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SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LIV Број 8

1. април 2010. године

Градско веће града Београда на седници одржаној 1. априла 2010. године, на основу члана 54. тачка 8. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, број 39/08), члана 5.
Одлуке о додатним облицима заштите трудница и породиља
на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 1/09 и 6/10) и „Споразума о реализацији активности
на пројекту учешћа града Београда у реализацији Одлуке о
додатним облицима заштите трудница и породиља на територији града Београда” од 19. марта 2009. године, донело је

У ПУ Т С ТВ О
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ УПУТСТВА О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ДОДАТНИХ ОБЛИКА ЗАШТИТЕ ТРУДНИЦА
И ПОРОДИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Упутству о начину остваривања додатних облика заштите трудница и породиља на територији града Београда („Службени лист града Београда”, број 12/09) члан 1. мења се и гласи:
„Овим упутством уређује се начин остваривања додатних облика заштите трудница и породиља на територији
града Београда утврђених Одлуком о додатним облицима
заштите трудница и породиља на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 1/09 и 6/10) и то:
1. накнаде запосленој трудници за време привремене
спречености за рад због болести или компликација у вези
са трудноћом (у даљем тексту: накнада);
2. права на једнократно новчано давање незапосленој
породиљи и
3. права на једнократно новчано давање запосленој породиљи.”
Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
„Додатне облике заштите из члана 1. овог упутства остварује запослена трудница, незапослена породиља и запослена
породиља са пребивалиштем на територији града Београда.
Пребивалиште мора бити пријављено закључно са 31.
децембром 2009. године.
Додатне облике заштите из члана 1. овог упутства остварује запослена трудница, незапослена породиља и запослена породиља са статусом интерно расељеног лица са Косова
и Метохије са боравиштем на територији града Београда.
Боравиште мора бити пријављено закључно са 31. децембром 2009. године.”
Члан 3.
После члана 9. додају се нови чланови који гласе:
Члан 9а
„Право на једнократно новчано давање остварује запослена породиља чији је укупни месечни приход по члану
породице, остварен у периоду од шест месеци који претходе
месецу у коме је поднет захтев, мањи од 10.000,00 динара.

Цена 200 динара

Запослена породиља у смислу овог упутства је породиља
која је у радном односу код правног или физичког лица, као
и лице које самостално обавља делатност.
Запосленост се утврђује у односу на дан рођења детета.
Члан 9б
Право на једнократно новчано давање има запослена
породиља за свако дете рођено почев од 31. марта 2010. године, као дана ступања на снагу Одлуке о допуни Одлуке о
додатним облицима заштите трудница и породиља на територији града Београда.
Право из става 1. овог члана припада за свако дете рођено у
току једног порођаја, без обзира на број претходно рођене деце.
Запосленој породиљи припада једнократно новчано давање у износу који важи на дан рођења детета.
Члан 9в
Укупан приход породице запослене породиље чине
приходи породиље и њеног супружника или ванбрачног
партнера, са којим живи у породици, исплаћени у периоду од шест месеци који претходе месецу у коме је поднет
захтев и то по основу: зараде, накнаде зараде, пензије и
инвалиднине.
За лица која самостално обављају делатност као месечни
приход узима се основица за обрачун доприноса за обавезно
социјално осигурање.
Члан 9г
Породицу запослене породиље у смислу овог упутства
чини запослена породиља, њен супружник или ванбрачни
партнер и издржавана деца која са њима живе, укључујући
и новорођено дете – децу.
Број чланова породице утврђује се у односу на дан рођења
детета.
Члан 9д
Право на једнократно новчано давање запослена породиља остварује на основу поднетог захтева.
Образац захтева је саставни део овог упутства.
Уз захтев се прилаже:
– извод из матичне књиге рођених за дете – децу;
– извод из матичне књиге венчаних;
– пријаву пребивалишта за супруга, ванбрачног партнера и издржавану децу;
– потврда о приходу запослене породиље, њеног супруга или ванбрачног партнера исплаћеном у шест месеци који
претходе месецу у коме је захтев поднет;
– извод из матичне евиденције Републичког фонда пензијског и инвалидског осигурања – за незапосленог супруга,
односно ванбрачног партнера.
Члан 9ђ
Укупан приход породице запослене породиље утврђује
се на основу следећих доказа и то за:
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Члан 5.
Члан 11. мења се и гласи:
„Исплата једнократног новчаног давања врши се из средстава буџета града Београда на наменски текући рачун незапослене
породиље и запослене породиље код Поштанске штедионице.”

– зараде – потврда послодавца;
– лица која самостално обављају делатност – потврда Управе јавних прихода;
– накнаду зараде – потврда исплатиоца;
– пензије – потврда фонда ПИО;
– инвалиднине – потврда исплатиоца.

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

Члан 4.
Члан 10. мења се и гласи:
„Захтев за остваривање права на једнократно новчано
давање незапосленој породиљи и запосленој породиљи,
подноси се најкасније у року од три месеца од рођења детета
организационој јединици Градске управе града Београда.”

Градско веће града Београда
Број 5-207/10-ГВ, 1. априла 2010. године
Председник
Драган Ђилас, с. р.

ȳɆȻȽ
ɉɨɞɧɨɫɢɨɰɚ-ɦɚʁɤɟ
ȽɊȺȾɋɄȺ ɍɉɊȺȼȺ_ȽɊȺȾȺ ȻȿɈȽɊȺȾȺ ɋɟɤɪɟɬɚɪɢʁɚɬ ɡɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɭ
ɡɚɲɬɢɬɭ______________________________________
ɒɢɮɪɚ ɨɩɲɬɢɧɟ

Ȼɪɨʁ
Ⱦɚɬɭɦ ____________________
ɁȺɏɌȿȼ
ɡɚ ɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ʁɟɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɧɨɜɱɚɧɨ ɞɚɜɚʃɟ ɡɚɩɨɫɥɟɧɨʁ ɩɨɪɨɞɢʂɢ
Ʌɢɱɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɦɚʁɤɟ :
ɢɦɟ )
(ɩɪɟɡɢɦɟ)
(
)

(
_______________________________________________________________________________

)
( ɩɬɬ ɛɪɨʁ )

________________________________________________________________________________

Ʌɢɱɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɫɭɩɪɭɝɚ ɢɥɢ ɜɚɧɛɪɚɱɧɨɝ ɩɚɪɬɧɟɪɚ :
ɢɦɟ )
(ɩɪɟɡɢɦɟ)
(
)

(
_______________________________________________________________________________

)
( ɩɬɬ ɛɪɨʁ )

________________________________________________________________________________

1.

Ɂɚɩɨɫɥɟɧ

2. ɇɟɡɚɩɨɫɥɟɧ ( ɡɚɨɤɪɭɠɢɬɢ )

ɉɨɞɚɰɢ ɨ ɞɟɬɟɬɭ ɦɚʁɤɟ ɡɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɨɞɧɨɫɢ ɡɚɯɬɟɜ:

(

)

(
)

ȳɆȻȽ ɨɰɚ
(

)

(

)

ȳɆȻȽ
(

)

(

)

ȳɆȻȽ ɨɰɚ
(

)

(

)

ɉɨɞɚɰɢ ɨ ɢɡɞɪɠɚɜɚɧɨʁ ɞɟɰɢ

ȳɆȻȽ ɞɟɬɟɬɚ
(ɢɦɟ ɞɟɬɟɬɚ)

(

)
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ȳɆȻȽ ɨɰɚ
( ɢɦɟ ɨɰɚ )

(ɩɪɟɡɢɦɟ ɨɰɚ)

ȳɆȻȽ ɞɟɬɟɬɚ
(ɢɦɟ ɞɟɬɟɬɚ)

(
)

ȳɆȻȽ ɨɰɚ
( ɢɦɟ ɨɰɚ )

(ɩɪɟɡɢɦɟ ɨɰɚ)

ȳɆȻȽ ɞɟɬɟɬɚ
(ɢɦɟ ɞɟɬɟɬɚ)

(

)

ȳɆȻȽ ɨɰɚ
( ɢɦɟ ɨɰɚ )

(ɩɪɟɡɢɦɟ ɨɰɚ)

________________________________________
( ɩɨɬɩɢɫ ɩɨɞɧɨɫɢɨɰɚ ɡɚɯɬɟɜɚ )
Ɍɟɥɟɮɨɧ ɡɚ ɤɨɧɬɚɤɬ : _______________________________

ɂɁȳȺȼȺ
ɉɨɞ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɦ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɲʄɭ ɢɡʁɚɜʂɭʁɟɦ ɞɚ ɭ ɦɨɦɟɧɬɭ ɪɨɻɟʃɚ ɞɟɬɟɬɚ ɦɨʁɭ ɩɨɪɨɞɢɰɭ ɱɢɧɟ
_____________________________________________________________________________________________________________________

ɉɈɌɉɂɋ ȾȺȼȺɈɐȺ ɂɁȳȺȼȿ
_________________________________________

ɍɁ ɁȺɏɌȿȼ ɁȺ ɉɊɂɁɇȺȼȺȵȿ ɉɊȺȼȺ ɇȺ ȳȿȾɇɈɄɊȺɌɇɈ ɇɈȼɑȺɇɈ ȾȺȼȺȵȿ, ɁȺɉɈɋɅȿɇȺ ɉɈɊɈȾɂȴȺ

ɉɊɂɅȺɀȿ:
1.
2.
3.
4.
5.

ɂɁȼɈȾ ɂɁ ɆȺɌɂɑɇȿ ɄȵɂȽȿ ɊɈȭȿɇɂɏ ɁȺ ȾȿɌȿ - Ⱦȿɐɍ - ɮɨɬɨɤɨɩɢʁɚ
Ʌɂɑɇɍ ɄȺɊɌɍ - ɮɨɬɨɤɨɩɢʁɚ
ɂɁȼɈȾ ɂɁ ɆȺɌɂɑɇȿ ɄȵɂȽȿ ȼȿɇɑȺɇɂɏ - ɮɨɬɨɤɨɩɢʁɚ
ɅɂɑɇȺ ɄȺɊɌȺ ɋɍɉɊɍȽȺ ɂɅɂ ȼȺɇȻɊȺɑɇɈȽ ɉȺɊɌɇȿɊȺ ɂ ɉɊɂȳȺȼȺ ɉɊȿȻɂȼȺɅɂɒɌȺ ɁȺ ɂɁȾɊɀȺȼȺɇɍ
Ⱦȿɐɍ - ɮɨɬɨɤɨɩɢʁɟ
ɉɈɌȼɊȾɍ Ɉ ɉɊɂɏɈȾɂɆȺ ɉɈɊɈȾɂɐȿ – ɩɨɪɨɞɢʂɟ ɢ ʃɟɧɨɝ ɫɭɩɪɭɝɚ ɢɥɢ ɜɚɧɛɪɚɱɧɨɝ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɢɫɩɥɚʄɟɧɢɦ ɭ
ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯ 6 ɦɟɫɟɰɢ ɩɪɟ ɦɟɫɟɰɚ ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɩɨɞɧɨɫɢ ɡɚɯɬɟɜ

6. ɂɁȼɈȾ ɂɁ ɆȺɌɂɑɇȿ ȿȼɂȾȿɇɐɂȳȿ ɎɈɇȾȺ ɉȿɇɁɂȳɋɄɈȽ ɂ ɂɇȼȺɅɂȾɋɄɈȽ ɈɋɂȽɍɊȺȵȺ ɁȺ ɇȿɁȺɉɈɋɅȿɇɈȽ
ɋɍɉɊɍȽȺ ɂɅɂ ȼȺɇȻɊȺɑɇɈȽ ɉȺɊɌɇȿɊȺ ( Ȼɟɨɝɪɚɞ, ɇɟɦɚʃɢɧɚ 30 ).
ɁȺɏɌȿȼ ɋȿ ɉɈȾɇɈɋɂ ɍ ɊɈɄɍ ɈȾ ɌɊɂ ɆȿɋȿɐȺ ɈȾ ɊɈȭȿȵȺ ȾȿɌȿɌȺ
ɉɁɉ-1-10
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Градоначелник града Београда, 25. марта 2010. године, на основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), члана 23. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 16/97 и 42/98) и члана 52. тачка 6. Статута града Београда („Службени
лист града Београда”, брoj 39/08), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДОПУНУ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ХИПОДРОМ БЕОГРАД”
1. Даје се сагласност Јавном предузећу „Хиподром Београд” из Београда на допуну Ценовника услуга, који је донео Управни одбор под бројем 38-1, на седници одржаној 1. фебруара 2010. године.
2. Решење и ценовник објавити у „Службеном листу града Београда”, а ценовник се примењује наредног дана од дана
објављивања.
Градоначелник града Београда
Број 38-1014/10-Г, 25. марта 2010. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.
На основу одредбе члана 16. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 – испр. и 123/2007 – др. закон) и члана 23. Статута ЈП „Хиподром Београд”, Управни одбор на седници одржаној 1. фебруара 2010. године, донео је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ЈП „ХИПОДРОМ БЕОГРАД”
1. У Ценовнику услуга ЈП „Хиподром Београд”, број 11-2/09 од 19. марта 2009. године („Службени лист града Београда”,
број 19/09) иза тачке VII – Накнада за пружање услуга трећим лицима, додаје се нова тачка VIII, која гласи:
VIII. ЦЕНОВНИК УСЛУГА ШКОЛЕ ЈАХАЊА JП „ХИПОДРОМ БЕОГРАД”
1. Школа јахања*

1 час/по 1 час/по 10 часова/по 10 часова/по 20 часова/по 20 часова/по 30 часова/по 30 часова/по
особи са
особи без
особи са
особи без
особи са
особи без особи са особи без
ПДВ-ом w
ПДВ-а w
ПДВ-ом w
ПДВ-а w
ПДВ-ом
ПДВ-а
ПДВ-ом
ПДВ-а

Групни часови

423,73

500,00

4.237,29

5.000,00

8.050,85

9.500,00

11.864,41

14.000,00

Индивидуални часови

635,59

750,00

6.355,93

7.500,00

12.711,86

15.000,00

19.067,80

22.500,00

* 1 час школе јахања подразумева 45 минута
w Цена важи за авансну уплату целокупног наведеног износа, у противном цена се одређује множењем укупног броја часова са ценом
једног часа

2. Напредна школа јахања*

1 час/по 1 час/по 10 часова/по 10 часова/по 20 часова/по 20 часова/по 30 часова/по 30 часова/по
особи са
особи без
особи са
особи без
особи са
особи без особи са особи без
ПДВ-ом w
ПДВ-а w
ПДВ-ом w
ПДВ-а w
ПДВ-ом
ПДВ-а
ПДВ-ом
ПДВ-а

Групни часови

635,59

750,00

6.355,93

7.500,00

12.288,14

14.500,00

17.796,61

21.000,00

Индивидуални часови

847,46

1.000,00

8.474,58

10.000,00

16.949,15

20.000,00

25.423,73

30.000,00

* 1 час школе јахања подразумева 45 минута
w Цена важи за авансну уплату целокупног наведеног износа, у противном цена се одређује множењем укупног броја часова са ценом
једног часа
1 час/по 1 час/по 10 часова/по 10 часова/по 20 часова/по 20 часова/по 30 часова/по 30 часова/по
особи са
особи без
особи са
особи без
особи са
3. Јахање за обучене јахаче* особи без особи са особи без
ПДВ-ом w
ПДВ-а w
ПДВ-ом w
ПДВ-а w
ПДВ-ом w
ПДВ-а w
ПДВ-ом
ПДВ-а
3.1. Рекреативно јахање
у мањежу под надзором
инструктора

