
ВОЖДОВАЦ

Скупштина градске општине Вождовац, на седници 
одржаној 10. маја 2010, на основу члана 27. Статута градске 
општине Вождовац („Службени лист града Београда”, број 
43 /I/08) донела је 

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ВОЖДОВАЦ

Члан 1.
У Статуту градске општине Вождовац („Службени лист 

града Београда”, број 43/I /08), у члану 11. став 5, после речи: 
„Скупштина општине” брише се тачка и додају се речи: 
„већином гласова од укупног броја одборника”.

Члан 2.
У члану 18. у ставу 2. после тачке 2. додаје се нова тачка 

која гласи: 
„2а) доноси стратегије и стратешке планове из надлеж-

ности општине у складу са актима града и овим статутом.”
Тачка 5. мења се и гласи:
„отуђује и даје у закуп грађевинско земљиште у јавној 

својини, у складу са законом и одлуком града, ради из-
градње објеката до 800 m2 бруто развијене грађевинске 
површине, осим отуђења и давања у закуп грађевинског 
земљишта непосредном погодбом у поступку легализације; 
решава по захтевима за поништај правоснажног решења о 
изузимању из поседа градског грађевинског земљишта; ре-
шава по захтевима за престанак права коришћења грађе-
винског земљишта за које је решење о давању на коришћење 
ради изградње, односно последњу измену решења донео на-
длежни орган општине;”

У истом члану и ставу, тачка 6. мења се и гласи:
„доноси решење у првом степену о грађевинској дозволи 

за изградњу или реконструкцију објеката до 800 m2 бруто 
развијене грађевинске површине и претварању заједничких 
просторија у стамбени, односно пословни простор, осим 
у поступцима легализације објеката на територији града; 
врши послове инспекцијског надзора над изградњом обје-
ката за које грађевинску дозволу издаје општина;”

У истом члану и ставу, тачка 7. мења се и гласи:
„одлучује о постављању и уклањању мањих монтажних 

објеката привременог карактера на површинама јавне на-
мене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покрет-
ни мобилијар), у складу са прописом града;”

У истом члану и ставу, у тачки 9. после речи: „комунал-
ни ред” додају се речи: „врши инспекцијски надзор у кому-
налној области, у складу са посебном одлуком Скупштине 
града;”

У истом члану и ставу, у тачки 13. после речи „у складу 
са законом” додају се речи:

„организује послове који се односе на: превоз деце и њи-
хових пратилаца ради похађања припремног предшколског 
програма на удаљености већој од 2 km и ученика основне 
школе на удаљености већој од 4 km од седишта школе; пре-
воз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у раз-
воју, без обзира на удаљеност места становања од школе; 
превоз ученика на републичка и међународна такмичења;”.

У истом члану и ставу, после тачке 19. додаје се нова та-
чка која гласи:

„19а) учествује у заштити и спасавању људи, материјал-
них и културних добара и животне средине у ванредним 
ситуацијама и ублажавању и отклањању њихових последи-
ца, у складу са законом и актима града;”.

Члан 3.
У члану 27. после тачке 3) додаје се нова тачка која гласи:
„3а) доноси стратегије и стратешке планове из надлеж-

ности општине;”.

Члан 4.
У члану 36. став 3. после тачке 3) додаје се нова тачка 

која гласи:
„3а) доноси стратегије и стратешке планове из надлеж-

ности општине;”.

Члан 5.
Члан 54. „Помоћници председника општине” се брише.

Члан 6.
У члану 55. иза тачке 8) додаје се нова тачка 8а): 
„одлучује о отуђивању и давању у закуп грађевинског 

земљишта у јавној својини, у складу са законом и одлуком 
града, ради изградње објеката до 800 m2 бруто развије-
не грађевинске површине, осим отуђења и давања у закуп 
грађевинског земљишта непосредном погодбом у поступку 
легализације.”

Члан 7.
У члану 56. став 4. уместо речи: „предлог” додају се речи: 

„образложени предлог”.
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Члан 8.
У члану 58. после тачке 7) додаје се нова тачка која гласи:
„7а) доноси процену угрожености и план спасавања у 

ванредним ситуацијама;”.

Члан 9.
У члану 59. став 3. уместо речи: „предлог” додају се речи: 

„образложени предлог”.

Члан 10.
После члана 59. додаје се нови члан 59а. који гласи:
„Престанком мандата Скупштине општине престаје 

мандат извршних органа општине, с тим да они врше те-
куће послове из своје надлежности до ступања на дужност 
нових извршних органа, односно председника и чланова 
привременог органа ако је Скупштини општине мандат 
престао због распуштања.”

Члан 11.
После члана 66. додаје се нови члан који гласи:

„Помоћници председника општине

66а.
Председник општине поставља своје помоћнике који 

обављају послове из појединих области (за економски раз-
вој, урбанизам, комуналне делатности и др.).

Помоћници председника општине покрећу иницијативе, 
предлажу пројекте у вези са питањима која су од значаја за раз-
вој општине у областима за које су постављени и врше и друге 
послове утврђене и актом о организацији Управе општине. 

У Управи општине може бити постављено највише три 
помоћника председника општине.”

Члан 12.
У члану 76. у ставу 3. брише се тачка и додају речи „под 

условима и по поступку предвиђеном за избор заштитника 
грађана.”

Члан 13.
У члану 78. став 4 мења се и гласи:
„За заштитника грађана може бити изабран држављанин 

Републике Србије који испуњава следеће услове: да је дипло-
мирани правник, да има најмање десет година искуства на 
правним пословима који су од значаја за обављање послова 
из надлежности заштитиника грађана, да има положен пра-
восудни испит, да има запажено искуство у заштити права 
грађана и да поседује високе стручне и моралне квалитете.”

Члан 14.
У члану 79. став 1. мења се и гласи:
„Заштитник грађана се разрешава функције једино у 

следећим случајевима: 
– Ако нестручно и несавесно обавља своју функцију, ако 

обавља другу јавну функцију или професионалну делатност, 
ако обавља другу дужност или посао који би могао утицати 
на његову самосталност и независност, или ако поступа су-
протно закону којим се уређује спречавање сукоба интереса 
при вршењу јавних функција и ако буде осуђен за кривично 
дело које га чини неподобним за обављање ове функције”.

Члан 15.
У члану 118. став 3. мења се и гласи:
„Када Скупштина општине одлучи да се приступи 

промени статута, закључком о приступању промени ста-

тута одређује Комисију за утврђивање нацрта акта о про-
мени статута и рок за утврђивање нацрта одлуке о проме-
ни статута.”

У истом члану иза става 3. додаје се став 4. који гласи:
„Комисија из става 3. овог члана утврђује Нацрт акта 

о промени статута и то већином гласова од укупног броја 
чланова.”

Члан 16.
Члан 119. мења се и гласи:
„Утврђени нацрт одлуке о промени статута Комиси-

ја из члана 118. овог статута доставља Већу општине ради 
утврђивања предлога акта о промени статута.

Веће општине може одлучити да се о нацрту акта о про-
мени статута спроведе јавна расправа.

Веће општине утврђује предлог двотрећинском већином 
гласова од укупног броја чланова и доставља га Скупштини 
општине на усвајање.”

Прелазне и завршне одредбе 

Члан 17.
Прописи општине ускладиће се са одредбама ове одлуке 

до 31. децембра 2010. године.

Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-100/2010, 10. маја 2010. године

Председник
Милан Рајковић, с. р.

ЗВЕЗДАРА

Скупштина градске општине Звездара на седници одр-
жаној 12. маја 2010. године, на основу члана 46. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС” број 129/07), 
члана 19. Статута градске општине Звездара („Службени 
лист града Београда” бр. 43/08 и 43/09) и члана 11. Посло-
вника Скупштине градске општине Звездара („Службени 
лист града Београда”, бр. 47/08 и 52/09), донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

Утврђује се престанак мандата одборника Скупшти-
не градске општине Звездара, пре истека времена на које 
је изабран, због избора на функцију која је неспојива са 
функцијом одборника Душану Игњатовићу са изборне ли-
сте Социјалистичка партија Србије (СПС) – Партија ује-
дињених пензионера Србије (ПУПС) – Покрет ветерана 
Србије (ПВС)

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

Скупштина градске општине Звездара
XI број 020-13, 12. маја 2010. године

Председник
Стева Павловић, с. р.
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Скупштина градске општине Звездара на седници одр-
жаној 12. маја 2010. године, на основу члана 46. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07), 
члана 19. Статута градске општине Звездара („Службени 
лист града Београда”, бр. 43/08 и 43/09) и члана 11. Посло-
вника Скупштине градске општине Звездара („Службени 
лист града Београда”, бр. 47/08 и 52/09), донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине 
градске општине Звездара, пре истека времена на које је 
изабран, због подношења оставке Небојши Здравковићу са 
изборне листе Звездара за европску Србију – Борис Тадић.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Звездара
XI број 020-16, 12. маја 2010. године

Председник
Стева Павловић, с. р. 

Скупштина градске општине Звездара на седници одр-
жаној 12. маја 2010. године, на основу члана 56. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07), 
члана 19. Статута градске општине Звездара („Службени 
лист града Београда”, бр. 43/08 и 43/09) и члана 11. Посло-
вника Скупштине градске општине Звездара („Службени 
лист града Београда”, бр. 47/08 и 52/09), донела је 

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ У 

СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

Потврђује се мандат oдборнику Скупштине градске 
општине Звездара изабраном на изборима одржаним 11. 
маја 2008. године: Владимиру Игњатијевић са изборне листе 
Звездара за европску Србију – Борис Тадић.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Звездара
XI број 020-10, 12. маја 2010. године

Председник
Стева Павловић, с. р.

Скупштина градске општине Звездара на седници одр-
жаној 12. маја 2010. године, на основу члана 56. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07), 
члана 19. Статута градске општине Звездара („Службени 
лист града Београда”, бр. 43/08 и 43/09) и члана 11. Посло-
вника Скупштине градске општине Звездара („Службени 
лист града Београда”, бр. 47/08 и 52/09), донела је 

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ У 

СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

Потврђује се мандат oдборнику Скупштине градске 
општине Звездара изабраном на изборима одржаним 11. 

маја 2008. године: Славољубу Николићу са изборне листе 
Социјалистичка партија Србије (СПС) – Партија уједиње-
них пензионера (ПУПС) – Покрет ветерана Србије (ПВС).

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Звездара
XI број 020-14, 12. маја 2010. године

Председник
Стева Павловић, с. р. 

Скупштина градске општине Звездара на седници одр-
жаној 12. мај 2010. године, на основу чл. 46. и 47. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07) 
и члана 19. Статута градске општине Звездара („Службени 
лист града Београда”, бр. 43/08 и 43/09) донела је

ОДЛУКУ
О НЕПРИХВАТАЊУ ЗАХТЕВА СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ 
СТРАНКЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 

ОДБОРНИЦИМА

Не прихвата се захтев Српске радикалне странке да се 
утврди престанак мандата следећим одборницима: 

 1. Мирослав Бољанац
 2. Љиљана Миладиновић
 3. Раде Стојадиновић
 4. Славиша Дамјановић
 5. Славољуб Трајковић
 6. Андрија Вукасовић
 7. Катарина Васиљевић
 8. Зоран Микић
 9. Драгољуб Ацковић
10. Војислав Васиљевић
11. Мира Јојић
12. Чедомир Лукић
13. Бојан Пејовић

а који су изабраним са листе Српске радикалне странке 
– Томислав Николић.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Звездара
XI број 020-6, 12. маја 2010. године

Председник
Стева Павловић, с. р. 

Скупштина градске општине Звездара на седници одр-
жаној 12. маја 2010. године на основу чл. 19. и 104. Статута 
градске општине Звездара („Службени лист града Београ-
да”, бр. 43/08 и 43/09), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

У Статуту градске општине Звездара („Службени лист гра-
да Београда”, бр. 43/08 и 43/09) врше се измене и допуне, и то:

Члан 1.
Члан 14. мења се и гласи:
„Градска општина, у складу са законом и овим статутом, 

преко својих органа:
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1. доноси статут, буџет и завршни рачун буџета градске 
општине;

2. доноси програме и спроводи пројекте развоја градске 
општине и стара се о унапређењу општег оквира за при-
вређивање у градској општини, у складу са актима града;

3. доноси стратегије од локалног значаја у складу са ак-
тима града;

4. оснива месну заједницу и друге облике месне самоу-
праве, по прибављеном мишљењу грађана, у складу са зако-
ном, овим статутом и актима градске општине;

5. даје мишљење на просторне и урбанистичке планове 
које доноси град;

6. отуђује и даје у закуп грађевинско земљиште у јав-
ној својини, у складу са законом и одлуком града, ради 
изградње објеката до 800 m2 бруто развијене грађевинске 
површине, осим отуђења и давања у закуп грађевинског 
земљишта непосредном погодбом у поступку легализације; 
решава по захтевима за поништај правоснажног решења о 
изузимању из поседа градског грађевинског земљишта; ре-
шава по захтевима за престанак права коришћења грађе-
винског земљишта за које је решење о давању на коришћење 
ради изградње, односно последњу измену решења донео на-
длежни орган градске општине;

7. доноси решење у првом степену о грађевинској дозво-
ли за изградњу или реконструкцију објеката до 800 m2 бруто 
развијене грађевинске површине и претварању заједничких 
просторија у стамбени, односно пословни простор, осим 
у поступцима легализације објеката на територији града; 
врши послове инспекцијског надзора над изградњом објека-
та за које грађевинску дозволу издаје градска општина;

8. одлучује о постављању и уклањању мањих монтажних 
објеката привременог карактера на површинама јавне наме-
не (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни 
мобилијар), у складу са прописом града;

9. спроводи поступак исељења бесправно усељених лица 
у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;

10. стара се о одржавању комуналног реда у градској 
општини и спроводи прописе којима се уређује комунал-
ни ред, врши инспекцијски надзор у комуналној области, у 
складу са посебном одлуком Скупштине града;

11. уређује и обезбеђује коришћење пословног простора 
којим управља утврђује висину накнаде за коришћење по-
словног простора и врши надзор над коришћењем посло-
вног простора, у складу са законом;

12. стара се о изградњи, одржавању, управљању и ко-
ришћењу сеоских, пољских и других некатегорисаних путева;

13. прати стање и предузима мере за заштиту и 
унапређење животне средине на свом подручју, доноси и 
спроводи акционе и санационе планове од значаја за заш-
титу животне средине на свом подручју, у складу са ак-
тима града и стара се и обезбеђује услове за очување, ко-
ришћење и унапређење подручја са природним лековитим 
својствима;

14. прати стање и стара се о одржавању (осим капитал-
ног) дечјих вртића и основних школа; прати упис у први 
разред основне или специјалне школе и редовно похађање 
наставе у основним школама и покреће прекршајни посту-
пак против родитеља, односно старатеља, у складу са зако-
ном; у сарадњи са образовно-васпитном установом утврђује 
мере и активности заштите и безбедности деце, односно 
ученика за време остваривања образовно васпитног рада и 
других активности које организује установа, у складу са за-
коном; организује послове који се односе на: превоз деце и 
њихових пратилаца ради похађања припремног предшкол-
ског програма на удаљености већој од 2 km и ученика ос-
новне школе на удаљености већој од 4 km од седишта шко-

ле; превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у 
развоју, без обзира на удаљеност места становања од школе; 
превоз ученика на републичка и међународна такмичења;

15. подстиче развој културно-уметничког стваралаш-
тва и аматеризма на свом подручју, обезбеђује услове за 
одржавање културних манифестација од значаја за градску 
општину и у циљу задовољавања потреба грађана са свог 
подручја може оснивати установе културе;

16. учествује у изградњи и одржавању спортских објека-
та установа чији је оснивач градска општина; прати потребе 
и стара се о задовољавању потреба грађана у области спор-
та на подручју градске општине; учествује у реализацији 
система школског спорта у градској општини и обезбеђује 
услове за организовање и одржавање спортских такмичења 
и манифестација од значаја за градску општину; обезбеђује 
услове за реализацију програма установа и омладинских 
организација на свом подручју и у циљу задовољавања пот-
реба грађана са свог подручја може основати установе у об-
ласти спорта;

17. спроводи стратегију и акциони план политике за 
младе града; доноси акциони план за младе градске општи-
не, у складу са стратегијом и акционим планом града; може 
да оснује, прати и обезбеђује функционисање Канцеларије 
за младе;

18. стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма 
и трговине на свом подручју и може основати туристичку 
организацију ради промовисања туризма на свом подручју;

19. спроводи мере заштите, коришћења и уређења 
пољопривредног земљишта на свом подручју утврђене ак-
тима града;

20. предлаже мере за уређење и одржавање спољног из-
гледа пословних и стамбених зграда и води евиденцију о 
начину организовања послова одржавања стамбених згра-
да; предлаже мере за уређење зелених површина и дечјих 
игралишта и објеката јавне расвете и сл;

21. учествује у заштити у спасавању људи, материјалних 
и културних добара и животне средине у ванредним ситу-
ацијама и ублажавању и отклањању њихових последица, у 
складу са законом и актима града; 

22. управља имовином градске општине, користи сред-
ства у државној својини и стара се о њиховом очувању и 
увећању у складу са законом;

23. организује вршење послова правне заштите својих 
права и интереса;

24. обезбеђује пружање правне помоћи грађанима за 
остваривање њихових права;

25. образује органе, организације и службе за потребе 
градске општине и уређује њихову организацију и рад и ос-
нива јавна предузећа и друге организације у складу са Ста-
тутом града и овим статутом;

26. уређује организацију и рад мировних већа;
27. помаже развој различитих облика самопомоћи и со-

лидарности са лицима са посебним потребама, као и са ли-
цима која су суштински у неједнаком положају са осталим 
грађанима и подстиче активности и пружа помоћ органи-
зацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним ор-
ганизацијама на свом подручју;

28. стара се о остваривању, заштити и унапређењу људ-
ских права и индивидуалних и колективних права припа-
дника националних мањина и етничких група;

29. може да установи заштитиника грађана за градску 
општину;

30. стара се о јавном обавештавању о питањима од зна-
чаја за живот и рад грађана на свом подручју;

31. прописује прекршаје за повреде прописа градске 
општине;
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32. уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог 
симбола градске општине;

33. извршава прописе и опште акте града и градске 
општине,

34. обавља и друге послове од непосредног интереса за 
грађане, у складу са законом, Статутом града, другим про-
писима града и овим статутом.

Члан 2.
У члану 19. додаје се тачка 4. која гласи:
„доноси стратегије од локалног значаја у складу са акти-

ма града”.
Тачке од 4. до 28. постају тачке од 5. до 29.

Члан 3.
У члану 48. став 3. мења се и гласи:
„Заменик председника градске општине односно члан 

Већа градске општине могу бити разрешени пре истека вре-
мена на које су бирани, на образложен предлог председника 
градске општине или најмање 1/3 одборника, на исти начин 
на који су били изабрани.” 

Члан 4.
У члану 97. додаје се став 2 који гласи:
„Прописом из става 1. овог члана може се предвидети 

да поједине односе и питања, који се уређују тим прописом, 
градска општина може ближе, односно другачије уредити.”

Члан 5.
У члану 98. став 2. мења се и гласи:
„Одлуке доноси само Скупштина градске општине, осим 

када је законом, овим статутом или другим прописом пред-
виђено да други орган градске општине доноси акт из своје 
надлежности у форми одлуке.”

Прелазне и завршне одредбе

Члан 6.
Градска управа преузеће од градске општине Звезда-

ра послове легализације објеката у року од три месеца од 
дана ступања на снагу Одлуке о промени статута града 
Београда.

До преузимања послова у складу са ставом 1. овог чла-
на, по захтевима за легализацију објеката поднетим Уп-
рави градске општине до дана ступања на снагу Одлуке о 
промени Статута града Београда, решава Управа градске 
општине.

