.235,57

121 Новчана сред-
ства

109.230.465,61 237 Службена путовања 
и услуге по уговору

775.414,29

122 Краткорочна 
потраживања

142.288.035,88 241 Обавезе по основу 
отплате камата и 
пратећих трошкова

1.405.143,09

1232 Дати аванси, 
депозити и 
кауције 

283.021,21 243 Обавезе по основу 
донација, дотација, 
трансфера

2.084.846,00

1239 Пренети ПДВ 4.414,95 245 Обавезе за остале 
расходе

3.224.555,18

131 Активна 
временска 
разграничења

30.329.642,77 251 Примљени аванси, 
сепозити, кауције

8.122.393,30

252 Обавезе према 
добављачима

16.325.306,13

254 Остале обавезе 1.417.621,99
291 Пасивна временска 

разграничења
137.998.545,30

3111 Нефинансијска 
имовина у сталним 
средствима

844.351.635,80

3113 Исправка вред-
ности сопствених 
извора нефинан-
сијске имовине

-2.782.979,99 9

3114 Финансијска 
имовина

103.933,13

3117 Пренета неутро-
шена средства из 
ранијих година

14.500.017,63

3211 Утврђивање ре-
зултата пословања 
– суфицит

88.232.982,63

3213 Нераспоређени 
вишак прихода из 
ранијих година

261.431,63

Свега актива 1.126.591.149,35 Свега пасива 1.126.591.149,35
351 Ванбилансна 

актива
4.188.123,08 352 Ванбилансна 

пасива
4.188.123,08
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Билансом стања су обухваћена средства на рачуну буџе-
та и на подрачунима директних и индиректног корисника 
буџетских средстава Градске општине Земун.

Члан 3.
У Билансу прихода и расхода за 2014. годину (Образац 

2), утврђени су:
– укупно остварени текући приходи и примања од про-

даје нефинансијске имовине 675.821.191,47 динара;
– укупно извршени текући расходи и издаци за нефи-

нансијску имовину 586.076.871,32 динара;
– вишак прихода и примања – буџетски суфицит 

89.744.320,15 динара;
– издаци за отплату обавеза по кредитима 1.451.989,56 

динара;
– издаци за набавку финансијске имовине 59.347,96 ди-

нара.
Укупан буџетски суфицит 2014. године у износу 

88.232.982,63 динара коригује се за део пренетих неутрошених 
средстава из ранијих година, у износу 14.500.017,63 динара.

Члан 4.
Буџетски суфицит/дефицит – примарни суфицит/дефи-

цит и укупни фискални резултат буџета утврђени су:

Економска
класификација

Буџетска 
средства 

Средства 
из осталих 

извора

Укупна 
средства

1 2 3 4 5
I – УКУПНА СРЕД-
СТВА

3+7+8+9 652.602.190,65 37.719.018,45 690.321.209,10

II – УКУПНА 
ПРИХОДИ И ПРИ-
МАЊА (1+2+3)

7+8+9 645.652.030,07 30.169.161,40 675.821.191,47

1.Текући приходи 7 645.652.030,07 28.203.431,92 673.855.461,99
1.1.Камате 7411 1.610.657,85 1.610.657,85
2.Примања од про-
даје нефинансијске 
имовине

8 1.965.729,48 1.965.729,48

3.Примања од 
задуживања и 
продаје финансијске 
имовине

9

3.1. Примања од 
продаје финансијске 
имовине

92

III – ПРЕНЕТА 
СРЕДСТВА

3 14.500.017,63 14.500.017,63

IV – УКУПНИ 
ИЗДАЦИ

4+5+6 558.297.484,64 29.290.724,20 687.588.208,84

4. Текући расходи 4 553.073.261,63 23.231.013,37 576.304.275,00
4.1 Отплата камата 44 858.958,60 858.958,60
5. Издаци за нефи-
нансијску имовину

5 5.164.875,05 4.607.721,27 9.772.596,32

6. Издаци за отплату 
главнице и набавку 
финансијске имовине

6 59.347,96 1.451.989,56 1.511.337,52

6.1. Отплата главнице 61 1.451.989,56 1.451.989,56
6.2 Набавка финан-
сијске имовине

62 59.347,96 59.347,96

V – УКУПНА 
СРЕДСТВА минус 
УКУПНИ ИЗДАЦИ 
(I-IV)

(3+7+8)-
(4+5+6)

94.304.706,01 8.428.294,25 102.733.000,26

VI – БУЏЕТСКИ СУ-
ФИЦИТ (1+2)-(4+5)

(7+8)-(4+5) 87.413.893,39 2.330.426,76 89.744.320,15

VII – ПРИМАРНИ 
СУФИЦИТ (Укупни 
приходи умање-
ни за наплаћене 
камате минус укупни 
расходи умањеи за 
плаћене камате)

(7-7411+8)-(4-
44+5) 85.803.235,54 3.189.385,36 88.992.620,90

1 2 3 4 5
VIII – УКУПНИ ФИ-
СКАЛНИ РЕЗУЛТАТ 
VI + (3.1-6.1)

(7+8)-
(4+5)+(92-62)

87.354.545,43 2.330.426,76 89.684.972,19

IX – НЕТО ФИНАН-
СИРАЊЕ (VIII-6.1)

(7+8)-
(4+5)+(92-

62)-61
87.354.545,43 878.437,20 88.232.982,63

Буџетски суфицит, као разлика између укупног износа 
текућих прихода и примања остварених по основу продаје 
нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхо-
да и издатака за набавку нефинансијске имовине износи 
89.744.320,15 динара.

Примарни суфицит, односно буџетски суфицит кориго-
ван за износ нето камате (разлика између укупног износа 
наплаћених камата и укупног износа плаћених камата) из-
носи 88.992.620,90 динара.

Укупни фискални резултат је буџетски суфицит кориго-
ван за нето разлику између примања по основу продаје фи-
нансијске имовине и набавке финансијске имовине и изно-
си 89.684.972,19 динара.

Нето финансирање је укупан фискални резултат ко-
ригован за отплату главнице по кредитима и износи 
88.232.982,63 динара.

Средства за пренос у наредну 2015. годину у износу 
102.733.000,26 динара представљају суфицит буџета коригован 
за отплату главнице по кредитима у износу 88.232.982,63 ди-
нара и увећан за пренета средства из ранијих година у износу 
14.500.017,63 динара. 

Члан 5.
Део оствареног вишка прихода и примања – суфицит у 

износу 59.395.307,73 динара, је наменски опредељен и пре-
носи се у наредну годину:

– наменска средства закупа, у износу 44.002.363,87 динара;
– средства добијена од Града Београда за: 
– рад Одсека за лична стања грађана (матичари) у изно-

су 99.054,55 динара;
– извршење решења комуналне инспекције у износу 

80.212,40 динара;
– извршење решења грађевинске инспекције (рушење) у 

износу 1.599.565,84 динара;
– финансирање програма општинског тела за координа-

цију безбедности саобраћаја на путевима градске општине 
Земун у износу 3.000.000,00 динара;

– средства добијена од Републике– Комесаријат за избе-
глице и миграције за:

– побољшање услова становања и живота за избегла и 
расељена лица за набавку 

– грађевинског материјала у износу 5.000.000,00 динара; 
– за програм интеграције избеглица и ИРЛ кроз дохо-

довне активности у износу 5.454.400,00 динара; 
– средства од продаје нефинансијске имовине у износу 

159.711,07 динара.
Део оствареног вишка прихода и примања – суфицит у 

износу 43.288.001,56 динара, ће се распоредити Одлуком о 
првом ребалансу буџета ГО Земун за 2015. годину и финан-
сијским плановима директних и индиректних корисника 
буџета.

Члан 6.
У Извештају о капиталним издацима и финансирању 

за 2014. годину (Образац 3) утврђенa су укупна примања 
у износу 1.965.729,48 динара и укупни издаци у износу 
11.283.993,84 динара. 
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Структура извора финансирања и издатака је:
Ек. класиф. Опис Износ

I – Примања
811 Примања од продаје непокретности 1.398.729,48
812 Примања од продаје покретних ствари 442.000,00
813 Примања од продаје осталих основних средстава 125.000,00

Укупна примања 1.965.729,48
II– Издаци

511 Зграде и грађевински објекти 6.102.663,22
512 Машине и опрема 3.669.933,10
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 1.451.989,56
621 Набавка домаће финансијске имовине 59.347,96

Укупни издаци 11.283.993,84
III Мањак примања ( I-II) 9.318.264,36

Члан 7.
У извештају о новчаним токовима у 2014. години 

(Образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у из-
носу 675.821.191,47 динара, укупни новчани одливи 

587.588.208,84 динара и салдо готовине на крају године у из-
носу 102.733.000,26 динара. 

Структура новчаних токова је:
Ек. класиф. Опис Износ

I – Новчани прилив
7 Текући приходи 673.855.461,99
8 Примања од продаје нефинансијске имовине 1.965.729,48

Укупни новчани прилив (7+8) 675.821.191,47
II – Новчани одлив

4 Текући расходи 576.304.275,00
5 Издаци за нефинансијску имовину 9.772.596,32
6 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске 

имовине
1.511.337,52

Укупни новчани одливи (4+5+6) 587.588.208,84
III -Вишак новчаних прилива ( I-II) 88.232.982,63
IV – Салдо готовине на почетку године 20.947.198,17
V – Кориговани приливи и примљена средства у обрачуну
VI – Кориговани одливи и исплаћена средства у 
обрачуну

6.447.180,54

Салдо готовине на крају године (IV+V-VI) 102.733.000,26

Члан 8.
У извештају о извршењу буџета за 2014. годину (Образац 5), утврђена је разлика у износу 88.232.982,63 динара, између 

укупних прихода и примања у износу 675.821.191,47 динара и укупних расхода и издатака у износу 587.588.208,84 динара.
Структура прихода и примања:

Ек. кл Приходи и примања Република Општине града ООСО Донације Остало Укупно
71 Порези 469.988.751,71 469.988.751,71
73 Донације и трансфери 8.133.875,40 19.369.556,52 27.503.431,92
74 Други приходи 174.441.300,18 700.000,00 175.141.300,18
77 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 1.221.978,18 1.221.978,18
7 Текући приходи 645.652.030,07 8.833.875,40 19.369.556,52 673.855.461,99

81 Примања од продаје основних средстава 1.965.729,48 1.965.729,48
8 Примања од продаје нефинансијске имовине 1.965.729,48 1.965.729,48

Укупни приходи и примања 645.652.030,07 8.833.875,40 21.335.286,00 675.821.191,47

Структура расхода и издатака:
Ек.кл Расходи и издаци Република Општине града ООСО Донације Остало Укупно

41 Расходи за запослене 323.961.232,55 478.808,02 324.440.040,57
42 Коришћење услуга и роба 96.851.496,47 1.869.954,40 6.423.630,75 105.145.081,62
44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 858.958,60 858.958,60
46 Донације, дотације и трансфери 13.511.244,34 13.511.244,34
47 Социјално осигурање и социјална заштита 31.244.239,78 6.963.921,00 6.635.740,60 44.843.901,38
48 Остали расходи 87.505.048,49 87.505.048,49
4 Укупни текући расходи 553.073.261,63 8.833.875,40 14.397.137,97 576.304.275,00

51 Основна средства 5.164.875,05 4.607.721,27 9.772.596,32
5 Издаци на нефинансијску имовину 5.164.875,05 4.607.721,27 9.772.596,32

61 Отплата главнице 1.451.989,56 1.451.989,56
62 Набавка фин.имовине 59.347,96 59.347,96
6 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске 

имовине
59.347,96 1.451.989,56 1.511.337,52

Укупни расходи и издаци 558.297.484,64 8.833.875,40 20.456.848,80 587.588.208,84

Члан 9.
Укупно остварени текући приходи и примања буџета 

Градске општине Земун за 2014. годину износе 675.821.191,47 
динара, и састоје се од следећих прихода и примања:

1. Приходи текуће године 556.875.200,62
2. Наменски приход од закупа 87.554.851,27
3. Приходи из буџета Града за посебне намене 

– за рад Одсека за лична стања грађана (матичари) 2.064.190,00
– за спровођење избора 883.200,00 
– за трошкове извршења решења грађевинске инспекције 
500.000,00 
– за финансирање програма општинског тела за координацију 
безбедности саобраћаја на путевима градске општине Земун 
3.000.000,00 