1.271,19

1.500,00

11.864,41

14.000,00

23.728,81

28.000,00

35.593,22

42.000,00

3.2. Теренско јахање
(по започетом сату) x

1.694,92

2.000,00

16.949,15

20.000,00

32.203,39

38.000,00

47.457,63

56.000,00

* један час школе јахања за обучене јахаче подразумева 60 минута.
x Код теренског јахања максимални боравак на терену је три часа по термину.
w Односи се на авансну уплату целокупног наведеног износа, у противном цена се одређује множењем укупног броја часова са ценом
једног часа. Часови се користе у периоду од 30 дана од дана уплате.
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4. Држање коња у пансиону

Број 8 – 5

1 месец 1 месец са 3 месеца
3 месеца
6 месеци 6 месеци
1 година
1 година
без ПДВ-а ПДВ-ом без ПДВ-а са ПДВ-ом без ПДВ-а са ПДВ-ом без ПДВ-а са ПДВ-ом

4.1. Основна нега (смештај у боксу;
свакодневно чишћење бокса); исхрана
(сено, слама, зоб); тимарење;

25.423,73

30.000,00

76.271,19

90.000,00

4.2. Основна нега и поткивање са
урачунатим потковицама

29.661,02

35.000,00

88.983,05

105.000,00 165.254,24 195.000,00 330.508,47 390.000,00

4.3. Основна нега, поткивање и
лонжирање

33.898,31

40.000,00 101.694,92 120.000,00 186.440,68 220.000,00 377.118,64 445.000,00

139.830,51 165.000,00 279.661,02 330.000,00

5. Коришћење грла за промотивно-комерцијалне 1 сат без 1 сат са 1 дан без 1 дан са
сврхе
ПДВ-а ПДВ-ом ПДВ-а ПДВ-ом
5.1. Рођенданска прослава на хиподрому

Више дана
без ПДВ-а

Више дана
са ПДВ-ом

1.694,92 2.000,00

8.474,58 10.000,00 број дана x 8.474,58 број дана x 10.000,00

5.2. Јахање деце и упознавање са коњем
1.694,92 2.000,00
за школе и обданишта

8.474,58 10.000,00 број дана x 8.474,58 број дана x 10.000,00

5.3. Изнајмљивање
на хиподрому

за

потребе

снимања

5.4. Вожња фијакером у кругу хиподрома

3.389,83 4.000,00 16.949,15 20.000,00 број дана x 16.949,15 број дана x 20.000,00
847,46 1.000,00

5.5. Вожња фијакером ван круга хиподрома

посебан уговор

Напомене:
1. Цене услуга изражене су у динарима (РСД).
2. На услуге које нису утврђене овим ценовником аналогно ће се применити најприближније цене из овог ценовника, закључивањем
посебног уговора о пружању услуга са заинтересованим корисником.

Управни одбор ЈП „Хиподром Београд”
Број 38-1, 1. фебруара 2010. године
Председник
Слободан Ребић, с. р.
Градоначелник града Београда, 25. марта 2010. године, на основу члана 52. тачка 6. Статута града Београда („Службени
лист града Београда”, брoj 39/08) и члана 95. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр.
51/08 и 61/09), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БЕОГРАДА
1. У Решењу о распореду радног времена у Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 28/07,
1/09, 36/09, 37/09, 48/09 и 61/09), у тачки 3, алинеја 1. мења се и гласи:
„– У Заводу за информатику и статистику на свим пословима радно време почиње у 8, а завршава се у 16 часова.”
2. У истом решењу, у тачки 3. став 4. се брише.
3. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Градоначелник града Београда
Број 130-1022/10-Г, 25. марта 2010. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.
На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04), а
у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09) и члана 53. Одлуке о Градској
управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09 и 6/10), секретар Секретаријата за урбанизам и
грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ ДЕЛА УЛИЦЕ СТАНИСЛАВ СРЕМЧЕВИЋ ЦРНИ У ЛАЗАРЕВЦУ
1. Не приступа се стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за изградњу дела улице Станислав Сремчевић
Црни у Лазаревцу (у даљем тексту: план), на животну средину.
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2. ЈП Дирекција за грађевинско земљиште, планирање и
изградњу Лазаревца, са седиштем у Лазаревцу, ул. Дула Караклајића број 44, приступиће изради Нацрта и Концепта
плана из члана 1. овог решења, на основу Одлуке о изради
плана детаљне регулације за изградњу дела улице Станислав
Сремчевић Црни у Лазаревцу, коју је донела Скупштина
градске општине Лазаревац на седници одржаној дана 29. и
30. децембра 2008. године.
3. У границама обухвата плана су делови катастарских
парцела: 5794/2, 5269/1, 5266/3, 5266/4, 5267/2, 5268/2, 5268/1,
5262/1, 5260/5, 5260/4, 5260/3, 5258/1, 5257/1, 5244/1, 5239/2,
5239/1, 5183/4, 5183/1, 5182/1, 5182/6, 5180/5, 5179/4, 5178/3,
5178/2, 5176/1, 5174/8, 5174/6, 5175, 5174/1, 5174/4, 5171, 5170,
5169/1, 5168/1, 5168/8, 5164/2, 5165/3, 5165/1, 5163/1, 5163/2,
5156/2, 5156/3, 5120/3, 5122/1, 5117/1, 5119/2, 5119/3, 5119/1,
5116, 5766/1, 5766/2, 5160/7, 5160/8, 5757/2, 5157/1, 5756/1,
5753/15, 5753/1, 5752/17, 5751/1, 5752/7, 5750/1, 5742, 5740/1,
5740/2, 5739/2, 5739/1, 5738/2, 5738/1, 5725/2, 5724/2, 5724/1,
5723/1, 5685/2, 5685/1, 5683/1, 5683/2, 5679/1, 5679/4, 5679/5,
све КО Шопић и целе кат.парц. 5244/2, 5169/2, 5168/24,
5156/4, 5756/2, 5753/24, 5751/5, 5740/4, 5738/3, 5738/4, 5726/2,
5723/2, 5723/3, површине 8 952 м2.
4. Циљ израде плана детаљне регулације је разграничавање површина јавних намена од површина других намена.
Планом се одређује намена грађевинског земљишта, мрежа
комуналних инсталација, техничка, нивелациона и регулациона решења и план парцелације површина јавне намене.
5. У оквиру намене простора предметног плана нису
планирани будући развојни пројекти одређени прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину.
6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио
је да план не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката предвиђених прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину у смислу чл. 5. став 1.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС”, број 135/04).
7. Ово решење објављује се у Службеном листу града Београда и представља саставни део документације плана.
Образложење
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације за изградњу дела
улице Станислав Сремчевић Црни у Лазаревцу („Службени
лист града Београда”, број 56/2008).
За носиоца израде плана одређено је ЈП Дирекција за
грађевинско земљиште, планирање и изградњу Лазаревца.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће
градска општина Лазаревац.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, имајући
у виду планиране намене којима нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је да предметни план
не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује процена утицаја
на животну средину и не подлеже обавези израде стратешке
процене утицаја на животну средину у смислу одредбе члана
5. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, број 135/04).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04),
уз дописе бр. IX-03-350.14-17/09 од 8. фебруара 2010. године,
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио
је на мишљење Предлог решења о неприступању стратешкој
процени утицаја на животну средину Секретаријату за заштиту животне средине, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП

1. април 2010.

„Зеленилу – Београд”, ЈКП „Београдском водоводу и канализацији”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић
Батут”, Заводу за заштиту споменика културе града Београда,
ЈВП „Београдводе” и Заводу за заштиту природе Србије.
У остављеном року Секретаријат за заштиту животне
средине, дописом бр. 501.33-2/2010-V-04 од 23. фебруара
2010. године и Завод за заштиту природе Србије, дописом
бр. 03-332/2 од 24. фебруара 2010. године дали су позитивно
мишљење на Предлог решења о неприступању стратешкој
процени утицаја на животну средину предметног плана.
Како Градски завод за јавно здравље, ЈКП „Зеленило – Београд”, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Институт за
јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, Завод за заштиту
споменика културе града Београда и ЈВП „Београдводе” нису
доставили тражено мишљење у законском року, у складу са
одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, број 135/04) сматра се да су
сагласни са Предлогом решења о неприступању стратешкој
процени утицаја на животну средину предметног плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове Градске управе под бр: IX-03-350.14-17/09 25. марта
2010. године.
Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Бр. IX-03-350.14-17/09, 25. марта 2010. године.
Секретар
Милан Вуковић, с. р.
На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04),
а у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09) и члана 53. Одлуке о
Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09 и 6/10), секретар Секретаријата за
урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО ИНДУСТРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ АД „21.МАЈ”,
ГРАДСКА ОПШТИНА РАКОВИЦА
1. Приступа се стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за део индустријске целине АД „21.мај”, градске
општине Раковица (у даљем тексту: план), на животну средину.
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну
средину разматраће се постојеће стање животне средине
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на
микро и макро локацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја плана на животну средину,
а узимајући у обзир планиране намене.
3. Стратешком проценом плана на животну средину
неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на
животну средину израдиће се извештај који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04).
Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене,
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– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор
индикатора,
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених
за смањење негативних утицаја на животну средину,
– смернице за процену утицаја пројеката на животну средину (смернице које се односе на спровођење плана
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на
животну средину у складу са прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину),
– програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг),
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене,
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана и програма са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план,
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о стратешкој процени представљене на начин разумљив јавности,
– други подаци од значаја за стратешку процену.
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће
се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљна мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину део је документације која се прилаже уз план.
5. За носиоца израде извештаја о стратешкој процени
одређује се Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Булевар краља Александра бр. 73, који ће дефинисати
методологију и састав стручног тима за израду извештаја о
стратешкој процени.
Носилац израде извештаја о стратешкој процени дужан
је да исти изради у року од 12 месеци од дана ступања на
снагу Одлуке о изради плана детаљне регулације за део индустријске целине АД „21. мај”, градске општине Раковица.
Средства за израду извештаја о стратешкој процени обезбедиће Агенција за приватизацију, Београд, ул. Теразије бр. 23.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја
плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у
доношењу одлука које се односе на заштиту животне средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложен на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана, сходно члану
19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС”, број 135/04) и члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда”.
Образложење
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације за део индустријске
целине АД „21.мај”, градске општине Раковица коју је донела
Скупштина града Београда на седници одржаној 29. децембра
2009. године („Службени лист града Београда”, број 61/09).
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
број 135/04), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у поступку доношења овог решења, имајући у виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су планирани будући развојни пројекти одређени прoписима којима
се уређује процена утицаја на животну средину, утврдио
је да предметни план представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обавези стратешке
процене утицаја на животну средину у смислу чл.5. став 1.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени лист града Београда”, број 135/04).

Број 8 – 7

На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на микро и макро
локацију, док се неће разматрати прекогранична природа
утицаја обзиром да имплементација плана не може имати
негативан утицај на животну средину друге државе.
Извештај о стратешкој процени садржаће елементе из
члана 12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04),
осим смерница за израду стратешких процена на нижим
хијерархијским нивоима.
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04), уз
дописе бр. IX-03-350.14-4/2010 од 8. марта 2010. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на
мишљење Предлог решења о приступању стратешкој процени
утицаја на животну средину предметног плана Секретаријату
за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдском водоводу и канализацији”, ЈКП „Зеленилу – Београд”, Институту
за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, ЈВП „Београдводе” и Заводу за заштиту споменика културе града Београда.
У остављеном року, Секретаријат за заштиту животне
средине, дописом бр. 501.3-13/2010-V-04 од 12. марта 2010.
године, Завод за заштиту природе Србије, дописом бр. 03569/2 од 18. марта 2010. године и ЈКП „Београдски водовод
и канализација”, дописом бр. 11476/1 I1-1 од 22. марта 2010.
године доставили су позитивно мишљење на Предлог решења о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.
Како Градски завод за јавно здравље, ЈКП „Зеленило Београд”, Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, ЈВП „Београдводе” и Завод за заштиту споменика културе града Београда нису доставили тражено мишљење у
законском року, у складу са одредбама Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, број 135/04) сматра се да су сагласни са Предлогом решења о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Решено у Секретаријата за урбанизам и грађевинске
послове Градске управе под IX-03-350.14-4/2010 29. марта
2010. године.
Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03-350.14-4/2010, 29. марта 2010. године.
Секретар
Милан Вуковић, с. р.

ПОКА ЗАТЕ Љ
РАСТА ЦЕНА НА МАЛО У МАРТУ 2010. ГОДИНЕ
Завод за информатику и статистику обавештава кориснике да раст цена на мало у марту 2010. године износи
2,2% у односу на претходни месец.
Градска управа града Београда
Завод за информатику и статистику
Бр. 04- 23/10-XVII-01, 1. априла 2010. године
Директор
Слободан Карановић, с. р.
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1. април 2010.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ЗЕМУН
Веће градске општине Земун на 31. седници одржаној
25. марта 2010. године, на основу члана 42. став 1. тачка 8. и
члана 49. став 3. Статута градске општине Земун („Службени лист града Београда” бр. 14/09 и 45/09) и члана 37. став 1.
Пословника о раду Већа градске општине Земун („Службени лист града Београда”, број 38/09), донело је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Поставља се Југослав Петковић, дипл. правник, за начелника Управе градске општине Земун, на период од пет
година.
2. Ово решење објавити у «Службеном листу града Београда».
Веће градске општине Земун
Број 06-320/2010-II/21, 25. марта 2010. године
Председник
Бранислав Простран, с. р.

НОВИ БЕОГРАД

На основу члана 18. и члана 49. став 1. Статута градске
општине Нови Београд („Службени лист града Београда”,
број 34/2008), Скупштина градске општине Нови Београд
на седници одржаној 18. марта 2010. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ УПРАВЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД
Члан 1.
У Одлуци о организацији управе градске општине Нови
Београд („Службени лист града Београда”, број 48/2008), у
члану 9. бришу се прве две алинеје.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Нови Београд
Број Х-020-86, 18. марта 2010. године
Председник
Живан Обреновић, с. р.
Скупштина градске општине Нови Београд на седници
одржаној 18. марта 2010. године, на основу члана 18. тачка
10. Статута градске општине Нови Београд („Службени
лист града Београда”, број 43/08), и члана 41. Статута Новобеоградске културне мреже, а на основу предлога Комисије
за кадровска и административна питања, донела је

РЕШЕЊЕ
Скупштина градске општине Нови Београд на седници
одржаној дана 18. марта 2010. године, на основу чл. 46. и 47.
Закона о локални изборима („Службени гласник РС”, број
129/07), доноси

ОДЛУ КУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД
1. Утврђује се престанaк мандата одборника Скупштине
градске општине Нови Београд, пре истека времена на које
су изабрани, због поднете оставке, и то: Мирку Рајковићу,
Гојку Мркаљу, Славиши Кокеза, Жарку Шормазу, Александри Павићевић, Драгану Никићу, Слободану Спасојевићу, Владимиру Обрадовићу, Николи Игњачеву, Предрагу
Ђурђеву, Биљани Ћорић, Александру Остојићу, Николи
Цимеши, Луки Томићу, Дани Костадиновић, Ранки Радишић и Љиљани Пекарски, са изборне листе „Српска радикална странке – Томислав Николић”.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА НОВОБЕОГРАДСКЕ
КУЛТУРНЕ МРЕЖЕ
1. Разрешава се дужности директора Новобеоградске
културне мреже Вера Такач-Голијанин, менаџер за вођење
послова у домену маркетинга, публицитета и комуникације.
2. Решење ступа на снагу даном доношења.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Нови Београд
Број Х-020-88, 18. марта 2010. године
Председник
Живан Обреновић, с. р.
Скупштина градске општине Нови Београд, на седници
одржаној 18. марта 2010. године, на основу члана 18. тачка
10. Статута градске општине Нови Београд („Службени
лист града Београда”, број 43/08), и члана 39. Статута Новобеоградске културне мреже, а на основу предлога Комисије
за кадровска и административна питања, донела је

РЕШЕЊЕ
Скупштина градске општине Нови Београд
Број Х-020-83, 18. марта 2010. године
Председник
Живан Обреновић, с. р.