Члан 7.
Градска општина Звездара ускладиће прописе са одред-

бама ове одлуке до 31. децембра 2010. године.

Члан 8.
У осталом делу одлука остаје не измењена.

 Члан 9.
Овa одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Звездара
XI број 020-7, 12. маја 2010. године

Председник
Стева Павловић, с. р. 

Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 
12. маја 2010. године на основу члана члана 19. тачка 1. и члана 
37. став 2. Статута градске општине Звездара („Службени лист 
града Београда”, бр. 43/08 и 43/09), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

У Пословнику Скупштине градске општине Звездара 
(„Службени лист града Београда”, бр. 47/08 и 52/09) врше се 
измене и допуне, и то: 

Члан 1.
У члану 28. став 2. мења се и гласи:
„Заменик председника градске општине односно члан Већа 

градске општине могу бити разрешени пре истека времена на 
које су бирани, на образложен предлог председника градске 
општине или најмање 1/3 одборника, на исти начин на који су 
били изабрани.” 

Члан 2.
У члану 60. додаје се став 2. који гласи: 
„Административно-мандатна комисија даје мишљење 

функционерима које је изабрала, именовала или поставила 
Скупштина градске општине Звездара у случајевима канди-
довања на другу јавну функцију ради добијања сагласности 
од Агенције за борбу против корупције. Комисија о томе 
обавештава Скупштину на првој наредној седници.”

Тачка 3.
У члану 67. у ставу 1. врши се допуна који гласи:
„Материјал се доставља у писаном облику. Поједини мате-

ријали, у зависности од обимности, могу се доставити одбор-
ницима само у електронском облику. На захтев одборника 
материјал достављен у електронском облику издаће се и доста-
вити и у писаном облику.”

Тачка 4.
У осталом делу Пословник Скупштине градске општине 

Звездара остаје неизмењен.
Члан 5.

Ова одлука о измени и допуни Пословника Скупштине 
градске општине Звездара ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина градске општине Звездара
XI број 020-15, 12. маја 2010. године

Председник
Стева Павловић, с. р.

Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 
12. маја 2010. године на основу чл. 77, 78. и 79. Закона о буџет-
ском систему („Службени гласник РС”, број 54/09) и члана 19. 
Статута градске општине Звездара („Службени лист града Бео-
града”, бр. 43/08 и 43/09), доноси

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ЗВЕЗДАРА ЗА 2009. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени 
расходи и издаци у Oдлуци о завршном рачуну буџета град-
ске општине Звездара за 2009. годину износе:
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I. Средства из буџета 
1.  Остварени текући приходи 

и примања 
– Текући приходи (7) 627.670.214 динара
–  Примања од продаје нефинансијске 

имовине (8) 1.205.000 динара
–  Пренета неутрошена средства 

из претходне године(3) 201.222.164 динара
Укупно остварени приходи, 
примања и пренета средства 
1(7+8+3) 830.097.378 динара

2. Извршени расходи и издаци
– Текући расходи (4) 666.801.864 динара
–  Издаци за набавку нефинансијске 

имовине (5) 75.814.004 динара
Укупно извршени расходи 
и издаци 2(4+5) 742.615.868 динара

3.  Разлика између укупних прихода 
и примања и укупних расхода 
и издатака (1-2) 87.481.510 динара

Члан 2.
Стање средстава на подрачунима консолидованог рачу-

на трезора градске општине Звездара на дан 31. децембра 
2009. године износи:

– Буџет градске општине Звездара 87.481.510 динара 
– ЈП „Пословни простор Звездара” 3.549 динара
– Месна заједница „Звездара” 30.923 динара
– Пројекат „Start-up центар Звездара” 1.004.034 динара 
–  ЈП „Пословни простор Звездара” 

боловање 64 динара
–  ЈП „Пословни простор Звездара” 

сопствени приходи 526.862 динара
–  Средства од откупа друштвених 

станова 28.892.762 динара 
Укупно: 117.939.704 динара
Средства на подрачунима консолидованог рачуна пре-

носе се у 2010. годину као почетно стање. 

Члан 3.
I. Укупни приходи 
1.  Пренета средства из претходне 

године 201.222.164 динара
2. Приходи текуће године 592.891.935 динара
3.  Меморандумске ставке 

за рефундацију расхода 12.513.133 динара
3.  Приходи из буџета града 

за посебне намене 6.916.146 динара
4. Наменски трансфер од републике 4.125.000 динара
5.  Текући добровољни трансфери 

од физичких и правних лица 2.585.000 динара
5.  Сопствени приходи индиректних 

корисника 8.639.000 динара 
6.  Примања од продаје покретне 

имовине 1.205.000 динара
Укупно: 830.097.378 динара
II. Укупни расходи
1. Расходи за рад органа управе 366.749.831 динара
2.  Расходи за рад извршних 

и законодавних органа 42.526.674 динара
3. Расходи за рад месних заједница 32.638.561 динара
4.  Расходи ЈП „Пословни простор 

Звездара” 55.347.487 динара
5. Расходи за социјалну заштиту 6.998.359 динара

6. Расходи развоја заједнице 197.705.780 динара
7. Расходи рекреације и спорта 918.584 динара
8. Расходи за културу 3.879.068 динара
9. Расходи за образовање 35.851.524 динара
Укупно: 742.615.868 динара 

Члан 4.
Разлика између укупних прихода и укупних расхода 

– суфицит из члана 1. ове одлуке, у износу од 87.481.510 ди-
нара преноси се у наредну годину и састоји се из:

– дела вишка прихода – суфицита који је наменски опре-
дељен у износу од 64.271.307 динара и

– дела нераспоређеног вишка прихода – суфицита у из-
носу од 23.210.203 динара.

Члан 5. 
Остварени вишак прихода – суфицит који је наменски 

опредељен у износу од 64.271.307 динара преноси се у 2010. 
годину и распоређује се за следеће наменe:

– Реализацију 
1.  Рушење бесправно подигнутих 

објеката 3.020.204 динара
2.  Адаптација и реконструкција 

у СЦ „Звездара” 44.565.040 динара
3.  Уређење улаза на територији 

градске општине Звездара 312.501 динара 
4. Стручни надзор 264.536 динара
5. Увођење ИСО стандарда 389.445 динара
6. Канцеларија за младе 9.124 динара
7. Позориште „Звездариште” 1.234.321 динара
8.  Адаптација и санација 

МЗ „Зелено брдо” 6.783.971 динара
9. Израда пројекта Брус 1.567.165 динара
10. Комесаријат за избеглице 4.125.000 динара
11.  Радови у димерској соби 

и великој сали 
у УК „Вук Караџић” 2.000.000 динара

Укупно: 64.271.307 динара
Члан 6. 

Остварени вишак прихода – суфицит у износу од 
23.210.203 динара преноси се у 2010. годину и биће распо-
ређен Ребалансом буџета за 2010. годину

Члан 7.
Средства сопствених прихода буџета (средства од отку-

па друштвених станова) градске општине Звездара износе:
1.  Пренета средства из 2008. године 24.251.853,38 динара

–  остварени приходи 
у 2009. години + 4.640.908,76 динара

2.  Стање средстава на рачуну 
31. децембра 2009. године 28.892.762,14 динара

У току 2009. године средства подрачуна у износу од 
24.000.000 динара орочена су код пословне банке – BANKA 
INTESA АД Београд у складу са важећим законским пропи-
сима и по том основу остварене су камате које су укључене у 
укупне приходе. 

Члан 8.
Према члану 70. Закона о буџетском систему у буџету се 

планирају средства за сталну буџетску резерву, као посебна 
апропријација, највише до 1,5% укупних прихода за буџетску 
годину.

У току 2009. године средства сталне буџетске резерве у 
износу од 50.000 динара коришћена су за отклањање штете 
проузроковане поплавом.
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Члан 9.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему и решења 

о употреби текуће буџетске резерве број 401-1-185/09 средства 
у износу од 1.497.000 динара распоређена су на следеће апро-
пријације

– раздео 1, глава 1, функција 090 Социјална заштита, 
економска класификација 472 – Помоћ и унапређење жи-
вотног стандарда ромске популацује, позиција 24, у износу 
од 22.000,00 динара, тако да укупан план средстава за 2009. 
годину износи 732.827,00 динара

– раздео 1, глава 1, функција 130 Опште услуге, економ-
ска класификација 414 – Социјална давања запосленима, 
позиција 30, у износу од 105.000,00 динара, тако да укупан 
план средстава за 2009. годину износи 11.105.000,00 динара

– раздео 1, глава 1, функција 130 Опште услуге, економ-
ска класификација 423 – Услуге по уговору, позиција 34, у 
износу од 450.000,00 динара, тако да укупан план средстава 
за 2009. годину износи 19.124.129,00 динара

– раздео 1, глава 1, функција 130 Опште услуге, економ-
ска класификација 426 – Материјал, позиција 38, у износу 
од 600.000,00 динара, тако да укупан план средстава за 2009. 
годину износи 13.600.000,00 динара

– раздео 1, глава 1, функција 130 Опште услуге, економ-
ска класификација 483 – Новчане казне по решењу суда, 
позиција 40, у износу од 80.000,00 динара, тако да укупан 
план средстава за 2009. годину износи 480.000,00 динара

– раздео 1. глава 2.1, функција 620 Развој заједнице, еко-
номска класификација 423 – Услуге по уговору, позиција 
67А, у износу од 240.000,00 динара, тако да укупан план 
средстава за 2009. годину износи 1.940.000,00 динара. 

Средства која су остала нераспоређена у 2009. години 
износе 41.588 динара.

Члан 10.
У току 2009. године примљене су донације у укупном из-

носу од 2.585.000 динара а односе се на донације од физич-
ких и правних лица (извор финансирања 08).

Средства су намењена за следеће пројекте:
– 30.000 динара од Аутономног женског центра Коми-

сији за родну равноправност за финансирање израде Про-
токола о међусекторској сарадњи у процесу заштите жрта-
ва насиља у породици на територији ГО Звездара која је у 
целости потрошена

– За реализацију VII фестивала „Позориште Звездариште” 
– 650.000 динара „Фриком”
– 550.000 динара „Нестле”
– 1.305.000 динара „Телеком”
– 50.000 динара „Резидент”

Средства су утрошена у износу од 1.320.679 динара. Остатак 
од 1.234.321 динара преноси се у 2010. годину за исту намену. 

Члан 11.
Сопствени приходи индиректних буџетских корисника 

који нису утрошени у 2009. години преносе се као почетно 
стање у 2010. годину и трошиће се за намене исказане у фи-
нансијским плановима индиректних корисника буџета.

Члан 12. 
Саставни део ове одлуке су образци 1–5, као посебни 

прилози, по члану 79. Закона о буџетском систему.
Одлука не садржи образац 10 – Извештај екстерне реви-

зије о финансијским извештајима за 2009. годину.
Члан 13.

Планирани и остварени текући приходи и примања по 
изворима, као и планирани и извршени текући расходи и 
издаци буџета градске општине Звездара у 2009. години 
– по наменама и корисницима, исказани су у табеларним 
прегледима и извештају о извршењу Одлуке о буџету за 
2009. годину, који су саставни део ове одлуке. 

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА
Приходи и примања

Економска 
класифик. Приходи

Планирани 
приходи за 

2009. годину

Остварени 
приходи за 

2009. годину 
Индекс

321 I Пренета неутрошена средства из претходне године 201.222.164 201.222.164 100,00
711 Порез на приход од пољопривреде и шумарства 30.000 18.801 62,67
711 Порез на земљиште 4.000.000 3.962.641 99,07
713 Порез на наслеђе и поклон (100% наплаћених на општини) 13.290.351 13.290.351 100,00
713 Порез на имовину (65% наплаћених на општини) 153.458.000 166.286.954 108,36
714 Локалне комуналне таксе (65% наплаћених на општини) 113.685.000 112.770.802 99,20
733 Трансферна средства из буџета града за класичну потрошњу (4,39%) 134.728.000 134.728.381 100,00
741 Приходи од камата 21.914.649 22.134.505 101,00
742 Општинске административне таксе (100% наплаћених на општини) 1.000.000 1.134.680 113,47
742 Приходи органа 50.000 14.802 29,60
743 Приход од мандатних казни и казни у управном поступку 2.550.000 3.332.250 130,68
745 Мешовити и неодређени приходи 2.000.000 2.012.308 100,62
733 Tекући трансфери од града у корист нивоа општине 3.550.000 3.550.000 100,00
742 Приходи од закупа пословног простора – са ПДВ 135.599.000 129.607.482 95,58
711 Самодопринос 90.000 47.978 53,31

II Укупнан обим средстава 585.945.000 592.891.935 101,19
771 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 11.700.000 12.513.133 106,95
733 Текући трансфери од града у корист нивоа општине 3.535.372 6.916.146 195,63
733 Наменски трансфери од републике у корист нивоа општина 2.625.000 4.125.000 157,14
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Економска 
класифик. Приходи

Планирани 
приходи за 

2009. годину

Остварени 
приходи за 

2009. годину 
Индекс

744 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица 2.585.000 2.585.000 100,00
745 Сопствени приходи индиректних корисника 10.727.000 8.639.000 80,54
812 Примања од продаје покретне имовине 1.205.000 1.205.000 100,00

III Свега 32.377.372 35.983.279 111,14
 Укупно: I + II + III 819.544.536 830.097.378 101,29
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1 1 ОРГАНИ ОПШТИНЕ

110 Извршни и законодавни органи         

1 411 Плате и додаци запослених 14.800.000 14.801.185 100,01     14.800.000 14.801.185 100,01

2 412
Социјални доприноси на терет 
послодавца 2.650.000 2.649.412 99,98     2.650.000 2.649.412 99,98

3 413 Накнаде у натури (превоз) 870.000 850.049 97,71     870.000 850.049 97,71

4 414 Социјална давања запосленима 100.000 0 0,00     100.000 0 0,00

5 416
Средства за остале посебне 
расходе 8.000.000 7.982.952 99,79     8.000.000 7.982.952 99,79

6 422 Трошкови путовања 100.000 64.540 64,54     100.000 64.540 64,54

7 423 Трошкови општинске славе 155.000 154.547 99,71     155.000 154.547 99,71

8 423
Трошкови репрезентације и 
протокола 1.550.000 1.549.037 99,94     1.550.000 1.549.037 99,94

9 423 Услуге информисања 2.660.000 2.652.763 99,73     2.660.000 2.652.763 99,73

10 423
Чланарина Сталној конферен-
цији градова и општина 370.000 369.160 99,77     370.000 369.160 99,77

11 423 Остале опште услуге 3.990.000 3.467.887 86,91     3.990.000 3.467.887 86,91

12 424 Остале специјализоване услуге 800.000 754.079 94,26     800.000 754.079 94,26

13 426 Публикације, часописи и гласила 100.000 72.357 72,36     100.000 72.357 72,36

14 481
Дотације невладиним организа-
цијама – друштвене организације 3.000.000 3.000.000 100,00 175.000 174.950 99,97   3.175.000 3.174.950 100,00

15 481
Финансирање политичких 
странака 340.000 338.164 99,46     340.000 338.164 99,46

16 483

Нанада по решењу суда за оду-
зето пољопривредно земљиште 
и друго 6.586.650 3.645.592 55,35     6.586.650 3.645.592 55,35

17 499 Стална буџетска резерва 250.000 0 0,00     250.000 0 0,00

18 499 Текућа буџетска резерва 41.588 0 0,00     41.588 0 0,00
Извори финансирања 
за функцију 110       

1 Приходи из буџета 46.363.238 42.351.724 91,35     46.363.238 42.351.724 91,35

7
Донације од осталих нивоа 
власти   175.000 174.950 99,97   175.000 174.950 99,97

13
Пренета средства из претходне 
године       0 0 0,00

Укупно за функцију 110 46.363.238 42.351.724 91,35 175.000 174.950 99,97   46.538.238 42.526.674 91,38

90 Социјална заштита       

19 472

Помоћи породицама чији се 
храниоци налазе на одслужењу 
редовног војног рока 41.412 41.412 100,00     41.412 41.412 100,00

20 472
Трошкови сахране социјално 
необезбеђених лица на општини 420.000 370.074 88,11     420.000 370.074 88,11

21 472
Помоћи појединцима, породици 
и установама 3.050.000 3.040.632 99,69     3.050.000 3.040.632 99,69

22 472
Помоћ избеглим, прогнаним и 
расељеним лицима 200.000 91.000 45,50 2.625.000 0 0,00   2.825.000 91.000 3,22

23 423 Канцеларија за ромска питања 122.000 121.998 100,00     122.000 121.998 100,00

24 472
Помоћ и унапређење животног 
стандарда ромске популације 122.000 121.242 99,38 610.827 610.827 100,00   732.827 732.069 99,90
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25 423
Канцеларија за помоћ особама са 
инвалидитетом 870.000 869.880 99,99     870.000 869.880 99,99

26 472
Финансирање програма социо-
хуманитарних организација 2.000.000 1.701.294 85,06     2.000.000 1.701.294 85,06

26А 423 Комисија за родну равноправност   30.000 30.000 100,00   30.000 30.000 100,00
Извори финансирања 
за функцију 090       

1 Приходи из буџета 6.825.412 6.357.532 93,15     6.825.412 6.357.532 93,15

7
Донације од осталих нивоа 
власти   2.625.000 0   2.625.000 0 0,00

8 Добровољни трансфери   30.000 30.000 100,00   30.000 30.000 100,00

13
Пренета средства из претходне 
године   610.827 610.827 100,00   610.827 610.827 100,00

Укупно за функцију 090 6.825.412 6.357.532 93,15 3.265.827 640.827 19,62   10.091.239 6.998.359 69,35

130 Опште услуге       

27 411 Плате и додаци запослених 167.438.000 166.028.882 99,16     167.438.000 166.028.882 99,16

28 412
Социјални доприноси на терет 
послодавца 30.000.000 29.718.851 99,06     30.000.000 29.718.851 99,06

29 413 Накнаде у натури (превоз) 6.300.000 6.231.582 98,91     6.300.000 6.231.582 98,91

30 414 Социјална давања запосленима 11.105.000 11.245.286 101,26     11.105.000 11.245.286 101,26

31 416
Средства за остале посебне 
расходе 550.000 548.614 99,75     550.000 548.614 99,75

32 421 Стални трошкови 37.800.000 37.912.557 100,30     37.800.000 37.912.557 100,30

33 422 Трошкови службених путовања 250.000 232.046 92,82     250.000 232.046 92,82

34 423 Услуге по уговору 15.950.000 15.947.209 99,98 3.174.129 2.784.684 87,73   19.124.129 18.731.893 97,95

35 424 Специјализоване услуге 3.000.000 2.837.848 94,59     3.000.000 2.837.848 94,59

36 4251
Текуће поправке и одржавање 
објекта 3.300.000 3.235.945 98,06 11.214.658 11.214.658 100,00   14.514.658 14.450.603 99,56

37 4252
Текуће поправке и одржавање 
опреме 2.470.000 2.461.913 99,67 767.945 767.945 100,00   3.237.945 3.229.858 99,75

38 426 Материјал 13.600.000 13.586.536 99,90     13.600.000 13.586.536 99,90

39 482 Порези, обавезне таксе и казне 350.000 273.917 78,26     350.000 273.917 78,26

40 483 Новчане казне по решењу суда 480.000 483.404 100,71     480.000 483.404 100,71

41 511 Капитално одржавање 47.022.515 44.920.264 95,53 1.288.751 1.035.729 80,37   48.311.266 45.955.993 95,12

42 512 Набавка опреме 8.021.840 7.924.003 98,78 6.031.311 6.039.241 100,13   14.053.151 13.963.244 99,36

43 515 Остала основна средства 1.000.000 991.200 99,12 327.517 327.517 100,00   1.327.517 1.318.717 99,34
Извори финансирања 
за функцију 130       0 0