6.447.390,00

4. Приходи из буџета Републике за посебне намене 
5.1 Комесаријат за избеглице и миграције
– за исплату једнократних помоћи и трошкова сахране избе-
глих, прогнаних и интерно расељених лица 1.697.196,00
– за исплату једнократних помоћи за огрев 374.962,50 
– за набавку грађевинског материјала 5. 000.000,00
– за програм интеграције избеглица кроз доходовне активности 
5.454.400,00 
5.2 Национална служба за запошљавање
– пројекат јавни рад „Online”именик 395.608,02 

12.922.166,52

5. Донације од међународних организација 8.133.875,40

6. Добровољни трансфери од физичких и правних лица 700.000,00

7. Примања од продаје нефинансијске имовине 1.965.729,48

8. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне 
године

1.221.978,18
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Члан 10.
Планирани и остварени приходи и примања по врста-

ма и планирани и извршени расходи и издаци по основним 
наменама исказани су у табеларном прегледу:

Опис

Шифра 
еко-

номске 
класифи-

кације

План
износ 

у динарима

Извршење
I – XII

2014.године
%

1 2 3 4 5(4/3)
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИ-
МАЊА

655.197.936,79 675.821.191,47 103,15

1. Порези 71 451.096.530,00 469.988.751,71 104,19
1.1. Порез на зараде 711 318.779.655,00 323.371.324,22 101,44
 1.2. Порез на приход од 
пољопривреде и шумарства

711 -44.646,90

 1.3. Порез на доходак, добит и 
капиталне добитке – земљиште

711 2.928.600,00 1.595.250,24 54,47

1.4. Самодоприноси 711 1.719,00 20.880,44 1.214,69
1.5. Порез на имовину 713 129.386.556,00 145.045.943,71 112,10
2. Донације и трансфери 73 24.575.469,42 27.503.431,92 111,91
 2.1 Донације од међународних 
организација – пројекат „Помоћ у 
грађевинском материјалу за 
 избеглице и интерно расељена 
лица у Земуну”

732 8.133.875,40 8.133.875,40 100,00

 2.2. Трансфери од других нивоа 
власти – Трезор РС Комесаријат 
РС – једнократне помоћи

733 1.435.000,00 1.435.000,00 100,00

 2.3. Трансфери од других нивоа 
власти – Трезор РС – Комесаријат 
РС – трошкови сахране

733 262.196,00 262.196,00 100,00

 2.4. Трансфери од других нивоа 
власти – Трезор РС – Комесаријат 
РС – помоћ огрев

733 375.000,00 374.962,50 99,99

 2.5. Трансфери од других нивоа 
власти – Трезор РС – Комесаријат 
РС – грађ. материјал

733 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00

 2.6. Трансфери од других нивоа 
власти – Трезор РС – Комесаријат 
РС – програм интеграције избе-
глица кроз доходовне активности 

733
5.454.400,00 5.454.400,00 100,00

 2.7. Трансфери од других нивоа 
власти – Трезор РС – НСЗ за 
јавни рад „On line”именик

733
395.608,02 395.608,02 100,00

 2.8. Трансфери од других нивоа 
власти – Трезор Града за рад 
матичара

733
2.064.190,00 2.064.190,00 100,00

 2.9. Трансфери од других нивоа 
власти – Трезор Града – накнада 
за рад бирачких одбора 

733
955.200,00 883.200,00 92,46

 2.10. Трансфери од других нивоа 
власти – Трезор Града – трошко-
ви рушења 

733
500.000,00 500.000,00 100,00

 2.11. Трансфери од других нивоа 
власти – Трезор Града – за про-
грам општинског тела за коорди-
нацију безбедности саобраћаја на 
путевима ГО Земун 

733
3.000.000,00

3. Други приходи 74 177.528.284,00 175.141.300,18 98,66
3.1. Камате 741 500.000,00 1.610.657,85 322,13
3.2. Приход од давања у закуп 
 – за обавезу измирења ПДВ-а 
план 31.500.000,00 остварење 
30.567.910,08 
 – нето закуп план 54.977.554,00
 остварење 56.986.941,19 

742

86.477.554,00 87.554.851,27 101,25

3.3. Приход од продаје добара 
и услуга ЈП „Пословни простор 
Земун” 

742 82.160.000,00 80.742.799,57 98,28

3.4. Општинске административне 
таксе

742 2.100.000,00 2.210.981,00 105,28

3.5. Приходи које својом делатно-
шћу остваре органи

742 1.200.000,00 1.365.859,02 113,82

3.6.. Приходи од новчаних казни 743 400.000,00 407.700,00 101,93
3.7. Приходи од мандатних казни 743 400.000,00 242.500,00 60,63
3.8. Добровољни трансф. од 
физичких и правних лица

744 700.000,00 700.000,00 100,00

1 2 3 4 5(4/3)
3.9. Остали приходи у корист 
нивоа општине 

745 3.590.730,00 305.951,47 8,52

4. Меморандумске ставке за 
рефунд. расхода

77 1.221.978,18

4.1.Меморандумске ставке за ре-
фундацију расхода из претходне 
године

772 1.221.978,18

5. Примања од продаје основних 
средстава

81 1.997.653,37 1.965.729,48 98,40

5.1 Примања од продаје не-
покретности у корист нивоа 
 општине 

811 165.730,96 166.401,96 100,40

5.2. Примања од продаје основ-
них средстава – средства остваре-
на од откупа станова

811 1.207.922,41 1.232.327,52 102.02

5.3. Примања од продаје 
покретних ствари у корист нивоа 
општине

812 446.000,00 389.000,00 87,22

5.4. Примања од продаје 
покретних ствари у корист нивоа 
општине – ЈП „Пословни простор 
Земун”

812 53.000,00 53.000,00 100,00

5.5. Примање од продаје осталих 
основних средстава у корист 
нивоа општине– ЈП „Пословни 
простор Земун”

813 125.000,00 125.000,00 100,00

ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА 
СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ 
ГОДИНЕ (класа 3, извор финан-
сирања 10, 13, 15)

3 14.500,017,63 14.500,017,63 100,00

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 669.697.954,42 587.588.208,84 87,74
I. Текући расходи 4 622.909.679,28 576.304.275,00 92,52
 1. Расходи за запослене 41 332.585.670,93 324.440.040,57 97,55
 1.1. Плате, додаци и накнаде 
запосленима

411 268.874.152,62 263.035.951,77 97,83

 1.2. Социјални доприноси на 
терет послодавца

412 48.052.418,23 47.103.922,62 98,03

 1.3. Социјална давања запосле-
нима

414 5.137.832,00 4.545.645,48 88,47

 1.4. Накнаде трошкова за 
запослене

415 8.240.000,00 7.485.165,94 90,84

 1.5. Награде запосленима и 
остали посебни расходи

416 2.281.268,08 2.269.354,76 99,48

 2. Коришћење роба и услуга 42 116.557.203,05 105.145.081,62 90,21
 2.1. Стални трошкови 421 30.705.128,21 28.457.862,25 92,68
 2.2. Трошкови путовања 422 924.900,00 707.343,41 76,48
 2.3. Услуге по уговору 423 53.737.950,66 51.017.243,42 94,94
 2.4. Специјализоване услуге 424 3.372.180,76 1.585.919,16 47,03
 2.5. Текуће поправке и одржавање 425 17.669.040,96 13.629.583,36 77,14
 2.6. Материјал 426 10.148.002,46 9.747.130,02 96,05
 3.Отплата камата 44 932.013,00 858.958,60 92,16
 3.1. Отплата домаћих камата 441 210.000,00 194.358,45 92,55
 3.2. Пратећи трошкови заду-
живања

444 722.013,00 664.600,15 92,05

 4.Трансфери осталим нивоима 
власти

46 16.614.987,17 13.511.244,34 81,32

 4.1. Трансфери осталим нивоима 
власти

463 5.985.880,00 3.221.911,36 53,83

 4.2. Остале дотације и трансфери 465 10.629.107,17 10.289.332,98 96,80
 5.Социјална заштита из буџета 47 61.142.213,96 44.843.901,38 73,34
 5.1. Накнаде за социјалну зашти-
ту из буџета

472 61.142.213,96 44.843.901,38 73,34

 6. Остали расходи 48 91.359.679,17 87.505.048,49 95,78
 6.1. Донације невладиним орга-
низацијама

481 2.511.717,00 2.480.716,00 98,77

 6.2. Порези, обавезне таксе и 
казне

482 74.599.000,00 70.919.788,31 95,07

 6.3. Новчане казне и пенали по 
решењу судова

483 14.248.962,17 14.104.544,18 98,99

 7.Средства резерве 49 3.717.912,00
 7.1. Стална резерва 499 100.000,00
 7.2. Текућа резерва 499 3.617.912,00
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1 2 3 4 5(4/3)
II. Издаци за нефинансијску 
имовину

5 45.154.768,91 9.772.596,32 21,64

 1. Основна средства 51 45.154.768,91 9.772.596,32 21,64
 1.1. Зграде и грађевински објекти 511 15.670.000,00 6.102.663,22 38,94
 1.2. Машине и опрема 512 14.472.846,91 3.669.933,10 25,36
 1.3. Нематеријална имовина 515 15.011.922,00
III. Издаци за отплату главн.и 
наб. фин. имовине

6 1.633.506,23 1.511.337,52 92,53

 1. Отплата главнице 61 1.573.506,23 1.451.989,56 92,28
1.1. Oтплата главнице домаћим 
кредиторима

611 1.573.506,23 1.451.989,56 92,28

 2. Набавка финансијске имовине 62 60.000,00 59.347,96 98,91
 2.1. Набавка домаће финансијске 
имовине

621 60.000,00 59.347,96 98,91

Члан 11.
Стање Консолидованог рачуна трезора директних и ин-

директних корисника буџета Градске општине Земун на дан 
31. децембра 2014. године износи 102.733.000,26 динара:

– Градска општина Земун – Из-
вршење буџета 92.278.600,26 динара 
– Градска општина Земун –Ак-
тивности Комесаријата 

10.454.400,00 динара 
за избеглице и миграције

– ЈП „Пословни простор Земун” 0,00 динара 

Стање на рачуну ЈП „Пословни простор Земун” – депо-
зит закуп пословног простора износи 6.497.465,35 динара.

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 12. 
Укупно планирани и извршени расходи и издаци на терет остварених прихода и примања у буџету Градске општине 

Земун, по корисницима средстава – носиоцима раздела, као и ближим наменама – позиције, износе:

Раз
део Глава Функ

ција
Екон

класи.
Изв
фин  РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ЗА 2014. год. 
ОДЛУКА О БУЏЕТУ

ИЗВРШЕЊЕ ЗА ПЕРИОД 
I – XII 2014. год. 

Средства из 
извора 01

Средства из
осталих 
извора

Укупна
средства

Средства из 
извора 01

Средства из
осталих извора

Укупна
средства %

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

1 1,01 СКУПШТИНА

110 Извршни и законодавни органи

411 Плате додаци и накнаде запослених  5.884.846,07  5.884.846,07  5.649.920,30  5.649.920,30 96,01

412 Социјални доприноси на терет 
послодавца

 1.079.387,43  1.079.387,43  1.011.335,65  1.011.335,65 93,70

414 Социјална давања запосленима  243.832,00  243.832,00  243.831,42  243.831,42 100,00

415 Накнаде трошкова за запослене  102.500,00  102.500,00  93.699,63  93.699,63 91,41

423 Услуге по уговору  1.848,00  1.848,00  1.848,00  1.848,00 100,00

426 Материјал  30.000,00  30.000,00  23.432,23  23.432,23 78,11

465 Остале дотације и трансфери  135.766,50  135.766,50  66.112,95  66.112,95 48,70

481 Дотације невладиним организацијама  550.000,00  550.000,00  518.999,00  518.999,00 94,36

Извори финансирања за функцију 110

01 Приход из буџета  8.028.180,00  8.028.180,00  7.609.179,18  7.609.179,18 94,78

Укупно за функцију 110  8.028.180,00  –  8.028.180,00  7.609.179,18  –  7.609.179,18 94,78

Извори финансирања 

01 Приход из буџета  8.028.180,00  8.028.180,00  7.609.179,18  7.609.179,18 94,78

УКУПНО СКУПШТИНА  8.028.180,00  8.028.180,00  7.609.179,18  7.609.179,18 94,78

1,02 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ

110 Извршни и законодавни органи

411 Плате додаци и накнаде запослених  21.403.765,62  21.403.765,62  21.227.866,55  21.227.866,55 99,18

412 Социјални доприноси на терет 
послодавца

 3.846.974,04  3.846.974,04  3.799.788,00  3.799.788,00 98,77

415 Накнаде трошкова за запослене  420.000,00  420.000,00  392.909,56  392.909,56 93,55