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА НОВОБЕОГРАДСКЕ
КУЛТУРНЕ МРЕЖЕ
1. Именује се за директора Новобеоградске културне
мреже Ана Врбанец, менаџер за уметност и културу.

1. април 2010.
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2. Решење ступа на снагу даном доношења.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Нови Београд
Број Х-020-89, 18. марта 2010. године
Председник
Живан Обреновић, с. р.

Скупштина градске општине Нови Београд на седници
одржаној 18. марта 2010. године, на основу члана 79. став 1.
тачка 10. и члана 92. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/09) и члана 18. Статута градске
општине Нови Београд („Службени лист града Београда”,
број 34/2008), донела је

ЗА КЉУ ЧА К
О АНГАЖОВАЊУ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД
ЗА 2009. ГОДИНУ
1. За Завршни рачун буџета градске општине Нови Београд за 2009. годину ангажује се екстерна ревизија.
2. Средства за спровођење екстерне ревизије завршног
рачуна буџета градске општине Нови Београд за 2009. годину обезбедиће се из буџета градске општине Нови Београд
за 2010. годину.
3. Овај закључак објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Нови Београд
Број Х-020-87, 18. марта 2010. године
Председник
Живан Обреновић, с. р.
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Скупштинa градске општине Палилула на 12. седници
одржаној 26. марта 2010. године, на основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број
129/07), донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
1. Потврђује се мандат одборника Скупштине градске
општине Палилула изабраног на изборима за одборнике
Скупштине градске општине Палилула, одржаним 11. маја
2008. године и то: Бланши Јовановић са изборне листе „Палилула за европску Србију – Борис Тадић”.
2. Мандат одборника Скупштине градске општине Палилула почиње да тече даном потврђивања мандата и траје
до истека мандата одборника којем је престао мандат.
3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Палилула
Број 060-12/2010-I-6-2, 26. марта 2010. године
Председник
Аца Јевтић, с. р.
Скупштина градске општине Палилула на 12. седници одржаној 26. марта 2010. године, на основу чл. 47. и 63.
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број
54/2009), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007) и члана 25. Статута градске
општине Палилула („Службени лист града Београда”, број
43/2008), донела је

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

ПАЛИЛУЛА
Скупштинa градске општине Палилула на 12. седници
одржаној 26. марта 2010. године, на основу члана 46. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број
129/07), донела је

ОДЛУ КУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
1. Утврђује се престанак мандата одборника у Скупштини Градске општине Палилула и то: Виктору Вицкову, са изборне листе „Палилула за европску Србију – Борис Тадић”,
подношењем оставке, коју је у његово име поднео подносилац изборне листе.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Палилула
Број 060-12/2010-I-6-1, 26. марта 2010. године
Председник
Аца Јевтић, с. р.

Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине Палилула за 2010.
годину („Службени лист града Београда”, број 62/2009)
– у даљем тексту одлука, у члану 1. износ „552.844.000” замењује се износом „893.186.585”.
Члан 2.
У члану 2. додаје се став 3. који гласи:
– пренета средства од прихода од давања
у закуп непокретности
– пренета средства из буџета града
– пренета средства из буџета републике
– средства из капиталног буџета
– средства од примљених донација
– пренета средства распоређена буџетом
у 2009. и ранијим годинама
– пренета средства за „проширене
надлежности”

41.580.000
18.977.324
148.570
29.853.000
663.128
238.260.355
3.860.208

Члан 3.
У члану 4. износ „9.493.710” замењује се износом „6.462.499”,
износ „9.093.710” замењује се износом „6.062.499”.
Члан 4.
У члану 5. „примања по врстама и издаци по основним
наменама” мењају се тако да гласе:
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ПРИМАЊА
Економска
Врста
класифиприхода
кација
321
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА
– пренета средства из 2009. године
Свега 321
7
Текући приходи
71
Порези
Порези на доходак, добит и капиталне добитке (од пољопривреде
711
и шумарства)
711
Порези на доходак, добит и капиталне добитке (на земљиште)
711
Самодоприноси
713
Порез на имовину (од непокретности)
713
Порез на имовину (на наслеђе и поклон)
714
Порези на добра и услуге (комуналне таксе)
716
Комуналне таксе на фирму
Свега 71
73
Донације и трансфери
732
Донације од међународних организација
733
Ненаменски трансфери од републике у корист нивоа града
733
Ненаменски трансфери од републике у корист нивоа општина
733
Текући трансфери градова у корист нивоа општина
733
Текући трансфери градова у корист нивоа општина
733
Капитални трансфери градова у корист нивоа општина
Свега 73
74
Други приходи
741
Приходи од имовине (комуналне таксе)
741
Приходи од камата на средства буџета општине
741
Приходи од имовине (за коришћење пољопривредног земљишта)
742
Приходи од давања у закуп објеката општине (са ПДВ-ом)
742
Општинске административне таксе
742
Приходи од делатности општинских органа и организација
743
Приходи од новчаних казни у корист нивоа општина
743
Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина
744
Текући добровољни трансфери од правних лица
745
Остали приходи у корист нивоа општина
Свега 74
77
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
771
Меморандумске ставке
772
Меморандумске ставке из претходне године
Свега 77
Свега 7
812
Примања од продаје покретне имовине
Укупни приходи и примања:

Буџетска
средства
333.342.585
333.342.585

Други
извори

Укупна
средства

5.535.078 338.877.663
5.535.078 338.877.663

400.000

–

10.463.000
–
178.359.000
48.220.000
58.434.000
56.992.000
352.868.000

400.000

– 10.463.000
–
–
– 178.359.000
– 48.220.000
– 58.434.000
– 56.992.000
– 352.868.000

–
65.983.000
7.000.000
–
–
–
72.983.000

–
–
–
–
–
–
–

–
65.983.000
7.000.000
–
–
–
72.983.000

15.589.000
– 15.589.000
8.000.000
200.000
8.200.000
– 2.200.000
2.200.000
102.469.000 9.771.000 112.240.000
2.000.000
–
2.000.000
2.300.000 4.680.000
6.980.000
430.000
230.000
660.000
270.000
–
270.000
–
–
–
2.935.000
170.000
3.105.000
133.993.000 17.251.000 151.244.000
–
400.000
400.000
–
210.000
210.000
–
610.000
610.000
559.844.000 17.861.000 577.705.000
–
–
–
893.186.585 24.896.078 918.082.663

ИЗДАЦИ – ОПШТИ ДЕО
Економска
класификација
1
4
41
411
412
413
414

Опис
2
Текући расходи
Расходи за запослене
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања

Средства
из буџета

Из других
извора

Укупно

3

4

5

184.522.669
33.030.205
4.500.000
11.536.243

457.000 184.979.669
82.000 33.112.205
71.000
4.571.000
600.000 12.136.243
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1
415
416
42
421
422
423
424
425
426
43
431
44
441
444
46
463
465
47
472
48
481
482
483
484
485
49
499

5
51
511
512
513
515
54
541

6
62
621

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

2
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Свега 41
Коришћење услуга и робе
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Свега 42
Амортизација и употреба средстава за рад
Амортизација некретнина и опреме
Свега 43
Отплата камата и пратећи трошкови задуживања
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Свега 44
Донације, дотације и трансфери
Трансфери осталим нивоима власти
Остале дотације и трансфери
Свега 46
Социјално осигурање и социјална заштита
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Свега 47
Остали расходи
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада за штету насталу од елементарних непогода
Накнада за штету насталу од стране државних органа
Свега 48
Средства резерве
Средства резерве (стална и текућа)
Свега 49
Свега 4
Издаци за нефинансијску имовину
Основна средства
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина
Свега 51
Природна имовина
Земљиште
Свега 54
Свега 5
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине
Набавка финансијске имовине
Набавка домаће финансијске имовине
Свега 62
Свега 6
Укупни расходи

Број 8 – 11
3
3.300.000
–
236.889.117

4
5
450.000
3.750.000
271.000
271.000
1.931.000 238.820.117

29.006.550 6.375.078 35.381.628
1.391.000
320.000
1.711.000
46.091.530 3.904.000 49.995.530
33.348.965
15.000 33.363.965
46.013.592 2.579.000 48.592.592
12.063.439
850.000 12.913.439
167.915.076 14.043.078 181.958.154
–
–

–
–

–
–

–
10.000
10.000

20.000
–
20.000

20.000
10.000
10.000

43.062.509
5.691.097
48.753.606

–
–
–

43.062.509
5.691.097
48.753.606

1.657.264
1.657.264

–
–

1.657.264
1.657.264

15.071.944
17.615.000
15.963.254
–
13.600.000
62.250.198

500.000
3.190.000
–
–
–
3.690.000

15.571.944
20.805.000
15.963.254
–
13.600.000
65.940.198

6.462.499
–
6.462.499
6.462.499
–
6.462.499
523.937.760 19.684.078 543.621.838

240.634.730
49.003.940
456.231
20.000.000
310.094.901

3.620.000 244.254.730
92.000 49.095.940
–
456.231
– 20.000.000
3.712.000 313.806.901

59.123.924
59.123.924
369.218.825

– 59.123.924
– 59.123.924
3.712.000 372.930.825

30.000 1.500.000
1.530.000
30.000 1.500.000
1.530.000
30.000 1.500.000
1.530.000
893.186.585 24.896.078 918.082.663
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II. ПОСЕБАН ДЕО

Раздео

Глава

Функција

Позиција

Економска
класификација

Члан 5.
У члану 6. текст и табела мењају се и гласе: „Средства буџета у износу од 893.186.585 динара и средства од изворних активности директних и индиректних корисника средстава буџета у укупном износу од 24.896.078 динара, распоређују се по
корисницима и то:
ИЗДАЦИ – ПОСЕБАН ДЕО

1

2

3

4

5

I
110
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

411
412
413
416
421
422
423
424
426
444
463
465
481

14
15
16

482
484
499

01
13
07
08
15
810
17
18
19
20
21

465
423
472
424
481
01
13
07
08
15

Опис

Из буџета

Из других
извора

Укупно

6

7

8

9

СКУПШТИНА, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
И ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Трансфери осталим нивоима власти
Остале дотације и трансфери
Дотације невладиним организацијама
– дотације политичким странкама
– дотације осталим непрофитним институцијама
Порези, обавезне таксе и казне
Накнада за штету насталу услед елементарних непогода
Средства резерве
– стална резерва
– текућа резерва
Извори финансирања за функцију 110
Приходи из буџета
Приходи из претходних година
Донације од осталих нивоа власти
Донације од невладиних организација и појединаца
Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за функцију 110
Услуге рекреације и спорта
Остале дотације и трансфери
Услуге по уговору
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Специјализоване услуге
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 810
Приходи из буџета
Приходи из претходних година
Донације од осталих нивоа власти
Донације од невладиних организација и појединаца
Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за функцију 810

28.400.000
5.084.000
–
–
728.000
935.000
14.003.304
110.000
340.000
10.000
–
–
–
403.790
3.712.154
10.000
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

28.400.000
5.084.000
–
–
728.000
935.000
14.003.304
110.000
340.000
10.000
–
–
–
403.790
3.712.154
10.000
–

400.000
6.062.499

–
–

400.000
6.062.499

60.056.443
140.188
–
–
2.116
60.198.747

–
–
–
–
–
–

60.056.443
140.188
–
–
2.116
60.198.747

–
–
–
10.000
4.285.000

–
–
–
–
–

–
–
–
10.000
4.285.000

4.295.000
–
–
–
–
4.295.000

–
–
–
–
–
–

4.295.000
–
–
–
–
4.295.000

1. април 2010.
1

2

3
820
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4

5

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

421
423
424
426
463
465
472
481
511
512
513
621
01
13
07
08
15

830
34
35

421
423

01
08
160
36
37
38
39
40

416
421
422
423
426
01
13
07
08

360
41
42
43
44

423
463
472
512
01
13
07

6
Услуге културе
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Трансфери осталим нивоима власти
Остале дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Набавка домаће финансијске имовине
Извори финансирања за функцију 820
Приходи из буџета
Приходи из претходних година
Донације од осталих нивоа власти
Донације од невладиних организација и појединаца
Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за функцију 820
Услуге емитовања и издаваштва
Стални трошкови
Услуге по уговору
– гласило „Палилула”
Извори финансирања за функцију 830
Приходи из буџета
Донације од невладиних организација и појединаца
Укупно за функцију 830
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 160
Приходи из буџета
Приходи из претходних година
Донације од осталих нивоа власти
Донације од невладиних организација и појединаца
Укупно за функцију 160
Јавни ред и мир некласификован на другом месту
Услуге по уговору
Трансфери осталим нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 360
Приходи из буџета
Приходи из претходних година
Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 360

Број 8 – 13
7

8

9

1.800.350
619
1.000.000
–
–
5.141.097
66.072
1.295.000
19.804.776
5.000.000
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1.800.350
619
1.000.000
–
–
5.141.097
66.072
1.295.000
19.804.776
5.000.000
–
–

24.302.169
9.804.776
–
–
969
34.107.914

–
–
–
–
–
–

24.302.169
9.804.776
–
–
969
34.107.914

10.000

–

10.000

2.400.000

–

2.400.000

2.410.000
–
2.410.000

–
–
–

2.410.000
–
2.410.000

–
–
–
–
369.439

–
–
–
–
–

–
–
–
–
369.439

–
369.439
–
–
369.439

–
–
–
–
–

–
369.439
–
–
369.439

1.000.000
–
–
–

–
–
–
–

1.000.000
–
–
–

1.000.000
–
–
1.000.000

–
–
–
–

1.000.000
–
–
1.000.000

Број 8 – 14
1

2

3
760
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4

5

45
46

426
511
01
13
07

980
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

421
423
424
425
426
463
472
481
482
511
512
513
621
01
13
07

070
60
61
62
63
63а
64
65
66

425
423
424
463
465
472
481
511
01
13
07
08

620
67
68
69
70
71
72
72а
73
74

423
421
424
425
426
463
485
511
512

6
Здравство некласификовано на другом месту
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 760
Приходи из буџета
Приходи из претходних година
Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 760
Образовање некласификовано на другом месту
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Трансфери осталим нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Набавка домаће финансијске имовине
Извори финансирања за функцију 980
Приходи из буџета
Приходи из претходних година
Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 980
Социјална помоћ угроженом становништву
Текуће поправке и одржавање
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Трансфери осталим нивоима власти
Остале дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 070
Приходи из буџета
Приходи из претходних година
Донације од осталих нивоа власти
Донације од невладиних организација и појединаца
Укупно за функцију 070
Развој заједнице
Услуге по уговору
Стални трошкови
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Трансфери осталим нивоима власти
Накнада за штету насталу од стране државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

1. април 2010.
7

8

9

–
1.000.000

–
–

–
1.000.000

1.000.000
–
–
1.000.000

–
–
–
–

1.000.000
–
–
1.000.000

–
780.000
528.061
6.000.000
–
40.799.110
730.715
730.000
–
59.287.920
9.650.436
456.231
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
780.000
528.061
6.000.000
–
40.799.110
730.715
730.000
–
59.287.920
9.650.436
456.231
–

50.931.776
68.030.697
–
118.962.473

– 50.931.776
– 68.030.697
–
–
– 118.962.473

–
10.000
–
2.000.000
50.000
860.477
3.745.000
–

–
–
–
–
–
–
–
–

–
10.000
–
2.000.000
50.000
860.477
3.745.000
–

6.655.477
10.000
–
–
6.665.477

–
–
–
–
–

6.655.477
10.000
–
–
6.665.477

–
–
9.877.543
22.242.632
82.000
263.399
13.560.000
111.984.000
19.705.000

–
–
–
–
–
9.877.543
– 22.242.632
–
82.000
–
263.399
– 13.560.000
– 111.984.000
– 19.705.000