1 Приходи из буџета 348.637.355 344.580.057 98,84     348.637.355 344.580.057 98,84

13
Пренета средства из претходне 
године   22.804.311 22.169.774 97,22   22.804.311 22.169.774 97,22

Укупно за функцију 130 348.637.355 344.580.057 98,84 22.804.311 22.169.774 97,22   371.441.666 366.749.831 98,74

Укупно за главу 1 401.826.005 393.289.313 97,88 26.245.138 22.985.551 87,58   428.071.143 416.274.864 97,24

1.1. ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОСЛОВНИ 
ПРОСТОР ЗВЕЗДАРА”       

133 Остале опште услуге       

44 411 Плате и додаци запослених 9.465.000 9.462.826 99,98   697.000 697.000 100,00 10.162.000 10.159.826 99,98

45 412
Социјални доприноси на терет 
послодавца 1.575.000 1.573.609 99,91   245.000 245.000 100,00 1.820.000 1.818.609 99,92

46 414 Социјална давања запосленим 0 0 0,00   825.000 946.000 114,67 825.000 946.000 114,67

47 415 Накнаде за запослене (превоз) 363.000 346.088 95,34   120.000 115.000 95,83 483.000 461.088 95,46

48 416
Средства за остале посебне 
расходе 3.041.000 3.039.578 99,95   436.000 436.000 100,00 3.477.000 3.475.578 99,96

49 421 Стални трошкови 1.347.000 1.205.003 89,46   275.000 246.000 89,45 1.622.000 1.451.003 89,46

50 422 Трошкови путовања 150.000 47.366 31,58   51.000 42.000 82,35 201.000 89.366 44,46

51 423 Услуге по уговору 2.583.000 1.809.340 70,05   265.000 204.000 76,98 2.848.000 2.013.340 70,69

52 424 Специјализоване услуге 800.000 545.325 68,17   300.000 300.000 100,00 1.100.000 845.325 76,85

53 425 Текуће поправке и одржавање 84.000 83.628 99,56   66.000 63.000 95,45 150.000 146.628 97,75

54 426 Материјал 586.000 493.189 84,16   167.000 57.000 34,13 753.000 550.189 73,07
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55 441
Отплата камата домаћим 
кредиторима 2.000 951 47,55     2.000 951 47,55

56 4821 Порез на додату вредност 26.009.000 27.020.143 103,89   1.200.000 844.000 70,33 27.209.000 27.864.143 102,41

57 4822 Таксе 241.000 233.156 96,75   200.000 187.000 93,50 441.000 420.156 95,27

58 483 Новчане казне по решењу суда     430.000 210.000 48,84 430.000 210.000 48,84

59 4251
Текуће поправке и одржавање 
објекта 3.350.000 3.399.383 101,47     3.350.000 3.399.383 101,47

59A 511 Капитално одржавање 500.000 463.140 92,63     500.000 463.140 92,63

60 512 Набавка опреме 550.000 401.403 72,98     550.000 401.403 72,98

60А 515 Остала основна средства 632.000 631.359 99,90     632.000 631.359 99,90
Извори финансирања 
за функцију 133       

1 Приходи из буџета 51.278.000 50.755.487 98,98     51.278.000 50.755.487 98,98

4 Сопствени приходи     5.277.000 4.592.000 87,02 5.277.000 4.592.000 87,02

Укупно за функцију 133 51.278.000 50.755.487 98,98   5.277.000 4.592.000 87,02 56.555.000 55.347.487 97,86

Укупно за главу 1.1. 51.278.000 50.755.487 98,98   5.277.000 4.592.000 87,02 56.555.000 55.347.487 97,86

1.2. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗВЕЗДАРА       

160 Опште јавне услуге       

61 421 Стални трошкови 9.000.000 8.822.418 98,03   3.450.000 2.670.000 77,39 12.450.000 11.492.418 92,31

62 423 Услуге по уговору 150.000 81.030 54,02   420.000 395.000 94,05 570.000 476.030 83,51

63 4251
Текуће поправке и одржавање 
објекта 9.100.000 9.058.725 99,55 11.757.786 6.331.693 53,85 150.000 86.000 57,33 21.007.786 15.476.418 73,67

64 4252
Текуће поправке и одржавање 
опреме   211.584 211.584 100,00 150.000 111.000 74,00 361.584 322.584 89,21

65 426 Материјал     930.000 672.000 72,26 930.000 672.000 72,26

66 482 Порези, обавезне таксе и казне     200.000 113.000 56,50 200.000 113.000 56,50

66А 511 Капитално одржавање       

67 512 Набавка опреме   4.100.000 4.086.111 99,66 150.000 0 0,00 4.250.000 4.086.111 96,14
Извори финансирања 
за функцију 160       

1 Приходи из буџета 18.250.000 17.962.173 98,42     18.250.000 17.962.173 98,42

4 Сопствени приходи     5.450.000 4.047.000 74,26 5.450.000 4.047.000 74,26

13
Пренета средства из претходне 
године   16.069.370 10.629.388 66,15   16.069.370 10.629.388 66,15

Укупно за функцију 160 18.250.000 17.962.173 98,42 16.069.370 10.629.388 66,15 5.450.000 4.047.000 74,26 39.769.370 32.638.561 82,07

Укупно за главу 1.2. 18.250.000 17.962.173 98,42 16.069.370 10.629.388 66,15 5.450.000 4.047.000 74,26 39.769.370 32.638.561 82,07

2.1. 620 Развој заједнице       

67А 423 Услуге по уговору 1.940.000 1.939.625 99,98     1.940.000 1.939.625 99,98

68 424
Трошкови рушења бесправно 
подигнутих објеката 5.163.150 5.163.116 99,99 4.326.287 2.686.856 62,11   9.489.437 7.849.972 82,72

69 424
Трошкови уређења паркова и 
игралишта

  
678.524 678.524 100,00

  
678.524 678.524 100,00

70 424
Услуге очувања животне средине 
(одводњавање) 860.000 810.350 94,23

    
860.000 810.350 94,23

71 425
Текуће поправке и одржавање 
осталих објеката 14.514.066 14.514.066 100,00 27.024.761 26.712.260 98,84   41.538.827 41.226.326 99,25

71А 4651 Текући трансфери   17.540.000 17.540.000 100,00   17.540.000 17.540.000 100,00

72 4652 Капитални трансфери 60.648.489 54.656.972 90,12 108.125.013 63.554.418 58,78   168.773.502 118.211.390 70,04

73 511 Капитално одржавање 1.530.858 1.224.207 79,97 6.665.963 5.098.798 76,49   8.196.821 6.323.005 77,14

74 423 Канцеларија за младе   464.680 455.556 98,04   464.680 455.556 98,04

75 512 Набавка опреме 2.398.232 2.398.232 100,00 272.800 272.800 100,00   2.671.032 2.671.032 100,00
Извори финансирања 
за функцију 620       
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1 Приходи из буџета 83.504.795 77.156.568 92,40     83.504.795 77.156.568 92,40

7
Донације од осталих нивоа 
власти 3.550.000 3.550.000 100,00 3.360.372 1.721.351 51,23   6.910.372 5.271.351 76,28

13
Пренета средства из претходне 
године   161.737.656 115.277.861 71,27   161.737.656 115.277.861 71,27

Укупно за функцију 620 87.054.795 80.706.568 92,71 165.098.028 116.999.212 70,87   252.152.823 197.705.780 78,41

810 Услуге рекреације и спорта       

76 4651
Манифестације из области 
спорта СЦ Олимп 700.000 526.669 75,24     700.000 526.669 75,24

77 472 Накнаде из буџета за спорт 400.000 391.915 97,98     400.000 391.915 97,98
Извори финансирања 
за функцију 810       0 0

1 Приходи из буџета 1.100.000 918.584 83,51     1.100.000 918.584 83,51

Укупно за функцију 810 1.100.000 918.584 83,51     1.100.000 918.584 83,51

820 Услуге културе       

78 4651 Текући трансфери УК Вук Караџић 360.000 360.000 100,00     360.000 360.000 100,00

79 423
Трошкови организовања фести-
вала „Позориште Звездариште” 1.000.200 999.459 99,93 2.555.000 1.320.679 51,69   3.555.200 2.320.138 65,26

80 424
Манифестације из области 
културе 1.500.000 798.930 53,26     1.500.000 798.930 53,26

81 472 Накнаде из буџета за културу 400.000 400.000 100,00     400.000 400.000 100,00
Извори финансирања 
за функцију 820       

1 Приходи из буџета 3.260.200 2.558.389 78,47     3.260.200 2.558.389 78,47

8 Добровољни трансфери   2.555.000 1.320.679 51,69   2.555.000 1.320.679 51,69

Укупно за функцију 820 3.260.200 2.558.389 78,47 2.555.000 1.320.679 51,69   5.815.200 3.879.068 66,71

912 Основно образовање       

82 465 Текући трансфери 34.800.000 34.577.950 99,36     34.800.000 34.577.950 99,36
Извори финансирања 
за функцију 912       

1 Приходи из буџета 34.800.000 34.577.950 99,36     34.800.000 34.577.950 99,36

Укупно за функцију 912       

950 Образовање које није дефинисано 
нивоом       

83 472 Награде ученицима генерације 231.000 230.580 99,82     231.000 230.580 99,82

84 472 Књиге за ђаке прваке 250.000 250.000 100,00     250.000 250.000 100,00

85 472

Накнаде из буџета ученицима и 
студентима за одлазак на усавр-
шавање и такмичење 800.000 792.994 99,12     800.000 792.994 99,12
Извори финансирања 
за функцију 950       

1 Приходи из буџета 1.281.000 1.273.574 99,42     1.281.000 1.273.574 99,42

Укупно за функцију 950 1.281.000 1.273.574 99,42     1.281.000 1.273.574 99,42

Укупно за главу 2.1 127.495.995 120.035.065 94,15 167.653.028 118.319.891 70,57 0 0 295.149.023 238.354.956 80,76

Извори финансирања за раздео 1       

1 Приходи из буџета 595.300.000 578.492.038 97,18     595.300.000 578.492.038 97,18

4 Сопствени приходи     10.727.000 8.639.000 80,54 10.727.000 8.639.000 80,54

7
Донације од осталих нивоа 
власти 3.550.000 3.550.000 100,00 6.160.372 1.896.301 30,78   9.710.372 5.446.301 56,09

8 Добровољни трансфери   2.585.000 1.350.679 52,25   2.585.000 1.350.679 52,25

13
Пренета средства из претходне 
године   201.222.164 148.687.850 73,89   201.222.164 148.687.850 73,89

     Укупно за раздео 1 598.850.000 582.042.038 97,19 209.967.536 151.934.830 72,36 10.727.000 8.639.000 80,54 819.544.536 742.615.868 90,61
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41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 256.257.000 254.478.914 99,31 2.323.000 2.439.000104,99 258.580.000 256.917.914 99,36

411 Плате и додатци запослених 191.703.000 190.292.893 99,26 697.000 697.000100,00 192.400.000 190.989.893 99,27

412 Социјални доприноси на терет послодавца 34.225.000 33.941.872 99,17 245.000 245.000100,00 34.470.000 34.186.872 99,18

413 Накнаде у натури 7.170.000 7.081.631 98,77 0 0 0,00 7.170.000 7.081.631 98,77

414 Социјална давања запосленима 11.205.000 11.245.286 100,36 825.000 946.000114,67 12.030.000 12.191.286 101,34

415 Накнаде за запослене 363.000 346.088 95,34 120.000 115.000 95,83 483.000 461.088 95,46

416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 11.591.000 11.571.144 99,83 436.000 436.000100,00 12.027.000 12.007.144 99,83

42 КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА 139.214.416 136.061.255 97,74 68.429.354 58.040.439 84,82 207.643.770 194.101.694 93,48

421 Стални трошкови 48.147.000 47.939.978 99,57 3.725.000 2.916.000 78,28 51.872.000 50.855.978 98,04

422 Трошкови путовања 500.000 343.952 68,79 51.000 42.000 82,35 551.000 385.952 70,05

423 Услуге по уговору 31.340.200 29.961.935 95,60 6.908.809 5.189.919 75,12 38.249.009 35.151.854 91,90

424 Специјализоване услуге 12.123.150 10.909.648 89,99 5.304.811 3.665.380 69,10 17.427.961 14.575.028 83,63

425 Текуће поправке и одржавања 32.818.066 32.753.660 99,80 51.342.734 45.498.140 88,62 84.160.800 78.251.800 92,98

426 Материјал 14.286.000 14.152.082 99,06 1.097.000 729.000 66,45 15.383.000 14.881.082 96,74

44 ОТПЛАТА КАМАТА 2.000 951 47,55 0 0 0,00 2.000 951 47,55

441 Отплата камата осталим домаћим кредиторима 2.000 951 47,55 0 0 0,00 2.000 951 47,55

46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 96.508.489 90.121.591 93,38 125.665.013 81.094.418 64,53 222.173.502 171.216.009 77,06

4651 Остале текуће донације, дотације и трансфери 35.860.000 35.464.619 98,90 17.540.000 17.540.000100,00 53.400.000 53.004.619 99,26

4652 Остале капиталне донације, дотације и трансфери 60.648.489 54.656.972 90,12 108.125.013 63.554.418 58,78 168.773.502 118.211.390 70,04

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 61.655.445 58.953.808 95,62 18.836.342 16.860.196 89,51 80.491.787 75.814.004 94,19

511 Зграде и грађевински објекти 49.053.373 46.607.611 95,01 7.954.714 6.134.527 77,12 57.008.087 52.742.138 92,52

512 Машине и опрема 10.970.072 10.723.638 97,75 10.554.111 10.398.152 98,52 21.524.183 21.121.790 98,13

515 Остала основна средства 1.632.000 1.622.559 99,42 327.517 327.517100,00 1.959.517 1.950.076 99,52

47 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 7.914.412 7.431.143 93,89 3.235.827 610.827 18,88 11.150.239 8.041.970 72,12

472 Накнаде за социјалну помоћ из буџета 7.914.412 7.431.143 93,89 3.235.827 610.827 18,88 11.150.239 8.041.970 72,12

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 37.006.650 34.994.376 94,56 2.205.000 1.528.950 69,34 39.211.650 36.523.326 93,14

481 Дотације невладиним организацијама: 3.340.000 3.338.164 99,95 175.000 174.950 99,97 3.515.000 3.513.114 99,95

482 Порези, таксе, казне наметнуте од власти 33.666.650 31.656.212 94,03 2.030.000 1.354.000 66,70 35.696.650 33.010.212 92,47

4821 Порез на додату вредност 26.009.000 27.020.143 103,89 1.200.000 844.000 70,33 27.209.000 27.864.143 102,41

4822 Остали порези из групе 482 591.000 507.073 85,80 400.000 300.000 75,00 991.000 807.073 81,44

4831 Новчане казне по решењу суда 7.066.650 4.128.996 58,43 430.000 210.000 48,84 7.496.650 4.338.996 57,88

49 РЕЗЕРВА 291.588 0 0,00 0 0,00 291.588 0 0,00

911 Стална резерва** 250.000 0 0,00 0 0,00 250.000 0 0,00

912 Текућа резерва*** 41.588 0 0,00 0 0,00 41.588 0 0,00

 УКУПНИ РАСХОДИ 598.850.000 582.042.038 97,19 220.694.536 160.573.830 72,76 819.544.536 742.615.868 90,61

Члан 14.
Буџетски суфицит, примарни суфицит и укупни фискални резултат буџета

Опис Економска 
класиф.

Буџетска 
средства 

Додатна 
средства

I Укупна средства (II+III) 3+7+8+9 606.610.068 223.487.310
II Укупна примања (1+2+3) 7+8+9 606.610.068 22.265.146
1. Текући приходи 7 605.405.068 22.265.146
од којих су 1.1. камате 7411 22.134.505
2. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 1.205.000
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Опис Економска 
класиф.

Буџетска 
средства 

Додатна 
средства

3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 9
3.1. Примања од продаје финансијске имовине 92
III Пренета средства 3 201.222.164
IV Укупни издаци (4+5+6) 4+5+6 582.042.038 160.573.830
4. Текући расходи 4 523.088.230 143.713.634
од којих су 4.1. отплате камата 44 951 0
5. Издаци за нефинансијску имовину 5 58.953.808 16.860.196
6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 6
6.1. Набавка финансијске имовине 62
V Укупна средства минус укупни издаци (3+7+8+9)-

(4+5+6) 24.568.030 62.913.480
VI Буџетски дефицит (1+2)- (4+5) (7+8)-(4+5) 24.568.030 -138.308.684
VII Примарни дефицит (укупни приходи умањени за наплаћене камате минус 
укупни расходи умањени за плаћене камате (VI- (1.1.+4.1.))

(7-7411+8) 
- (4-44+5) 2.434.476 -138.308.684

VIII Укупни фискални резултат (VI+(3.1.-6.1.)) (7+8)-
(4+5)+(92-62) 24.568.030 -138.308.684

Буџетски дефицит као разлика између укупног износа 
текућих прихода, примања остварених по основу продаје 
нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода 
и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у 
износу од 113.740.654 динара.

Примарни дефицит, односно буџетски дефицит кори-
гован за износ нето камате (разлика између укупног изно-
са наплаћених камата и укупног износа плаћених камата), 
утврђен је и износу од 135.874.208 динара.

Укупан фискални резултат јe буџетски дефицит кори-
гован за нето разлику између примања по основу отплате 
датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива 
по основу датих кредита и набавке финансијске имовине, 
утврђен је у износу од 113.740.654 динара.

Буџетски дефицит коригован јe за вишак прихода из ра-
нијих година у износу од 201.222.164 динара тако да средства 
за пренос у наредну годину износе 87.481.510 динара и биће 
распоређена Одлуком о ребалансу буџета за 2010. годину. 

Члан 15.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Звездара
XI број 020-8, 12. маја 2010. године

Председник
Стева Павловић, с. р. 

Скупштина градске општине Звездара на седници одр-
жаној 12. маја 2010. на основу члана 63. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС”, број 54/09) и члана 19. 
Статута градске општине Звездара („Службени лист града 
Београда”, бр. 43/08 и 43/09) доноси

ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ЗВЕЗДАРА ЗА 2010. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.

У Одлуци о буџету градске општине Звездара за 2010. 
годину („Службени лист града Београда”, број 62/09) члан 1. 
мења се и гласи:

А.  Примања и издаци буџета 
општине 

Економска 
класификација

Средства 
из буџета

1 2 3
I Укупна примања 719.832.803
Пренета неутрошена средства из 
претходне године 87.481.510
Текући приходи 7 630.351.293
1. Уступљени приходи 431.695.093
Порез на имовину 713 214.648.000
Порез на наслеђе и поклон 713 15.000.000
Локалне комуналне таксе 714.716.741 138.980.000
Трансферна средства из буџета 
града за класичну потрошњу 733 62.977.000
Трансферна средства из буџета 
града за наменску потрошњу 733 90.093
2. Изворни приходи 189.656.200
Порез на доходак грађана 
– самодопринос 711 6.202.000
Приходи од камата 741 10.000.000
Приходи од закупа пословног 
простора (са ПДВ) 7421 155.386.000
Општинске административне 
таксе 7422 1.500.000
Приходи органа 7423 50.000
Новчане и мандатне казне 743 3.100.000
Добровољни трансфери 744 1.370.000
Мешовити приходи 745 2.500.000
Сопствени приходи индиректних 
корисника 745 9.548.200
3. Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода 771 9.000.000
4. Примања од продаје 8 2.000.000
II Укупни издаци 719.832.803
Текући расходи 4 673.369.102
1. Расходи за запослене 41 247.924.200
2. Коришћење роба и услуга 42 199.894.659
3. Отплата камата 44 0
4. Издаци за социјалну заштиту 47 12.925.000
5. Остали расходи 48,49 37.764.000
6. Текући трансфери 4631, 4651 42.186.000
7. Капитални трансфери 4652 132.675.243
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1 2 3
8. Издаци за нефинансијску 
имовину 5 46.463.701
III  Буџетски суфицит – дефицит 

I–II 0,00
Б. Рачун финансирања 0,00
IV  Примања по основу продаје 

финансијске имовине 92 0,00
V Примања од задуживања 91
1. Примања од домаћих 
задуживања 911 0,00
1.1. Задуживање код јавних 
финансијских институција и 
пословних банака 9113+9114
1.2. Задуживање код осталих 
кредитора

9111+9112+9115+
9116+9117+9118+9119

2. Примања од иностраног заду-
живања 912
VI Набавка финансијске имовине 62
VII Oтплата главнице 61 0,00
1. Отплата главнице домаћим 
кредиторима 611 0,00
1.1. Отплата главнице домаћим 
јавним финансијским институ-
цијама и пословним банкама 6113+6114
1.2. Отплата главнице страним 
кредиторима 612
VIII  Нето финансирање 

(IV+V-VI-VII=-III) 0,00
Б.  Укупни фискални суфицит 

(укупни фискални дефицит) 
(III+IV-VI)  0,00

Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи: 
Буџет за 2010. годину састоји се од:
1) примања у износу од динара 719.832.803
2) издатака у износу од динара 719.832.803
3) буџетског суфицита у износу од динара 0

Члан 3.
Члан 4. став 1. мења се и гласи:
Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету 

у износу од 2.018.000 динара. 
Члан 4.