421 Стални трошкови  277.164,24  277.164,24  277.164,24  277.164,24 100,00

423 Услуге по уговору  5.134.323,05  192.835,76  5.327.158,81  4.618.630,48  192.835,76  4.811.466,24 90,32

424 Специјализоване услуге  100.000,00  100.000,00  96.048,00  96.048,00 96,05

426 Материјал  155.000,00  230.000,00  385.000,00  143.486,61  230.000,00  373.486,61 97,01

465 Остале дотације и трансфери  349.260,34  349.260,34  170.517,93  170.517,93 48,82

481 Дотације невладиним организацијама  261.717,00  261.717,00  261.717,00  261.717,00 100,00

499 Средства резерви  3.717.912,00  –  3.717.912,00  –  – 

Средства резерви – Стална  100.000,00  100.000,00  – 

Средства резерви – Текућа  3.617.912,00  3.617.912,00  – 

Извори финансирања за функцију 110
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

01 Приход из буџета  35.388.952,05  35.388.952,05  30.710.964,13  30.710.964,13 86,78

08 Добровољни трансфери од физичких 
и правних лица

 700.000,00  700.000,00  700.000,00  700.000,00 100,00

Укупно за функцију 110  35.388.952,05  700.000,00  36.088.952,05  30.710.964,13  700.000,00  31.410.964,13 87,04

Извори финансирања

01 Приход из буџета  35.388.952,05  35.388.952,05  30.710.964,13  30.710.964,13 86,78

08 Добровољни трансфери од физичких 
и правних лица

 700.000,00  700.000,00  700.000,00  700.000,00 100,00

УКУПНО ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
И ВЕЋЕ

 35.388.952,05  700.000,00  36.088.952,05  30.710.964,13  700.000,00  31.410.964,13  87,04 

2 УПРАВА

090 Социјална заштита некласификована 
на другом месту

423 Услуге по уговору  1.055.428,85  1.055.428,85  –  1.055.428,85  1.055.428,85 100,00

Донације од међународних органи-
зација

 1.055.428,85  1.055.428,85  1.055.428,85  1.055.428,85 100,00

472 Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета

 4.520.000,00  21.189.928,40  25.709.928,40  2.013.706,45  3.746.955,04  5.760.661,49 22,41

Управа  3.080.000,00  3.080.000,00  1.346.761,57  1.346.761,57 43,73

Комесаријат  1.440.000,00  14.226.007,40  15.666.007,40  666.944,88  3.746.955,04  4.413.899,92 28,18

Донације од међународних органи-
зација

 6.963.921,00  6.963.921,00  6.963.921,00  6.963.921,00 100,00

481 Дотације невладиним организацијама  150.000,00  150.000,00  150.000,00  150.000,00 100,00

Надлежности  150.000,00  150.000,00  150.000,00  150.000,00 100,00

Извори финансирања за функцију 090

01 Приход из буџета  4.670.000,00  4.670.000,00  2.163.706,45  2.163.706,45 46,33

06 Донације од међународних органи-
зација 

 8.019.349,85  8.019.349,85  8.019.349,85  8.019.349,85 100,00

07 Трансфери од других нивоа власти  12.526.596,00  12.526.596,00  2.072.158,50  2.072.158,50 16,54

13 Пренета средства  1.699.411,40  1.699.411,40  1.674.796,54  1.674.796,54 98,55

Укупно за функцију 090  4.670.000,00  22.245.357,25  26.915.357,25  2.163.706,45  11.766.304,89  13.930.011,34 51,75

130 Опште услуге

Управа

411 Плате, додаци и накнаде за запослене  187.759.515,16  329.184,09  188.088.699,25  185.373.286,14  329.184,09  185.702.470,23 98,73

412 Социјални доприноси на терет 
послодавца

 33.492.153,06  58.923,93  33.551.076,99  33.202.305,87  58.923,93  33.261.229,80 99,14

414 Социјална давања запосленима  3.454.000,00  3.454.000,00  2.999.861,55  2.999.861,55 86,85

415 Накнаде трошкова за запослене  6.200.000,00  7.500,00  6.207.500,00  5.695.386,48  7.500,00  5.702.886,48 91,87

416 Награде запосленима и остали посеб-
ни расходи

 1.623.068,08  83.200,00  1.706.268,08  1.623.068,08  83.200,00  1.706.268,08 100,00

421 Стални трошкови  20.131.870,70  1.177.663,27  21.309.533,97  18.674.497,20  1.177.663,27  19.852.160,47 93,16

Управа  20.131.870,70  1.177.663,27  21.309.533,97  18.674.497,20  1.177.663,27  19.852.160,47 93,16

422 Трошкови путовања  272.000,00  10.000,00  282.000,00  217.224,00  4.500,00  221.724,00 78,63

Управа  272.000,00  10.000,00  282.000,00  217.224,00  4.500,00  221.724,00 78,63

423 Услуге по уговору  40.288.287,00  1.044.228,00  41.332.515,00  38.281.045,41  961.328,00  39.242.373,41 94,94

Управа  40.288.287,00  888.128,00  41.176.415,00  38.281.045,41  816.128,00  39.097.173,41 94,95

Матичари  156.100,00  156.100,00  145.200,00  145.200,00 93,02

424 Специјализоване услуге  114.100,00  3.048.080,76  3.162.180,76  56.926,64  1.368.302,52  1.425.229,16 45,07

425 Текуће поправке и одржавање  5.715.000,00  15.000,00  5.730.000,00  2.433.293,46  –  2.433.293,46 42,47

Управа  1.715.000,00  1.715.000,00  1.380.223,46  1.380.223,46 80,48

Матичари  15.000,00  15.000,00  – 0,00

Приход од закупа  4.000.000,00  4.000.000,00  1.053.070,00  1.053.070,00 26,33

426 Материјал  6.344.560,00  1.103.442,46  7.448.002,46  6.150.137,40  1.102.476,91  7.252.614,31 97,38

Управа  6.344.560,00  98.397,55  6.442.957,55  6.150.137,40  98.397,55  6.248.534,95 96,98

Матичари  1.005.044,91  1.005.044,91  1.004.079,36  1.004.079,36 99,90

465 Остале дотације и трансфери  1.698.331,78  1.698.331,78  1.698.331,78  1.698.331,78 100,00

482 Порези, обавезне таксе, казне и 
пенали

 945.000,00  945.000,00  848.879,25  848.879,25 89,83

511 Зграде и грађевински објекти  8.000.000,00  2.000.000,00  10.000.000,00  4.002.663,22  2.000.000,00  6.002.663,22 60,03

Примања од продаје нефинансијске 
имовине

 2.000.000,00  2.000.000,00  2.000.000,00  2.000.000,00 100,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Приход од закупа  8.000.000,00  8.000.000,00  4.002.663,22  4.002.663,22 50,03

512 Машине и опрема  11.510.476,64  2.454.370,27  13.964.846,91  737.066,53  2.443.573,27  3.180.639,80 22,78

Примања од продаје нефинансијске 
имовине

 606.990,00  606.990,00  598.702,00  598.702,00 98,63

Приход од закупа  11.510.476,64  485.630,99  11.996.107,63  737.066,53  485.630,99  1.222.697,52 10,19

Матичари  750.200,00  750.200,00  747.691,00  747.691,00 99,67

Добровољни трансфер од физичких и 
правних лица

 611.549,28  611.549,28  611.549,28  611.549,28 100,00

515 Нематеријална имовина  15.011.922,00  15.011.922,00  –  – 

Приход од закупа  15.011.922,00  15.011.922,00  – 

Извори финансирања за функцију 130

01 Приход из буџета  304.037.885,78  304.037.885,78  296.201.173,26  296.201.173,26 97,42

01 Приход из буџета – наменски приход 
– закуп

 38.522.398,64  38.522.398,64  5.792.799,75  5.792.799,75 15,04

06 Донације од међународних органи-
зација

 114.525,55  114.525,55  114.525,55  114.525,55 100,00

07 Трансфери од других нивоа власти  3.914.998,02  3.914.998,02  3.308.123,47  3.308.123,47 84,50

09 Примања од продаје нефинансијске 
имовине

 596.000,00  596.000,00  587.712,00  587.712,00 98,61

13 Пренета средства  6.706.069,21  6.706.069,21  5.526.290,97  5.526.290,97 82,41

Укупно за функцију 130  342.560.284,42  11.331.592,78  353.891.877,20  301.993.973,01  9.536.651,99  311.530.625,00 88,03

160 Опште јавне услуге некл. на другом 
месту 

Месне заједнице

411 Плате, додаци и накнаде за запослене  5.006.074,14  5.006.074,14  4.896.348,54  4.896.348,54 97,81

412 Социјални доприноси на терет 
послодавца

 897.137,28  897.137,28  876.446,30  876.446,30 97,69

415 Накнаде трошкова за запослене  270.000,00  270.000,00  209.538,14  209.538,14 77,61

421 Стални трошкови  1.133.000,00  1.133.000,00  1.081.048,89  1.081.048,89 95,41

425 Текуће поправке и одржавање  30.000,00  30.000,00  17.340,00  17.340,00 57,80

426 Материјал  120.000,00  120.000,00  114.204,37  114.204,37 95,17

465 Остале дотације и трансфери  51.788,58  51.788,58  51.788,58  51.788,58 100,00

Извори финансирања за функцију 160

01 Приход из буџета  7.508.000,00  –  7.508.000,00  7.246.714,82  –  7.246.714,82 96,52

Укупно за функцију 160  7.508.000,00  –  7.508.000,00  7.246.714,82  –  7.246.714,82 96,52

170 Трансакције јавног дуга

Распоређена примања од продаје 
нефинансијске имовине

441 Отплата домаћих камата  210.000,00  210.000,00  194.358,45  194.358,45 92,55

444 Пратећи трошкови задуживања  722.013,00  722.013,00  664.600,15  664.600,15 92,05

611 Отплата главнице домаћим креди-
торима

 1.573.506,23  1.573.506,23  1.451.989,56  1.451.989,56 92,28

Извори финансирања за функцију 170

09 Примања од продаје нефинансијске 
имовине

 1.223.653,37  1.223.653,37  1.029.082,30  1.029.082,30 84,10

13 Пренета средства  1.281.865,86  1.281.865,86  1.281.865,86  1.281.865,86 100,00

Укупно за функцију 170  –  2.505.519,23  2.505.519,23  –  2.310.948,16  2.310.948,16 92,23

330 Судови 

Јавно правобранилаштво градске 
општине Земун 

411 Плате, додаци и накнаде за запослене  7.936.438,48  7.936.438,48  7.648.797,89  7.648.797,89 96,38

412 Социјални доприноси на терет 
послодавца

 1.418.622,50  1.418.622,50  1.369.134,86  1.369.134,86 96,51

415 Накнаде трошкова за запослене  190.000,00  190.000,00  168.809,99  168.809,99 88,85

422 Трошкови путовања  160.900,00  160.900,00  139.972,00  139.972,00 86,99

426 Материјал  60.000,00  60.000,00  42.513,41  42.513,41 70,86

465 Остале дотације и трансфери  74.939,02  74.939,02  74.939,02  74.939,02 100,00

483 Новчане казне и пенали по решењу 
судова

 11.338.962,17  11.338.962,17  11.338.962,17  11.338.962,17 100,00

Извори финансирања за функцију 330

01 Приход из буџета  21.179.862,17  –  21.179.862,17  20.783.129,34  –  20.783.129,34 98,13
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Укупно за функцију 330  21.179.862,17  –  21.179.862,17  20.783.129,34  –  20.783.129,34 98,13

473 Туризам

465 Остале дотације и трансфери  8.233.000,00  –  8.233.000,00  7.893.225,81  –  7.893.225,81 95,87

Надлежности  8.233.000,00  8.233.000,00  7.893.225,81  7.893.225,81 95,87

Извори финансирања за функцију 473

01 Приход из буџета  8.233.000,00  –  8.233.000,00  7.893.225,81  –  7.893.225,81 95,87

Укупно за функцију 473  8.233.000,00  –  8.233.000,00  7.893.225,81  –  7.893.225,81 95,87

620 Развој заједнице

422 Трошкови путовања  42.000,00  –  42.000,00  42.000,00  42.000,00 100,00

Надлежности  42.000,00  42.000,00  42.000,00  42.000,00 100,00

425 Текуће поправке и одржавање  5.985.155,36  1.923.885,60  7.909.040,96  5.793.739,20  1.923.885,60  7.717.624,80 97,58