1. април 2010.
1

2

3

4
75
76
77

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
5
513
541
621
01
13
07
08
15

450
78

425
01
13
07

421
78а
78б

424
512
01
13
07

560
79
80
81
82
83
84
85
86

423
422
424
426
465
472
481
512
01
13
07

180
87

463
01
13
07

01
13
07

6
Остале некретнине и опрема
Земљиште
Набавка домаће финансијске имовине
Извори финансирања за функцију 620
Приходи из буџета
Приходи из претходних година
Донације од осталих нивоа власти
Донације од невладиних организација и појединаца
Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за функцију 620
Саобраћај
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 450
Приходи из буџета
Приходи из претходних година
Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 450
Пољопривреда
Специјализоване услуге
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 421
Приходи из буџета
Приходи из претходних година
Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 421
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Услуге по уговору
Трошкови путовања
Специјализоване услуге
Материјал
Остале дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 560
Приходи из буџета
Приходи из претходних година
Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 560
Трансфери општег карактера између различитих
нивоа власти
Трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 180
Приходи из буџета
Приходи из претходних година
Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 180
Извори финансирања за раздео I
Приходи из буџета
Приходи из претходних година
Донације од осталих нивоа власти

Број 8 – 15
7

8

–
59.123.924
30.000
46.775.532
183.092.966
7.000.000
–
–
236.868.498

9
–
–
–

–
59.123.924
30.000

– 46.775.532
– 183.092.966
–
7.000.000
–
–
–
–
– 236.868.498

6.284.960

–

6.284.960

6.284.960
–
–
6.284.960

–
–
–
–

6.284.960
–
–
6.284.960

2.569.571
5.910.000

–
–

2.569.571
5.910.000

–
8.479.571
–
8.479.571

–
–
–
–

–
8.479.571
–
8.479.571

1.300.000
–
19.018.790
–
500.000
–
901.000
98.026

–
–
–
–
–
–
–
–

1.300.000
–
19.018.790
–
500.000
–
901.000
98.026

9.201.000
12.616.816
–
21.817.816

–
–
–
–

9.201.000
12.616.816
–
21.817.816

–

–

–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

212.912.357
282.544.453
7.000.000

– 212.912.357
– 282.544.453
–
7.000.000

Број 8 – 16
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5
08
15

II
130
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
472
481
482
483
484
485
511
512
513
515
01
13
02
07
08
15

2.1
410
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
122а

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
431
441

6
Донације од невладиних организација и појединаца
Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за раздео I

1. април 2010.
7
–
3.085
502.459.895

8

9
–
–
–
3.085
– 502.459.895

УПРАВА ОПШТИНЕ
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада за штету насталу услед елементарних непогода
Накнада за штету насталу од стране државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 130
Приходи из буџета
Приходи из претходних година
Трансфери између корисника на истом нивоу
Донације од осталих нивоа власти
Донације од невладиних организација и појединаца
Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за функцију 130

142.986.169
25.594.705
4.500.000
11.536.243
3.300.000
–
18.440.200
456.000
23.225.437
180.000
10.086.000
10.872.000
–
–
405.000
15.883.254
–
40.000
48.558.034
8.180.478
–
20.000.000

– 142.986.169
– 25.594.705
–
4.500.000
– 11.536.243
–
3.300.000
–
–
– 18.440.200
–
456.000
– 23.225.437
–
180.000
– 10.086.000
– 10.872.000
–
–
–
–
–
405.000
– 15.883.254
–
–
–
40.000
– 48.558.034
–
8.180.478
–
–
– 20.000.000

293.448.473
50.135.004
–
–
–
660.043
344.243.520

– 293.448.473
– 50.135.004
–
–
–
–
–
–
–
660.043
– 344.243.520

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР
ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА”
Општи економски и комерцијални послови и послови по
питању рада
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Амортизација некретнина и опреме
Отплата домаћих камата

13.136.500
2.351.500
–
–
–
–
1.650.000
–
3.285.500
–
1.000.000
–
–
–

457.000
82.000
71.000
600.000
450.000
271.000
790.000
320.000
3.854.000
15.000
2.579.000
850.000
–
20.000

13.593.500
2.433.500
71.000
600.000
450.000
271.000
2.440.000
320.000
7.139.500
15.000
3.579.000
850.000
–
20.000

1. април 2010.
1

2

3

4
123
124
125
126
127
128
129
130
131

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
5
463
481
482
483
484
511
512
513
621
01
13
02
04
07

01
13
02
04
07
2.2
160
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
431
463
482
483
484
511
512
515
01
13
04
07
08

6
Трансфери осталим нивоима власти
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада за штету насталу услед елементарних непогода
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Набавка домаће финансијске имовине
Извори финансирања за функцију 410
Приходи из буџета
Приходи из претходних година
Трансфери између корисника на истом нивоу
Сопствени приходи буџетског корисника
Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 410
Извори финансирања за главу 2.1
Приходи из буџета
Приходи из претходних година
Трансфери између корисника на истом нивоу
Сопствени приходи буџетског корисника
Донације од осталих нивоа власти
Укупно за главу 2.1
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Амортизација некретнина и опреме
Трансфери осталим нивоима власти
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада за штету насталу услед елементарних непогода
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 160
Приходи из буџета
Приходи из претходних година
Сопствени приходи буџетског корисника
Донације од осталих нивоа власти
Донације од невладиних организација и појединаца
Укупно за функцију 160

Број 8 – 17
7

8

9

–
–
17.200.000
–
–
–
300.000
–
–

–
500.000
3.190.000
–
–
3.620.000
92.000
–
1.500.000

–
500.000
20.390.000
–
–
3.620.000
392.000
–
1.500.000

38.923.500
–
–
–
–
–
– 19.261.000
–
–
38.923.500 19.261.000

38.923.500
–
–
19.261.000
–
58.184.500

38.923.500
–
–
–
–
–
– 19.261.000
–
–
38.923.500 19.261.000

38.923.500
–
–
19.261.000
–
58.184.500

–
–
–
–
–
–
6.378.000
–
86.670
55.000
400.000
400.000
–
–
–
80.000
–
–
160.000
–

–
–
–
–
–
–
5.585.078
–
50.000
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
11.963.078
–
136.670
55.000
400.000
400.000
–
–
–
80.000
–
–
160.000
–

7.559.670
–
–
–
–
7.559.670

–
5.535.078
100.000
–
–
5.635.078

7.559.670
5.535.078
100.000
–
–
13.194.748

Број 8 – 18
1

2

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
4

5
01
13
04
07
08

01
13
02
04
07
08
15

6
Извори финансирања за главу 2.2
Приходи из буџета
Приходи из претходних година
Сопствени приходи буџетског корисника
Донације од осталих нивоа власти
Донације од невладиних организација и појединаца
Укупно за главу 2.2
Извори финансирања за раздео II
Приходи из буџета
Приходи из претходних година
Трансфери између корисника на истом нивоу
Сопствени приходи буџетског корисника
Донације од осталих нивоа власти
Донације од невладиних организација и појединаца
Неутрошена средства донација из претходних година
Укупно за раздео II

Члан 6.
У члану 16, у ставу 1, пре тачке, ставља се запета и уместо речи „награда за посебне резултате запослених” додају
речи „који имају карактер зараде”. Став 3. брише се.
Члан 7.
После члана 17, додаје се члан 17а који гласи: „У складу са прописима о максималном броју извршилаца код
корисника буџетских средстава, део средстава са апропријација плата предвиђених буџетом градске општине
Палилула за плате запослених који ће бити обухваћени
рационализацијом, пренеће се на апропријацију 414 – социјална давања запосленима код директних и индиректних буџетских корисника за износ потребних средстава
за исплату отпремнина извршиоцима за чијим је радом
престала потреба”.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Палилула
Број 060-12/2010-I-6-4, 26. марта 2010. године
Председник
Аца Јевтић, с. р.

Скупштина градске општине Палилула на 12. седници
одржаној 26. марта 2010. године, на основу члана 25. и 64.
Статута градске општине Палилула („Службени лист града
Београда”, број 43/08), донела је

ОДЛУ КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ УПРАВЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
Члан 1.
У Одлуци о организацији Управе градске општине
Палилула („Службени лист града Београда”, бр. 48/08 и
56/08), врши се измена тако што се у члану 31. одлуке бришу речи: „вођење поступка и доношење решења за признавање права у области борачко-инвалидске заштите ратним

1. април 2010.
7
7.559.670
–
–
–
–
7.559.670

8

9

–
5.535.078
100.000
–
–
5.635.078

7.559.670
5.535.078
100.000
–
–
13.194.748

339.931.643
– 339.931.643
50.135.004 5.535.078 55.670.082
–
–
–
– 19.361.000 19.361.000
–
–
–
–
–
–
660.043
–
660.043
390.726.690 24.896.078 415.622.768

и мирнодопским војним инвалидима, цивилним инвалидима рата и корисницима породичне инвалиднине; материјално обезбеђење и месечна новчана примања у складу
са прописима републике и града; вођење евиденције свих
корисника и врсте права.”
Члан 2.
У члану 35. одлуке бришу се речи: „управни поступак у
области грађанских стања; вођење матичних књига; послове месне канцеларије:”.
Члан 3.
У члану 36. став 1. одлуке, пре тачке, додају се речи:
„вођење поступка и доношење решења за признавање права у области борачко-инвалидске заштите ратним и мирнодопским војним инвалидима, цивилним инвалидима рата и
корисницима породичне инвалиднине; материјално обезбеђење и месечна новчана примања у складу са прописима
републике и града; вођење евиденције свих корисника и врсте права”.
Члан 4.
Даном ступања на снагу ове одлуке, Одељење за финансије и привреду, Одељење за општу управу и Одељење за
друштвене делатности и заједничке послове Управе градске
општине Палилула, настављају да раде са делокругом послова утврђених овом одлуком.
Члан 5.
Начелник Управе градске општине Палилула, уз сагласност Већа градске општине Палилула, ускладиће акт о
унутрашњој организацији и систематизацији Управе градске општине Палилула и распоредити потребан број запослених за обављање послова утврђених овом одлуком.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Палилула
Број 060-12/2010-I-6-5, 26. марта 2010. године
Председник
Аца Јевтић, с. р.

1. април 2010.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 8 – 19

Скупштина градске општине Палилула на 12. седници
одржаној 26. марта 2010. године, на основу члана 5. Закона
о средствима у својини Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 3/96, 54/96, 32/97, 44/99 и 101/05) и члана 25. Статута градске општине Палилула („Службени лист
града Београда”, број 43/08), донела је

Скупштина градске општине Палилула на 12. седници
одржаној 26. марта 2010. године, на основу чл. 25. и 55. Статута градске општине Палилула („Службени лист града Београда”, број 43/08) и чл. 35, 38. и 39. Пословника Скупштине градске општине Палилула („Службени лист града
Београда”, број 48/08), донела је

ОДЛУ КУ

РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СТАНОВА И СРЕДСТАВА НА КОЈИМА ЈЕ
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА НОСИЛАЦ ПРАВА РАСПОЛАГАЊА
Члан 1.
У Одлуци о начину коришћења станова и средстава на
којима је градска општина Палилула носилац права располагања („Службени лист града Београда”, бр. 6/05, 8/06 и
30/I/09) врши се допуна и то тако што се у члану 18а. став 1.
одлуке, у првом реду, после речи: „стан”, додају речи: „као и
право коришћења стана”.
Члан 2.
У осталом делу одлука о начину коришћења станова и
средстава на којима је градска општина Палилула носилац
права располагања остаје непромењена.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Палилула
Број 060-12/2010-I-6-6, 26. марта 2010. године
Председник
Аца Јевтић, с. р.

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ПАЛИЛУЛА
1. Бира се Зоран Недић, приватни предузетник, за члана
Већа градске општине Палилула.
2. Именовани ће функцију обављати до истека мандата
овог сазива Скупштине градске општине Палилула.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Палилула
Број 060-12/2010-I-6-3/2, 26. марта 2010. године
Председник
Аца Јевтић, с. р.

Скупштина градске општине Палилула на 12. седници
одржаној 26. марта 2010. године, на основу члана 14. Закона
о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07)
и члана 25. Статута градске општине Палилула („Службени
лист града Београда”, број 43/08), донела је

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

1. Констатује се да је престала функција члана Већа градске општине Палилула Љубомиру Пајoвићу, на сталном
раду у градској општини Палилула, због поднете оставке
дана 22. марта 2010. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

I. У Решењу о разрешењу и именовању Изборне комисије градске општине Палилула („Службени лист града Београда”, бр. 4/08 и 38/08), врши се следећа измена:
1. Разрешава се Зора Ракић, именована на предлог Либерално-демократске партије, дужности заменика члана Изборне комисије градске општине Палилула, са 26. мартом
2010. године.
2. Констатује се да је Сави Пилиповићу, дипломираном
правнику, именованом на предлог Либерално-демократске
партије, престала дужност заменика секретара Изборне комисије градске општине Палилула дана 21. јануара 2010. године, због поднете оставке.
II. У Изборну комисију градске општине Палилула именују се:
– за заменика члана: Нађа Цетина, на предлог Либерално-демократске партије;
– за заменика секретара: Јелена Савић, дипломирани
правник, на предлог Либерално-демократске партије.
III. У осталом делу Решење о разрешењу и именовању
Изборне комисије градске општине Палилула остаје неизмењено.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-12/2010-I-6-3/1, 26. марта 2010. године

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-12/2010-I-6-7, 26. марта 2010. године

Скупштина градске општине Палилула на 12. седници одржаној 26. марта 2010. године, на основу чл. 25. и 55.
Статута градске општине Палилула („Службени лист града
Београда”, број 43/08) и члана 44. Пословника Скупштине
градске општине Палилула („Службени лист града Београда” број 48/08 ), констатовала је и донела

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ВЕЋА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЉУБОМИРУ ПАЈOВИЋУ ЗБОГ ПОДНЕТЕ ОСТАВКЕ

Председник
Аца Јевтић, с. р.

Председник
Аца Јевтић, с. р.
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Скупштина градске општине Палилула на 12. седници
одржаној 26. марта 2010. године, на основу чл. 50. и 51. Пословника Скупштине градске општине Палилула („Службени лист града Београда”, број 48/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА
ПИТАЊА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
I. У Решењу о образовању Савета за питања локалне самоуправе Скупштине градске општине Палилула („Службени лист града Београда”, бр. 12/09 и 52/09), врши се следећа
измена:
1. Разрешава се Катерина Радивојевић функције члана
Савета за питања локалне самоуправе Скупштине градске
општине Палилула, са 26. мартом 2010. године.
2. Бира се Ивана Панић за члана Савета за питања локалне самоуправе Скупштине градске општине Палилула.
II. У осталом делу Решење о образовању Савета за питања локалне самоуправе Скупштине градске општине Палилула остаје неизмењено.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Палилула
Број 060-12/2010-I-6-9, 26. марта 2010. године
Председник
Аца Јевтић, с. р.

Скупштина градске општине Палилула на 12. седници,
одржаној 26. марта 2010. године, на основу члана 8. Одлуке
о оснивању Установе културе „Палилула” („Службени лист
града Београда”, бр. 17/07, 46/07 и 43/09 ) и члана 25. Статута Скупштине градске општине Палилула („Службени лист
града Београда”, број 43/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ
ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ПАЛИЛУЛА”

1. април 2010.