Члан 5. мења се гласи:
Приходи буџета градске општине Звездара за 2010. го-

дину у укупном износу од 719.832.803 динара по врстама, 

односно економским класификацијама, утврђени су у сле-
дећим износима: 

Економска
класифик. Приходи Износ

321
I  Пренета неутрошена средства 

из претходне године 87.481.510

711
Порез на приход од пољопривреде и 
шумарства 30.000

711 Порез на земљиште 6.112.000

713
Порез на наслеђе и поклон (100 % 
наплаћених на општини) 15.000.000

713
Порез на имовину (64% наплаћених на 
општини) 214.648.000

714
Локалне комуналне таксе (58% наплаћених 
на општини) 138.980.000

733
Трансферна средства из буџета града за 
класичну потрошњу (1,2014%) 62.977.000

741 Приходи од камата 10.000.000

742
Општинске административне таксе 
(100 % наплаћ. на општини) 1.500.000

742 Приходи органа 50.000

743
Приходи од мандатних казни и казни у 
управном поступку 3.100.000

745 Мешовити и неодређени приходи 2.500.000
742 Приходи од закупа пословног простора са ПДВ 155.386.000
711 Самодопринос 60.000

II Укупан обим средстава 610.343.000

771
Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода 9.000.000

733
Трансферна средства из буџета града за 
наменску потрошњу 90.093

744
Текући добровољни трансфери од физичких 
и правних лица 1.370.000

745 Сопствени приходи индиректних корисника 9.548.200
812 Примања од продаје покретне имовине 2.000.000

III Свега 22.008.293
Укупно: I+II+III 719.832.803

Члан 5.
Члан 6. мења се и гласи: 
Издаци буџета по основним наменама утврђени су у 

слeдећим износима:
Издаци буџета по основним наменама утврђени су у 

следећим износима: 

Екон. 
класификација Опис Средства 

из буџета
Издаци из до-

датних прихода 
органа

Укупни расходи 
у 2010. години 

41 Расходи за запослене 245.366.000 2.558.200 247.924.200
411 Плате и додаци запослених 183.570.000 697.000 184.267.000
412 Социјални доприноси на терет послодавца 32.741.000 245.000 32.986.000
413 Накнаде у натури (превоз) 8.000.000 8.000.000
414 Социјална давања запосленима 10.000.000 825.000 10.825.000
415 Накнаде за запослене 350.000 250.000 600.000
416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 10.705.000 541.200 11.246.200
42 Коришћење робе и услуга 175.195.000 24.699.659 199.894.659

421 Стални трошкови 48.349.000 2.880.000 51.229.000
422 Трошкови путовања 550.000 50.000 600.000
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Екон. 
класификација Опис Средства 

из буџета
Издаци из до-

датних прихода 
органа

Укупни расходи 
у 2010. години 

423 Услуге по уговору 34.725.000 3.802.983 38.527.983
424 Специјализоване услуге 11.403.000 3.320.204 14.723.204
425 Текуће поправке и одржавања 69.018.000 14.076.472 83.094.472
426 Материјал 11.150.000 570.000 11.720.000
46 Донације и трансфери 118.686.000 56.175.243 174.861.243

4651 Остале текуће донације, дотације и трансфери 37.186.000 5.000.000 42.186.000
4652 Остале капиталне донације, дотације и трансфери 81.500.000 51.175.243 132.675.243

51 Основна средства 37.432.000 9.031.701 46.463.701
511 Зграде и грађевински објекти 26.270.000 3.061.701 29.331.701
512 Машине и опрема 7.662.000 4.100.000 11.762.000
515 Остала основна средства 3.500.000 1.870.000 5.370.000
47 Права из социјалног осигурања 8.800.000 4.125.000 12.925.000

472 Накнаде за социјалну помоћ из буџета 8.800.000 4.125.000 12.925.000
48 Остали расходи 33.546.000 1.900.000 35.446.000

481 Дотације невладиним организацијама: 3.340.000 3.340.000
482 Порези, таксе, казне наметнуте од власти 30.206.000 1.900.000 32.106.000

4821 Порез на додату вредност 29.156.000 1.000.000 30.156.000
4822 Остали порези из групе 482 550.000 400.000 950.000
4831 Новчане казне по решењу суда 500.000 500.000 1.000.000

49 Резерва 2.318.000 2.318.000
911 Стална резерва** 300.000 0 300.000
912 Текућа резерва*** 2.018.000 0 2.018.000

 УКУПНИ РАСХОДИ 621.343.000 98.489.803 719.832.803

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.
Члан 7. мења се и гласи: Укупно планирани расходи буџета по организационој, функционалној и економској класифи-

кацији као и ближим наменама – позицијама износе:
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1 1 ОРГАНИ ОПШТИНЕ

110 Извршни и законодавни органи

1 411 Плате и додаци запослених 14.800.000 14.800.000

2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.650.000 2.650.000

3 413 Накнаде у натури (превоз) 1.000.000 1.000.000

4 414 Социјална давања запосленима 100.000 100.000

5 416 Средства за остале посебне расходе 7.500.000 7.500.000

6 422 Трошкови путовања 100.000 100.000

7 423 Трошкови општинске славе 75.000 75.000

8 423 Трошкови репрезентације и протокола 1.200.000 1.200.000

9 423 Услуге информисања 2.500.000 2.500.000

10 423
Чланарина Сталној конференцији градова и 
општина 400.000 400.000

11 423 Остале опште услуге 5.400.000 5.400.000
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12 424 Остале специјализоване услуге 600.000 600.000

13 426 Публикације, часописи и гласила 100.000 100.000

14 481
Дотације невладиним организацијама 
– друштвене организације 3.000.000 3.000.000

15 481 Финансирање политичких странака 340.000 340.000

16 483
Нанада по решењу суда за одузето пољопривредно 
земљиште и друго 0

17 499 Стална буџетска резерва 300.000 300.000

18 499 Текућа буџетска резерва 2.018.000 2.018.000

Извори финансирања за функцију 110 0

1 Приходи из буџета 42.083.000 0 0 42.083.000

7 Донације од осталих нивоа власти 0

13 Пренета средства из претходне године 0

Укупно за функцију 110 42.083.000 0 0 42.083.000

90 Социјална заштита

19 472
Помоћи породицама чији се храниоци налазе на 
одслужењу редовног војног рока 0

20 472
Трошкови сахране социјално необезбеђених лица 
на општини 300.000 300.000

21 472 Помоћи појединцима, породици и установама 2.800.000 2.800.000

22 472
Помоћ и унапређење животног стандарда ромске 
популације 300.000 300.000

23 423 Канцеларија за помоћ особама са инвалидитетом 700.000 700.000

24 472
Финансирање програма социо-хуманитарних 
организација 3.000.000 3.000.000

25 472 Комисија за избегла и расељена лица 200.000 4.125.000 4.325.000

Извори финансирања за функцију 090

1 Приходи из буџета 3.800.000 3.500.000 7.300.000

8 Добровољни трансфери 0 0

13 Пренета средства из претходне године 4.125.000 4.125.000

Укупно за функцију 090 3.800.000 3.500.000 0 4.125.000 11.425.000

130 Опште услуге

26 411 Плате и додаци запослених 159.305.000 159.305.000

27 412 Социјални доприноси на терет послодавца 28.516.000 28.516.000

28 413 Накнаде у натури (превоз) 7.000.000 7.000.000

29 414 Социјална давања запосленима 7.900.000 2.000.000 9.900.000

30 416 Средства за остале посебне расходе 0

31 421 Стални трошкови 33.000.000 4.550.000 37.550.000

32 422 Трошкови службених путовања 250.000 250.000

33 423 Услуге по уговору 16.300.000 1.000.000 389.445 17.689.445

34 424 Специјализоване услуге 2.500.000 2.500.000

35 4251 Текуће поправке и одржавање објекта 2.022.000 3.400.000 5.422.000

36 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 2.570.000 2.570.000

37 426 Материјал 9.000.000 1.450.000 10.450.000

38 482 Порези, обавезне таксе и казне 350.000 350.000

39 483 Новчане казне по решењу суда 500.000 500.000

40 511 Капитално одржавање 3.970.000 4.000.000 264.536 8.234.536

41 512 Набавка опреме 4.272.000 2.000.000 4.100.000 10.372.000

42 515 Остала основна средства 1.870.000 1.870.000

Извори финансирања за функцију 130
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1 Приходи из буџета 264.621.000 12.834.000 4.000.000 11.000.000 292.455.000

7 Донације од осталих нивоа власти 0 0

13 Пренета средства из претходне године 10.023.981 10.023.981

Укупно за функцију 130 264.621.000 12.834.000 4.000.000 11.000.000 0 10.023.981 302.478.981

Укупно за главу 1 310.504.000 12.834.000 4.000.000 3.500.000 11.000.000 0 14.148.981 355.986.981

1.1. ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 
ЗВЕЗДАРА”

133 Остале опште услуге

43 411 Плате и додаци запослених 9.465.000 697.000 10.162.000

44 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.575.000 245.000 1.820.000

45 414 Социјална давања запосленим 0 825.000 825.000

46 415 Накнаде за запослене (превоз) 350.000 250.000 600.000

47 416 Средства за остале посебне расходе 3.205.000 541.200 3.746.200

48 421 Стални трошкови 1.449.000 430.000 1.879.000

49 422 Трошкови путовања 200.000 50.000 250.000

50 423 Услуге по уговору 2.800.000 290.000 3.090.000

51 424 Специјализоване услуге 900.000 300.000 1.200.000

52 425 Текуће поправке и одржавање опреме 100.000 50.000 150.000

53 426 Материјал 600.000 170.000 770.000

54 4821 Порез на додату вредност 29.156.000 1.000.000 30.156.000

55 4822 Таксе 200.000 200.000 400.000

56 483 Новчане казне по решењу суда 0 500.000 500.000

57 4251 Текуће поправке и одржавање објекта 0 4.000.000 0 4.000.000

58 511 Капитално одржавање 2.700.000 2.700.000

59 512 Набавка опреме 0 800.000 0 800.000

60 515 Остала основна средства 500.000 500.000

Извори финансирања за функцију 133

1 Приходи из буџета 50.000.000 8.000.000 58.000.000

4 Сопствени приходи 5.548.200 5.548.200

Укупно за функцију 133 50.000.000 8.000.000 5.548.200 63.548.200

Укупно за главу 1.1. 50.000.000 8.000.000 5.548.200 63.548.200

1.2. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗВЕЗДАРА

160 Опште јавне услуге

61 421 Стални трошкови 9.350.000 2.450.000 11.800.000

62 423 Услуге по уговору 150.000 420.000 570.000

63 4251 Текуће поправке и одржавање објекта 6.006.000 330.000 6.783.971 13.119.971

64 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 130.000 200.000 330.000

65 426 Материјал 0 400.000 400.000

66 482 Порези, обавезне таксе и казне 0 200.000 200.000

67 511 Капитално одржавање 0

68 512 Набавка опреме 590.000 0 590.000

Извори финансирања за функцију 160

1 Приходи из буџета 9.500.000 6.726.000 16.226.000

4 Сопствени приходи 4.000.000 4.000.000

13 Пренета средства из претходне године 6.783.971 6.783.971

Укупно за функцију 160 9.500.000 6.726.000 4.000.000 6.783.971 27.009.971

Укупно за главу 1.2. 9.500.000 6.726.000 4.000.000 6.783.971 27.009.971
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2.1. 620 Развој заједнице

69 423 Услуге по уговору 3.600.000 3.600.000

70 423
Средства за реализацију пројектних мера 
дефинисаних у стратегији развоја општине 500.000 500.000

71 423 Канцеларија за младе 90.093 9.124 9.124

72 423 Канцеларија за „Start up” 100.000 100.000

73 424 Трошкови рушења бесправно подигнутих објеката 3.020.204 3.020.204

74 424 Трошкови уређења паркова и игралишта 340.000 340.000

75 424 Услуге очувања животне средине   3.200.000 3.200.000

76 425 Текуће поправке и одржавање осталих објеката 23.690.000 18.500.000 3.312.501 45.502.501

77 4651 Текући трансфери 300.000  1.900.000 5.000.000 7.200.000

78 4652 Капитални трансфери 74.700.000 6.800.000 51.175.243 132.675.243

79 511 Капитално одржавање 15.600.000 2.797.165 18.397.165

80 512 Набавка опреме 0

Извори финансирања за функцију 620

1 Приходи из буџета 4.500.000 98.730.000 46.000.000 149.230.000

7 Донације од осталих нивоа власти 90.093 90.093

13 Пренета средства из претходне године 65.314.237 65.314.237

Укупно за функцију 620 4.500.000 98.730.000 46.000.000 0 90.093 65.314.237 214.634.330

810 Услуге рекреације и спорта

81 4651 Манифестације из области спорта СЦ „Олимп” 2.800.000 2.800.000

82 472 Накнаде из буџета за спорт 500.000 500.000

Извори финансирања за функцију 810

1 Приходи из буџета 0 3.300.000 3.300.000

Укупно за функцију 810 0 3.300.000 3.300.000

820 Услуге културе

83 4651 Текући трансфери УК „Вук Караџић” 3.000.000 5.186.000 8.186.000

84 423
Трошкови организовања фестивала „Позориште 
Звездариште”

0
1.370.000 1.234.321 2.604.321

85 424 Манифестације из области културе 0 3.863.000 3.863.000

86 472 Накнаде из буџета за културу 600.000 600.000

Извори финансирања за функцију 820

1 Приходи из буџета 3.000.000 9.649.000 12.649.000

7 Донације од осталих нивоа власти 0

8 Добровољни трансфери 1.370.000 1.370.000

15 Неутрошена средства донације из претходне године 1.234.321 1.234.321

Укупно за функцију 820 3.000.000 9.649.000 1.370.000 1.234.321 15.253.321

912 Основно образовање

87 4251 Текуће поправке и одржавање школа 12.000.000 12.000.000

88 465 Текући трансфери 24.000.000 24.000.000

89 515 Остала основна средства 3.000.000 3.000.000

Извори финансирања за функцију 912

1 Приходи из буџета 39.000.000 39.000.000

Укупно за функцију 912 39.000.000 39.000.000
950 Образовање које није дефинисано нивоом

90 472 Награде ученицима генерације 300.000 300.000

91 472 Књиге за ђаке прваке 300.000 300.000
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92 472
Накнаде из буџета ученицима и студентима за 
одлазак на усавршавање и такмичење 500.000 500.000

Извори финансирања за функцију 950

1 Приходи из буџета 1.100.000 1.100.000

Укупно за функцију 950 1.100.000 1.100.000

Укупно за главу 2.1 8.600.000 98.730.000 46.000.000 51.949.000 0 1.460.093 66.548.558 273.287.651

Извори финансирања за раздео 1 0

1 Приходи из буџета 378.604.000 126.290.000 50.000.000 55.449.000 11.000.000 621.343.000

4 Сопствени приходи 9.548.200 9.548.200

7 Донације од осталих нивоа власти 90.093 90.093

8 Добровољни трансфери 1.370.000 1.370.000

13 Пренета средства из претходне године 86.247.189 86.247.189

15 Неутрошена средства донације из претходне године 1.234.321 1.234.321

     Укупно за раздео 1 378.604.000 126.290.000 50.000.000 55.449.000 11.000.000 11.008.293 87.481.510 719.832.803

III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 7.

Члан 12. став 1. мења се и гласи:
Средства текуће буџетске резерве у износу од 2.018.000 

динара користиће се на основу Решења о употреби средста-
ва текуће буџетске резерве која доноси председник градске 
општине на предлог Одељења за финансије и привреду .

Члан 8.
Члан 22. мења се и гласи:
Пренета неутрошена средства по Одлуци о завршном рачу-

ну из 2009. године у износу од 87.481.510 динара користиће се 
у складу са наменама за које су добијена и према распореду из 
ове одлуке.

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”. 
Скупштина градске општине Звездара

XI број 020-9, 12. маја 2010. године
Председник

Стева Павловић, с. р.

Скупштина градске општине Звездара на седници одр-
жаној 12. маја 2010. године на основу члана 19. тачка 13. и 
члана 48. Статута градске општине Звездара („Службени 
лист града Београда”, бр. 43/08 и 43/09) и члана 28. Посло-
вника Скупштине градске општине Звездара („Службени 
лист града Београда”, бр. 47/08 и 52/09), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНУ 

ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

Утврђује се престанак функције члану Већа градске 
општине Звездара Саши Михајловићу због подношења ос-
тавке са 12. мајем 2010. године.

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

Скупштина градске општине Звездара
XI број 020-11, 12. маја 2010. године

Председник
Стева Павловић, с. р.

Скупштина градске општине Звездара на седници одр-
жаној 12. маја 2010. године, на основу члана 19. тачка 13. и 
члана 41. Статута градске општине Звездара („Службени 
лист града Београда”, бр. 43/08 и 43/09) и члана 25. став 5. 
Пословника градске општине Звездара („Службени лист 
града Београда”, бр. 47/08 и 52/09), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
ЗВЕЗДАРА

Бира се за члана Већа градске општине Звездара на стал-
ном раду Душан Игњатовић.

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

Скупштина градске општине Звездара
XI број 020-12, 12. маја 2010. године

Председник
Стева Павловић, с. р.
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ЧУКАРИЦА

Скупштина градске општине Чукарица на 15. седници 
одржаној 27. априла 2010. године, на основу члана 74. и члана 
77. став 1. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, број 39/08) и члана 24. Статута градске општине Чука-
рица („Службени лист града Београда”, број 44/08), донела је

ОДЛУКУ
О УСАГЛАШАВАЊУ СТАТУТА ГО ЧУКАРИЦА 

СА СТАТУТОМ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
У члану 22. став 1. тачка 5. мења се и гласи: „Отуђује и 

даје у закуп грађевинско земљиште у јавној својини, у скла-
ду са законом и одлуком града, ради изградње објекaта 
до 800 m2 бруто развијене грађевинске површине, осим 
отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта непо-
средном погодбом у поступку легализације; решава по за-
хтевима за поништај правоснажног решења о изузимању 
из поседа градског грађевинског земљишта; решава по 
захтевима за престанак права коришћења грађевинског 
земљишта за које је решење о давању на коришћење ради 
изградње, односно последњу измену решења донео надлеж-
ни орган градске општине.”