Надлежности  700.000,00  1.923.885,60  2.623.885,60  698.790,84  1.923.885,60  2.622.676,44 99,95

Приход од закупа  5.285.155,36  5.285.155,36  5.094.948,36  5.094.948,36 96,40

511 Зграде и грађевински објекти  5.670.000,00  –  5.670.000,00  100.000,00  100.000,00 1,76

Приход од закупа  5.670.000,00  5.670.000,00  100.000,00  100.000,00 1,76

Извори финансирања за функцију 620

01 Приход из буџета  742.000,00  742.000,00  740.790,84  740.790,84 99,84

01 Приход из буџета – наменски приход 
– закуп

 10.955.155,36  10.955.155,36  5.194.948,36  5.194.948,36 47,42

13 Пренета средства  1.923.885,60  1.923.885,60  1.923.885,60  1.923.885,60 100,00

Укупно за функцију 620  11.697.155,36  1.923.885,60  13.621.040,96  5.935.739,20  1.923.885,60  7.859.624,80 57,70

860 Рекреација, спорт, култура и вере

481 Дотације невладиним организацијама  1.050.000,00  –  1.050.000,00  1.050.000,00  –  1.050.000,00 100,00

Надлежности  1.050.000,00  1.050.000,00  1.050.000,00  1.050.000,00 100,00

Извори финансирања за функцију 860

01 Приход из буџета  1.050.000,00  –  1.050.000,00  1.050.000,00  –  1.050.000,00 100,00

Укупно за функцију 860  1.050.000,00  –  1.050.000,00  1.050.000,00  –  1.050.000,00 100,00

912 Основно образовање

422 Трошкови путовања  200.000,00  –  200.000,00  83.642,41  –  83.642,41 41,82

Надлежности  200.000,00  200.000,00  83.642,41  83.642,41 41,82

425 Текуће поправке и одржавање  500.000,00  –  500.000,00  357.600,00  –  357.600,00 71,52

Надлежности  500.000,00  500.000,00  357.600,00  357.600,00 71,52

463 Трансфери осталим нивоима власти  5.985.880,00  –  5.985.880,00  3.221.911,36  –  3.221.911,36 53,83

Надлежности  485.880,00  485.880,00  485.880,00  485.880,00 100,00

Приход од закупа  5.500.000,00  5.500.000,00  2.736.031,36  2.736.031,36 49,75

472 Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета

 891.000,00  –  891.000,00  891.000,00  –  891.000,00 100,00

Надлежности  891.000,00  891.000,00  891.000,00  891.000,00 100,00

Извори финансирања за функцију 912

01 Приход из буџета  2.076.880,00  2.076.880,00  1.818.122,41  1.818.122,41 87,54

01 Приход из буџета – наменски приход 
– закуп

 5.500.000,00  5.500.000,00  2.736.031,36  2.736.031,36 49,75

Укупно за функцију 912  7.576.880,00  7.576.880,00  1.818.122,41  1.818.122,41 24,00

920 Средње образовање

472 Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета

 402.500,00  402.500,00  402.500,00  402.500,00 100,00

Надлежности  402.500,00  402.500,00  402.500,00  402.500,00 100,00

Извори финансирања за 
функцију 920

01 Приход из буџета  402.500,00  402.500,00  402.500,00  402.500,00 100,00

Укупно за функцију 920  402.500,00  –  402.500,00  402.500,00  –  402.500,00 100,00

960 Помоћне услуге образовању

472 Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета

 31.250.000,00  2.888.785,56  34.138.785,56  27.937.033,33  2.888.785,56  30.825.818,89 90,30

Надлежности  31.250.000,00  2.888.785,56  34.138.785,56  27.937.033,33  2.888.785,56  30.825.818,89 90,30

Извори финансирања за функцију 960

01 Приход из буџета  31.250.000,00  31.250.000,00  27.937.033,33  27.937.033,33 89,40

13 Пренета средства  2.888.785,56  2.888.785,56  2.888.785,56  2.888.785,56 100,00

Укупно за функцију 960  31.250.000,00  2.888.785,56  34.138.785,56  27.937.033,33  2.888.785,56  30.825.818,89 90,30
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Извори финансирања

01 Приход из буџета  381.150.127,95  381.150.127,95  366.236.396,26  366.236.396,26 96,09

01 Приход из буџета – наменски приход 
– закуп

 54.977.554,00  54.977.554,00  13.723.779,47  13.723.779,47 24,96

06 Донације од међународних органи-
зација

 8.133.875,40  8.133.875,40  8.133.875,40  8.133.875,40 100,00

07 Трансфери од других нивоа власти  16.441.594,02  16.441.594,02  5.380.281,97  5.380.281,97 32,72

09 Примања од продаје нефинансијске 
имовине 

 1.819.653,37  1.819.653,37  1.616.794,30  1.616.794,30 88,85

13 Пренета средства  14.500.017,63  14.500.017,63  13.295.624,53  13.295.624,53 91,69

УКУПНО УПРАВА  436.127.681,95  40.895.140,42  477.022.822,37  379.960.175,73  28.426.576,20  408.386.751,93 85,61

3 ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЗЕМУН“

410 Општи економски и комерцијални 
посл.и посл. по питању рада

411 Плате, додаци и накнаде за запослене  40.343.645,44  40.343.645,44  37.910.548,26  37.910.548,26 93,97

412 Социјални доприноси на терет 
послодавца

 7.221.507,65  7.221.507,65  6.785.988,01  6.785.988,01 93,97

414 Социјална давања запосленима  1.440.000,00  1.440.000,00  1.301.952,51  1.301.952,51 90,41

415 Накнаде трошкова за запослене  1.050.000,00  1.050.000,00  917.322,14  917.322,14 87,36

416 Награде запосленима и остали посеб-
ни расходи

 575.000,00  575.000,00  563.086,68  563.086,68 97,93

421 Стални трошкови  7.985.430,00  7.985.430,00  7.247.488,65  7.247.488,65 90,76

422 Трошкови путовања  240.000,00  240.000,00  220.005,00  220.005,00 91,67

423 Услуге по уговору  6.021.000,00  –  6.021.000,00  5.906.126,92  –  5.906.126,92 98,09

Одлука о обиму  1.996.000,00  1.996.000,00  1.978.317,99  1.978.317,99 99,11

Индиректни корисник  4.025.000,00  4.025.000,00  3.927.808,93  3.927.808,93 97,59

424 Специјализоване услуге  110.000,00  110.000,00  64.642,00  64.642,00 58,77

425 Текуће поправке и одржавање  3.500.000,00  –  3.500.000,00  3.103.725,10  –  3.103.725,10 88,68

Одлука о обиму  2.000.000,00  2.000.000,00  1.978.152,00  1.978.152,00 98,91

Индиректни корисник  1.500.000,00  1.500.000,00  1.125.573,10  1.125.573,10 75,04

426 Материјал  2.105.000,00  2.105.000,00  1.940.879,09  1.940.879,09 92,20

465 Остале дотације и трансфери  334.416,91  334.416,91  334.416,91  334.416,91 100,00

481 Дотације невладиним организацијама  500.000,00  500.000,00  500.000,00  500.000,00 100,00

482 Порези, обавезне таксе, казне и 
пенали

 73.654.000,00  –  73.654.000,00  70.070.909,06  –  70.070.909,06 95,14

Одлука о обиму  62.224.000,00  62.224.000,00  60.268.724,46  60.268.724,46 96,86

Индиректни корисник  11.430.000,00  11.430.000,00  9.802.184,60  9.802.184,60 85,76

483 Новчане казне и пенали по решењу 
судова

 2.910.000,00  2.910.000,00  2.765.582,01  2.765.582,01 95,04

512 Машине и опрема  330.000,00  178.000,00  508.000,00  325.145,30  164.148,00  489.293,30 96,32

621 Набавка домаће финансијске имовине  60.000,00  60.000,00  59.347,96  59.347,96 98,91

Извори финансирања за функцију 410

01 Приход из буџета – Одлука о обиму  34.928.000,00  34.928.000,00  34.130.824,12  34.130.824,12 97,72

01 Приход из буџета – наменски приход 
– закуп

 31.292.000,00  31.292.000,00  30.094.370,33  30.094.370,33 96,17

01 Приход из буџета – индиректни 
корисник

 82.160.000,00  82.160.000,00  75.791.971,15  75.791.971,15 92,25

09 Примања од продаје нефинансијске 
имовине 

 178.000,00  178.000,00  164.148,00  164.148,00 92,22

Укупно за функцију 410  148.380.000,00  178.000,00  148.558.000,00  140.017.165,60  164.148,00  140.181.313,60 94,36

Извори финансирања за раздео 3

01 Приход из буџета – Одлука о обиму  34.928.000,00  34.928.000,00  34.130.824,12  34.130.824,12 97,72

01 Приход из буџета – наменски приход 
– закуп

 31.292.000,00  31.292.000,00  30.094.370,33  30.094.370,33 96,17

01 Приход из буџета – индиректни 
корисник

 82.160.000,00  82.160.000,00  75.791.971,15  75.791.971,15 92,25

09 Примања од продаје нефинансијске 
имовине 

 178.000,00  178.000,00  164.148,00  164.148,00 92,22

УКУПНО ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОС-
ТОР ЗЕМУН“

 148.380.000,00  178.000,00  148.558.000,00  140.017.165,60  164.148,00  140.181.313,60 94,36

Извори финансирања укупних средстава

01 Приход из буџета – Одлука о обиму  459.495.260,00  459.495.260,00  438.687.363,69  438.687.363,69 95,47
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01 Приход из буџета – индиректни 
корисник

 82.160.000,00  82.160.000,00  75.791.971,15  75.791.971,15 92,25

01 Приход из буџета – наменски приход 
– закуп

 86.269.554,00  86.269.554,00  43.818.149,80  43.818.149,80 50,79

06 Донације од међународних органи-
зација 

 8.133.875,40  8.133.875,40  8.133.875,40  8.133.875,40 100,00

07 Трансфери од других нивоа власти  16.441.594,02  16.441.594,02  5.380.281,97  5.380.281,97 32,72

08 Добровољни трансфери од физичких 
и правних лица

 700.000,00  700.000,00  700.000,00  700.000,00 100,00

09 Примања од продаје нефинансијске 
имовине 

 1.997.653,37  1.997.653,37  1.780.942,30  1.780.942,30 89,15

13 Пренета средства  14.500.017,63  14.500.017,63  13.295.624,53  13.295.624,53 91,69

УКУПНА СРЕДСТВА  627.924.814,00  41.773.140,42  669.697.954,42  558.297.484,64  29.290.724,20  587.588.208,84 87,74

III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.
Садржај завршног рачуна буџета Градске општине Зе-

мун за 2014. годину чине консолидовани обрасци од 1–5, а 
односе се на:

1 – Биланс стања (Образац 1);
2 – Биланс прихода и расхода (Образац 2);
3 – Извештај о капиталним издацима и примањима 

(Образац 3);
4 – Извештај о новчаним токовима (Образац 4);
5 – Извештај о извршењу буџета – (Образац 5);
и посебни прилози са додатним напоменама, обја-

шњењима и образложењима, Прилози 1–4:
1 – Извештај о извршеним отплатама дугова (Прилог 1);
2 – Извештај о коришћењу средстава из текуће буџетске 

резерве (Прилог 2);
 3 – Извештај о реализацији средстава програма и проје-

ката који се финансирају из буџета, а односе се на трошење 
јавних прихода (Прилог 3).

4 – Извештај о примљеним донацијама (Прилог 4).

Члан 14.
Одлука о завршном рачуну буџета Градске општине 

Земун за 2014. годину не садржи извештај екстерне реви-
зије, јер је у току поступак по Извештају Државне реви-
зореке институције број 400-122/2014-04 од 19. новембра 
2014. године, након обављене ревизије консолидованих 
финансијских извештаја завршног рачуна буџета и пра-
вилности пословања Градске општине Земун за 2013. го-
дину. 

Члан 15.
Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Зе-

мун за 2014. годину доставити Градској управи града Бео-
града, Секретаријату за финансије.

Члан 16.
Одлуку о завршном рачуну буџета Градске општине Зе-

мун за 2014. годину објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Скупштина Градске општине Земун
Број 06-308/2015-II/21, 16. априла 2015. године

Председник
Ненад Врањевац, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 
16. априла 2015. године, на основу члана 47. и члана 63. став 1. 
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13 и 
142/14), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 
16. став 1. тачка 2. Статута Градске општине Земун („Службени 
лист Града Београда”, бр. 43/13 – пречишћен текст), донела је

ОДЛУКУ
О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ЗЕМУН ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.