САВСКИ ВЕНАЦ
Скупштинa градске општине Савски венац на седници
одржаној 29. марта 2010. године на основу члана 46. став 1.
тачка 8. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС”, број 129/07) и члана 17. Статута градске општине Савски венац („Службени лист града Београда”, број 45/08)
донeла је следећу

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
ПРЕ ИСТЕКА ВРЕМЕНА НА КОЈЕ ЈЕ ИЗАБРАН
1. Утврђује се престанак мандата пре истека времена на
које је изабран одборника Скупштине градске општине Савски венац Горана Богуновића, са листе „Либерално-демократска партија – Чедомир Јовановић”, због подношења оставке.
2. Ову одлуку објавиту у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Савски венац
Број 06-1-12/2010-I-01, 29. марта 2010. године
Председник
Бранислав Белић, с. р.
Скупштинa градске општине Савски венац на седници
одржаној 29. марта 2010. године на основу члана 46. став 1.
тачка 8. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС”, број 129/07) и члана 17. Статута градске општине Савски венац („Службени лист града Београда”, број 45/08)
донeла је следећу

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
ПРЕ ИСТЕКА ВРЕМЕНА НА КОЈЕ ЈЕ ИЗАБРАН
1. Утврђује се престанак мандата пре истека времена на
које је изабран одборника Скупштине градске општине Савски венац Никодима Савића, са листе „Савски венац за европску Србију – Борис Тадић”, због смрти.
2. Ову одлуку објавиту у Службеном листу града Београда.
Скупштина градске општине Савски венац
Број 06-1-12/2010-I-01, 29. марта 2010. године
Председник
Бранислав Белић, с. р.

I. У Решењу о именовању Управног одбора Установе
културе „Палилула” („Службени лист града Београда”, бр.
38/08, 12/09 и 62/09), врши се следећа измена:
1. Разрешава се Александра Банковић функције члана
Управног одбора Установе културе „Палилула” са 15. фебруаром 2010. године.
2. Именује се Ивана Матић за члана Управног одбора
Установе културе „Палилула”.

Скупштинa градске општине Савски венац на седници
одржаној 29. марта 2010. године на основу чл. 10. и 17. Статута градске општине Савски венац („Службени лист града
Београда”, број 45/08) донела је следећу

II. У осталом делу Решење о именовању Управног одбора Установе културе „Палилула” остаје неизмењено.

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

III. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Палилула
Број 060-12/2010-I-6-8, 26. марта 2010. године
Председник
Аца Јевтић, с. р.

ОДЛУКУ

Члан 1.
У члану 2. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација из буџета градске општине Савски
венац („Службени лист града Београда”, број 9/07) речи: „на
територији градске општине Савски венац” замењује се речима „на територији града Београда”.

1. април 2010.
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Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Савски венац
Број 06-1-12/2010-I-01, 29. марта 2010. године
Председник
Бранислав Белић, с. р.

СТАРИ ГРАД
Скупштина градске општине Стари град у Београду на
седници од 24. марта 2010. године, у складу са одредбама чл.
46. и 49. Закона о локалним изборима („Службени гласник
Републике Србије”, број 129/07), на основу члана 35. Статута градске општине Стари град („Службени лист града
Београда”, број 43/08), и члана 50. Пословника Скупштине
(„Службени лист града Београда”, бр. 32/04 и 4/06), на основу извештаја Административне комисије, донела је

ОДЛУ КУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА МИРЈАНИ
ЛАТИЋ, ОДБОРНИКУ У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
1. Утврђује се да је Мирјани Латић, одборнику у Скупштини градске општине Стари град, изабраној на изборима
одржаним 11. маја 2008. године, са Изборне листе Стари
град за европску Србију – Борис Тадић, престао мандат
одборника у Скупштини градске општине Стари град пре
истека времена на које је изабрана, због поднете оставке.
2. Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град
I-01, бр. 06-28/09, 24. марта 2010. године
Председник
Гордана Драгашевић, с. р.

Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, нa
сeдници oд 24. марта 2010. гoдинe, на основу члaнa 35. Статута градске oпштинe Стaри грaд („Службени лист грaдa
Бeoгрaдa”, брoј 43/08), члана 7. Oдлуке o oснивaњу Јaвнoг
прeдузeћa Спортско-рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић” („Службени лист града Београда”,
бр. 30/05, 43/08, 35/09 и 62/09), и чл. 50. и 51. Пословника
Скупштине („Службени лист грaдa Бeoгрaдa”, бр. 32/04 и
4/06), а у вези одредби члана 3. став 1. тачка 12. Закона о
туризму („Службени гласник РС”, број 36/09) и члана 43а
Закона о регистрацији привредних субјеката („Службени
гласник РС”, бр. 55/04 и 61/05), дoнeлa јe

OД Л У КУ
O ОБРАЗОВАЊУ ОГРАНКА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНО ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР
„МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ”
Члaн 1.
Градска општина Стари град у Београду, Македонска
бр. 42, као оснивач Јaвнoг прeдузeћa Спортско-рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић”, Београд,
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Тадеуша Кошћушка број 63, образује огранак Јавног предузећа под називом: Туристичка агенција „Милан Гале Мушкатировић”.
Члaн 2.
Седиште огранка је Београд, Тадеуша Кошћушка број 63.
Члaн 3.
Огранак Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић” обављаће делатност 63300 – делатност путничких агенција и туроператера; помоћ туристима – на другом месту непоменута.
Члaн 4.
Лице овлашћено за заступање огранка је Петар Поповић, из Београда, без ограничења.
Члaн 5.
Огранак се уписује у Регистар привредних субјеката.
Члaн 6.
Oвa oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбјaвљивaњa у „Службeнoм листу грaдa Бeoгрaдa”.
Скупштина градске општине Стари град
I-01, бр. 06-28/09, 24. марта 2010. године
Председник
Гордана Драгашевић, с. р.

Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, нa
сeдници oд 24. марта 2010. гoдинe, нa oснoву члана 35. Статута градске општине Стари град („Службени лист града
Београда”, број 43/08), а у вези одредби члaнa 23. Закона о
култури („Службени гласник РС”, број 72/09), доноси

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД”
Члан 1.
Градска општина Стари град у Београду, Македонска
број 42, (у даљем тексту: оснивач), оснива установу из области културе.
Установа је правно лице, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом, овом одлуком и другим
актима.
НАЗИВ И СЕДИШТЕ УСТАНОВЕ
Члан 2.
Установа ће пословати под називом: Установа културе
градске општине Стари град „Пароброд” (у даљем тексту:
установа).
Скраћени назив установе је УК „Пароброд ”.
Седиште установе је у Београду у улици Капетан Мишина бр. 6а.
ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВЕ
Члан 3.
Претежна делатност Установе је: 92310 – уметничко и
књижевно стваралаштво и сценска уметност.
Остале делатности су:
– 92120 – кинематографска и видео дистрибуција,
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– 92130 – приказивање филмова,
– 92340 – остале забавне активности, на другом месту
непоменуте,
– 92511 – делатност библиотека,
– 22110 – издавање књига, брошура, музичких књига и
других публикација,
– 22130 – издавање часописа и сличних периодичних издања,
– 22150 – остала издавачка делатност,
– 22220 – штампање на другом месту непоменуто,
– 22310 – репродукција звучних записа,
– 22320 – репродукција видео записа,
– 22330 – репродукција компјутерских медија,
– 71340 – изнајмљивање осталих машина и опреме, на
другом месту непоменуто,
– 72400 – изградња база података,
– 74401– приређивање сајмова,
– 74402 – остале услуге рекламе и пропаганде,
– 80420 – образовање одраслих и остало образовање на
другом месту непоменуто.
СРЕДСТВА ЗА РАД
Члан 4.
Средства за оснивање и рад установе су у државној
својини.
Члан 5.
Средства за оснивање и почетак рада обезбеђују се из
буџета оснивача, од накнада за пружене услуге, продајом
производа и услуга, донацијама и из других извора у складу
са законом.
Члан 6.
Оснивач за почетак рада установе преноси средства
у износу од 500 евра у динарској противредности на дан
преноса.
Градска општина Стари град одговара за обавезе установе до износа средстава утврђених у ставу 1. овог члана.
ОРГАНИ УСТАНОВЕ
Члан 7.
Органи установе културе су:
– директор
– Управни одбор
– Надзорни одбор
Директор
Члан 8.
Установом руководи директор.
Директор заступа Установу без ограничења овлашћења.
Директор одговара за законитост рада установе, организује и руководи радом установе, доноси општа акта у
складу са законом и Статутом установе, извршава одлуке
управног одбора и оснивача, одговоран је за спровођење
програма рада установе и за материјално финансијско пословање и врши и друге послове утврђене законом, овом
одлуком и статутом установе.
Директора Установе именује и разрешава оснивач, на
период од четири године, у складу са законом.
Услови за именовање и разрешење директора утврђују
се статутом.

1. април 2010.

Скупштина оснивача, до избора директора у складу са
ставом 4. овог члана, одредиће лице које ће обављати послове директора и вршити његова овлашћења, а најдуже до
једне године.
Управни одбор
Члан 9.
Установом управља Управни одбор.
Чланове Управног одбора именује и разрешава оснивач
у складу са законом.
Чланови Управног одбора именују се на период од четири године.
Управни одбор има пет чланова.
Два члана Управног одбора предлажу запослени на начин утврђен статутом.
Председника управног одбора именује оснивач из реда
чланова Управног одбора представника оснивача.
До избора Управног одбора у пуном саставу, функцију
Управног одбора обављаће Управни одбор састављен од
представника оснивача.
Члан 10.
Управни одбор обавља послове утврђене Законом и Статутом установе.
Надзорни одбор
Члан 11.
Надзорни одбор обавља надзор над пословањем установе.
Чланове Надзорног одбора именује и разрешава оснивач у складу са законом.
Чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године.
Надзорни одбор има три члана.
Једног члана Надзорног одбора предлажу запослени на
начин утврђен статутом.
Председника надзорног одбора именује оснивач из реда
чланова Надзорног одбора представника оснивача.
До избора Надзорног одбора у пуном саставу, функцију
Надзорног одбора обављаће Надзорни одбор састављен од
представника оснивача.
Члан 12.
Надзорни одбор обавља послове утврђене законом и
Статутом установе.
Надзорни одбор најмање једанпут годишње подноси извештај Скупштини оснивача о извршеном надзору.
ОПШТА АКТА
Члан 13.
Општа акта установе су статут и други општи акти
утврђени законом.
Статут је основни општи акт установе и сва друга акта
морају бити у сагласности са статутом.
На статут Установе сагласност даје Скупштина оснивача.
ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА
Члан 14.
Оснивач је дужан да установи пренесе средства и пословни простор за почетак рада, као и да предузима друге
мере за несметано обављање делатности.
Оснивач је дужан да прати рад установе и преко надзорног одбора и извршних органа општине врши надзор над
њеним радом.
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Број 8 – 23

Оснивач по потреби, а најмање једном годишње, разматра извештај о пословању установе.
У случају поремећаја у пословању установе, оснивач
може предузети одговарајуће мере којима ће обезбедити услове за несметани рад и пословање и обављање делатности
установе, у складу са законом , и разрешити органе установе пре истека мандата.
Оснивач може одлучити и о укидању Установе , у складу
са законом.

Скупштина градске општине Стари град у Београду, на
седници од 24. марта 2010. године, на основу члана 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број
129/07) ), чл. 34. и 35. Статута градске општине Стари град
(„Службени лист града Београда”, број 43/08) и члана 50.
Пословника Скупштине („Службени лист града Београда”,
бр. 32/04 и 4/06), донела је

Члан 15.
Ради обезбеђивања остваривања општег интереса у култури, надлежни орган оснивача, у складу са Статутом градске општине Стари град, даје сагласност на акте и радње Установе, и то:
– на Статут
– програм рада
– финансијски план
– ценовник
– акт о организацији и систематизацији послова
– статусне промене
– улагање капитала
– задуживање, давање гаранција, јемства, залоге и других средстава обезбеђења
– располагање имовином
– промену имена, седишта или делатности
– као и на друге одлуке, у складу са законом.

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД У СТАЛНОМ САСТАВУ

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Управни одбор установе је дужан да донесе Статут установе у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке,
и достави Скупштини оснивача ради давања сагласности.
Члан 17.
Управни одбор установе дужан је да, у складу са законом и статутом, донесе Програм рада установе и годишњи
финансијски план у року од 90 дана од дана почетка рада
установе, и достави га на сагласност надлежном органу оснивача.
Члан 18.
Скупштина оснивача именоваће у управни и надзорни
одбор установе представнике запослених, најкасније у року
од 90 дана од дана доношења статута.

РЕШЕЊЕ

1. У Решењу о именовању Општинске изборне комисије
градске општине Стари град у сталном саставу („Службени
лист града Београда”, бр. 37/08, 13/09, 44/09, и 56/09), у ставу
1. тачка 1. врши се следећа измена и допуна:
– Именује се: – Станић Милош, дипл. правник, из Београда, за председника Општинске изборне комисије, Демократска странка.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град
I-01, бр. 06-28/09, 24. марта 2010. године
Председник
Гордана Драгашевић, с. р.

Скупштинa градске општине Стари град у Београду на
седници одржаној 24. марта 2010. године, на основу члана
35. Статута градске општине Стари град („Службени лист
града Београда”, број 43/08), члана 34. Закона о култури
(„Службени гласник РС”, број 72/09), и члана 50. Пословника Скупштине („Службени лист града Београда”, бр. 32/04 и
4/06), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ
ГРАД „ПАРОБРОД”

Члан 21.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

1. Милена Рајковић, дипл. музиколог, из Београда, именује се за вршиоца дужности директора Установе културе
градске општине Стари град „Пароброд”, са седиштем у Београду, Капетан Мишина 6а, на период до једне године.
2. Вршилац дужности директора је заступник установе
са овлашћењима предвиђеним Одлуком о оснивању, сагласно прописима.
Права из радног односа именована ће остваривати у
складу са законом и уговором о раду који закључује са Управним одбором.
3. Решење о именовању уписује се у судски регистар.
Вршилац дужности директора је лице овлашћено за
упис установе у регистар.
4. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Стари град
I-01, бр. 06-28/09, 24. марта 2010. године

Скупштина градске општине Стари град
I-01, бр. 06-28/09, 24. марта 2010. године

Члан 19.
Установа почиње са радом даном уписа у судски регистар.
Члан 20.
За све што није регулисано овом одлуком непосредно ће
се примењивати прописи који регулишу ову област као и
одредбе колективног уговора.
Измене и допуне ове одлуке врше се по поступку прописаном за њено доношење.

Председник
Гордана Драгашевић, с. р.

Председник
Гордана Драгашевић, с. р.

Број 8 – 24
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Скупштинa градске општине Стари град у Београду на седници одржаној 24. марта 2010. године, на основу члана 35.
Статута градске општине Стари град („Службени лист града
Београда”, број 43/08), у вези са чланом 9. Одлуке о оснивању
Установе културе „Пароброд”, члана 34. Закона о култури
(„Службени гласник РС”, број 72/09), и члана 50. Пословника Скупштине („Службени лист града Београда”, бр. 32/04 и
4/06), донела је

РЕШЕЊЕ

1. април 2010.

послове портирске службе у јавним објектима општине Барајево ЈКП „10. октобар” Барајево.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина општине Барајево
Број 06-5/2010-147, 26. марта 2010. године

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД”

Председник
Првослав Мандић, с. р.