У истом члану и ставу, тачка 6. мења се и гласи: „доно-
си решење у првом степену о грађевинској дозволи за из-
градњу или реконструкцију објекaта до 800 m2 бруто раз-
вијене грађевинске површине и претварању заједничких 
просторија у стамбени, односно пословни простор, осим 
у поступцима легализације објекaта на територији града; 
врши послове инспекцијског надзора над изградњом обје-
ката за које грађевинску дозволу издаје градска општина.”

У истом члану и ставу, тачка 7. мења се и гласи: „одлу-
чује о постављању и уклањању мањих монтажних објеката 
привременог карактера на површинама јавне намене (ки-
осци, летње и зимске баште, тезге, и други покретни моби-
лијар), у складу са прописом града.”

У истом члану и ставу, у тачки 9. после речи: „комунални 
ред” додају се речи „врши инспекцијски надзор у комуналној 
области, у складу са посебном одлуком Скупштине града.”

У истом члану и ставу, у тачки 13. после речи: „у складу 
са законом” додају се речи: „организује послове који се од-
носе на: превоз деце и њихових пратилаца ради похађања 
припремног предшколског програма на удаљености већој 
од 2 km и ученика основне школе на удаљености већој од 
4 km од седишта школе; превоз, смештај и исхрану деце и 
ученика са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност 
места становања од школе; превоз ученика на републичка и 
међународна такмичења.”

У истом члану и ставу, после тачке 19. додаје се нова та-
чка која гласи:

„19 а. учествује у заштити и спасавању људи, материјал-
них и културних добара и животне средине у ванредним 
ситуацијама и ублажавању и отклањању њихових последи-
ца, у складу са законом и актима града”.

Члан 2.
Члан 42. мења се и гласи:
„Разрешење, оставка и престанак мандата извршних ор-

гана градске општине Чукарица”
Председник градске општине може бити разрешен пре 

истека времена на које је биран, на образложени пред-
лог најмање трећине одборника, на исти начин на који је 
изабран.

О предлогу за разрешење председника градске општине 
мора се расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана 
достављања предлога председнику Скупштине.

Ако Скупштина не разреши председника градске општи-
не о његовом разрешењу се не може поново расправљати, 
пре истека рока од шест месеци од одбијања предходног 
предлога за разрешење.

Разрешењем или оставком председника градске општи-
не престаје мандат заменика председника градске општине 
и Већа градске општине.

Председник, заменик председника градске општине или 
члан већа градске општине који су разрешени или су под-
нели оставку, остају на дужности и врше текуће послове до 
избора новог председника, заменика председника градске 
општине или члана Већа градске општине.

Заменик председника градске општине односно члан 
Већа градске општине могу бити разрешени пре истека вре-
мена на које су бирани, на образложени предлог председни-
ка градске општине или најмање једне трећине одборника, 
на исти начин на који су изабрани.

Истовремено са предлогом за разрешење заменика пред-
седника градске општине или члана већа градске општине, 
председник градске општине је дужан да скупштини град-
ске општине поднесе предлог за избор новог заменика пред-
седника градске општине или члана Већа градске општине, 
које истовремено доноси одлуку о разрешењу и избору.

Престанком мандата скупштине градске општине прес-
таје мандат извршних органа градске општине, с тим да 
они врше текуће послове из своје надлежности до ступања 
на дужност нових извршних органа, односно председника 
и чланова привременог органа ако је скупштини градске 
општине мандат престао због распуштања.”

Члан 3.
Остале одредбе Статута ГО Чукарица остају непромењене.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина општине Чукарица
VIII-04 број 06-17/2010, 27. априла 2010. године

Председник
Нада Зоњић, с. р. 

ЛАЗАРЕВАЦ

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 10. маја 2010. године, на основу члана 74. став 4. Ста-
тута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 
39/08 и 6/10) и члана 24. Статута градске општине Лазаре-
вац („Службени лист града Београда”, број 43/08), донела је 

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ЛАЗАРЕВАЦ

Члан 1.
У Статуту градске општине Лазаревац („Службени лист 

града Београда”, број 43/08), у члану 12. у ставу 1, после та-
чке 2. додаје се нова тачка која гласи:

„2 а. доноси стратегије од локалног значаја у складу са 
актима града;”
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У истом члану и ставу, тачка 5. мења се и гласи:
„отуђује и даје у закуп грађевинско земљиште у јавној своји-

ни, у складу са законом и одлуком града, ради изградње обје-
ката до 800 m2 бруто развијене грађевинске површине, осим 
отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта непосредном 
погодбом у поступку легализације; решава по захтевима за по-
ништај правоснажног решења о изузимању из поседа градског 
грађевинског земљишта; решава по захтевима за престанак 
права коришћења грађевинског земљишта за које је решење о 
давању на коришћење ради изградње, односно последњу изме-
ну решења донео надлежни орган градске општине;”.

У истом члану и ставу, тачка 6. мења се и гласи:
„доноси решење у првом степену о грађевинској дозволи 

за изградњу или реконструкцију објеката до 800 m2 бруто 
развијене грађевинске површине и претварању заједничких 
просторија у стамбени, односно пословни простор, осим 
у поступцима легализације објеката на територији града; 
врши послове инспекцијског надзора над изградњом обје-
ката за које грађевинску дозволу издаје градска општина;”.

У истом члану и ставу, тачка 7. мења се и гласи:
„одлучује о постављању и уклањању мањих монтажних 

објеката привременог карактера на површинама јавне на-
мене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покрет-
ни мобилијар), у складу са прописом града;”.

У истом члану и ставу, у тачки 9. после речи: „комунални 
ред;”, додају се речи: „врши инспекцијски надзор у комуналној 
области, у складу са посебном одлуком Скупштине града;”.

У истом члану и ставу, у тачки 13. на крају тачке после 
речи: „у складу са законом;” додају се речи: „организује 
послове који се односе на: превоз деце и њихових прати-
лаца ради похађања припремног предшколског програ-
ма на удаљености већој од 2 km и ученика основне школе 
на удаљености већој од 4 km од седишта школе; превоз, 
смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју, 
без обзира на удаљеност места становања од школе; превоз 
ученика на републичка и међународна такмичења;”.

У истом члану и ставу, после тачке 19. додаје се нова та-
чка која гласи:

„19 а. учествује у заштити и спасавању људи, материјал-
них и културних добара и животне средине у ванредним 
ситуацијама и ублажавању и отклањању њихових последи-
ца, у складу са законом и актима града;”.

У истом члану, у ставу 2, алинеја 1. мења се и гласи:
„обезбеђује услове за обављање и развој комуналних де-

латности на свом подручју, осим јавног линијског превоза 
путника, и за њихово обављање могу оснивати јавна пре-
дузећа, односно организовати обављање тих делатности у 
складу са законом и прописом града;”.

У истом члану и ставу, после алинеје 1. додају се две нове 
алинеје које гласе:

„– обезбеђује, организује и спроводи управљање кому-
налним отпадом на свом подручју, у складу са законом и ак-
тима града;

– издаје грађевинску дозволу за изградњу и реконструк-
цију саобраћајница и објеката линијске, односно комунал-
не инфраструктуре на свом подручју; издаје информацију 
о локацији и локацијску дозволу за објекте за које издаје 
грађевинску дозволу у складу са овим статутом;”. 

У истом члану и ставу, у алинеји 2, после речи: „насеље-
них места”, додају се речи:„ и о подизању споменика, поста-
вљању спомен-плоча или скулптуралних дела”, а после речи: 
„прописима града”, додају се речи: „и градске општине”.

Члан 2.
У члану 24. после тачке 2. додаје се нова тачка која гласи:
„2 а. доноси стратегије од локалног значаја у складу са 

актима града;”.

Члан 3.
У члану 46. после тачке 8. додаје се нова тачка која гласи:
„8 а. доноси опште акте када је то законом, овим стату-

том или другим прописом предвиђено;”
У истом члану, после тачке 11. додаје се нова тачка која 

гласи:
„11 а. оснива буџетски фонд и утврђује програм ко-

ришћења средстава буџетског фонда, у складу са законом;”

Члан 4.
У члану 53. став 3. се брише.

Члан 5.
У члану 54. у ставу 3. испред речи: „предлог”, додаје се 

реч: „образложен”.

Члан 6.
У члану 91. став 2. мења се и гласи:
„Одлуке доноси само Скупштина градске општине, осим 

када је законом, статутом града Београда, овим статутом 
или другим прописом предвиђено да други орган градске 
општине доноси акт из своје надлежности у форми одлуке”.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 7.
Прописи градске општине ускладиће се са одредбама 

ове одлуке до 31. децембра 2010. године.

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина градске општине Лазаревац
III-08 број 06-63/2010, 10. маја 2010. године

Председник 
Милан Ивковић, с. р. 

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 10. маја 2010. године, на основу члана 93. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), 
члана 4. Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на те-
риторији града Београда („Службени лист града Београда”, 
бр. 7/94, 16/98, 3/00, 3/01 и 12/04) и члана 24. тачка 16. Ста-
тута градске општине Лазаревац („Службени лист града 
Београда”, број 43/08) уз претходну сагласност Министар-
ства за државну управу и локалну самоуправу број 015-05-
00022/2010-09 од 29. марта 2010. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

„ПЕТКА”

1. Мења се постојећи назив улице у МЗ „Петка”:
1. Улици Живка Пауновића – утврђује се назив: улица 

Др Драгољуба Јанковића.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина градске општине Лазаревац

III–08 број 06-63/2010, 10. маја 2010. године

Председник
Милан Ивковић, с. р. 
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МЛАДЕНОВАЦ

Скупштина градске општине Младеновац на седници 
одржаној 12. маја 2010. године, на основу члана 74. став 6. 
Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 
39/08 и 6/10) и члана 18. Статута градске општине Младено-
вац („Службени лист града Београда”, број 42/08), донела је 

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

МЛАДЕНОВАЦ

Члан 1.
У Статуту градске општине Младеновац („Службени 

лист града Београда”, број 42/08), у члану 13. у ставу 1., по-
сле тачке 2. додаје се нова тачка која гласи:

„2а. доноси стратегије од локалног значаја у складу са 
актима града;”

Тачка 5. мења се и гласи:
„отуђује и даје у закуп грађевинско земљиште у јавној 

својини, у складу са законом и одлуком града, ради из-
градње објеката до 800 m2 бруто развијене грађевинске 
површине, осим отуђења и давања у закуп грађевинског 
земљишта непосредном погодбом у поступку легализације; 
решава по захтевима за поништај правоснажног решења о 
изузимању из поседа градског грађевинског земљишта; ре-
шава по захтевима за престанак права коришћења грађе-
винског земљишта за које је решење о давању на коришћење 
ради изградње, односно последњу измену решења донео на-
длежни орган општине;”

У истом члану и ставу, тачка 6. мења се и гласи:
„доноси решење у првом степену о грађевинској дозволи 

за изградњу или реконструкцију објеката до 800 m2 бруто 
развијене грађевинске површине и претварању заједничких 
просторија у стамбени, односно пословни простор, осим 
у поступцима легализације објеката на територији града; 
врши послове инспекцијског надзора над изградњом обје-
ката за које грађевинску дозволу издаје општина;”

У истом члану и ставу, тачка 7. мења се и гласи:
„одлучује о постављању и уклањању мањих монтажних 

објеката привременог карактера на површинама јавне на-
мене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покрет-
ни мобилијар), у складу са прописом града;”

У истом члану и ставу, у тачки 9. после речи „комунал-
ни ред” додају се речи: „врши инспекцијски надзор у кому-
налној области, у складу са посебном одлуком Скупштине 
града;”

У истом члану и ставу, у тачки 13. после речи: „у складу 
са законом” додају се речи: „организује послове који се од-
носе на: превоз деце и њихових пратилаца ради похађања 
припремног предшколског програма на удаљености већој 
од 2 km и ученика основне школе на удаљености већој од 
4 km од седишта школе; превоз, смештај и исхрану деце и 
ученика са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност 
места становања од школе; превоз ученика на републичка и 
међународна такмичања;”

У истом члану и ставу, после тачке 19. додаје се нова та-
чка која гласи:

„19 а. учествује у заштити и спасавању људи, материјал-
них и културних добара и животне средине у ванредним 
ситуацијама и ублажавању и отклањању њихових последи-
ца, у складу са законом и актима града;”

У истом члану, у ставу 2, алинеја 1. мења се и гласи:
„обезбеђује услове за обављање и развој комуналних де-

латности на свом подручју, осим јавног линијског превоза 

путника, и за њихово обављање се могу оснивати јавна пре-
дузећа, односно организовати обављање тих делатности у 
складу са законом и прописом града;

У истом члану и ставу, после алинеје 1. додају се две нове 
алинеје које гласе:

„– обезбеђује, организује и спроводи управљање кому-
налним отпадом на свом подручју, у складу са законом и ак-
тима града;

– издаје грађевинску дозволу за изградњу и реконструк-
цију саобраћајница и објеката линијске, односно комунал-
не инфраструктуре на свом подручју; издаје информацију 
о локацији и локацијску дозволу за објекте за које издаје 
грађевинску дозволу у складу са Статутом града Београда и 
овим статутом;”

У истом члану и ставу, у алинеји 2, после речи: „насеље-
них места” додају се речи: „и о подизању споменика, поста-
вљању спомен-плоча или скулптуралних дела”. 

Члан 2.
Члан 14. мења се и гласи:
„Органи општине су: Скупштина градске општине Мла-

деновац (у даљем тексту: Скупштина општине), председник 
градске општине Младеновац (у даљем тексту: председник 
општине), Веће градске општине Младеновац (у даљем 
тексту: Веће) и Управа градске општине Младеновац (у 
даљем тексту: Управа).”

У тексту Статута речи: „Општинско веће” у одређеном 
падежу замењују се речју: „Веће” у одговарајућем падежу, а 
речи: „Општинска управа” у одређеном падежу замењују се 
речју: „Управа” у одговарајућем падежу.

Члан 3.
У члану 18. став 1. тачка 4. мења се и гласи: 
„доноси програме, спроводи пројекте развоја општине, 

стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у 
општини и доноси стратегије од локалног значаја, у складу 
са актима града.”

У истом члану и ставу, у тачки 17. реч: „бира” замењује 
се речју: „поставља”.

Члан 4.
У члану 36. ст. 6. и 7. бришу се. 

Члан 5.
У члану 37. у ставу 1. алинеја 16. мења се и гласи:
„отуђује и даје у закуп грађевинско земљиште у јавној 

својини, у складу са законом и одлуком града, ради изградње 
објеката до 800 m2 бруто развијене грађевинске површине, 
осим отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта не-
посредном погодбом у поступку легализације;”

Члан 6.
У члану 39. став 1. алинеја 4. мења се тако да се после 

речи „из надлежности Општине” додају речи „решава по 
захтевима за поништај правоснажног решења о изузи-
мању из поседа градског грађевинског земљишта; решава 
по захтевима за престанак права коришћења грађевинског 
земљишта за које је решење о давању на коришћење ради 
изградње, односно последњу измену решења донео надлеж-
ни орган општине;”

Члан 7.
Назив поглавља изнад члана 44. и члан 44. мења се и 

гласи:
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„Разрешење, оставка и престанак мандата 
извршних органа општине

Председник општине може бити разрешен пре истека 
времена на које је биран, на образложен предлог најмање 
трећине одборника, на исти начин на који је изабран.

О предлогу за разрешење председника општине мора се 
расправљати и одлучивати у року од 15 дана од дана доста-
вљања предлога председнику Скупштине општине.

Ако Скупштина општине не разреши председника 
општине, одборници који су поднели предлог за разре-
шење не могу поново предложити разрешење председника 
општине пре истека рока од шест месеци од одбијања прет-
ходног предлога.

Разрешењем или оставком председника општине прес-
таје мандат заменика председника општине и Већа.

Председник, заменик председника општине или члан 
Већа, који су разрешени или поднели оставку, остају на 
дужности и врше текуће послове до избора новог председ-
ника, заменика председника општине или члана Већа.

Заменик председника општине односно члан Већа могу 
бити разрешени пре истека времена на које су бирани, на об-
разложени предлог председника општине или најмање једне 
трећине одборника, на исти начин на који су изабрани. 

Истовремено са предлогом за разрешење заменика 
председника општине или члана Већа, председник општине 
је дужан да Скупштини општине поднесе предлог за избор 
новог заменика председника општине или члана Већа, која 
истовремено доноси одлуку о разрешењу и избору.

Престанком мандата Скупштине општине престаје ман-
дат извршних органа општине, с тим да они врше текуће 
послове из своје надлежности до ступања на дужност но-
вих извршних органа, односно председника и чланова при-
временог органа ако Скупштини општине мандат престао 
због распуштања.” 

Члан 8. 
Чл. 45, 46. и 47. бришу се.

Члан 9.
У члану 52. став 7. речи: „Одлуком о Општинској упра-

ви” замењују се речима: „Одлуком о Управи градске општи-
не Младеновац”.

Члан 10.
У члану 77. став 3. мења се и гласи: 
„Одлуке доноси само Скупштина општине, осим када је 

законом, овим статутом или другим прописом предвиђено 
да други орган општине доноси акт из своје надлежности у 
форми одлуке.”

Члан 11.
У члану 80. став 1. после речи: „Предлог за” додају се 

речи: „доношење или”.

Члан 12.
У члану 81. реч: „предлога” замењује се речју: „нацрта”.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 13.
Прописи општине ускладиће се са одредбама ове одлуке 

до 31. децембра 2010. године.

Члан 14.
Овлашћује се Служба за скупштинске послове Управе 

градске општине Младеновац да сачини пречишћен текст 
Статута градске општине Младеновац.

Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина градске општине Младеновац
Број I-9-06-1-4/1/2010, 12. маја 2010. године

Председник
Радета Марић, с. р. 

Скупштина градске општине Младеновац на седници 
одржаној 12. маја 2010. године, на основу чл. 6. и 18. Ста-
тута градске општине Младеновац („Службени лист града 
Београда”, број 42/08) и члана 93. Пословника Скупштине 
градске општине Младеновац („Службени лист града Бео-
града”, број 48/08), донела је

ОДЛУКУ
О УПОТРЕБИ И ЗАШТИТИ ГРБА И ЗАСТАВЕ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком уређује се употреба и заштита грба и 

заставе градске општине Младеновац (у даљем тексту: град-
ске општине).

Члан 2.
Грб и застава су ознаке и симболи градске општине, 

којима се изражава припадност градској општини.

Члан 3.
Грб и застава градске општине могу се употребљавати 

само у облику, са садржином и на начин прописан Стату-
том градске општине Младеновац (у даљем тексту: Стату-
том) и овом одлуком.

II. ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ

Члан 4.
Грб и застава градске општине не могу се употребљава-

ти као робни или услужни жиг, узорак или модел, нити као 
било који други знак за обележавање роба или услуга.

Члан 5.
Грб и застава градске општине не могу се употребљавати 

ако су оштећени или су својим изгледом неподобни за упо-
требу.

Члан 6.
Грб и застава градске општине могу се изузетно употре-

бити као саставни део других амблема и грбова, односно 
знакова.

Члан 7.
Употреба основног грба и заставе градске општине у 

уметничком стваралаштву, као и у васпитно-наставне и 
спортске сврхе дозвољена је у складу са овом одлуком, под 
условом да се не противи добром укусу, друштвеним и мо-
ралним нормама, хералдичкој пракси и традицији, и да не 
вређа углед градске општине.
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Члан 8.
Изглед грба и заставе дефинисан је еталоном у складу са 

блазоном прописаним Статутом.
Еталон грба и заставе градске општине чува се у Скупш-

тини градске општине Младеновац (у даљем тексту: 
Скупштина).

Копија еталона депонује се у архиви Српског друштва за 
хералдику, генеалогију, вексилологију и фалеристику „Бели 
орао” из Београда.