У Одлуци о буџету Градске општине Земун за 2015. 
годину („Службени лист Града Београда”, број 100/14), I – 
ОПШТИ ДЕО, у члану 1. став 2. мења се и гласи:

„Буџет Градске општине Земун за 2015. годину (у даљем 
тексту: буџет) састоји се од: 
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАС-
ХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања остварени 
по основу продаје нефинансијске имовине 

689.797.215,00

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 689.797.215,00 
2. Укупни расходи и издаци за набавку 
нефинансијске имовине 

790.847.819,00

1.2. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 727.157.102,00
1.3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАН-
СИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

63.690.717,00

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ 101.050.604,00
УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ 101.050.604,00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Неутрошена средства из претходних година  102.650.604,00
Издаци за отплату главнице дуга 1.600.000,00
Издаци за набавку финансијске имовине
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 101.050.604,00

Примања од задуживања и издаци за отплату главнице 
дуга утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима: 

Опис Износ
Нето финансирање 101.050.604,00
Примања од продаје финансијске имовине Пренета средства из 
ранијих година 102.650.604,00
Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга 1.600.000,00 
Отплата главнице домаћим кредиторима 1.600.000,00”

Члан 2. 
У члану 2. износ „56.042.400,00” замењује се износом 

„101.050.604,00”, а износ „57.642.400,00” замењује се износом 
„102.650.604,00”.
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Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
„Планирани капитални издаци за 2015. годину, у укупном износу 63.690.716,59 динара, исказују се у следећем прегледу:

 Капитални пројекти у периоду 2015 – 2017. године

64.072 281 100 63.691 0 0 0

 у дин 
(заокружено на 000)

Приоритет Назив капиталног пројекта
Година почетка 
финансирања 

пројекта

Година завршетка 
финансирања 

пројекта

Укупна 
вредност
пројекта

Реализовано 
закључно са 
31.12.2013. 

године

 2014 2015 2016  2017 Након 2017”

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

1 Дом културе Угриновци 2014 2015 29.171     29.171      

2 Пројектна документација 2010 2015 3.811 281 100 3.430      

3 Набавка административне опреме 2014 2015 10.790     10.790      

4 Набвавке опреме за саобраћај   2015 5.200     5.200      

3 Набавка нематеријалне имовине   2015 15.000     15.000      

6 Опрема за заштиту животне средине   2015 100     100      

Капитални пројекти у периоду 2015 – 2017. године

Укупно 100 63.691

 у дин 
(заокружено на 000)

Р.бр. Назив капиталног 
пројекта Конто 3. ниво Конто 4. ниво Опис конта Извор Опис извора 2014 2015 2016  2017 Након

2017

1 2 3 4 4а 5 5а 6 7 8 9 10

1 Дом културе Угриновци 511 5113 Капитално одржавање зграда 
и објеката

1 Приходи из буџета 9.650

2 Дом културе Угриновци 511 5113 Капитално одржавање зграда 
и објеката

13 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година

19.521

3 Пројектна докумен-
тација 

511 5114 Пројектно планирање 1 Приходи из буџета 100 1.650

4 Пројектна докумен-
тација 

511 5114 Пројектно планирање 13 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година

1.780

5 Набвавке опреме за 
саобраћај

512 5121 Опрема за саобраћај 13 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година

5.200

5 Опрема за заштиту 
животне средине

512 5122 Административна опрема 1 Приходи из буџета 100

6 Набавка администра-
тивне опреме 

512 5122 Административна опрема 1 Приходи из буџета 4.730   

Набавка администра-
тивне опреме 

512 5122 Административна опрема 13 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година

6.060

7 Набавка нематеријалне 
имовине

515 5151 Нематеријална имовина 13 Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година

15.000   “

Члан 4. 
Члан 4. мења се и гласи:
„Укупни приходи и примања буџета планирају се у сле-

дећим износима, и то:

Опис Економска 
класификација

Буџет 
2015. године

1 2 3
 I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 7 689.797.214,65
 A-TЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 689.797.214,65
1. Порези 71 537.474.827,00
1.1. Порез на зараде 711 334.397.490,00
1.2. Порез на имовину 713 203.077.337,00
2. Донације и трансфери 73 931.398,00

1 2 3
 2.1. Трансфери од других нивоа власти – Трезор 
Републике 
 – Комесаријат за избеглице и миграције – једно-
кратне помоћи – 222.000,00
 – Комесаријат за избеглице и миграције– трошко-
ви сахране – 109.398,00 
 2.2. Трансфери од других нивоа власти – Трезор 
Града 
 – за рад Одсека за за лична стања грађана, 
вођење матичних књига и изборна права – 
600.000,00 733 931.398,00
3. Други приходи 74 151.390.989,65
3.1. Камате 741 1.000.000,00
 3.2. Приходи од продаје добара и пружања услуга 
у корист нивоа општине  приход индиректног 
корисника 
ЈП „Пословни простор Земун” 742 80.000.000,00
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1 2 3
3.3. Приходи од давања у закуп, односно на 
коришћење непокретности у  државној својини 
које користе општине и индиректни корисници 
њиховог буџета

742 58.510.660,00

3.4. Општинске административне таксе 742 2.200.000,00

3.5. Приходи које својом делатношћу остваре 
органи

742 1.672.875,00

3.6. Приходи од новчаних казни 743 350.000,00

3.7. Приходи од мандатних казни 743 200.000,00

3.8. Добровољни трансфери од физичких 
и правних лица у корист нивоа општине

744 7.098.981,65

3.9. Остали приходи у корист нивоа општине 745 358.473,00

П II. ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ 
ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ
 (класа 3, извор финансирања 10, 13, 15)

3 102.650.604,29

 III. УКУПНА СРЕДСТВА БУЏЕТА (I+II) 7+3 792.447.818,94”

Члан 5. 
Члан 5. мења се и гласи:
„Расходи и издаци буџета, по основним наменама, 

утврђени су и распоређени у следећим износима:

Опис Економска
класификација

Буџет 
2015. године

1 2 3

I. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 727.157.102,35

 1. Расходи за запослене 41 297.492.600,00

 1.1. Плате, додаци и накнаде запосленима 411 232.127.740,00

 1.2. Социјални доприноси на терет послодавца 412 41.867.360,00

 1.3. Социјална давања запосленима 414 12.992.500,00

 1.4. Накнаде трошкова за запослене 415 9.125.000,00

 1.5. Награде запосленима и остали посебни 
расходи

416 1.380.000,00

 2. Коришћење роба и услуга 42 178.777.407,79

 2.1. Стални трошкови 421 45.705.000,00

 2.2. Трошкови путовања 422 3.640.000,00

 2.3. Услуге по уговору 423 85.381.000,00

 2.4. Специјализоване услуге 424 5.378.353,24

 2.5. Текуће поправке и одржавање 425 24.313.000,00

 2.6. Материјал 426 14.360.054,55

 3.Отплата камата 44 1.200.000,00

 3.1. Отплата домаћих камата 441 300.000,00

 3.2. Пратећи трошкови задуживања 444 900.000,00

 4.Трансфери осталим нивоима власти 46 71.947.296,56

 4.1. Трансфери осталим нивоима власти 463 34.617.296,56

 4.2. Остале дотације и трансфери 465 37.330.000,00

 5.Социјална заштита из буџета 47 52.835.798,00

 5.1. Накнаде за социјалну заштиту из буџета 472 52.835.798,00

 6. Остали расходи 48 111.104.000,00

 6.1. Дотације невладиним организацијама 481 15.600.000,00

 6.2. Порези, обавезне таксе и казне 482 72.504.000,00

 6.3. Новчане казне и пенали по решењу 
судова

483 23.000.000,00

 7.Средства резерве 49 13.800.000,00

 7.1. Стална резерва 499 200.000,00

 7.2. Текућа резерва 499 13.600.000,00

1 2 3

II. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 5 63.690.716,59

 1. Основна средства 51 63.690.716,59

 1.1. Зграде и грађевински објекти 511 32.601.345,52

 1.2. Машине и опрема 512 16.089.371,07

 1.3. Нематеријална имовина 515 15.000.000,00

III. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НА-
БАВКУ  ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

6 1.600.000,00

 1. Отплата главнице 61 1.600.000,00

1.1.Отплата главнице домаћим кредиторима 611 1.600.000,00

УКУПНО 4+5+6 792.447.818,94”

Члан 6. 
Члан 6. мења се и гласи:
„Расходи и издаци буџета, по функционалној класифи-

кацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Функциje Функционална класификација Укупна 
средства  %

1 2 3 4

070 Социјална помоћ угроженом становништву некла-
сификована на другом месту

16.235.798 2,05

111 Извршни и законодавни органи 42.750.000 5,39

130 Опште услуге 418.655.124 52,83

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 9.761.500 1,23

170 Трансакције јавног дуга 2.800.000 0,35

330 Судови 31.158.500 3,93

360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом 
месту

300.000 0,04

410 Општи економски и комерцијални послови 146.819.600 18,53

473 Туризам 19.000.000 2,40

620 Развој заједнице 15.850.000 2,00

810 Услуге рекреације и спорта 4.000.000 0,50

820 Услуге културе 7.000.000 0,88

950 Образовање које није дефинисано нивоом 2.500.000 0,32

960 Помоћне услуге образовању 75.617.297 9,54

Укупно 792.447.819 100,00”

Члан 7.
Члан 10. у II – ПОСЕБАН ДЕО, мења се и гласи:
„Укупна средства буџета утврђена су у износу 

792.447.818,94 динара, а обухватају средства на рачуну из-
вршење буџета и средства на рачунима за посебне намене, 
на рачунима индиректног корисника буџета, који се воде 
у оквиру Консолидованог рачуна трезора Градске општине 
Земун.

Укупна средства из става 1. овог члана формирана су 
приходима и примањима из следећих извора:

– текући приходи у износу 681.766.835,00 динара – из-
вор финансирања 01;

– наменски трансфер из трезора Града у износу 
600.000,00 динара – извор финансирања 07;

– наменски трансфер из трезора Републике у износу 
331.398,00 динара – извор финансирања 07;

– добровољни трансфери од физичких и правних лица 
у износу 7.098.981,65 динара – извор финансирања 08;

– пренета средства из 2014. године у износу 
102.650.604,29 динара – извор финансирања 13.
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Средства из става 1. овог члана распоређују се за покриће расхода и издатака по организационој, програмској, функци-
оналној, економској класификацији и по корисницима и ближим наменама:
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Члан 8.
Члан 11. у III – ПРОГРАМСКИ ДЕО, мења се и гласи:
„Средства распоређена чланом 10. став 3. Одлуке о буџету, опредељена су за извршавање циљева предвиђених сле-

дећим програмима, програмским активностима и пројектима:

ПРОГРАМ / Програмска активност 
и пројекат ЦИЉ ИНДИКАТОР

Вредност 
у базној 
години

Циљана 
вредност 

2015

Циљана 
вредност 

2016

Циљана
вредност 

2017
Извор 01 Остали 

извори Сви извори
Шифра Назив

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0601 Програм 2 : 
КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ

            39.807.100 0 39.807.100

1.Ефикасно и раци-
онално спровођење 
комуналне делатности

1. Степен наплате кому-
налних услуга (изражен 
у %)

80 81 82 83

2. Број запослених у 
комуналним предузећима 
у односу на укупан 
број %

38 40 41,25 41,2      

2.Адекватан квалитет 
пружених услуга 
комуналне делатности

1. Укупан број притуж-
би грађана на услуге 
комуналне делатности 
(доставњених комуналном 
предузећу или комуналној 
инспекцији)

50 46 42 40

0007 Програмска активност: 
Уређивање, одржавање и 
коришћење пијаца
ЈП „Пословни простор 
Земун”

            26.713.700 0 26.713.700

Ефикасно и рацио-
нално спровођење 
уређивања, одржа-
вање и коришћење 
пијаца

1. Остварени приходи од 
пружане услуге уређивања, 
одржавања и коришћења 
пијаца

 65.730.000  64.623.000  65.915.460 67.233.700 

2. Остварени расходи за 
пружене услуге уређивања, 
одржавања и коришћења 
пијаца 

 26.770.000  26.621.870  27.462.200  
27.367.200 

     

Адекватан квалитет 
пружених услуга 
уређивања, одржа-
вања и коришћења 
пијаца 

1. Укупан број притужби 
закупаца локала/тезги на 
пијаци на рад 
пијаца односно стање 
локала/тезги које изна-
мљују

20 20 18 16
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0011
 

Програмска активност: 
Одржавање гробаља и 
погребне услуге
ЈП „Пословни простор 
Земун”