I. У Управни одбор Установе културе градске општине Стари град „Пароброд”, као представници оснивача , именују се:
– за председника Мирјана Латић, дипломирани музиколог, из Београда,
– за чланове:
1) Коста Бунушевац, академски сликар, из Београда,
2) Никола Сладаковић, администратор сервера пословно-информационог система, из Београда.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град
I-01, бр. 06-28/09, 24. марта 2010. године

На основу члана 46. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/2008). Скупштина општине Барајево на седници одржаној 26. марта. 2010. године, разматрала је оставке одборника СО Барајево, са изборне листе
Српска радникална странка – Томислав Николић: Бранислава Ђурића, Милине Благојевић, Зорана Марковића, Зорана
Стеванчевића, Мироњуба Љубинковића и Миле Савића и
Уговоре о регулисању међусобних односа између подносиоца
изборне листе и кандидата за одборника Скупштини градске
општине Барајево поменутих одборника, и донела

Председник
Гордана Драгашевић, с. р.
Скупштинa градске општине Стари град у Београду на
седници одржаној 24. марта 2010. године, на основу члана 35.
Статута градске општине Стари град („Службени лист града
Београда”, број 43/08), у вези са чланом 11. Одлуке о оснивању
Установе културе „Пароброд”, члана 34. Закона о култури
(„Службени гласник РС”, број 72/09), и члана 50. Пословника Скупштине („Службени лист града Београда”, бр. 32/04 и
4/06), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД”
1. У Надзорни одбор Установе културе градске општине
Стари град „Пароброд”, кao представници оснивача, именују се:
– за председника: Звонимир Ђинђић, ТВ реализатор, у
пензији, из Београда,
– за члана: мр Ивана Давидовић, дипл. конзерватор и
рестауратор, из Београда
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град
I-01, бр. 06-28/09, 24. марта 2010. године
Председник
Гордана Драгашевић, с. р.

БАРАЈЕВО
На основу члана 19. тачка 8. Статута градске општине Барајево, („Службени лист града Београда”, број 44/2008), Скупштина општине Барајево на седници одржаној 26. марта 2010.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ
1. Прихвата се Извештај Административно-мандатне
комисије са седнице одржане 26. марта 2010 године, поводом оставки одборника са изборне листе Српске радниалне
странке – Томислав Николић, и то: Бранислава Ђурића, Милине Благојевић, Зорана Марковића, Зорана Стеванчевића,
Мирољуба Љубинковића и Миле Савић, и не прихватају
се оставке одборника са изборне листе Српске радикалне
странка – Томислав Николић: Бранислава Ђурића, Милине
Благојевић, Зорана Марковића, Зорана Станковића, Мирољуба Љубинковића, и Миле Савић.
2. Не утврдђује се престанак мандата одборника у
Скупштини општине Барајево из тачке 1. овог решења.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу фрада Београда”.
Скупштина општине Барајево
Број 06-5/2010-146, 26. марта 2010. године
Председник
Првослав Мандић, с. р.

На основу члана 19. Статута градске општине Барајево,
(„Службени лист града Београда”, број 44/2008), Скупштина
општине Барајево на седници одржаној 26. марта 2010 .године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА ЈКП „10. 0КТОБАР” БАРАЈЕВО

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ
ЕТИЧКОГ КОДЕКСА ПОНАШАЊА ФУНКЦИОНЕРА
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У СРБИЈИ

Члан 1.
Градска општина Барајево, као оснивач, поверава послове чишћења, одржавања хигијене, послове кафе куварице и

1. Образује се Савет за праћење примене етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе у Србији,
као радно тело Скупштине општине Барајево.

ОДЛУ КУ

1. април 2010.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

2. За чланове Савета бирају се:
– Јелена Стевановић,
– Славољуб Петровић,
– Иван Иванковић,
– Александар Павловић,
– Зорица Николић,
– Мирослав Вуксић,
– Бранислав Ђурић.
3. Савет прати спровођење Етичког кодекса понашања
функционера локалне самоуправе у Србији, афирмише његову примену у пракси, даје објашњења у вези са његовом садржином и применом функционерима локалне самоуправе у Барајеву, грађанима и медијима и о томе по потреби, а најмање
једном годишње, подноси Извештај Скупштини општине.
4. Доношењем овог решења престаје да важи Решење о
образовању Савета за праћење примене Етичког кодекса
број: 06-19/2007-92 од 19. јула 2007. године.
5.Ово решење објавиће се у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина општине Барајево
Број 06-5/2010-161, 26. марта 2010. године
Председник
Првослав Мандић, с. р.
На основу члана 45. Пословника Скупштине општине
Барајево („Службени лист града Београда”, број 44/2008),
Скупштина општине Барајево, на седници одржаној 26. марта
2010. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА РАДНИХ
ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
1. У Решењу о избору чланова Радних тела Скупштине
општине Барајево („Службени лист града Београда”, број
30/2008), у тачки 3. члан Савета за урбанизам, комуналне
делатности и заштиту животне средине, Радоје Милошевић,
замењује се чланом Љиљаном Михаиловићем.
2. Ово решење објавиће се у „Службеном листу града
Београда”.
Скупштина општине Барајево
Број 06-5/2010-163, 26. марта 2010. године
Председник
Првослав Мандић, с. р.
На основу члана 19. тачка 10. Статута градске општине
Барајево (Службени лист града Београда”, број 44/2008),
и члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр.
25/2000, 25/2002, 107/2005), Скупштина општине Барајево,
на седници одржаној 26. марта 2010. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА УПРАВНИХ ОДБОРА И НАДЗОРНИХ ОДБОРА ЈКП „10. ОКТОБАР” БАРАЈЕВО, ДИРЕКЦИЈЕ ЗА
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ
БАРАЈЕВО, ЈП ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И КУЛТУРУ БАРАЈЕВО И ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ БАРАЈЕВО
1. У Решењу о именовању председника и чланова управних одбора и надзорних одбора ЈКП „10. октобар” Барајево,
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу општине
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Барајево, ЈП за информисање и културу Барајево и Центра
за културу Барајево, („Службени лист града Београда”, број
33/2008), у тачки 3. Надзорни одбор Дирекције за развој и
изградњу општине Барајево, члан Надзорног одбора Зоран
Лукић замењује се чланом Жељком Трифуновићем.
2. Ово решење објавиће се у „Службеном .листу Града
Београда”.
Скупштина општине Барајево
Број 06-5/2010-162, 26. марта 2010. године
Председник
Првослав Мандић, с. р.
На основу члана 19. тачка 10. Статута градске општине Барајево („Службени лист града Београда”, бр. 44/08 и
26/07), Скупштина општине Барајево на седници одржаној
26. марта 2010. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
СТАТУТА ЈКП „10. ОКТОБАР” БАРАЈЕВО
Члан 1.
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Статута ЈКП
„10. Октобар” Барајево број 206-4 која је донета на седници
Управног одбора ЈКП „10. октобар” Барајево, 5. фебруара
2010. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина општине Барајево
Број 06-5/2010-159, 26. марта 2010. године
Председник
Првослав Мандић, с. р.
На основу члана 453. Закона о привредним друштвима
(„Службени гласник РС”, број 125/04) и члана 16. Закона о
изменама и допунама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник
РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005) и члана 5. Статута ЈКП „10. октобар” Барајево, број 838-2, Управни одбор
на XI седници одржаној 5. фебруара 2010. године, усваја

С ТАТУТ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ЈКП „10. ОКТОБАР” БАРАЈЕВО БРОЈ 838-2 ОД 27. МАЈА 1997. ГОДИНЕ
Члан 1.
У Статуту ЈКП „10. октобар” Барајево члан 5. Статута
мена се и гласи Седиште предузећа је у Барајеву ул. Барајевска бр. 1.
Члан 2.
Ова измена и допуна Статута ЈКП „10. октобар” Барајево ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли предузећа, по добијању сагласности оснивача СО
Барајево.
Јавно комунално предузеће „10. октобар” Барајево
Број 206-4, 5. фебруара 2010. године
Председник
Радиша Лазаревић, с. р.
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На основу члана 27. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, и 107/05), и члана 19. тачка
10. Статута градске општине Барајево („Службени лист града Београда”, број 44/2008), Скупштина општине Барајево на
седници одржаној 26. марта 2010. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА ЈКП „10. ОКТОБАР” БАРАЈЕВО
1. Даје се сагласност на одлуку Управног одбора ЈКП „10.
Октобар” Барајево, од 26. фебруара 2010. године, број: 359-2
о утврђивању цена услуга ЈКП „10. октобар” Барајево:
– послови чишћења и одржавања хигијене,
– послови радника бифеа,
– послови портирске службе.
2. Ово решење објавиће се у „Службеном листу града
Београда”.
Скупштина општине Барајево
Број 06-5/2010-160, 26. марта 2010. године
Председник
Првослав Мандић, с. р.
На основу члана 31. Статута ЈКП „10. октобар” Барајево,
Управни одбор на седници одржаној 26. фебруара 2010. године донео је следећу

1. април 2010.

чланови:
– Игор Госпавић, представник Демократске странке,
– Рузан Раденковић, представник Српске радикалне
странке,
– Милоје Живановић, представник Социјалистичке партије Србије,
– Драгомир Драгићевић, представник Нове Србије,
– Срђан Здравковић, представник Г 17 плус,
– Златко Петровић, представник Клуба љубитеља Лазаревца,
– Миливоје Матијашевић, представник Партије уједињених пензионера Србије.
3. Стручне и административне послове за потребе Комисије обављаће Секратар Скупштине градске општине Лазаревац и Служба за скупштинске послове, послове извршних органа и прописе.
4. Комисија ће израдити Нацрт одлуке о промени Статута градске општине Лазаревац и доставити га Већу градске
општине Лазаревац у року од седам дана од дана ступања
на снагу овог закључка.
5. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана
ступања на снагу Одлуке о промени Статута града Београда.
6. Овај закључак објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Лазаревац
III-08 бр. 06-26/2010, 3. марта 2010. године
Председник
Милан Ивковић, с. р.

ОДЛУ КУ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА
1. Послови чишћења и одрђавања хигијене 157,00 дин/m2
2. Послови радника бифеа
436,00 дин/час
3. Послови портирске службе
463,00 дин/час
Цене су дате са зарачунатим ПДВ од 18%
Управни одбор ЈКП „10. октобар” Барајево
Број 359-2, 26. фебруара 2010. године
Председник
Бојан Гајић, с. р.

МЛАДЕНОВАЦ
Скупштина градске општине Младеновац на седници
одржаној 17. марта 2010. године, на основу члана 18. став
1. тачка 3. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града Београда”, број 42/08) и члана 93. Пословника
Скупштине градске општине Младеновац („Службени лист
града Београда”), број 48/08), донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ
МАТИЧНИХ ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

ЛАЗАРЕВАЦ
Скупштина градске општине Лазаревац на седници
одржаној 3. марта 2010. године, на основу члана 98. став 3.
Статута градске општине Лазаревац („Службени лист града
Београда”, број 43/08), а поводом Предлога за промену Статута градске општине Лазаревац, донела је

ЗА КЉУ ЧА К
О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Приступа се промени Статута градске општине Лазаревац.
2. Образује се Комисија за израду Нацрта одлуке о промени Статута градске општине Лазаревац, у саставу:
председник:
– Бранко Борић, представник Демократске странке Србије,

Члан 1.
Даном ступања на снагу Одлуке о матичним подручјима града Београда („Службени лист града Београда”, број
61/09), престаје да важи Одлука о одређивању матичних
подручја на територији градске општине Младеновац
(„Службени лист града Београда”, број 38/09).
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-9-06-1-3/1/2010, 17. марта 2010. године
Председник
Радета Марић, с. р.

1. април 2010.
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Скупштина градске општине Младеновац на седници
одржаној 17. марта 2010. године, на основу члана 18. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града
Београда”, број 42/08) и члана 93. Пословника Скупштине
градске општине Младеновац („Службени лист града Београда”, број 48/08), донела је

ОДЛУ КУ
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Члан 5.
Савет доноси годишњи програм турнира и финансијски план прихода и расхода, утврђује врсту награда које ће
се додељивати, одрђује место одржавања турнира и врши
друге послове који су битни за организацију и одржавање
турнира.
Савет у окриву својих овлашћења, одлуке доноси већином гласова својих чланова.

О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРА ЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

Члан 6.
На годишњи програм и финансијски план сагласност
даје Општинско веће градске општине Младеновац (у
даљем тексту: Општинско веће).

Члан 1.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о јавним паркиралиштима на територији општине
Младеновац („Службени лист града Београда”, бр. 26/06,
9/07, 27/07 и 29/08).

Члан 7.
Извештај о одржаном турниру Савет подноси Општинском већу.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-9-06-1-3/2/2010, 17. марта 2010. године
Председник
Радета Марић, с. р.

Скупштина градске општине Младеновац на седници
одржаној 17. марта 2010. године, на основу члана 18. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града
Београда”, број 42/08), донела је

Члан 8.
Средства за одржавање турнира обезбеђују се у буџету
градске општине Младеновац и из других извора (донације,
спонзори, др.).
Члан 9.
Организационе, стручне, административне и финансијске послова неопходне за одржавање турнира оснивач
поверава Спортском савезу Младеновца.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у
„Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-9-06-1-3/7/2010, 17. марта 2010. године
Председник
Радета Марић, с. р.

ОДЛУ КУ
О УСТАНОВЉЕЊУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ БАСКЕТ ТУРНИРA „STREETBALL”
Члан 1.
Овом одлуком установљава се баскет турнир „Streetball”
у игри три на три, као стална спортска манифестацијa градске општине Младеновац (у даљем тексту: турнир).
Члан 2.
Турнир се организује и одржава под називом „(редни
број) Streetball Младеновац (година одржавања турнира)” и
под мотом „С кошарком до звезда – С дрогом до понора”.
Члан 3.
Турнир има такмичарски карактер и окупља пет категорија учесника, а одржава се у другој половини јуна месеца и
траје четири дана.
У оквиру турнира се најбољим екипама по категоријама
додељују награде.
Члан 4.
Турнир има Савет, као орган управљања.
Савет има председника и четири члана, које именује
Скупштина градске општине Младеновац (у даљем тексту:
Скупштина), на период од четири године.
Председник и чланови Савета именују се из области
спорта и друштвеног живота.

Скупштина градске општине Младеновац на седници
одржаној 17. марта 2010. године, на основу члана 18. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града
Београда”, број 42/08), донела је

ОДЛУКУ
О УСТАНОВЉЕЊУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ЦВЕТИ”
Члан 1.
Овом одлуком установљава се манифестација „Цвети”,
као стална манифестацијa градске општине Младеновац (у
даљем тексту: манифестација).
Члан 2.
Манифестација се организује и одржава под називом:
„За крст часни и слободу златну – Цвети (година одржавања манифестације)” .
Члан 3.
Манифестација има културни и духовни карактер, а одржава се у недељи која претходи Васкрсу и траје један дан.
У оквиру манифестације најбољим учесницима додељују
се награде.
Члан 4.
Манифестација има Савет, као орган управљања.
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Савет има председника и четири члана, које именује
Скупштина градске општине Младеновац (у даљем тексту:
Скупштина), на период од четири године.
Председник и чланови Савета именују се из области
црквеног и друштвеног живота.
Члан 5.
Савет доноси годишњи програм манифестације и финансијски план прихода и расхода, утврђује врсту награда
које ће се додељивати, одређује место одржавања манифестације и врши друге послове који су битни за организацију
и одржавање манифестације.
Савет у окриву својих овлашћења, одлуке доноси већином гласова својих чланова.
Члан 6.
На годишњи програм и финансијски план сагласност
даје Општинско веће градске општине Младеновац (у даљем
тексту: Општинско веће).
Члан 7.
Извештај о одржаној манифестацији Савет подноси
Општинском већу.
Члан 8.
Средства за одржавање манифестације обезбеђују се у
буџету градске општине Младеновац и из других извора
(донације, спонзори, др.).
Члан 9.
О поверавању и начину вршења организационих, административних, техничких и финансијских послова неопходних за одржавање манифестације, одлучује Општинско веће.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-9-06-1-3/9/2010, 17. марта 2010. године
Председник
Радета Марић, с. р.

1. април 2010.