Члан 9.
О употреби и заштити грба, у складу са овом одлу-

ком, старају се надлежне организационе јединице Управе 
градске општине Младеновац (у даљем тексту: Управа), 
које решењем одређује Веће градске општине Младеновац 
(у даљем тексту: Веће).

III. ГРБ

Члан 10.
Грб градске општине могу без посебне дозволе, у складу 

са овом одлуком, да користе органи градске општине и јав-
но правобранилаштво градске општине.

Јавна предузећа, установе и друге организације које ос-
нива градска општина имају право на службену употребу 
грба градске општине као украса, као део незаштићеног 
знака и у комерцијалне сврхе, у складу са Статутом и овом 
одлуком.

Остала правна и физичка лица која имају седиште, од-
носно пребивалиште на територији градске општине, као 
и лица која имају за то посебно оправдан интерес, могу да 
употребљавају грб градске општине уз претходну саглас-
ност Скупштине, а у изузетно оправданим случајевима, уз 
претходну сагласност Већа.

Члан 11.
Скупштина, на предлог Већа, образује хералдичку 

комисију чија је дужност да стручно оцењује захтеве за 
одобравање употребе грба градске општине, у складу са 
овом одлуком.

Оцена хералдичке комисије представља стручно миш-
љење на које се Скупштина, односно Веће, ослања прили-
ком доношења решења по конкретном захтеву за употребу 
грба градске општине.

У састав хералдичке комисије улазе најмање два пред-
ставника општине, и најмање један хералдичар.

Задатак хералдичке комисије је:
– да утврди усклађеност представе грба за чије се ко-

ришћење тражи сагласност са блазоном и/или важећим 
еталоном грба,

– да утврди да ли су намена за коју се тражи употреба 
грба и начин на који ће грб бити коришћен у складу са до-
брим хералдичким обичајима и праксом.

Члан 12.
Велики грб градске општине истиче се на згради 

Скупштине и на другим објектима органа градске општи-
не, у свечаним салама и салама за јавне скупове, у службе-
ним просторијама председника градске општине, заменика 
председника градске општине, председника Скупштине и 
заменика председника Скупштине и користи се за њихову 
службену употребу, као и у посебно свечаним приликама, 
када се истичу значај и традиција градске општине, односно 
када се репрезентује градска општина.

Члан 13.
Средњи грб градске општине у службеној је употреби 

одборника Скупштине, секретара и заменика секретара 
Скупштине, чланова Већа, јавног правобраниоца и његових 
заменика, начелника и заменика начелника Управе и по-
моћника председника градске општине.

Члан 14.
Основни грб градске општине је у службеној употре-

би јавних предузећа и установа, чији је оснивач градска 
општина, као и руководилаца организационих једница и за-
послених у Управи.

Члан 15.
Грб из чл. 12, 13. и 14, може да се користи само у складу 

са хералдичком, вексилолошком и сфрагистичком праксом.
Грб се у печату и штамбиљу сме користити у складу са 

позитивним прописима и под условима из члана 10. ст. 2. и 
3, и чл. 12, 13. и 14. ове одлуке.

У случају недоумица по питањима из претходних ставо-
ва, хералдичка комисија ће Скупштини, односно Већу, дати 
стручно тумачење, на основу кога ће се донети решење.

Члан 16.
По правилу, на граници атара, истиче се Основни или 

Средњи грб.
Основни грб може се истицати и на таблама са називима 

улица на територији градске општине.
Велики грб, Средњи грб и Основни грб могу бити исти-

цани на јавним местима, на отвореном и у затвореном прос-
тору, током манифестација од значаја за градску општину.

IV. ЗАСТАВА

Члан 17.
Сва физичка и правна лица на територији градске 

општине имају право да вију заставу градске општине.

Члан 18.
Застава градске општине обавезно се истиче:
– на згради Скупштине и на другим објектима органа 

градске општине;
– у службеним просторијама председника, заменика 

председника градске општине, председника и заменика 
председника Скупштине;

– приликом прослава, свечаности, културних и спорт-
ских манифестација и других скупова који су од значаја за 
градску општину;

– приликом међуопштинских сусрета, такмичења и дру-
гих скупова на којима општина учествује или је репрезен-
тована у складу са правилима и праксом одржавања таквих 
скупова.

У дане жалости, заставе и стегови се вију на пола копља.
Застава градске општине може да се истиче:
– у службеним просторијама чланова Већа, секрета-

ра Скупштине, јавног правобраниоца, начелника Управе 
и њихових заменика и помоћника председника градске 
општине, и

– на службеном возилу и то само у случају када возило 
користи председник, заменик председника градске општи-
не, председник и заменик председника Скупштине.

Члан 19.
Градска општина може имати и нарочиту, уникатну за-

ставу – штандарту. 
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Штандарта симболише саму градску општину, користи 
се у најсвечанијим приликама и истиче се само у присуству 
председника градске општине и председника Скупштине, 
односно лица која их у том својству замењују.

V. НАДЛЕЖНОСТ

Члан 20.
О спровођењу ове одлуке стара се Веће до доношења ре-

шења из члана 9. ове одлуке.
Надзор над спровођењем одредби ове одлуке врши ко-

мунална инспекција Управе градске општине.

Члан 21.
Заинтересована правна и физичка лица подносе захтев 

за добијање сагласности за употребу грба градске општине.
О захтеву из претходног става, Скупштина, односно 

Веће у случајевима прописаним чланом 10. став 3. ове од-
луке, одлучује решењем, а по претходно прибављеном 
мишљењу хералдичке комисије, када је то потребно.

Против решења Скупштине, односно Већа, којим је од-
лучено о захтеву за добијање сагласности не може се изја-
вити жалба.

На предлог Већа, Скупштина може укинути решење 
којим је дата сагласност за употребу грба, ако утврди да се 
корисник не придржава утврђених услова или ако својом 
употребом грба нарушава углед градске општине.

VI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.
Новчаном казном од 5.000 до 500.000 динара казниће се 

за прекршај правно лице ако:
1. употреби грб противно одредбама ове одлуке или без 

сагласности надлежног органа;
2. изради или стави у промет грб који одудара од утврђе-

ног блазона, а за то не поседује сагласност у складу са од-
редбама ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно 
лице у правном лицу новчаном казном од 250 до 25.000 динара.

Члан 23.
Новчаном казном од 250 до 25.000 динара казниће се за 

прекршај физичко лице ако:
1. употреби грб у службене или комерцијалне сврхе, или 

у циљу стицања личне добити, противно одредбама ове од-
луке или без сагласности надлежног органа;

2. изради или стави у промет грб који одудара од утврђе-
ног блазона, а за то не поседује сагласност у складу са од-
редбама ове одлуке.

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлу-

ка о употреби и заштити грба и стега општине Младеновац 
(„Службени лист града Београда”, бр. 9/02 и 26/05).

Члан 25.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Младеновац
Број I-9-06-1-4/2/2010, 12. маја 2010. године

Председник
Радета Марић, с. р. 

Скупштина градске општине Младеновац на седници 
одржаној 12. маја 2010. године, на основу члана 18, чла-
на 69. став 5. и члана 71. став 6. Статута градске општине 
Младеновац („Службени лист града Београда”, број 42/08), 
донела је 

ОДЛУКУ
О РЕФЕРЕНДУМУ И ГРАЂАНСКОЈ ИНИЦИЈАТИВИ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се начин непосредног изјашња-

вања, односно поступак одлучивања грађана путем рефе-
рендума и начин остваривања грађанске иницијативе на 
територији градске општине Младеновац. 

Члан 2.
Референдумом грађани одлучују о питањима из де-

локруга Скупштине градске општине Младеновац (у даљем 
тексту: Скупштина) за која то Скупштина одлучи, као и 
о питањима која се односе на потребе, односно интересе 
грађана са подручја за које се референдум расписује.

Члан 3.
Право изјашњавања на референдуму имају грађани 

који у складу са прописима о изборима имају бирачко 
право и пребивалиште на територији за коју се референ-
дум расписује.

Члан 4.
Грађани путем грађанске иницијативе предлажу Скупш-

тини доношење акта којим ће се уредити одређено питање 
из надлежности општине, промену статута или других ака-
та и расписивање референдума у складу са законом, Стату-
том општине и овом одлуком.

Члан 5.
Право учествовања у грађанској иницијативи имају 

грађани који у складу са прописима о изборима имају би-
рачко право.

II. СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА

Члан 6.
Акт о расписивању референдума из члана 2. одлуке, до-

носи Скупштина.
Од дана расписивања до дана спровођења референдума 

не може протећи мање од 15 ни више од 90 дана.
Скупштина може на сопствену иницијативу да распише 

референдум о питањима из свог делокруга.
Скупштина је дужна да распише референдум за терито-

рију општине о питању из свога делокруга када то затраже 
грађани путем грађанске иницијативе.

Скупштина је дужна да распише референдум за одређе-
но подручје општине о питању које се односи на потребе, 
односно интересе становништва на том подручју, када то 
затражи најмање једна петина бирача са тог подручја.

Члан 7.
Акт о расписивању референдума обавезно садржи: на-

значење територије за коју се референдум расписује; акт, 
односно питање о коме се грађани изјашњавају; датум 
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спровођења референдума и време одређено за изјашња-
вање на референдуму.

Члан 8.
Органи за спровођење референдума су комисија и гла-

сачки одбор.
Комисију образује Скупштина, а комисија образује гла-

сачки одбор.
Актом о образовању органа из става 1. утврђују се њи-

хови задаци.

Члан 9. 
Питање о коме се грађани изјашњавају на референдуму 

мора бити недвосмислено и јасно формулисано тако да се 
на њега може одговорити речју „за” или „против”, односно 
„да” или „не”.

Када се референдумом одлучује истовремено о више 
питања, свако од питања мора бити посебно формулисано 
на гласачком листићу тако, да се на свако може оговорити 
речју „за” или „против”, односно „да” или „не”.

Члан 10.
Одлука путем референдума донета је ако се за њу изјас-

нила већина грађана која је гласала, под условом да је гласа-
ло више од половине укупног броја грађана.

Одлука донета на референдуму обавезујућа је.

III. ОСТВАРИВАЊЕ ГРАЂАНСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ

Члан 11.
Грађанска иницијатива пуноважно је покренута ако 

је листа потписника грађанске иницијативе састављена у 
складу са законом и овом одлуком, и ако је исту потписало 
најмање десет одсто бирача који су уписани у бирачки спи-
сак за територију општине према последњем званично обја-
вљеном решењу о закључењу бирачког списка, али не мање 
од 5.000 бирача.

Грађанска иницијатива којом се тражи расписивање ре-
ферендума за одређено подручје општине, о питању које се 
односи на потребе, односно интересе становништва на том 
подручју, пуноважно је покренута ако је исту потписало 
најмање 1/5 бирача са тог подручја.

О предлогу из ст. 1. и 2. Скупштина је дужна да одржи 
расправу и да достави образложен одговор грађанима у 
року од 60 дана од дана добијања предлога.

Члан 12.
Ради остваривања грађанске иницијативе, грађани об-

разују иницијативни одбор од најмање три члана.
Иницијативни одбор доставља Скупштини предлог 

обухваћен грађанском иницијативом, ради обавештења да 
се за исти прикупљају потписи.

Предлог мора бити сачињен тако да се из њега јасно 
могу видети правци промена, односно решења о којима 
Скупштина треба да се изјасни.

Од подношења предлога за који се прикупљају потписи, 
предлог се не може мењати ни допуњавати.

Члан 13.
Иницијативни одбор пријављује прикупљање потписа 

организационој једници Министарства унутрашњих посло-
ва, најкасније три дана пре почетка прикупљања потписа.

Прикупљање потписа грађана који учествују у грађан-
ској иницијативи може да траје најдуже седам дана од дана 
подношења пријаве органу из става 1.

Члан 14.
Иницијативни одбор доставља листу потписника 

Скупштини.

Члан 15.
На сва питања која се односе на поступак и процедуру 

спровођења референдума и остваривања грађанске ини-
цијативе, а која нису регулисана овом одлуком, примењи-
ваће се одредбе Закона о референдуму и народној иниција-
тиви („Службени гласник РС”, бр. 48/94 и 11/98).

Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Младеновац
Број I-9-06-1-4/3/2010, 12. маја 2010. године

Председник
Радета Марић, с. р. 

Скупштина градске општине Младеновац на седници 
одржаној 12. маја 2010. године, на основу члана 1. Закона 
о јавном правобранилаштву („Службени гласник РС”, број 
43/91) и чл. 18. и 55. Статута градске општине Младеновац 
(„Службени лист града Београда”, број 42/08), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ПРАВОБРАНИ-

ЛАШТВУ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

Члан 1.
У Одлуци о јавном правобранилаштву општине Мла-

деновац („Службени лист града Београда”, број 4/05), у на-
зиву и тексту oдлуке реч: „општина” у одређеном падежу 
замењује се речима: „градска општина” у одговарајућем 
падежу.

Члан 2.
Члан 7. Одлуке мења се и гласи:

„Члан 7.
Јавног правобраниоца и његове заменике поставља и 

разрешава Скупштина. 
Јавни правобранилац се поставља на четири године и 

може бити поново постављен, а његови заменици послове 
заменика врше као сталну дужност.”.

Члан 3.
У члану 8. став 3. мења се и гласи:
„Јавни правобранилац, за свој рад и рад јавног право-

бранилаштва, одговара Скупштини, а заменици одговарају 
јавном правобраниоцу и Скупштини.”. 

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Младеновац
Број I-9-06-1-4/4/2010, 12. маја 2010. године

Председник
Радета Марић, с. р.
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Скупштина градске општине Младеновац на седници 
одржаној 12. маја 2010. године, на основу члана 4. Одлуке 
о одређивању назива и обележавању улица, тргова и згра-
да на територији града Београда („Службени лист града 
Београда”, бр. 7/94,16/98, 3/00 и 3/01), члана 5. Одлуке о 
поступку за одређивање или промену назива улица и тр-
гова на територији општине Младеновац („Службени лист 
града Београда”, број 9/96) и чл. 13. и 18. Статута градске 
општине Младеновац („Службени лист града Београда”, 
број 42/08), донела је

РЕШЕЊЕ 1

О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА НОВОЈ УЛИЦИ 
У КО ВАРОШ МЛАДЕНОВАЦ

1. Одређује се нови назив улице у КО Варош Младено-
вац и то:

– улица „Газела”.
Почиње од улице „Карађорђеве”, обухватајући обе стра-

не и завршава се у облику „Т”, односно иде до к. п. бр. 2334 
КО Варош Младеновац, обухватајући и ту парцелу.

2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Младеновац
Број I-9-06-1-4/5/2010, 12. маја 2010. године

Председник
Радета Марић, с. р. 

ОБРЕНОВАЦ

Скупштина градске општине Обреновац на седници 
одржаној 30. априла 2010. године на основу члана 56. став 6, 
а у вези са чланом 48. Закона о локалним изборима („Служ-
бени гласник РС”, број 129/07), на предлог Мандатно-иму-
нитетске комисије од 21. априла 2010. године и Изборне 
комисије градске општине Обреновац од 20. априла 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 Јелисавети Блажић, са изборне листе Об-
реновац за европску Србију – Борис Тадић. 

Мандат наведеног одборника почиње тећи са даном до-
ношења 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 Бео-
града’’.

Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 број 020-52, 30. априла 2010. године

Председник
Мирослав Неговановић, с. р.

1 Министарство за државну и локалну самоуправу дало је сагласност на 
овај акт 23. марта 2010. године под бројем 015-05-00020/2010-09.

Скупштина градске општине Обреновац на седници 
одржаној 30. априла 2010. године, на основу члана 74. став 
6. Статута града Београда („Службени лист града Београ-
да”, број 39/08), а у вези са чланом 15. Одлуке о промени 
Статута града Београда („Службени лист града Београда”, 
број 6/10) и члана 24. Статута градске општине Обреновац 
(„Службени лист града Београда”, бр. 44/08 и 4/10) донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

Члан 1.
У Статуту градске општине Обреновац („Службени лист 

града Београда”, бр. 44/08 и 4/10), у члану 19. после тачке 2. 
додаје се нова тачка – 2а, која гласи: 

„2 а. доноси стратегије од локалног значаја у складу са 
актима града,”.

У истом члану, тачка 5. мења се и гласи:
„5. отуђује и даје у закуп грађевинско земљиште у јав-

ној својини, у складу са законом и одлуком града, ради 
изградње објеката до 800 m2 бруто развијене грађевинске 
површине, осим отуђења и давања у закуп грађевинског 
земљишта непосредном погодбом у поступку легализације; 
решава по захтевима за поништај правоснажног решења о 
изузимању из поседа градског грађевинског земљишта; ре-
шава по захтевима за престанак права коришћења грађе-
винског земљишта за које је решење о давању на коришћење 
ради изградње, односно последњу измену решења донео на-
длежни орган градске општине;”

У истом члану, тачка 6. мења се и гласи:
„6. доноси решење у првом степену о грађевинској до-

зволи за изградњу или реконструкцију објеката до 800 m2 
бруто развијене грађевинске површине и претварању зајед-
ничких просторија у стембени, односно пословни простор, 
осим у поступцима легализације објеката; врши посло-
ве инспекцијског надзора над изградњом објеката за које 
грађевинску дозволу издаје градска општина;”

У истом члану, иза тачке 6. додаје се нова тачка – 6а, која 
гласи:

„6 а. издаје грађевинску дозволу за изградњу и рекон-
струкцију саобраћајница и објеката линијске, односно ко-
муналне инфраструктуре на свом подручју; издаје инфор-
мацију о локацији и локацијску дозволу за објекте за које 
издаје грађевинску дозволу у складу са овим статутом;”

У истом члану, тачка 7. мења се и гласи:
„7. одлучује о постављању и уклањању мањих монтаж-

них објеката привременог карактера на површинама јав-
не намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други 
покретни мобилијари), у складу са прописом града;”

У истом члану, тачка 9. мења се и гласи:
„9. обезбеђује услове за обављање и развој комуналних 

делатности на свом подручју, осим јавног линијског пре-
воза путника и за њихово обављање може оснивати јавна 
предузећа, односно организовати обављање тих делатности 
у складу са законом и прописом града;”

У истом члану, иза тачке 9. додаје се нова тачка – 9а, која 
гласи:

„9 а. обезбеђује, организује и спроводи управљање ко-
муналним отпадом на свом подручју, у складу са законом и 
актима града;”

У истом члану, допуњава се тачка 10. тако што се на 
крају реченице после речи: „комунални ред” додају речи: „и 
врши инспекцијски надзор у комуналној области, у складу 
са посебном одлуком Скупштине града;”
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У истом члану, у тачки 13. врши се допуна тако што се 
после речи: „насељених места” додају речи: „и о подизању 
споменика, постављању спомен-плоча или скулптуралних 
дела”;

У истом члану, тачка 15. се допуњава тако што се на 
крају реченице после речи: „у складу са законом;” додају 
речи: „организује послове који се односе на: превоз деце и 
њихових пратилаца ради похађања припремног предшкол-
ског програма на удаљености већој од 2 km и ученика ос-
новне школе на удаљености већој од 4 km од седишта шко-
ле; превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у 
развоју, без обзира на удаљеност места становања од школе; 
превоз ученика на републичка и међународна такмичења;”

У истом члану, после тачке 21. додаје се нова тачка – 21а, 
која гласи:

„21 а. учествује у заштити и спасавању људи, материјал-
них и културних добара и животне средине у ванредним 
ситуацијама и ублажавању и отклањању њихових последи-
ца, у складу са законом и актима града;”.

Члан 2.
У члану 24. после тачке 3. додаје се нова тачка – 3а која 

гласи: 
„3а) доноси стратегије од локалног значаја, односно 

стратешке планове и програме у областима из надлежности 
градске општине у складу са актима града ”.