            13.093.400 0 13.093.400

Ефикасно и рацио-
нално спровођење 
услуга одржавања 
гробаља и погребних 
услуга

1. Остварени приходи од 
услуга одржавања гробаља 
и погребних услуга 

 12.000.000  11.500.000  11.500.000  
11.500.000 

2. Остварени расходи за 
пружањње услуга одржа-
вања гробаља и погребних 
услуга

 12.040.000  11.973.000  11.279.800  
11.570.800 

     

Адекватан квалитет 
пружених услуга 
одржавања гробаља и 
погребних услуга

1. Укупан број притужби 
грађана на пружање услуга 
одржавања гробаља и 
погребних услуга

30 26 24 24      

1502
 

Програм 4: РАЗВОЈ ТУ-
РИЗМА
 

            9.000.000 0 9.000.000

1.Усвојеност и ис-
пуњење циљева дефи-
нисаних у релевантној 
стратегији која се 
односи на туризам

1. Усвојен Програм развоја 
туризма на локалу

1 1 1 1

2. Повећање 
препознатљивости 
туристичке понуде 
града/општине на 
циљаним тржиштима

1. Број сајмова на којима је 
град/општина учествовала/
одштампаних брошура

1 1 1 1      

1001
 

Пројекат: Промоција 
туризма

            9.000.000 0 9.000.000

Туристчки центар Земун 1. Адекватна про-
моција туристичке 
понуде општине

1. Број догађаја / сајмова 3 4 4 4

2. Број пропагандног 
материјала

 21.400    30.000    30.000    30.000        

2002 Програм 9: ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ

            62.200.000 15.917.297 78.117.297

1. Потпуни обухват 
образовања и вас-
питања

1. Број деце обухваћен 
основним образовањем

 13.378  13.000  13.000  13.000 

1001 Пројекат: Смештај и 
исхрана деце и ученика са 
сметњама у развоју

            14.000.000 0 14.000.000

Управа 1. Повећање доступ-
ности и присту-
пачности основног 
образовања кроз 
обезбеђење адекват-
ног смештаја и услова 
за децу са посебним 
потребама

1. Број објекатака/шко-
ла за децу са посебним 
потребама

2 13 13 13

1002 Пројекат: Одржавање ( 
осим капиталног) основ-
них школа

            2.100.000 3.417.297 5.517.297

Управа 1.Побољшање услова 
за боравак деце у 
школским установама

1. Проценат буџета за 
текуће поправке школа

0,95 1,49 1,30 1,30 

1003 Пројекат: Превоз деце и 
њихових пратилаца ради 
похађања предшколског 
програма на удаљености 
већој од 2км и ученика ОШ 
на удаљености већој од 4км 
од седишта школе и децe 
са сметњама у развоју без 
обзира на удаљеност места 
становања од школе

            29.000.000 0 29.000.000

Управа 1. Превести децу и 
ученике од куће до 
школе и назад

1. Број линија 6 6 6 6

2. Број корисника 547 547 547 547

1004 Пројекат: Награђивање 
ученика

            1.500.000 0 1.500.000

1. Подстицај деце за 
постизање што бољих 
резултата

1. Број награђених ученика 
носилаца дипломе „Вук 
Караџић”

160 160 160 160

Управа 2. Број награђених ученика 
који су освојили награде на 
републичким и међународ-
ним такмичењима

31 31 31 31
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1005 Пројекат: Превоз ученика 
на републичка и међуна-
родна такмичења

            400.000 0 400.000

Управа 1. Подстицај деце за 
унапређење знања 
и нивоа постигнућа 
ученика

1. Број плаћених трошкова 
превоза у односу на број 
поднетих захтева школа за 
превоз ученика

100% 100% 100% 100%

1006 Пројекат: Заштита и без-
бедност деце

            11.500.000 12.500.000 24.000.000

Управа 1. Повећање безбед-
ности деце у и за 
време остваривања 
образовно васпитног 
рада

1. Број објеката у које је 
уведен видео надзор

12 12 12 12      

2. Едукација и 
унапређење без-
бедности деце у 
саобраћају

1. Број школа у којима је 
спроведена едукација

0 18 18 18

1007 Пројекат: Светосавско 
звонце

            1.000.000 0 1.000.000

Управа 1. Очување традици-
оналних вредности и 
историјског наслеђа 
језика, писма и 
идентитета српског 
народа

1. Број школа којима се ча-
сопис испоручује у односу 
на укупан број школа на 
територији општине

16 16 16 16

1008
 

Пројекат: Одржавање ( 
осим капиталног ) дечјих 
вртића

            2.700.000 0 2.700.000

Управа 1. Побољшање услова 
боравка деце у предш-
колским установама

1. Проценат буџета за 
текуће поправке

0,00 0,60 0,50 0,50      

0901 Програм 11: СОЦИЈАЛНА 
И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

            3.600.000 12.635.798 16.235.798

1. Унапређење 
положаја грађана 
који припадају 
угроженим групама 
обезбеђивањем 
мера материјалне 
подршке

Број грађана/ки корисника 
мера материјалне подршке 
обезбеђених средствима 
локалног буџета

362 200 200 200

0001 Програмска активност : 
Социјалне помоћи

            1.200.000 12.635.798 13.835.798

Управа 1. Побољшање со-
цијално – економских 
услова живота грађа-
на који припадају 
посебно осетљивим 
социјалним групама 
( Роми, избегли, 
ИРЛ, повратници по 
Споразуму о реадми-
сији...)

1. Број избеглих, интерно 
расељених и повратника по 
Споразуму о реадмисији 
којима је обезбеђено адек-
ватно решавање стамбених 
услова

10 20 20 20

2. Број избеглих, интерно 
расељених и повратника 
по Споразуму о реадми-
сији којима је пружена 
подршка у економском 
оснаживању

15 30 30 30

1001
 

Пројекат : Пројекти по 
конкурсу у области со-
цијалне заштите

            2.400.000 0 2.400.000

Управа 1. Побољшање 
социјално економ-
ских услова живота 
грађана

1. Број јавних конкурса 
у односу на предходни 
период

0 1 1 1      

1201 Програм 13: РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ

            6.200.000 800.000 7.000.000

Управа 1.Подстицање развоја 
културе кроз јачање 
капацитета културне 
инфраструктуре

1. Уукупно издвајање за 
културу у оквиру локалног 
буџета

 750.000  7.000.000  7.000.000  7.000.000 

1001 Проjeкат: Сталне мани-
фестације 

            5.000.000 0 5.000.000

Управа 1. Промоција кул-
турног идентитета 
Земуна

1. Број натписа у медијима 15 15 15 15
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1002
 

Пројекат : Пројекти 
по конкурсу у области 
културе

            1.200.000 800.000 2.000.000

Управа 1. Подстицање развоју 
културе

1. Број објављених конкур-
са ГО Земун

0 1 1 1      

1301 Програм 14: РАЗВОЈ 
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

            4.000.000 0 4.000.000

Управа 1. Планско подсти-
цање и креирање 
услова за бављење 
спортом за све грађа-
не и грађанке града/
општине

1. Проценат буџета града/
општине намењен за спорт 

0,05 0,90 0,90 0,90

1002 Пројекат: Пројекти по кон-
курсу у области спорта

            2.000.000 0 2.000.000

Управа 1. Подстицање развоја 
спорта и рекреације

1. Број објављених јавних 
конкурса ГО Земун

0 1 1 1

1003
 

Пројекат: Пројекат школ-
ског спорта СПОРТИШ

            2.000.000 0 2.000.000

Управа 1. Укључивање већег 
броја школске десе у 
спортске активности

1. Број ученика који учес-
твују у програму школског 
такмичења

 2.600  2.600  2.600  2.600      

0602 Програм 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА

            556.959.735 81.327.889 638.287.624

1. Одрживо управно 
и финансијско функ-
ционисање града/
општине у складу 
надлежностима и 
пословима локалне 
самоуправе

1. Број донетих аката орга-
на и служби града/општине

114 115 116 117

0001 Програмска активност: 
Функционисање локалне 
самоуправе и градских 
општина

            474.991.500 8.788.000 483.779.500

Скупштина ГО Земун 1. Обезбеђено конти-
нуирано функцио-
нисање органа ЈЛС 
и органа градске 
општине

1. Број седница скупштине 
општине

9 10 10 10

2. Проценат буџета који се 
издваја за плате запослених 
у органима и службама гра-
да/општине (функционери 
и службеници)

 1,28  1,30  1,30  1,30      

Председник и Веће ГО 
Земун

1. Обезбеђено конти-
нуирано функцио-
нисање органа ЈЛС 
и органа градске 
општине

1. Број седница градског/
општинског већа

27 24 24 24      

2. Проценат буџета који се 
издваја за плате запослених 
у органима и службама гра-
да/општине (функционери 
и службеници)

 5,70  5,90  5,90  5,90      

Управа ГО Земун 1. Обезбеђено конти-
нуирано функцио-
нисање органа ЈЛС 
и органа градске 
општине

1. Број остварених услуга 
градске /општинске 
управе (укупан број 
предмета који су у току, 
број решења, дозвола, 
потврда и других 
докумената уздатих 
физичким и правним 
лицима)

 2.649  2.600  2.600  2.600      

2. Унапређење и 
модернизација рада 
управе ЈЛС и градске 
општине

1. Проценат буџета
који се издваја за 
модернизацију рада 
управе (за прибављање 
рачунара и друге опреме 
за потребе унапређења 
рада управе, набавку 
софтвера, итд.)

 4,27  0,66  0,50  0,50      

ЈП „Пословни простор 
Земун”

1. Обезбеђено конти-
нуирано функцио-
нисање органа ЈЛС 
и органа градске 
општине

1. Проценат буџета који се 
издваја за плате запослених 
у органима и службама гра-
да/општине (функционери 
и службеници)

 32,18  31,51  31,95  30,66 

2. Проценат наплате закупа 90 90 90 90
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0002 Програмска активност: 
Месне заједнице

            8.061.500   8.061.500

Управа-Месне заједнице 1. Обезбеђено задо-
вољавање потреба 
и инереса локалног 
становништва 
деловањем месних 
заједница

1. Проценат буџета града/
општине који се користи за 
трошкове и планове рада/
програме месних заједница

 1,20  1,50  1,50  1,50 

2. Степен остварења фи-
нанисјких планова месних 
заједница

99 100 100 100

3. Степен истварења плано-
ва рада / програма месних 
заједница

50 100 100 100    

0003 Програмска активност : 
Управљање јавним дугом

            2.800.000   2.800.000

Управа 1. Одржавање финан-
сијске стабилности 
града/општине и 
финансирање капи-
талних инвестицио-
них расхода 

1. Учешће обавеза по дуго-
вима у текућим приходима 
(извор 01) ≤ 50%

 0,40  0,40  0,37 

0004 Програмска активност 
Општинско правобрани-
лаштво

            20.708.500 6.000.000 26.708.500

 Општинско правобрани-
лаштво

1. Заштита имовин-
ских права и интереса 
града/општине 

1. Број предмета у раду 
правобранилаштва

1008 1210 1400 1600

2. Број решених предмета 
(позитивних и негативних 
по града/општине )

435 635 835 935

3. Број правних мишљења 
која су дата органима града/
општине , стручним служ-
бама и другим правним 
лицима чија имовинска и 
друга права заступа

95 100 105 110

0006 Програмска активност: 
Информисање

            3.200.000 1.000.000 4.200.000

Управа 1. Унапређење јавног 
информисања од 
локалног значаја

1. Постојање интернет 
стране града/општине, број 
посета интернет стране 
и редовно обезбеђивање 
информација на интернет 
страни

 670.530  737.000  800.000  865.000 

2. Број издатих билтена 
града/општине (штампани 
или електронски)

 1  3  5  6 

3. Број конференција за 
штампу или других инфор-
мативних скупова 

 101  110  120  125 

4. Број саопштења за медије  161  177  195  215 

0007 Програмска активност: 
Канцеларија за младе

            700.000 1.000.000 1.700.000

Канцеларија за младе 1. Успостављени 
институционални ус-
лови у граду/општини 
за подршку активном 
укључивању младих, 
подршку различи-
тим друштвеним 
активностима 
младих и креативном 
испољавању њихових 
потреба

1. Број организованих ак-
тивности и пројеката КЗМ 

22 22 22 22

0009 Програмска активност: 
Правна помоћ

            4.450.000   4.450.000

Управа 1. Организована прав-
на помоћ грађанима

1. Укупан број пружених 
услуга правне помоћи

 6.400  6.500  6.500  6.500 

2. Број корисника правне 
помоћи (разврстаних по 
полу)