4. Христина Ивановић и
5. Момчило Станојковић.
II. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-9-06-1-3/8/2010, 17. марта 2010. године
Председник
Радета Марић, с. р.
Скупштина градске општине Младеновац на седници
одржаној 17. марта 2010. године, на основу члана 4. Одлуке о
установљењу манифестације „Цвети” („Службени лист града Београда”, број 8/10) и члана 18. Статута градске општине
Младеновац („Службени лист града Београда”, број 42/08),
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА
МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ЦВЕТИ”
I. У Савет манифестације „Цвети”, именују се:
за председника
1. Дејан Лазаревић
за чланове
1. Милутин Лазаревић,
2. Душан Жујевић,
3. Весна Кнежевић, и
4. Славко Николић.
II. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-9-06-1-3/10/2010, 17. марта 2010. године
Председник
Радета Марић, с. р.
Скупштина градске општине Младеновац на седници
одржаној 17. марта 2010. године, на основу члана 4. Одлуке о установљењу изложбе аутомобила са ваздушним
хлађењем мотора, као сталне манифестације општине Младеновац („Службени лист града Београда”, број 1/06) и члана 18. Статута градске општине Младеновац („Службени
лист града Београда”, број 42/08), донела је

РЕШЕЊЕ
Скупштина градске општине Младеновац на седници
одржаној 17. марта 2010. године, на основу члана 4. Одлуке
о установљењу манифестације баскет турнира „Streetball”
(„Службени лист града Београда”, број 8/10) и члана 18. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града
Београда”, број 42/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА
МАНИФЕСТАЦИЈЕ БАСКЕТ ТУРНИРА „STREETBALL”
I. У Савет манифестације баскет турнира „STREETBALL”,
именују се:
– за председника
1. Драган Ивановић Кени
– за чланове
2. Дејан Чокић,
3. Иван Павловић,

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА
МАНИФЕСТАЦИЈЕ – ИЗЛОЖБА АУТОМОБИЛА СА
ВАЗДУШНИМ ХЛАЂЕЊЕМ МОТОРА
I. У Савет манифестације – Изложба аутомобила са ваздушним хлађењем мотора, именују се:
за председника:
1. Миладин Радовановић, приватни предузетник;
за чланове:
2. Милован Марковић, радник;
3. Мирољуб Војиновић, приватни предузетник;
4. Александар Блануша, студент и
5. Зоран Милошевић, металостругар.
II. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-9-06-1-3/11/2010, 17. марта 2010. године
Председник
Радета Марић, с. р.

1. април 2010.
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ОБРЕНОВАЦ
Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 19. марта 2010. године на основу члана 46. става 1.
тачка 1. и става 4. и члана 47. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07), на предлог Мандатноимунитетске комисије од 12. марта 2010. године, донела је

ОДЛУ КУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
1. Утврђује се престанак мандата одборника у Скупштини градске општине Обреновац, Владана Петровића, са изборне листе „Обреновац за европску Србију – Борис Тадић”,
пре истека времена на које је изабран, због поднете оставке.
2. На ову одлуку може се поднети жалба надлежном суду
у року од 48 часова од дана доношења исте.
3. Ову одлуку објавити у ‘’Службеном листу града Београда’’.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-29, 19. марта 2010. године
Председник
Мирослав Неговановић, с. р.
Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 19. марта 2010. године на основу члана 56. става 6, а
у вези члана 48. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС”, број 129/07), на предлог Мандатно-имунитетске
комисије од 12. марта 2010. године и Изборне комисије градске општине Обреновац од 12. марта 2010. године, донела је

ОДЛУ КУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШTИНЕ ОБРЕНОВАЦ
1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине градске
општине Обреновац, изабраном на изборима одржаним
11. маја 2008. године, Томиславу Јеремићу, са изборне листе
Обреновац за европску Србију – Борис Тадић.
Мандат наведеног одборника почиње тећи са даном доношења ове одлуке и траје до истека мандата Скупштине
градске општине Обреновац.
2. На ову одлуку може се изјавити жалба надлежном
суду у року од 48 часова од дана доношења исте.
3. Ову одлуку објавити у ‘’Службеном листу града Београда’’.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-30, 19. марта 2010. године
Председник
Мирослав Неговановић, с. р.
Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 19. марта 2010. године на основу члана 46. става 1.
тачка 1. и става 4. и члана 47. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС”, број 129/07), на предлог Мандатноимунитетске комисије од 17. марта 2010. године, донела је
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листе Групе грађана „Обреновац – наш град, Светозар Добрашиновић – Тоза”, пре истека времена на које је изабран, због
поднете оставке.
2. На ову одлуку може се поднети жалба надлежном суду
у року од 48 часова од дана доношења исте.
3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-31, 19. марта 2010. године
Председник
Мирослав Неговановић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 19. марта 2010. године на основу члана 56. става
6, а у вези члана 48. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07), на предлог Мандатно-имунитетске комисије од 17. марта 2010. године и Изборне комисије градске општине Обреновац од 17. марта 2010. године,
донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШTИНЕ ОБРЕНОВАЦ
1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине градске
општине Обреновац, изабраном на изборима одржаним 11.
маја 2008. године, Миленку Зазићу, са изборне листе Групе
грађана „Обреновац – наш град, Светозар Добрашиновић
– Тоза”.
Мандат наведеног одборника почиње тећи са даном доношења ове одлуке и траје до истека мандата Скупштине
градске општине Обреновац.
2. На ову одлуку може се изјавити жалба надлежном
суду у року од 48 часова од дана доношења исте.
3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-32, 19. марта 2010. године
Председник
Мирослав Неговановић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 19. марта 2010. године, на основу члана 14. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05),
члана 24. тачке 28. Статута градске општине Обреновац
(„Службени лист града Београда”, бр. 44/08 и 4/10) и члана 26.
Одлуке о оснивању ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац
(„Службени лист града Београда”, број 26/06), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
ОБРЕНОВАЦ

ОДЛУ КУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
1. Утврђује се престанак мандата одборника у Скупштини
градске општине Обреновац Драгана Tимотића, са изборне

1. Разрешава се Милан Марошанин, дипломирани машински инжењер из Обреновца дужности директора Јавног
комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац, пре истека мандата на који је именован – са 19. мартом
2010. године.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-33, 19. марта 2010. године
Председник
Мирослав Неговановић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 19. марта 2010. године, на основу члана 14.Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05),
члана 24. тачке 28. Статута градске општине Обреновац
(„Службени лист града Београда”, бр. 44/08 и 4/10) и члана 26.
Одлуке о оснивању ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац
(„Службени лист града Београда”, број 26/06), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
ОБРЕНОВАЦ
1. Именује се Ненад Радојевић, дипломирани инжењер
технологије из Београда за директора Јавног комуналног
предузећа „Водовод и канализација” Обреновац, на период
од четири године, рачунајући од 20. марта 2010. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-34, 19. марта 2010. године
Председник
Мирослав Неговановић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 19. марта 2010. године, на основу члана 24. тачке
28. Статута градске општине Обреновац („Службени лист
града Београда”, бр. 44/08 и 4/10), а у вези члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00 , 25/02, 107/05
и 108/05) и члана 24. Одлуке о оснивању ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац („Службени лист града Београда”,
број 26/06), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРВОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ОБРЕНОВАЦ
1. Мења се Решење о именовању председника, заменика
председника и чланова Управног одбора Јавног комуналног
предузећа „Водовод и канализација” Обреновац VI-13 бр.
020-98 од 27. јунa 2008. године тако што се
– разрешава Градимир Арсић, саветник за цивилну заштиту из Обреновца дужности члана Управног одбора Јавног
комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац пре истека времена на које је именован, са даном доношења овог решења и што се
– именује Зорка Јаковљевић, наставник разредне наставе из Барича, за члана Управног одбора Јавног комуналног
предузећа „Водовод и канализација” Обреновац, као представник оснивача Предузећа.

1. април 2010.

2. Мандат члана Управног одбора именованог овим решењем траје четири године рачунајући од дана именовања,
односно до истека мандата Управног одбора.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-35, 19. марта 2010. године
Председник
Мирослав Неговановић, с. р.
Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 19. марта 2010. године, на основу члана 24. тачке 28.
Статута градске општине Обреновац („Службени лист града
Београда”, бр. 44/08 и 4/10), а у вези члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00 , 25/02, 107/05 и 108/05)
и члана 25. Одлуке о оснивању ЈКП „Топловод” Обреновац
(„Службени лист града Београда”, број 26/06), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРВОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ТОПЛОВОД” ОБРЕНОВАЦ
1. Мења се Решење о именовању председника, заменика
председника и чланова Управног одбора Јавног комуналног
предузећа „Топловод” Обреновац VI-13 бр. 020-99 од 27.
јунa 2008. године тако што се
– разрешава Милорад Марјановић, машински техничар из
Обреновца дужности члана Управног одбора Јавног Комуналног предузећа „Топловод” Обреновац пре истека времена на
које је именован – са даном доношења овог решења и што се
– именује Владан Милутиновић, аутомеханичар из Бровића, за члана Управног одбора Јавног Комуналног предузећа
„Топловод” Обреновац, као представник оснивача Предузећа.
2. Мандат члана Управног одбора именованог овим решењем траје четири године рачунајући од дана именовања,
односно до истека мандата Управног одбора.
3. Ово решење објавити у ‘’Службеном листу града Београда’’.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-36, 19. марта 2010. године
Председник
Мирослав Неговановић, с. р.
Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 19. марта 2010. године, на основу члана 24. тачке 28.
Статута градске општине Обреновац („Службени лист града
Београда”, бр. 44/08 и 4/10), а у вези члана 12. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(„Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05 ) и
чл. 8. и 11. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу
Обреновца – пречишћен текст („Службени лист града Београда”, бр. 7/05 и 3/09), донела је

РЕШЕЊЕ
О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ
ОБРЕНОВЦА
1. Мења се Решење о именовању Управног одбора Јавног
предузећа за изградњу Обреновца VI-13 бр. 020-94 од 27. јуна
2008. године, VI-13 бр. 020-269 од 29. децембра 2008. године
и VI-01бр. 020-39 од 7. априла 2009. године, тако што се
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– разрешава Миодраг Митровић, дипломирани економиста из Обреновца дужности заменика председника Управног одбора Јавног предузећа за изградњу Обреновца пре
истека времена на које је именован – са даном доношења
овог решења и што се
– именује Зоран Стојановић, дипломирани машински
инжењер из Обреновца, за заменика председника Управног
одбора Јавног предузећа за изградњу Обреновца, као представник оснивача предузећа.
2. Мандат заменика председника Управног одбора именованог овим решењем траје четири године рачунајући од дана
именовања, односно до истека мандата Управног одбора.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-37, 19. марта 2010. године
Председник
Мирослав Неговановић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 19. марта 2010. године, на основу члана 24. тачке
28. Статута градске општине Обреновац („Службени лист
града Београда”, бр. 44/08 и 4/10), а у вези члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00 , 25/02, 107/05
и 108/05 ) и члана 19. Одлуке о оснивању Јавног предузећа
за заштиту и унапређење животне средине на територији
градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, број 56/09), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЗАШТИТУ И
УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
1. Мења се Решење о именовању Управног одбора Јавног
предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац VI-01 бр. 020-151 од
11. децембра 2009. године и VI-01 бр. 020-7 од 4. фебруара
2010. године тако што се
– разрешава Душко Ђорђевић, дипл. маш. инжењер из
Барича дужности заменика председника Управног одбора
Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац пре истека
времена на које је именован – са даном доношења овог решења и што се
– именује Тамара Ћирић, матурант гимназије из Звечке,
за заменика председника Управног одбора Јавног предузећа
за заштиту и унапређење животне средине на територији
градске општине Обреновац, као представник оснивача
предузећа.
2. Мандат заменика председника Управног одбора именованог овим решењем траје четири године рачунајући од дана
именовања, односно до истека мандата Управног одбора.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-38, 19. марта 2010. године
Председник
Мирослав Неговановић, с. р.
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Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 22. марта 2010. године, на основу члана 24. тачке 31. и
члана 50. Статута градске општине Обреновац („Службени
лист града Београда”, бр. 44/08 и 4/10) а сходно члану 20. и
члану 22. Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, број 44/08) донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
1. Бира се за заменика председника градске општине Обреновац Томислав Јеремић, одборник Скупштине градске
општине Обреновац, на период од четири године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020- 39, 22. марта 2010. године
Председник
Мирослав Неговановић, с. р.
Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 22. марта 2010. године, на основу члана 46. става 1. тачке
5. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број
129/07), члана 51. става 1. Статута градске општине Обреновац
(„Службени лист града Бегорада”, бр. 44/08 и 4/10) и члана 23.
Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Службени лист града Бегорада”, број 44/08), на предлог Мандатноимунитетске комисије од 22. марта 2010. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
1. Утврђује се престанак мандата одборника у Скупштини градске општине Обреновац, Јеремић Томиславу,
са изборне листе „Обреновац за европску Србију – Борис
Тадић”, пре истека времена на које је изабран, због преузимања функције каја је неспојива са функцијом одборника.
2. На ову одлуку може се поднети жалба надлежном суду
у року од 48 часова од дана доношења исте.
3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020- 40, 22. марта 2010. године
Председник
Мирослав Неговановић, с. р.
Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 22. марта 2010. године, на основу члана 7. става
2. Одлуке о јавном правобранилаштву општине Обреновац
(„Службени лист града Београда”, број 15/92) и члана 24.
тачке 33. Статута градске општине Обреновац („Службени
лист града Београда”, бр. 44/08 и 4/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
1. Разрешава се Дарко Павличић, дипломирани правник
из Обреновца дужности заменика јавног правобраниоца
градске општине Обреновац, са даном доношења овог решења, због преласка на нову дужност.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020- 41, 22. марта 2010. године
Председник
Мирослав Неговановић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 22. марта 2010. године, на основу члана 7. став 2.
Одлуке о Јавном правобранилаштву општине Обреновац
(„Службени лист града Београда”, број 15/92) и члана 24.
тачке 33. Статута градске општине Обреновац („Службени
лист града Београда”, бр. 44/08 и 4/10), донела је

РЕШЕЊЕ

1. април 2010.

3. Задатак комисије из претходне тачке је да у року од
десет дана од дана ступања на снагу Одлуке о промени Статута града Београда припреми нацрт Одлуке о промени
Статута градске општине Обреновац.
4. Веће градске општине Обреновац, по прибављеном
мишљењу Комисије за прописе, утврдиће предлог Одлуке
о промени Статута градске општине Обреновац и у року
утврђеном Одлуком о промени Статута града Београда за
усаглашавање Статута од стране градских општина доставити је Скупштини градске општине Обреновац на разматрање и усвајање.
5. Закључак објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020- 43, 22. марта 2010. године
Председник
Мирослав Неговановић, с. р.

О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
1. Именује се Војкан Димитријевић, дипломирани правник из Београда за заменика јавног правобраниоца градске општине Обреновац, почев од 23. марта 2010. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020- 42, 22. марта 2010. године
Председник
Мирослав Неговановић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 22. марта 2010. године, на основу члана 125. став
5. Статута градске општине Обреновац („Службени лист
града Београда”, бр. 44/08 и 4/10) и члана 95. Пословника
Скупштине градске општине Обреновац („Службени лист
града Београда”, број 44/08), а у вези члана 15. предлога Одлуке о промени Статута града Београда од 22. марта 2010.
године, донела је

ЗА КЉУ ЧА К
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
1. Приступа се изради одлуке о промени Статута градске општине Обреновац, ради усклађивања са Одлуком о
промени Статута града Београда.
2. Образује се Комисија за израду одлуке о промени Статута градске општине Обреновац у следећем саставу:
1) Саша Сремчевић, дипл. правник, начелник Управе градске општине,
2) Дарко Павличић, дипл. правник, помоћник председника градске општине Обреновац,
3) Нада Митрашиновић, дипл. правник, секретар Скупштине,
4) Јасмина Јеринић, дипл. економиста, начелник Одељења
за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности Управе градске општине Обреновац и
5) Славица Кнежевић, дипл. правник, шеф Одсека за комунално-грађевинске послове Управе градске општине Обреновац.