У истом члану, тачка 4. мења се и гласи:
„4) даје претходно мишљење на нацрт регионалног 

просторног плана, просторног плана за делове админи-
стративног продручја града ван обухвата генералног плана, 
односно генералног урбанистичког плана, са елементима 
просторног плана јединице локалне самоуправе и програма 
имплементације регионалног просторног плана;”

У истом члану, тачка 5. мења се и гласи:
„5) даје претходно мишљење на нацрт урбанистичких 

планова за подручје градске општине, које доноси град;”
У истом члану, тачка 6. мења се и гласи:
„6) доноси програм уређења, отуђења и доделе у закуп 

грађевинског земљишта у јавној својини, у складу са зако-
ном и одлуком града, ради изградње објеката до 800 m2 бру-
то развијене грађевинске површине”

У истом члану, тачка 9. мења се и гласи:
„9) одлучује о називима улица, тргова, заселака и других 

делова насељених места и о подизању споменика, поста-
вљању спомен-плоча или скулптуралних дела на свом под-
ручју, у складу са прописима града”. 

Члан 3.
У члану 52. тачка 12. мења се и гласи:
„12. даје у закуп грађевинско земљиште у јавној својини, 

у складу са законом и одлуком града, ради изградње објека-
та до 800 m2 бруто развијене грађевинске површине”;

У истом члану иза тачке 15. додаје се нова тачка – 15a 
која гласи:

„15a. доноси односно предлаже доношење одлуке о прог-
лашењу ванредне ситуације у градској општини, у складу са 
законом и актима града;”

Члан 4.
У члану 55. иза тачке 4. додаје се нова тачка – 4a која гласи:
„4a) доноси односно предлаже доношење процене угро-

жености и план заштите и спасавања људи, материјалних 
и културних добара и животне средине у ванредним ситу-
ацијама и ублажавању и отклањању њихових последица на 
територији градске општине, у складу са законом и актима 
града;”

Члан 5.
Иза члана 59. у поднаслову, испред речи: „Оставка и 

разрешење председника градске општине” додају се речи: 
„престанак мандата извршних органа градске општине”.

Члан 6.
У члану 62. став 1. врши се допуна тако што се иза речи: 

„бити разрешен пре истека времена на које је биран” речи: 
„на предлог” замењују речима: „на образложени предлог”.

Члан 7.
Члан 121. став 2. мења се и гласи:
„Одлуке доноси само Скупштина градске општине, осим 

када је законом, прописом града, овим статутом или другим 
прописом предвиђено да други орган градске општине до-
носи акт из своје надлежности у форми одлуке.”

Прелазне и завршне одредбе

Члан 8.
Одлука о Управи градске општине Обреновац ускладиће 

се са одредбама ове одлуке у року од 30 дана од дана сту-
пања на снагу ове одлуке. 

Управа градске општине Обреновац решаваће по захте-
вима за легализацију објеката поднетим до дана ступања на 
снагу Одлуке о промени Статута града Београда (31. март 
2010) до преузимања ових послова од стране Градске упра-
ве, а најкасније до 31. марта 2011. године. 

Остали прописи градске општине Обреновац ускладиће 
се са одредбама ове одлуке до 31. децембра 2010. године. 

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 број 020-62, 30. априла 2010. године

Председник
Мирослав Неговановић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници 
одржаној 30. априла 2010. године, на основу члана 43. став 
1. и члана 63. став 1. Закона о буџетском систему („Служ-
бени гласник РС’’, број 54/09) и члана 24. тачка 2. Статута 
градске општине Обреновац („Службени лист града Бео-
града”, бр. 44/08 и 4/10), на предлог Већа градске општине 
Обреновац, донела је 

ОДЛУКУ
O ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2010. ГОДИНУ

Члан 1.
У члану 1. Одлуке о буџету градске општине Обрено-

вац за 2010. годину („Службени лист града Београда”, број 
62/09), врше се следеће измене:

У наслову I Примања, износ од „3.240.099.000” динара, 
замењује се износом од „3.330.099.000” динара;

У поднаслову Текући приходи, износ од „2.457.099.000” 
динара, замењује се износом од „2.538.699.000” динара;

У тачки 1. Уступљени приходи, износ од „697.082.000”ди-
нара, замењује се износом од „828.682.000”динара;
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До промене у тачки 1. Уступљени приходи долази изме-
ном следећих врста Уступљених прихода: 

економска класификација 733 – Ненаменски трансфе-
ри од виших нивоа власти, износ од „12.100.000’’ динара, 
замењује се износом од „3.700.000’’ динара, економска кла-
сификација 781 – Трансфери између истих нивоа власти, 
износ од „500.000.000’’ динара, замењује се износом од 
„640.000.000’’ динара.

У тачки 2. Изворни приходи, износ од „1.759.417.000”ди-
нара, замењује се износом од „1.709.417.000”динара;

До промене у тачки 2. Изворни приходи долази изменом 
следећег прихода:

Изворни приходи, економска класификација 741 – Нак-
нада за коришћење грађевинског земљишта, износ од 
„577.750.000” динара, замењује се износом од „527.750.000” 
динара.

У наслову II Издаци, износ од „3.223.099.000” динара, за-
мењује се износом од „3.313.099.000” динара.

У поднаслову Текући расходи, износ од „2.869.169.000’’ 
динара, замењује се износом од „2.952.219.000’’ динара.

До промена у структури расхода долази изменом сле-
дећих категорија расхода:

Текући расходи, категорија 41, Расходи за запосле-
не, износ од „219.841.368” динара, замењује се износом од 
„220.041.368” динара;

Текући расходи, категорија 42, Коришћење роба и услу-
га, износ од „915.337.632” динарa, замењује се износом од 
„1.667.187.632” динара;

Текући расходи, категорија 45, Субвенције, износ од 
„1.084.500.000” динарa, замењује се износом од „944.500.000” 
динара;

Текући расходи, категорија 47, Издаци за социјалну заш-
титу, износ од „27.630.000” динара, замењује се износом од 
„27.830.000” динара;

Текући расходи, категорија 48 и 49, остали расхо-
ди, износ од „80.660.000” динара, замењује се износом од 
„82.460.000” динара;

У поднаслову, Текући трансфери, категорија 4631-41, 
износ од „531.000.000’’ динара, замењује се износом од 
„31.000.000’’ динара.

У поднаслову, Капитални расходи, категорија 5, износ од 
„353.930.000’’ динара, замењује се износом од „329.880.000’’ 
динара.

Остале категорије расхода остају непромењене.

Члан 2.
Члан 2. одлуке мења се и гласи:
„Буџет градске општине Обреновац за 2010. годину 

састоји се од:
– прихода и примања у износу од 1.898.699.000 динара;
– трансфера између буџетских корисника у износу од 

640.000.000 динара;
– расхода и издатака у износу од 2.690.099.000 динара и 
– буџетског суфицита у износу од 791.400.000 динара’’.

Члан 3.
У текстуалнoм делу члан 10. мења се и гласи: „Средства 

буџета градске општине Обреновац за 2010. годину у изно-
су од 2.521.699.000 динара, средства социјалних доприноса 
у износу од 4.000.000 динара, средства сопствених прихода 
директних и индиректних корисника буџета у укупном из-
носу од 12.000.000 динара, донација од осталих нивоа вла-
сти у износу од 1.000.000 динара и средства процењеног 
буџетског суфицита у износу од 791.400.000 динара распо-
ређују се по корисницима и то:”

У табеларном делу члана 10. одлуке долази до промена у 
разделима на следећи начин:

– У разделу 2 – Буџетски фонд за заштиту животне сре-
дине, позиција 50, функционална класификација 560 – Заш-
тита животне средине неквалификована на другом месту, 
економска класификација 451 „Субвенције ЈКП Топловод – 
по програму”, извор финансирања 13, износ од „150.000.000” 
динара, замењује се износом од „105.000.000” динара;

– У разделу 2 – Буџетски фонд за заштиту животне 
средине, позиција 51, функционална класификација 560 
– Заштита животне средине неквалификована на другом 
месту, економска класификација 451 „Субвенције ЈКП Во-
довод и канализација – по програму”, извор финансирања 
13, износ од „180.000.000” динара, замењује се износом од 
„125.000.000” динара;

– У разделу 2 – Буџетски фонд за заштиту животне 
средине, позиција 52, функционална класификација 560 
– Заштита животне средине неквалификована на другом 
месту, економска класификација 451 „Субвенције ЈКП «Об-
реновац» – по програму”, извор финансирања 13, износ од 
„100.000.000” динара, замењује се износом од „60.000.000” 
динара;

– У разделу 2 – Буџетски фонд за заштиту животне сре-
дине, позиција 53, функционална класификација 560 – Заш-
тита животне средине неквалификована на другом месту, 
економска класификација „463 – ЈП за заштиту животне 
средине – по програму’’, замењује се економском класифи-
кацијом „424 – ЈП за заштиту животне средине – по про-
граму’’.

– У разделу 2 – Буџетски фонд за заштиту животне 
средине, позиција 54, функционална класификација 560 
– Заштита животне средине неквалификована на другом 
месту, економска класификација „463’’, ЈП за изградњу Об-
реновца – по програму, замењује се економском класифи-
кацијом „424’’, ЈП за изградњу Обреновца – по програму, 
код извора финансирања 13, износ од „150.000.000’’ дина-
ра, замењује се износом од „290.000.000’’ динара, тако да се 
укупан износ од „350.000.000’’ динара, замењује износом од 
„490.000.000’’ динара.

– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција 
70, функционална класификација 620 – Развој заједнице, 
економска класификација 421 „Стални трошкови – редов-
на делатност”, извор финансирања 01 износ од „14.232.000” 
динара, замењује се износом од „13.932.000” динара, остали 
извори се не мењају, тако да се укупан износ од „15.162.000’’ 
динара, замењује износом од „14.862.000’’ динара.

– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција 
73, функционална класификација 620 – Развој заједнице, 
економска класификација 423 ” Услуге по уговору – трош-
кови рада ЈП”, извор финансирања 01 износ од „100.000” 
динара, замењује се износом од „200.000” динара, тако да 
се укупан износ од „100.000’’ динара, замењује износом од 
„200.000’’ динара.

– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција 
74, функционална класификација 620 – Развој заједнице, 
економска класификација 424 „Специјализоване услуге 
– природне површине”, извор финансирања 01 износ од 
„170.000.000” динара, замењује се износом од „79.000.000” 
динара, тако да се укупан износ од „170.000.000’’ динара, за-
мењује износом од „79.000.000’’ динара.

– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција 
77, функционална класификација 620 – Развој заједнице, 
економска класификација 425 „Текуће поправке и одржа-
вање – саобраћајнице”, извор финансирања 01, износ од 
„241.030.000” динара, замењује се износом од „368.880.000” 
динара, додаје се нови извор финансирања 13, у износу од 
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„8.400.000’’ динара, остали извори се не мењају, тако да се 
укупан износ од „246.800.000’’ динара, замењује износом од 
„383.050.000’’ динара.

– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција 
79, функционална класификација 620 – Развој заједнице, 
економска класификација 425 „Текуће поправке и одржа-
вање електро мреже”, извор финансирања 01, износ од 
„36.000.000” динара, замењује се износом од „66.000.000” 
динара, тако да се укупан износ од „36.000.000’’ динара, за-
мењује износом од „66.000.000’’ динара.

– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција 
80, функционална класификација 620 – Развој заједнице, 
економска класификација 425 „Текуће поправке и одржа-
вање – уређење терена” извор финансирања 01, износ од 
„47.000.000” динара, замењује се износом од „59.000.000” 
динара, тако да се укупан износ од „47.000.000’’ динара, за-
мењује износом од „59.000.000’’ динара.

– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција 
86, фукционална класификација 620 – Развој заједнице, 
економска класификација 482 „Порези, обавезне таксе и 
казне”, извор финансирања 01, износ од „3.870.000” динара, 
замењује се износом од „4.070.000” динара, остали извори 
се не мењају, тако да се укупан износ од „3.970.000’’ динара, 
замењује износом од „4.170.000’’ динара.

– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција 89, 
функционална класификација 620 – Развој заједнице, еко-
номска класификација 511 „Зграде и грађевински објекти 
– објекти Дома војске”, додаје се извор финансирања 01, у 
износу од „5.000.000” динара, а извор финансирања 13, у из-
носу од „5.000.000” динара се брише, тако да укупан износ 
од „5.000.000’’ динара, остаје не промењен.

– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција 
91, функционална класификација 620 – Развој заједни-
це, економска класификација 511 „Зграде и грађевински 
објекти – уређење терена”, извор финансирања 01, износ од 
„63.000.000” динара, замењује се износом од „58.000.000” ди-
нара, извор финансирања 13, износ од „15.000.000’’ динара, 
замењује се износом од „20.000.000’’ динара, остали извори 
се не мењају, тако да укупан износ од „80.000.000’’ динара 
остаје не промењен.

– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција 
92, функционална класификација 620 – Развој заједни-
це, економска класификација 511 „Зграде и грађевински 
објекти – саобраћајнице”, извор финансирања 01, износ од 
„100.000.000” динара, замењује се износом од „70.000.000” 
динара, тако да се укупан износ од „100.000.000’’ динара, за-
мењује се износом „70.000.000’’ динара.

– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција 93, 
функционална класификација 620 – Развој заједнице, еко-
номска класификација 511 „Зграде и грађевински објекти – 
гасификација”, извор финансирања 01, износ од „30.000.000” 
динара, замењује се износом од „67.750.000” динара, тако да 
укупан износ од „30.000.000’’ динара, замењује износом од 
„67.750.000’’ динара.

– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција 94, 
функционална класификација 620 – Развој заједнице, еко-
номска класификација 511 „Зграде и грађевински објекти 
– пројектна документација”, извор финансирања 01, износ 
од „13.000.000” динара, замењује се износом од „17.000.000” 
динара, тако да се укупан износ од „13.000.000’’ динара, за-
мењује износом од „17.000.000’’ динара.

– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција 97, 
функционална класификација 620 – Развој заједнице, еко-
номска класификација 541 „Земљиште”, извор финансирања 
01, износ од „18.200.000” динара, замењује се износом од 

„9.200.000” динара, тако да се укупан износ од „18.200.000’’ 
динара, замењује износом од „9.200.000’’ динара.

Извори финансирања за раздео 4 – Јавно предузеће за 
изградњу, 01 – Приходи из буџета износ од „942.850.000” 
динара, замењује се износом од „1.024.450.000” динара, из-
вор финансирања 13, износ од „20.000.000’’ динара, замењује 
се износом од „28.400.000’’ динара, остали извори финан-
сирања остају непромењени, тако да се укупан износ од 
„974.350.000” динара, замењује износом од „1.064.350.000” 
динара.

– У разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне 
средине, позиција 105, функционална класификација 130 
– Опште услуге, економска класификација 421 „Стални 
трошкови”, извор финансирања 01, износ од „1.742.632” ди-
нара, замењује се износом од „1.792.632’’ динара, тако да се 
укупан износ од „1.742.632’’ динара, замењује износом од 
„1.792.632’’ динара.

– У разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне 
средине, позиција 107, функционална класификација 130 
– Опште услуге, економска класификација 423 „Услуге по 
уговору”, извор финансирања 01, износ од „3.232.000” ди-
нара, замењује се износом од „3.090.000’’ динара, тако да се 
укупан износ од „3.232.000’’ динара, замењује износом од 
„3.090.000’’ динара.

– У разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне 
средине, позиција 108, функционална класификација 130 
– Опште услуге, економска класификација 424 „Специјали-
зоване услуге”, извор финансирања 01, износ од „400.000” 
динара, замењује се износом од „492.000’’ динара, тако да 
се укупан износ од „400.000’’ динара, замењује износом од 
„492.000’’ динара.

– У разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне 
средине, позиција 114, функционална класификација 530 
– Заштита животне средине, економска класификација 
423 „Услуге по уговору”, извор финансирања 01, износ од 
„4.000.000” динара, замењује се износом од „3.000.000’’ ди-
нара, остали извори остају непромењени, тако да се уку-
пан износ од „4.500.000’’ динара, замењује износом од 
„3.500.000’’ динара.

– У разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне 
средине, позиција 115, функционална класификација 530 
– Заштита животне средине, економска класификација 424 
„Специјализоване услуге”, извор финансирања 01, износ од 
„84.500.000” динара, замењује се износом од „113.300.000’’ 
динара, остали извори остају непромењени, тако да се 
укупан износ од „85.000.000’’ динара, замењује износом од 
„113.800.000’’ динара.

– У разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне 
средине, позиција 116, функционална класификација 530 
– Заштита животне средине, економска класификација 426 
„Материјал”, извор финансирања 01, износ од „3.500.000” 
динара, замењује се износом од „2.500.000’’ динара, тако да 
се укупан износ од „3.500.000’’ динара, замењује износом од 
„2.500.000’’ динара.

– У разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне 
средине, позиција 117, функционална класификација 530 
– Заштита животне средине, економска класификација 
511 „Зграде и грађевински објекти”, извор финансирања 
01, износ од „32.800.000” динара, замењује се износом од 
„19.000.000’’ динара, тако да се укупан износ од „32.800.000’’ 
динара, замењује износом од „19.000.000’’ динара.

– У разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне 
средине, позиција 118, функционална класификација 530 
– Заштита животне средине, економска класификација 
512 „Машине и опрема”, извор финансирања 01, износ од 
„16.200.000” динара, замењује се износом од „8.700.000’’ 
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динара, тако да се укупан износ од „16.200.000’’ динара, за-
мењује износом од „8.700.000’’ динара.

– У разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне 
средине, позиција 119, функционална класификација 530 
– Заштита животне средине, економска класификација 
541 „Набавка земљишта”, извор финансирања 01, износ од 
„9.000.000” динара, замењује се износом од „3.500.000’’ дина-
ра, тако да се укупан износ од „9.000.000’’ динара, замењује 
износом од „3.500.000’’ динара.

* * *
Изменама у структури Извора финансирања за раздео 

од 1 до 6, мења се и укупна структура Извора финансирања 
за раздео од 1 до 6:

01 – Приходи из буџета, износ од „2.440.099.000” динара, 
замењује се износом од „2.521.699.000”динара; 

13 – Вишак прихода, износ од „783.000.000’’ динара, за-
мењује се износом од „791.400.000’’ динара;

Остали извори финансирања остају непромењени, тако 
да се укупан износ од „3.240.099.000” динара замењује изно-
сом од „3.330.099.000’’ динара.

Члан 4.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 број 400-3, 30. априла 2010. године

Председник
Мирослав Неговановић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници 
одржаној 30. априла 2010. године, у вези са чланом 68. став 
1. Закона о заштити животне средине („Службени гласник 
РС”, бр. 135/09 и 36/09 – др. закон) и члана 77. став 1. тачка 
12. Статута града Београда („Службени лист града Београ-
да”, бр. 39/08 и 6/10), а на основу члана 24. тачка 10. Статута 
градске општине Обреновац („Службени лист града Бео-
града”, бр. 44/08 и 4/10), донела је

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ 

ПЛАНА ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕ-
ДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕ-

НОВАЦ ЗА ПЕРИОД 2012–2015. ГОДИНА

Члан 1.
Приступа се изради локалног акционог плана заштите и 

унапређења животне средине на територији градске општи-
не Обреновац за период 2012–2015. година (у даљем тексту: 
локални акциони план). 

Члан 2.
Локални акциони план представља основни стратешко-

плански документ за развој и унапређење животне средине.

Члан 3.
Локални акциони план, у складу са актима и плановима 

града Београда, садржаће нарочито: стање, мере, процену 
утицаја на здравље људи у случају угрожене животне сре-
дине, носиоце, начин, динамику и средства за реализацију 
плана. 

Члан 4.
Израда локалног акционог плана поверава се Јавном 

предузећу за заштиту и унапређење животне средине на те-
риторији градске општине Обреновац, које је дужно да на-
црт локалног акционог плана изради до 31. децембра 2010. 
године.