ж 5400 м 
1000

ж 5400 м 
1000

ж 5400 м 
1000

ж 5400 м 
1000

3. Број услуга / корисника 
правне помоћи по запосле-
ном у служби/ организа-
ционој јединици у оквиру 
управе

 3.200  3.200  3.200  3.200 
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1001 Пројекат: Дан општине 
и општинска слава Кр-
стовдан

            1.500.000   1.500.000

Скупштина 1. Очување исто-
ријског наслеђа и тра-
диционалних верских 
вредности

1. Заједничка литургија и 
литија са грађанима

1 1 1 1

2. Учешће већег броја 
грађана Земуна

500 600 700 800      

2. Промоција на-
учног и културног 
стваралаштва и при-
вредног и друштве-
ног развоја

1. Додела јавних признања 8 8 8 8

1002 Пројекат: Обележавање 
верских празника Бадњи 
дан и Богојављење

            1.000.000   1.000.000

Управа 1. Неговање традици-
оналних вредности 
и очување духовне 
културе наслеђа

1. Број позваних грађана 
на свечани обред налагања 
бадњака

189 266 266 266

2. Број пријављених плива-
ча за Богојављенски крст

380 100 100 100

1003 Пројекат: Награда „Поли-
цајац и ватрогасац месеца”

            300.000   300.000

Управа 1. Награђивање 
најбољих радника у 
државним органима

1. Додела награде најбољем 
полицајцу

12 12 12 12

2. Додела награде најбољем 
ватрогасцу

12 12 12 12

1004 Пројекат: Финансирање 
рада Одсека за лична 
стања грађана, вођење 
матичних књига и изборна 
права

            100.000 699.055 799.055

Управа 1. Задовољавање 
потреба грађана из 
области личних стања 
грађана

1. Број издатих извода из 
МКР

 38.225  39.000  39.000  39.000 

2. Број издатих извода из 
МКВ

 5.801  6.000  6.000  6.000 

3. Број издатих извода из 
МКУ

 8.869  9.000  9.000  9.000 

1005 Пројекат: Извршења 
решења комуналне и 
грађевинске инспекције

            600.000 1.679.778 2.279.778

Управа 1. Остваривање Плана 
извршења решења 
грађевинске и кому-
налне инспекције

1. Број извршених решења 
Грађевинске инспекције

15 20 25 25

2. Број извршених решења 
Комуналне инспекције

164 175 180 180

1006 Пројекат: Ванредне 
ситуације

            1.238.575   1.238.575

Управа 1. Последице ван-
редних ситуација 
сведених на најмању 
меру

1. Проценат буџета за 
отклањање последица

 0,16  0,20  0,20  0,20 

1007 Пројекат: Изградња и одр-
жавање објеката на којима 
ГО има право коришћења

            12.650.000 21.301.345 33.951.345

Управа 1. Очување вредности 
објеката

1. Проценат буџета за 
изградњу и одржавање 
објеката

 6,50  3,30  3,00  3,00 

1008 Пројекат: Набавка и одр-
жавање опреме и набавка 
нематеријалне имовине

            8.559.660 28.909.711 37.469.371

Управа 1. Побољшање услова 
рада органа ГО Земун

1. Проценат буџета за одр-
жавање и набавку опреме 
и нематеријалне имовине

 5,95  1,40  1,40  1,40 

1009 Пројекат : Одржавање 
и одржавање зграда и 
објеката којима управља 
и газдује ЈП „Пословни 
простор Земун”

            9.700.000   9.700.000

Управа Одржавање зграда и 
објеката

1. Проценат буџета који се 
издваја за текуће поправке

1,3 1,0 1,0 1,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1010 Пројекат: Одржавање се-
оских, пољских и других 
некатегорисаних путева и 
одржавање путних прела-
за на железници

            4.200.000 1.950.000 6.150.000

Управа 1. Уређени сеоски, 
пољски и други нека-
тегорисани путеви

1. Број км урешђених 
путева

 0,80  0,80  0,80  0,80 

1011 Пројекат: Међународна и 
међуопштинска сарадња 

            2.000.000   2.000.000

Скупштина 1. Унапређење 
сарадње са збрати-
мљеним градовима 
ради стварања бољег 
пословног окружења 
у општини

1. Број манифестација у 
којима учествује ГО 

1 2 2 2

2. Број учесника 2 20 20 20

1012
 

Пројекат: Најлепши 
Божићни излог и најлепша 
цветна алеја

            200.000   200.000

Управа 1. Подизање свести 
грађана о заштити 
животне средине и 
побољшању услова 
живљења

1. Број пријављених учес-
ника за најлепши Божићни 
излог

50 50 50 50

2. Број пријављених учес-
ника за најлепшу цветну 
алеју

50 50 50 50      

1013
 

Пројекат: Лето на Лиду Стварање услова за 
коришћење плаже 
Лидо у летњем пе-
риоду

1. Проценат буџета који се 
издваја за текуће поправке

1,3 1,0 1,0 1,0   10.000.000 10.000.000

Управа 

  УКУПНО ПРОГРАМИ  681.766.835 110.680.984 792.447.819

Члан 9.
Члан 19. мења се и гласи: 
„Распоред и коришћење средстава у укупном износу од 

792.447.821 динар, од чега средстава из буџета 681.766.835 и 
средстава из осталих извора у износу од 110.680.986 дина-
ра, врши се по програмима, програмским активностима и 
пројектима у оквиру раздела и глава, и то:

Раздео 1 – СКУПШТИНА 
– 0602 Програм 15 – Локална самоуправа 
– Програмска активност 0602 – 0001: Функционисање 

локалне самоуправе и градских општина распоређене 
су апропријације у укупном износу 12.180.000 динара за 
трошкове редовног рада изабраних и постављених лица 
у Скупштини и финансирање редовног рада политичких 
субјеката.

– Пројекат 0602-1001: Дан општине и општинска сла-
ва – Крстовдан, распоређене су апропријације у износу од 
1.500.000 динара за трошкове обележавања значајних дату-
ма за Општину.

– Пројекат 0602-1011: Међународна и међуопштинска 
сарадња, распоређене су апропријације у износу 2.000.000 
динара за унапређења међународне и међуопштинске са-
радње са збратимљеним градовима. 

Раздео 2 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ВЕЋЕ
– 0602 Програм 15 – Локална самоуправа 
– Програмска активност 0602-0001: Функционисање 

локалне самоуправе и градских општина распоређене су 
апропријације у укупном износу од 27.070.000 динара за 
трошкове редовног рада председника и Већа.

Раздео 3 –УПРАВА
Глава 3.1 –Управа
– 0602 Програм 15: Локална самоуправа
– Програмска активност 0602-0001: Функционисање ло-

калне самоуправе и градских општина распоређене су ап-

ропријације у укупном износу 337.517.000 динара за трош-
кове редовног рада Управе, од чега за буџетске резерве у 
износу 13.800.000 динара.

– Програмска активност 0602-0003: Управљање јавним 
дугом распоређене су апропријације у износу 2.800.000 ди-
нара за финансирање отплате кредита узетог за реализа-
цију капиталног пројекта. 

– Програмска активност 0602-0006: Информисање рас-
поређене су апропријације у укупном износу 4.200.000 ди-
нара за финансирање информисања грађана.

– Програмска активност 0602-0007: Канцеларија за 
младе распоређене су апропријације у укупном износу 
1.700.000 динара за активности Канцеларије за младе. 

– Програмска активност 0602-0009: Правна помоћ рас-
поређене су апропријације у укупном износу 4.450.000 ди-
нара за трошкове рада Групе за правну помоћ у циљу пру-
жања правне помоћи грађанима Земуна.

– Пројекат 0602-1002: Обележавање верских празника – 
Бадњи дан и Богојављење распоређене су апропријације у 
износу од 1.000.000 динара за покриће трошкова обележа-
вања верских празника.

– Пројекат 0602-1003: Награда „Полицајац и ватрогасац 
месеца” распоређене су апропријације у износу 300.000 ди-
нара за доделу месечне награде најбољем полицајцу и ват-
рогасцу месеца.

– Пројекат 0602-1004: Финансирање рада Одсека за лич-
на стања грађана, вођење матичних књига и изборна права 
распоређене су апропријације у износу 799.055 динара за 
трошкове рада матичара.

– Пројекат 0602-1005: Извршење решења комуналне и 
грађевинске инспекције распоређене су апропријације у 
износу 2.279.778 динара за извршење решења комуналне и 
грађевинске инспекције.
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– Пројекат 0602-1006 : Ванредне ситуације распоређе-
не су апропријације у износу 1.238.575 динара за предузи-
мање мера за заштиту грађана и имовине у ванредним си-
туацијама .

– Пројекат 0602-1007: Изградња и одржавање обје-
ката на којима ГО Земун има право коришћења распо-
ређене су апропријације у износу 33.951.346 динара за 
извођење радова на објектима на којима ГО Земун има 
право коришћења, а у циљу очувања и повећања вред-
ности објеката.

– Пројекат 0602-1008: Набавка и одржавање опреме и 
нематеријалне имовине распоређене су апропријације у 
износу 37.469.372 динара за куповину и одржавање опреме 
потребне за функционисање органа општине и набавку не-
материјалне имовине.

– Пројекат 0602-1009: Одржавање зграда и објеката 
којима управља ЈП „Пословни простор Земун” распоређе-
не су апропријације у износу 9.700.000 динара за текуће 
поправке на гробљима и пијацама ван система комуналних 
предузећа града Београда и одржавања зграда и објеката из 
наменских средстава од закупа.

– Пројекат 0602-1010: Одржавање сеоских, пољских и 
других некатегорисаних путева и путних прелаза на желез-
ници распоређене су апропријације у износу 6.150.000 ди-
нара за текуће поправке.

– Пројекат 0602-1012: Најлепши божићни излог и 
најлепша цветна алеја распоређене су апропријације у из-
носу 200.000 динара за трошкове организације манифес-
тација за избор најлепшег божићног излога и најлепше 
цветне алеје. 

– Пројекат 0602-1013: Лето на Лиду распоређене су ап-
ропријације у износу 10.000.000 динара за стварање услова 
за коришћење плаже Лидо у летњем периоду. 

– 0901 Програм 11: Социјална и дечја заштита
– Програмска активност 0901-0001: Социјалне по-

моћи распоређене су апропријације у укупном износу од 
13.835.798 динара за помоћ посебно осетљивим социјалним 
групама и за суфинансирање пројеката са Комесаријатом за 
избеглице и миграције и остале помоћи социјално угроже-
ном становништву.

– Пројекат 0901-1001: Пројекти по конкурсу у области 
социјане заштите распоређена је апропријација у износу 
2.400.000 динара за финансирање програма и пројеката уд-
ружења из области социјалне заштите.

– 1201 Програм 13: Развој културе
– Пројекат 1201-1001: Сталне манифестације распоређе-

на је апропријација у укупном износу од 5.000.000 динара за 
трошкове одржавања сталних манифестација од значаја за 
општину Земун.

– Пројекат 1201-1002: Пројекти по конкурсу у области 
културе распоређена је апропријација у износу 2.000.000 
динара за финансирање програма и пројеката из области 
културе.

– 1301 Програм 14: Развој спорта и омладине
– Пројекат 1301-1002: Пројекти по конкурсу у области 

спорта распоређена је апропријација у износу 2.000.000 
динара за финансирање програма и пројеката из области 
спорта.

– Пројекат 1301-1003: Пројекат школског спор-
та СПОРТИШ распоређена је апропријација у износу 
2.000.000 динара за финансирање школских спортских ак-
тивности.

– 1502 Програм 4: Развој туризма
– Пројекат 1502 – 1001: Промоција туризма распо-

ређене су апропријације у укупном износу 9.000.000 ди-

нара за унапређење туристичке понуде у општини кроз 
учешће на сајмовима и организовање програма у летњем 
периоду.

– 2002 Програм 9. Основно образовање
– Пројекат 2002-1001: Смештај и исхрана деце и уче-

ника са сметњама у развоју распоређена је апропријација 
у укупном износу 14.000.000 динара за смештај и исхрану 
деце и ученика са сметњама у развоју у школама.

– Пројекат 2002-1002: Одржавање (осим капиталног) 
основних школа распоређене су апропријације у износу 
5.517.297 динара за текуће поправке у основним школама.