Председник градске општине Обреновац, дана 18. марта 2010. године, по прибављеном мишљењу Већа градске
општине Oбреновац са седнице одржане 18. марта 2010. године, на основу члана 23. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 16/97 и 42/98), члана 27.
Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05 и 108/05), члана 22. става 1. Одлуке о организовању
ЈКП „Обреновац” из Обреновца („Службени лист града Београда”, број 26/06) и члана 52. Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 44/08 и 4/10)
поступајући по захтеву ЈКП „Обреновац’” из Обреновца бр.
691 од 11. марта 2010. године за давање сагласности на Одлуку Управног одбора о допуни Ценовника основних и осталих комуналних производа и услуга УО број 25-4/2010 од
26. фебруара 2010. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ОБРЕНОВАЦ” ИЗ ОБРЕНОВЦА О ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА
ОСНОВНИХ И ОСТАЛИХ КОМУНАЛНИХ ПРОИЗВОДА
И УСЛУГА У ДЕЛУ ОСТАЛИХ УСЛУГА
1. Даје се саглaсност на Одлуку Управног одбора ЈКП
„Обреновац” из Обреновца УО бр. 25-4/2010 од 26. фебруара 2010. године о допуни Ценовника основних и осталих
комуналних производа и услуга Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца у делу осталих услуга.
2. Одлука Управног одбора из тачке 1. овог решења на
коју се даје сагласност примењиваће се од 19. марта 2010.
године.
3. О допуни цена комуналних услуга ЈКП „Обреновац”
Обреновац обавестиће Градски секретаријат за привреду
– Управу за цене и надлежна министарства РС.
4. Ово решење са одлуком на коју се даје сагласност објавити у „Службеном листу града Београда”.
Председник градске општине Обреновац
VI-03 бр. 020-1/ 14, 18. марта 2010. године
Председник
Жељко Јоветић, с. р.

1. април 2010.
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Управни одбор Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца, на 25. седници одржаној 26. фебруара
2010. године, на основу члана 23. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 16/97 и 42/98), члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности
од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00,
25/02, 107/05 и 108/05), члана 24. Статута ЈКП „Обреновац”
УО број 1/2006 од 15. децембра 2006. године и члана 22. Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца („Службени лист града Београд”, број
26/06), донео је

ОДЛУ КУ
1. Да се Ценовник основних и осталих комуналних производа и услуга, у делу осталих услуга , допуни на следећи
начин:
Додаје се цена под редним бројем 14. тако да сада гласи:
– Изнајмљивање грајфера (правна лица) по дану и износи 13.250,оо динара;
Интегрални текст Ценовника свих основних и осталих
комуналних производа и услуга, у складу са овом одлуком
утврдиће стручна служба ЈКП „Обреновац” и исти ће чинити саставни део ове одлуке.
2. Одлуку доставити оснивачу на сагласност.
3. По добијању сагласности од оснивача ценовник ступа
на снагу.
Управни одбор ЈКП „Обреновац” из Обреновца
УO број 25-4/2010, 26. фебруара 2010. године
Председник
Славица Глишић, с. р.
Председник градске општине Обреновац, 31. марта 2010.
године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 44/08 и 4/10),
члана 22. став 2. Одлуке о организовању ЈКП „Обреновац”
из Обреновца („Службени лист града Београда”, број 26/06),
члана 22. став 2. Одлуке о оснивању ЈКП „Tопловод” Обреновац („Службени лист града Београда”, број 26/06) и члана
21. став 2. Одлуке о оснивању ЈКП „Водовод и канализације”
Обреновац („Службени лист града Београда”, број 26/06), по
прибављеном мишљењу Већа градске општине Обреновац
на седници одржаној 31. марта 2010. године, донео је

ЗА КЉУ ЧА К
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЗАКЉУЧКА О УВОЂЕЊУ ИНТЕРВЕНТНЕ МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ НАЈУГРОЖЕНИЈИХ
ГРАЂАНА У ОПШТИНИ ОБРЕНОВАЦ
I. У Закључку о увођењу интервентне мере за заштиту
најугроженијих грађана у општини Обреновац („Службени
лист града Београда”, бр. 5/05, 18/05, 1/06, 15/06, 10/07, 13/07,
20/07, 23/07, 35/07, 45/07, 8/08, 01/09, 11/09, 37/09 и 1/10) у
тачки 2. речи „до 28. фебруара 2010. године” замењују се речима „до 31. марта 2010. године”.
II. У Закључку о увођењу интервентне мере за заштиту
најугроженијих грађана у општини Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 5/05, 18/05, 1/06, 15/06, 10/07,
13/07, 20/07, 23/07, 35/07, 45/07, 8/08, 01/09, 11/09, 37/09 и
1/10) врше се измене и допуне, које ће се примењивати од 1.
априла 2010. године и гласе:
1) У тачци 1. ставу 2. мењају се речи: „Обавезује се ЈКП
’Обреновац’ из Обреновца, да обезбеди попуст – субвенцију
за цене основних комуналних производа и услуга за следеће
кориснике – домаћинства:” и гласе:
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„Обавезују се ЈКП ’Обреновац’ из Обреновца, ЈКП ’Топловод’ Обреновац и ЈКП ’Водовод и канализација’ Обреновац да
обезбеде попуст – субвенцију за цене основних комуналних
производа и услуга за следеће кориснике – домаћинства:”;
2) У тачци 1. ставу 2. под а) речи „у висини 50 %” замењују се речима:
„– у висини од 50% за цене основних комуналних производа и услуга које пружа ЈКП ’Обреновац’ из Обреновца,
– у висини од 40% за цене основних комуналних производа и услуга које пружа ЈКП ’Водовод и канализација’ Обреновац и
– у висини од 30% за цене основних комуналних производа и услуга које пружа ЈКП ’Топловод’ Обреновац”;
3) У тачци 1. ставу 2. под б) речи „у висини од 30 %” замењују се речима:
„– у висини од 30% за цене основних комуналних производа и услуга које пружа ЈКП ’Обреновац’ из Обреновца и
ЈКП ’Водовод и канализација’ Обреновац и
– у висини од 15% за цене основних комуналних производа и услуга које пружа ЈКП ’Топловод’ Обреновац”;
4) У тачци 1. ставу 2. под в) речи „у висини од 15 %” се
замењују речима:
„‘у висини од 15% за цене основних комуналних производа и услуга које пружа ЈКП ’Обреновац ’ из Обреновца и
ЈКП ’Водовод и канализација’ Обреновац”;
5) Иза тачке 1. додаје се нова тачка „1.а” која гласи:
„1.а Право попуста на цене основних комуналних производа и услуга имају само лица на која гласе уплатнице комуналних предузећа.
Право попуста на цене основних комуналних производа и услуга, утврђене овим закључком, имају и подстанари
који су закључили уговор о подстанарском односу са станодавцима, када је уговором утврђено да комуналне производе и услуге плаћа подстанар, под условом да има пребивалиште у Обреновцу.
Право на наведене попусте остварују домаћинства под
условом да испостављени рачун за основне комуналне производе и услуге комуналних предузећа за предходни месец
уплате до краја текућег месеца.”
6) У тачки 3. иза речи ЈКП „Обреновац” из Обреновца
додају се речи: ЈКП „Топловод” Обреновац и ЈКП „Водовод
и канализација” Обреновац.
7) Иза тачке 3. додаје се нова тачка „3.а” која гласи:
„3.а Корисници субвенција су у обавези да комуналним
предузећима доставе следећу документацију:
1. потврде о тромесечном просеку примања свих запослених чланова домаћинства у периоду јануар–март 2010. године;
2. копију чека о висини примљене пензије – последњи
месец;
3. доказ о пребивалишту свих чланова домаћинства (за
пунолетна лица довољне су копије личних карата);
4. копију решења о утврђивању пореза на имовину физичких лица за 2009. годину;
5. оверену изјаву да не поседује другу непокретну имовину на територији града Београда.”
III. Одредбе тачке II овог закључка примењиваће се од 1.
априла 2010. године.
IV. У свему осталом Закључак о увођењу интервентне
мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац остаје непромењен.
V. Овај закључак објавити у „Службеном листу града
Београда”.
Председник градске општине Обреновац
VI-03 број 020-1/17, 31. марта 2010. године
Председник
Жељко Јоветић, с. р.
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АКТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
На основу члана 24. Статута ЈП „Пословни простор Вождовац” („Службени лист града Београда”, бр. 14/2002, 41/2004),
члана 16. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/2000,
25/2002, 107/2005, 108/2005 – испр. и 123/2007 – др. закон), Одлуке Управног одбора предузећа бр. 361-188/2010 од 5. фебруара
2010. године, објављеног Нацрта измене Статута Предузећа бр. 361-197/2010 од 5. фебруара 2010. године, спроведене јавне
расправе, Одлуке Управног одбора о утврђивању предлога измене Статута бр. 361-219/2010 од 12. фебруара 2010. године,
Управни одбор на својој 3. седници, одржаној 18. фебруара 2010. године, донео је

ОДЛУКУ*
О ИЗМЕНИ СТАТУТА ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – ВОЖДОВАЦ”
Члан 1.
Мења се члан 31. тачка 1. тако да уместо речи „високу или вишу стручну спрему економске или правне струке” стоје
речи „високу стручну спрему”.
Члан 2.
Мења се члан 63. тако да гласи: „Статут предузећа доноси Управни одбор, уз сагласност оснивача”.
Члан 3.
Мења се члан 67. тако да гласи:
„Статут ступа на снагу даном давања сагласности од оснивача”.
Члан 4.
Одлуку о измени Статута ЈП „Пословни простор – Вождовац” објавити у „Службеном листу града Београда”.
Управни одбор ЈП „Пословни простор – Вождовац”
Број 361-248/2010, 18. фебруара 2010. године
Председник
Јовица Домановић, с. р.

*

Скупштина градске општине Вождовац дала је сагласност на овај акт 19. фебруара 2010. године решењем I бр. 020-51/2010.

1. април 2010.
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САДРЖАЈ
Страна
Упутство о измени и допуни Упутства о начину
остваривања додатних облика заштите трудница и
породиља на територији града Београда – – – – – –
Решење о давању сагласности на допуну Ценовника услуга Јавног предузећа „Хиподром Београд”
са допуном Ценовника – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о измени Решења о распореду радног времена у Градској управи града Београда – – – – – –
Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације
за изградњу дела улице Станислав Сремчевић Црни
у Лазаревцу – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део индустријске целине АД „21. мај”, градска
општина Раковица – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Показатељ раста цена на мало у марту 2010. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1
4
5

5

6
7

Акти градских општина
ЗЕМУН
Решење о постављењу начелника Управе градске
општине Земун – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
НОВИ БЕОГРАД
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Нови Београд – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Управе градске општине Нови Београд – –
Решење о разрешењу директора Новобеоградске
културне мреже – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању директора Новобеоградске
културне мреже – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Закључак о ангажовању екстерне ревизије Завршног рачуна буџета градске општине Нови Београд
за 2009. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ПАЛИЛУЛА
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Палилула – – – – – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Палилула – – – – – – – – –
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Палилула за 2010. годину – – – – – – –
Одлука о измени Одлуке о организацији Управе
градске општине Палилула – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени и допуни Одлуке о начину коришћења станова и средстава на којима је градска
општина Палилула носилац права располагања – –
Решење о утврђивању престанка функције члана
Већа градске општине Палилула Љубомиру Пајовићу због поднете оставке – – – – – – – – – – – – – –
Решење о избору члана Већа градске општине
Палилула – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о измени Решења о разрешењу и именовању Изборне комисије градске општине Палилула –
Решење о измени Решења о образовању Савета
за питања локалне самоуправе Скупштине градске
општине Палилула – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о измени Решења о именовању Управног
одбора Установе културе „Палилула” – – – – – – –

8

8
8
8
8
9

9
9
9
18
19
19
19
19
20
20

Страна
САВСКИ ВЕНАЦ
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Савски венац
пре истека времена на које је изабран – – – – – – –
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Савски венац
пре истека времена на које је изабран – – – – – – –
Одлука о измени Одлуке о начину финансирања
пројеката невладиних организација из буџета градске општине Савски венац – – – – – – – – – – – – –
СТАРИ ГРАД
Одлука о утврђивању престанка мандата Мирјани Латић, одборнику у Скупштини градске општине
Стари град – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о образовању огранка Јавног предузећа
Спортско-рекреативно пословни центар „Милан
Гале Мушкатировић” – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о оснивању Установе културе градске
општине Стари град „Пароброд” – – – – – – – – – –
Решење о изменама и допунама Решења о именовању Општинске изборне комисије градске општине
Стари град у сталном саставу – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе културе градске општине Стари град
„Пароброд” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању Управног одбора Установе
културе градске општине Стари град „Пароброд” –
Решење о именовању Надзорног одбора Установе културе градске општине Стари град „Пароброд” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
БАРАЈЕВО
Одлука о поверавању послова ЈКП „10. октобар”
Барајево – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о прихватању Извештаја Административно-мандатне комисије – – – – – – – – – – – – – –
Решење о образовању Савета за праћење примене Етичког кодекса понашања функционера локалне
самоуправе у Србији – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о измени Решења о избору чланова радних тела Скупштине општине Барајево – – – – – –
Решење о измени Решења о именовању председника и чланова управних одбора и надзорних одбора ЈКП „10. октобар” Барајево, Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу општине Барајево,
ЈП за информисање и културу Барајево и Центра за
културу Барајево – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута ЈКП „10. октобар” Барајево са Статутом о измени и допуни Статута – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена услуга ЈКП „10. октобар” Барајево са
Одлуком – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

20
20
20

21
21
21
23
23
24
24

24
24
24
25

25
25
26

ЛАЗАРЕВАЦ
Закључак о приступању промени Статута градске
општине Лазаревац – – – – – – – – – – – – – – – – –

26

МЛАДЕНОВАЦ
Одлука о престанку важења Одлуке о одређивању
матичних подручја на територији градске општине
Младеновац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

26
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Страна
Одлука о престанку важења Одлуке о јавним паркиралиштима на територији општине Младеновац –
Одлука о установљењу манифестације баскет турнира „Streetball” – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о установљењу манифестације „Цвети”
Решење о именовању председника и чланова Савета манифестације баскет турнира „Streetball” – –
Решење о именовању председника и чланова Савета манифестације „Цвети” – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању председника и чланова Савета манифестације – Изложба аутомобила са ваздушним хлађењем мотора – – – – – – – – – – – – – –

27
27
27
28
28

28

ОБРЕНОВАЦ
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Обреновац – – – – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Обреновац – – – – – – – –
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Обреновац – – – – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Обреновац – – – – – – – –
Решење о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац
Решење о првој измени Решења о именовању
Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац – – – – – – – – –

29
29
29
29
29
30

30

Страна
Решење о првој измени Решења о именовању
Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о трећој измени Решења о именовању
Управног одбора Јавног предузећа за изградњу Обреновца – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о другој измени Решења о именовању
Управног одбора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске
општине Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о избору заменика председника градске
општине Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Обреновац – – – – – – – –
Решење о разрешењу дужности заменика јавног
правобраниоца градске општине Обреновац – – –
Решење о именовању заменика јавног правобраниоца градске општине Обреновац – – – – – – – –
Закључак о приступању изради Одлуке о промени Статута градске општине Обреновац – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног
одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из
Обреновца о допуни Ценовника основних и осталих
комуналних производа и услуга у делу осталих услуга са Одлуком – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Закључак о измени и допуни Закључка о увођењу
интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац – – – – – – – – – – – – –
Акти јавних предузећа и других организација
Одлука о измени Статута ЈП „Пословни простор
Вождовац” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

30
30

31
31
31
31
32
32

32
33

34

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине града Београда, Трг Николе Пашића 6, приземље
– БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 3061-706, факс: 3061-688

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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