– Пројекат 2002-1003: Превоз деце и њихових пратила-
ца ради похађања предшколског програма на удаљености 
већој од 2 km и ученика ОШ на удаљености већој од 4 km 
од седишта школе и деце са сметњама у развоју без обзира 
на удаљеност места становања од школе, распоређена је ап-
ропријација у износу 29.000.000 динара за трошкове превоза 
деце и ученика и њихових пратилаца.

– Пројекат 2002-1004: Награђивање ученика распоређе-
не су апропријације у износу 1.500.000 динара за награ-
де ученицима који су освојили награде на републичким и 
међународним такмичењима и носиоцима диплома „Вук 
Караџић”.

– Пројекат 2002-1005: Превоз ученика на републичка 
и међународна такмичења распоређене су апропријације 
у износу 400.000 динара за трошкове превоза ученика. 

– Пројекат 2002-1006: Заштита и безбедност деце 
распоређене су апропријације у износу 24.000.000 дина-
ра за видео надзор у основним школама на територији 
Општине и веза са МУП-ом, као и за безбедност деце у 
саобраћају кроз едукацију у сарадњи са Саветом градске 
општине Земун за безбедност саобраћаја на путевима.

– Пројекат 2002-1007: Светосавско звонце распоређене 
су апропријације у износу 1.000.000 динара за набавку ча-
сописа „Светосавско звонце” у издању СПЦ које се користи 
као помоћно средство у настави веронауке у ОШ.

– Пројекат 2002-1008: Одржавање (осим капиталног) 
дечјих вртића распоређене су апропријације у износу 
2.700.000 динара за текуће поправке у објектима ПУ „ДР. 
Сима Милошевић”

 Глава 3.2 – Месне заједнице
– 0602 Програм 15: Локална самоуправа
– Програмска активност 0602-0002: Месне заједнице 

распоређене су апропријације у укупном износу 8.061.500 
динара за трошкове редовног рада месних заједница. 

 Глава 3.3 – ЈП „Пословни простор Земун”
– 0601 Програм 2 – Комунална делатност
– Програмска активност 0601-0007: Уређење, одржа-

вање и коришћење пијаца распоређене су апропријације 
у укупном износу 26.713.700 динара за пружање услуга 
на пијацама ван система ЈКП „Градске пијаце Београд”.

– Програмска активност 0601-0011: Одржавање гробаља 
и погребне услуге распоређене су апропријације у износу 
13.093.400 динара за пружање услуга на гробљима ван сис-
тема ЈКП „ Погребне услуге Београд”.

– 0602 Програм 15: Локална самоуправа
– Програмска активност 0602-0001 – Функционисање 

локалне самоуправе и градских општина распоређене су 
апропријације у укупном износу 107.012.500 динара за 
трошкове редовног рада на пословима издавања у закуп по-
словног простора. 

Раздео 4 – ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
– 0602 Програм 15 – Локална самоуправа 
– Програмска активност 0602-0004 – Општинско пра-

вобранилаштво распоређене су апропријације у укупном 
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износу 26.708.500 динара, од чега за редовне трошкове рада 
Општинског правобранилаштва у оквиру заступања права 
и интереса Општине износ 10.708.500 динара, а за процење-
ну вредност изгубљених судских спорова у 2015. години из-
нос 16.000.000 динара.”

Члан 10.
У члану 25. износ „140.199.600,00” замењује се износом 

„146.819.600,00”.

Члан 11.
У члану 26. ставу 1. износ „7.920.000,00” замењује се из-

носом „8.061.500,00”.

Члан 12.
Ову одлуку доставити Министарству финансија – Управи 

за трезор, Секретаријату за финансије Градске управе Града 
Београда и објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Земун
Број 06-309/2015-II/21, 16. априла 2015. године

Председник
Ненад Врањевац, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одр-
жаној 16. априла 2015. године, на основу члана 16. тачка 9. 
Статута Градске општине Земун („Службени лист Града Бе-
ограда”, број 43/13 – пречишћен текст) и члана 43. Послов-
ника Скупштине градске општине Земун („Службени лист 
Града Београда”, бр. 28/09 и 5/10), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА БУЏЕТ И ФИНАН-

СИЈЕ

1. Разрешава се Зоран Масал дужности члана Савета за 
буџет и финансије.

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

Скупштина Градске општине Земун
Број 06-311/2015-II/21, 16. априла 2015. године

Председник
Ненад Врањевац, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одр-
жаној 16. априла 2015. године, на основу члана 16. тачка 9. 
Статута Градске општине Земун („Службени лист Града Бе-
ограда”, број 43/13 – пречишћен текст) и члана 43. Послов-
ника Скупштине Градске општине Земун („Службени лист 
Града Београда”, бр. 28/09 и 5/10), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА ЗДРАВСТВО, СО-

ЦИЈАЛНУ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ

1. Разрешава се Ивана Ковачевић дужности члана Саве-
та за здравство, социјалну и дечју заштиту.

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

Скупштина Градске општине Земун
Број 06-312/2015-II/21, 16. априла 2015. године

Председник
Ненад Врањевац, ср.

ГРОЦКА

Скупштина Градске општине Гроцка на седници одр-
жаној 17. априла 2015. године, на основу члана 41. став 
1. тачка 2. Статута Градске општине Гроцка („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13 и 
80/14) сходно одредбама Закона o радним односима у 
државним органима („Службени гласник РС”, бр. 48/91, 
66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05 Одлука УСРС, 
79/05, 81/05, 83/05 и 23/13 – Одлука УС) на предлог Ко-
мисије за прописе Градске општине Гроцка, доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА ИЗАБ-
РАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА И 
НАКАНДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ОДБОРНИ-

КА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

Члан 1.
У Одлуци о платама изабраних, именованих и поста-

вљених лица и накнадама и другим примањима одборника 
у Скупштини општине Гроцка („Службени лист Града Бе-
ограда”, бр. 57/08, 27/09 , 59/09 и 17/14) у члану 21. став 1. 
брише се алинеја 3.

Члан 2.
Мења се члан 23. тако да гласи:
„Накнада за рад одборника утврђује се у висини од 

3.100,00 динара нето по седници односно заседању.
Право на накнаду за рад чланова радног тела, имају 

одборници и чланови који нису одборници, у висини 
од 3.100,00 динара нето по седници односно заседању, 
а уколико се заседања поклапају са заседањима седница 
Скупштине, одборници имају право на једну накнаду.

На накнаду из става I овог члана немају право: одборни-
ци и чланови радних тела који остварују право на плату у 
складу са овом одлуком, чланови радних тела из редова за-
послених и постављених лица у Управи ГО Гроцка, општин-
ском правобранилаштву и јавним предузећима чији је ос-
новач ГО Гроцка.

Исплата накнаде одборницима и члановима радних тела 
врши се на основу евиденције о присуствовању на седница-
ма Скупштине односно радног тела, коју својим потписом 
оверава секретар Скупштине.”

Члан 3.
Члан 25. се брише.
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Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Гроцка
Број 120-15, 17.априла 2015. године

Председник 
Спасоје Живановић ср.

Скупштина Градске општине Гроцка на седници одр-
жаној 17. априла 2015. године на основу чл. 26. и 27. 
Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама 
(„Службени гласник РС”, број 88/2011), члана 41. Ста-
тута ГО Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 
42/08, 17/10, 59/11, 36/13 и 80/14), на предлог Комисије 
за јавно-приватно партнерство и концесије на терито-
рији градске општине Гроцка образоване Решењем Већа 
ГО Гроцка број:112-150 од 10. марта 2015. године а на-
кон прибављеног мишљења Комисије за јавно-приватно 
партнерство Владе Републике Србије број 36/2015 од 9. 
априла 2015. године, доноси

ОДЛУКУ

1. Даје се сагласност на Пројекат јавно-приватног 
партнерства за поверавање обављања комуналне делат-
ности, сакупљање, транспорт и одлагање комуналног отпа-
да и производњу и дистрибуцију топлотне енергије на тери-
торији Градске општине Гроцка.

2. На Пројекат из става I дато је позитивно мишљење 
Комисије за јавно-приватно партнерство Владе Републике 
Србије, број 36/2015 од 9. априла 2015. године.

3. Давањем сагласности на Пројекат из става I Одлу-
ке отпочиње поступак јавне набавке за одабир приватног 
партнера, за који ће бити задужена Комисија СО Гроцка за 
спровођење поступка јавне набавке за одабир приватног 
партнера за реализацију Пројекта ЈПП.

4. Одлука ступа на снагу даном доношења
5. Одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Градске општине Гроцка
Број 352-20, 17. априла 2015. године

Председник 
Спасоје Живановић ср.

Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржаној 17. 
априла 2015. године на основу чл. 28. и 30. Закона о јавно-приват-
ном партнерству и концесијама („Службени гласник РС”, број 
88/2011), члана 9. Закона о комуналним делатностима („Служ-
бени гласник РС”, број 88/2011), члана 54. став 13, тачка од 1–7. и 
став 14. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 
124/2012), чл. 41. и 45. Статута ГО Гроцка („Службени лист Града 
Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13 и 80/14) и члана 71. Послов-
ника Скупштина ГО Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 
42/08 и 80/14), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ОДАБИР ПРИВАТ-

НОГ ПАРТНЕРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЈПП 

1. Образује се Комисија за спровођење поступка јав-
не набавке за одабир приватног партнера за реализацију 
пројекта ЈПП за поверавање обављања комуналне делат-
ности-сакупљање, транспорт и одлагање комуналног отпа-
да и производња и дистрибуција топлотне енергије на под-
ручју Градске општине Гроцка, у следећем саставу:

Председник Комисије:
Борис Прибичевић, дипл. правник, 
Чланови:
1. Тијана Мазињанин, дипл. правник
2. Марина Јовановски, дипл. правник
3. Драгослава Митровић, дипл. економиста
4. Светлана Симијоновић, дипл. економиста
2. Задаци Комисије су да у складу са чланом 28. Закона о 

јавно-приватном партнерству и концесијама и у складу са чла-
ном 54. став 13. тачка 1–7 и став 14. Закона о јавним набавкама:

– отпочне поступак јавне набавке за одабир приватног 
партнера,

– да припреми конкурсну документацију, огласе о јав-
ним набавкама, измене или допуне конкурсне документа-
ције, додатне информације или објашњења у вези са при-
премањем понуда или пријава;

– отвара, прегледа, оцењује и рангира понуде или пријаве;
– води преговарачки поступак;
– сачињава писмени извештај о стручној оцени понуда;
– припрема предлог одлуке о додели уговора, предлог 

одлуке о закључењу оквирног споразума, предлог одлуке 
о обустави поступка јавне набавке, као и предлог одлуке о 
признавању квалификације;

– одлучује поводом поднетог захтева за заштиту права;
– предузима друге радње у поступку у зависности од вр-

сте поступка и предмета набавке.
3. Комуникацију са заинтересованим лицима и понуђа-

чима обављају искључиво чланови Комисије.
4. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Гроцка
Број 112-160, 17. априла 2015. године

Председник 
Спасоје Живановић ср.
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Страна

Одлука о потврђивању мандата одборника 
Скупштине града Београда   – – – – – – – – – – – – –  1

План генералне регулације за изградњу објека-
та и водова система даљинског грејања у Београду 
(I фаза, I етапа) – целина А3 Б5 – – – – – – – – – –  1

План генералне регулације за изградњу објека-
та и водова система даљинског грејања у Београду 
(I фаза, I етапа) – целина Б2 – – – – – – – – – – – –  11

Акти градских општина

ЗЕМУН
Одлука о завршном рачуну буџета Градске 

општине Земун за 2014. годину – – – – – – – – – – –  17
Одлука о првом ребалансу буџета Градске 

општине Земун за 2015. годину – – – – – – – – – – –  26
Решење о разрешењу члана Савета за буџет и 

финансије – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  48

Страна

Решење о разрешењу члана Савета за здравство, 
социјалну и дечју заштиту   – – – – – – – – – – – – –  48

ГРОЦКА
Одлука о измени и допуни Одлуке о платама 

изабраних, именованих и постављених лица и нак-
надама и другим примањима одборника у Скупш-
тини општине Гроцка   – – – – – – – – – – – – – – – –  48

Одлука о давању сагласности на Пројекат јавно-
приватног партнерства за поверавање обављања 
комуналне делатности, сакупљање, транспорт и 
одлагање комуналног отпада и производњу и дист-
рибуцију топлотне енергије на територији Градске 
општине Гроцка   – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  49

Решење о образовању Комисије за спровођење 
поступка јавне набавке за одабир приватног парт-
нера за реализацију пројекта ЈПП   – – – – – – – – –  49

САДРЖАЈ
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