Члан 5.
Средства за израду локалног акционог плана обезбеђена 

су, односно обезбедиће се у Буџетском фонду Управе град-
ске општине Обреновац.

Члан 6.
Веће градске општине Обреновац упутиће нацрт ло-

калног акционог плана на јавну расправу и одредити време 
трајања јавне расправе.

Члан 7.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 број 020-64, 30. априла 2010. године

Председник
Мирослав Неговановић, с. р. 

Скупштина градске општине Обреновац на седни-
ци одржаној 30. априла 2010. године на основу члана 4. 
став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делат-
ности од општег интереса (‘’Службени гласник РС’’, бр. 
25/00, 25/02 и 107/05, 108/05 и 123/07), члана 24. тачка 26. 
Статута градске општине Обреновац („Службени лист 
града Београда”, бр. 44/08 и 4/10), члана 95. Пословника 
Скупштине градске општине Обреновац („Службени лист 
града Београда”, број 44/08) и члана 35. став 2. Одлуке о 
оснивању Јавног предузећа „Пословни простор’’ Обрено-
вац (‘’Службени лист града Београда’’, бр. 23/06, 45/07 и 
4/10), донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУ-

ЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР’’ ОБРЕНОВАЦ

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа „Пословни 

простор’’ Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 
23/06, 45/07 и 4/10) у члану „7а”, ставу првом, тачки I, речи: 
„– Војводе Мишића бр. 220” наведене под седамдесет осмом 
алинејом, се бришу. 

Члан 2.
Све остале одредбе Одлуке о оснивању Јавног предузећа 

„Пословни простор’’ Обреновац остају непромењене.

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 број 020-63, 30. априла 2010. године

Председник
Мирослав Неговановић, с. р. 
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Скупштина градске општине Обреновац на седници одр-
жаној 30. априла 2010. године, на основу члана 24. тачка 30. и 
члана 47. Статута градске општине Обреновац („Службени 
лист града Београда”, бр. 44/08 и 4/10) и чл. 18. и 19. Посло-
вника Скупштине градске општине Обреновац („Службени 
лист града Београда”, број 44/08), на предлог председника 
Скупштине градске општине Обреновац, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА 

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

1. Поставља се Снежана Станојевић, дипломирани пра-
вник из Обреновца за заменика секретара Скупштине град-
ске општине Обреновац са 5. мајем 2010. године, на период 
од четири године, односно до истека мандата Скупштине.

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

Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 број 020-94, 30. априла 2010. године

Председник
Мирослав Неговановић, с. р. 

Скупштина градске општине Обреновац на седници 
одржаној 30. априла 2010. године, на основу члана 15. Зако-
на о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 
108/05), члана 29. Одлуке о организовању Јавног предузећа 
за информисање „Обреновац” у Обреновцу у ЈП спортско 
културни центар „Обреновац” у Обреновцу („Службени 
лист града Београда”, број 16/06), члана 24. тачка 28. Стату-
та градске општине Обреновац („Службени лист града Бео-
града”, бр. 44/08 и 4/10), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕД-

СЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 

„ОБРЕНОВАЦ” У ОБРЕНОВЦУ

1. Мења се Решење о именовању председника и члано-
ва Надзорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни 
центар „Обреновац” у Обреновцу VI-13 бр. 020-119 од 27. 
јунa 2008. године и VI-01 бр. 020-19 од 18. фебруара 2009. 
године, тако што се

– разрешава Милица Вуковић дужности члана Надзорног 
одбора, као представник запослених Јавног предузећа Спорт-
ско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу, на лични за-
хтев пре истека времена на које је именована и што се

– именује Александар Ђурковић, метеоролошки техни-
чар из Обреновца, за члана Надзорног одбора Јавног преду-
зећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу, 
као представник запослених предузећа.

2. Мандат члана Надзорног одбора именованог овим ре-
шењем траје четири године рачунајући од дана именовања, 
односно до истека мандата Надзорног одбора. 

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

Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 број 020-65, 30. априла 2010. године

Председник
Мирослав Неговановић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници 
одржаној 30. априла 2010. године, на основу члана 24. та-
чка 28. Статута градске општине Обреновац („Службени 
лист града Београда”, бр. 44/08 и 4/10), а у вези са чланом 
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 организовању ЈКП 
„Обреновац” из Обреновца („Службени лист града Београ-
да”, број 26/06), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРВОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРА-
ВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ОБРЕНОВАЦ” ИЗ ОБРЕНОВЦА

1. Мења се Решење о именовању Управног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца VI-13 бр. 
020-97 од 27. јунa 2008. године („Службени лист града Бео-
града”, број 24/08), тако што се разрешавају пре истека ман-
дата представници оснивача:

– Драгослав Будимировић дужности заменика председ-
ника Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Обре-
новац” из Обреновца и

– Зоран Цупара, дужности члана Управног одбора Ја-
вног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца, и 
што се именују као представници оснивача:

– Милош Бајић, дипломирани машински инжењер из 
Обреновца за заменика председника Управног одбора Ја-
вног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца и

– Драган Тимотић, машинбравар из Обреновца за чла-
на Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Обрено-
вац” из Обреновца.

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

Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 број 020-95, 30. априла 2010. године

Председник
Мирослав Неговановић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници 
одржаној 30. априла 2010. године, на основу члана 12. Зако-
на о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса (‘’Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05 
и 108/05), чл. 14. и 16. Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
„Пословни простор” Обреновац („Службени лист града Бе-
ограда”, бр. 23/06, 45/07 и 4/10) и члана 24. тачка 28. Статута 
градске општине Обреновац („Службени лист града Бео-
града”, бр. 44/08 и 4/10), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕД-
СЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ 
ПРОСТОР” ОБРЕНОВАЦ

1. Мења се Решење о именовању председника, заменика 
председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа 
„Пословни простор” Обреновац VI-13 бр. 020-95 од 27. јуна 
2008. године, Решење VI-13 бр. 020-217 од 1. децембра 2008. 
године и Решење VI-01 бр. 020-20 од 18. фебруара 2009. го-
дине, тако што се разрешава пре истека мандата представ-
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ник оснивача Олга Миросављевић, професор географије из 
Обреновца, дужности члана Управног одбора Јавног преду-
зећа „Пословни простор” Обреновац. и што се именује као 
представник оснивача Маријана Тошић економиста из Об-
реновца, за члана Управног одбора Јавног предузећа „По-
словни простор” Обреновац.

2. Мандат члана Управног одбора именованог овим ре-
шењем траје четири године рачунајући од дана именовања, 
односно до истека мандата Управног одбора. 

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

Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 број 020-96, 30. априла 2010. године

Председник
Мирослав Неговановић, с. р.

Председник градске општине Обреновац, дана 29. ап-
рила 2010. године, по прибављеном мишљењу Већа градске 
општине Oбреновац са седнице одржане 29. априла 2010. 
године, на основу члана 23. Закона о комуналним делат-
ностима („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. став 1. Одлуке о органи-
зовању ЈКП „Обреновац” из Обреновца („Службени лист 
града Београда”, број 26/06), члана 52. Статута градске 
општине Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 
44/08 и 4/10) поступајући по захтеву ЈКП „Обреновац’’ из 
Обреновца бр. 1263 од 20. априла 2010. године за давање 
сагласности на Одлуку Управног одбора о измени Ценов-
ника основних и осталих комуналних производа и услуга 
УО број 28-2/2010 од 6. априла 2010. и 29-5/2010 од 20. ап-
рила 2010. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ОБРЕ-
НОВАЦ” ИЗ ОБРЕНОВЦА О ИЗМЕНИ ЦЕНОВНИКА 

ОСНОВНИХ И ОСТАЛИХ КОМУНАЛНИХ ПРОИЗВОДА 
И УСЛУГА

1. Даје се саглaсност на Одлуку Управног одбора ЈКП 
„Обреновац’’ из Обреновца УО бр. 28-2/2010 од 6. априла 
2010. године и 29-5/2010 од 20. априла 2010. године о из-
мени Ценовника основних и осталих комуналних произ-
вода и услуга Јавног комуналног предузећа „Обреновац’’ из 
Обреновца. 

2. Одлука Управног одбора из тачке 1. овог решења на 
коју се даје сагласност примењиваће се од 1. маја 2010. го-
дине.

3. О промени цена комуналних производа и 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 обја-
вити у „Службеном листу града Београда”.

Председник градске општине Обреновац
VI-03 број 020-1/20, 29. априла 2010. године

Председник
Жељко Јоветић, с. р. 

Управни одбор Јавног комуналног предузећа „Обрено-
вац” из Обреновца, на 28. и 29. седници одржаним 6. ап-
рила и 20. априла 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 гла-
сник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05), члана 22. Одлуке 
о организовању Јавног комуналног предузећа „Обреновац” 
из Обреновца („Службени лист града Београда”, број 26/06) 
и члана 24. Статута ЈКП „Обреновац” УО број 1/2006 од 15. 
децембра 2006. године, донео је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ЦЕНОВНИКА ОСНОВНИХ И ОСТАЛИХ 

КОМУНАЛНИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 
ЈКП „ОБРЕНОВАЦ”

1. Да се Ценовник основних и осталих комуналних про-
извода и услуга Јавног комуналног предузећа „Обреновац” 
из Обреновца („Службени лист града Београда”, бр. 1/09, 
29/09 и УО број 25-4/2010 од 26. фебруара 2010. године), у 
делу основних комуналних производа и услуга, измени на 
следећи начин:

Повећавају се цене основних комуналних производа и 
услуга до 6%, и то цене под следећим редним бројем и сле-
дећим називом:

1. изношење смећа:
– за домаћинства, 
– за установе и
– за пословни простор.
2. одржавање стамбених зграда у Обреновцу:
– одржавање зграда са лифтом у Обреновцу,
– одржавање зграда без лифта у Обреновцу. 
3. погребне услуге и то услуге наведене под тач. од 4. до 

11. и услуге од тачке 24. закључно са тачком 26. 
Брише се цена из дела Ценовника погребних услуга за 

услугу наведену под тачком број 16 (прикивање слова на 
крст – пирамиду).

2. Да се Ценовник основних и осталих комуналних про-
извода и услуга, у делу осталих услуга, код услуга рада и 
техничких средстава, измени на следећи начин:

Смањују се цене под редним бр. 16, 17, 18, 19 и 20. тако 
да сада гласе:

„ 16. Изношење смећа аутоподизачем за правна лица 
– Обреновац до 5 km износи 5.740,74 дин. без ПДВ-а, од-

носно 6.200,00 са ПДВ-ом,
– од 5 до 10 km износи 6.203,70 дин. без ПДВ-а, односно 

6.700,00 са ПДВ-ом,
– од 11 до 15 km износи 6.666,66 дин. без ПДВ-а, односно 

7.200,00 са ПДВ-ом,
– од 16 до 25 km износи 7.129,63 дин. без ПДВ-а, односно 

7.700,00 са ПДВ-ом,
17. Изношење смећа аутоподизачем за физичка лица за 

период до 48 сати 
– Обреновац до 5 km износи 3.333,33 дин. без ПДВ-а, од-

носно 3.600,00 са ПДВ-ом,
– од 5 до 10 km износи 3.611,11 дин. без ПДВ-а, односно 

3.900,00 са ПДВ-ом,
– од 11 до 15 km износи 3.888,89 дин. без ПДВ-а, односно 

4.200,00 са ПДВ-ом,
– од 16 до 25 km износи 4.166,67 дин. без ПДВ-а, односно 

4.500,00 са ПДВ-ом,
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18. Лежарина за контејнер од 5 m3 после 48 сати по дану 
износи 231,48 дин., без ПДВ-а, односно 250,00 са ПДВ-ом,

19. Лежарина за контејнер од 5 m3 на месечном нивоу из-
носи 3.518,52 дин., без ПДВ-а, односно 3.800,00 са ПДВ-ом,

20. Лежарина за контејнер од 5 m3 на годишњем ни-
воу износи 35.185,18 дин., без ПДВ-а, односно 38.000,00 са 
ПДВ-ом”.

Интегрални текст Ценовника основних и осталих кому-
налних производа и услуга, у складу са овом одлуком утвр-
диће стручна служба ЈКП „Обреновац” и исти ће чинити 
саставни део ове одлуке.

3. Одлуку доставити оснивачу на сагласност.
4. Доношењем ове одлуке престаје да важи Ценовник 

основних и осталих комуналних производа и услуга до-

нет одлуком УО број 11-1/2009 од 2. фебруара 2009. годи-
не; УО број 14-2/2009 од 25. марта 2009. године и УО број 
25-4/2010 од 26. фебруара 2010. године („Службени лист 
града Београда”, бр. 1/09, 29/09 и VI-03 бр. 020-1/14 од 18. 
марта 2010. године).

5. По добијању сагласности од оснивача, Одлуку са Це-
новником основних и осталих комуналних производа и ус-
луга објавити у „Службеном листу града Београда.”

Управни одбор ЈКП „Обреновац” из Обреновца
Број УO број 28-2/2010, 6. априла 2010. године

Број УO број 29-5/2010, 20. априла 2010. године

Председник
Славица Глишић, с. р.

ЦЕНОВНИК

ОСНОВНИХ И ОСТАЛИХ КОМУНАЛНИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ОБРЕНОВАЦ” ОБРЕНОВАЦ 

ЦЕНОВНИК
ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА КОЈЕ ПЛАЋАЈУ НЕПОСРЕДНИ КОРИСНИЦИ

Ред. 
број Назив Јед. 

мере Осн. цена ПДВ 8% Укупно

1

Изношење смећа     
За домаћинства m2 4,48 0,36 4,84
За установе m2 4,48 0,36 4,84
За пословни простор m2 11,26 0,90 12,16

ЦЕНОВНИК
ОДРЖАВАЊА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА У ОБРЕНОВЦУ

Ред. 
број Назив Јед. 

мере Осн. цена ПДВ 18% Укупно

1 Одржавање зграда са лифтом у Обреновцу m2 3,56 0,64 4,20
2 Одржавање зграда без лифта у Обреновцу m2 1,77 0,32 2,09

ЦЕНОВНИК
УСЛУГА НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ У ОБРЕНОВЦУ

Ред. 
број Назив Јед. 

мере Осн. цена ПДВ 18% Укупно

1

Продаја пољопривредних, занатских, млечних и других производа    
Дневна наплата по дану на тезги  145,76 26,24 172,00
Дневна наплата по дану на платоу по m2  55,08 9,92 65,00
Дневна наплата у Млечној хали по тезги 268,64 48,36 317,00
Дневна наплата за тезге ван хале – 5 m2  268,64 48,36 317,00

2

Резервација пијачне тезге са сандуцима од 2 m2 (месечно) 
„за пољопривреднике”  

– екстра зона 727,97 131,03 859,00
– I зона  546,61 98,39 645,00
– Млечна хала – тезга 813,56 146,44 960,00

3
Регистроване приватне радње и предузећа (простор Зелене пијаце)     
– тезге ван хале (воћарство) (месечно)  2.991,53 538,47 3.530,00
– СЗР по тезги ван хале (месечно)  2.991,53 538,47 3.530,00

4 Локали – киосци „Зелена пијаца” у власништву закупаца месеч    
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Ред. 
број Назив Јед. 

мере Осн. цена ПДВ 18% Укупно

 мањи до 12 m2  7.365,26 1.325,74 8.691,00
 средњи од 12–25 m2  10.522,89 1.894,11 12.417,00
 већи преко 25 m2  15.827,97 2.849,03 18.677,00

5 Подрезервација тезге плаћа се месечно 70% од вредности закупа 
(површинске резервације)     

6 Киосци за продају тестенина и пецива  5.522,04 993,96 6.516,00
7 Продаја робе из возила (воће–поврће) – дневно  590,68 106,32 697,00
8 Продаја робе из возила (воће–поврће) – месечно  9.035,60 1.626,40 10.662,00
9 Коришћење металних рамова за продају пољопривредне робе (месечно)  2.311,02 415,98 2.727,00

10 Коришћење металних рамова за продају пољопривредне робе (дневно)  250,00 45,00 295,00

11 Коришћење пијачног пословног простора за постављање монтажних 
продавница у власништву корисника     

 – Продавница „Кока” m2 1.239,83 223,17 1.463,00
 – Киоск за продају дневне штампе (месечно)  6.336,44 1.140,56 7.477,00

12 За коришћење пословног зиданог простора у Млечној хали – почетна 
цена за издавање у закуп m2 1.538,14 276,86 1.815,00

 За коришћење пословног зиданог простора у ул. В. Караџића – до 10 m2 
за издавање у закуп m2 969,49 174,51 1.144,00

 За коришћење пословног зиданог простора у ул. В. Караџића – преко 10 
m2 за издавање у закуп m2 775,42 139,58 915,00

ЦЕНОВНИК
УСЛУГА НА СТОЧНОЈ ПИЈАЦИ У ОБРЕНОВЦУ

Ред. 
број Назив Јед. 

мере Осн. цена ПДВ 18% Укупно

1 Накнада за пијачну услугу за продају креча по тони  396,61 71,39  468,00 
2 Продаја житарица по тони  396,61 71,39  468,00 
3 Продаја сена по бали  4,92 0,88  5,80 
4 Продаја сламе по бали  4,92 0,88  5,80 
5 За продају резане грађе – по m3  400,85 72,15  473,00 
6 За улазак кола са огревним дрветом по m3  98,31 17,69  116,00 
7 За улазак на Сточну пијацу:     
 коњи, краве, јунад, по грлу  183,90 33,10  217,00 
 телад, ждребад, по грлу  109,32 19,68  129,00 
 свиње, овце, козе, по комаду  100,85 18,15  119,00 
 прасад, јагњад – по комаду 45,76 8,24  54,00 
 живина – по комаду  26,27 4,73  31,00 
8 Накнада за мерење пијачним вагама     
 за крупну стоку и коње – по грлу 91,53 16,47  108,00 
 за једно теле и ждребе – по грлу  72,88 13,12  86,00 
 за једну свињу, козу, овцу – по грлу 72,88 13,12  86,00 
 за једно прасе, јагње  45,76 8,24  54,00 
 употреба колске ваге по тони 91,53 16,47  108,00 
 мерење на ваги по једном мерењу  45,76 8,24  54,00 
9 Улазак возила и кола (без робе)     
 за једно путничко возило  49,15 8,85  58,00 
 за једно запрежно возило – трактор 49,15 8,85  58,00 
 камион и трактор са приколицом (до 2 тоне)  77,97 14,03  92,00 
 камион са приколицом (преко 2 тоне)  98,31 17,69  116,00 
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Ред. 
број Назив Јед. 

мере Осн. цена ПДВ 18% Укупно

10 Коришћење простора за угоститељске услуге по m2 (дневно) – покретни 
објекти суботом  150,00 27,00  177,00 

11 Коришћење простора за угоститељске услуге по m2 (дневно) – покретни 
објекти суботом (са резервацијом)  77,97 14,03  92,00 

12 Коришћење терена на Сточној пијаци по m2 69,49 12,51  82,00 
13 Коришћење тезге на Сточној пијаци (месечно)  700,00 126,00  826,00 
14 Продаја кауча – по комаду 98,31 17,69  116,00 

 Остале услуге, ван овог ценовника, које се у пракси појаве регулишу се 
међусобним уговором.     

ЦЕНОВНИК
ПОГРЕБНИХ УСЛУГА

Ред. 
број Назив Јед. 

мере Осн. цена ПДВ 8% Укупно

1 Превоз Обреновац – локал (до 20 km)  1.470,37 117,63 1.588,00
2 Превоз Обреновац – Београд – Обреновац  3.311,11 264,89 3.576,00
3 Превоз ван Обреновца по км једном правцу  28,70 2,30 31,00
4 Смештај умрлог у сандук (по позиву у стану покојника)  444,45 35,55 480,00
5 Облачење покојника  1.379,63 110,37 1.490,00
6 Утовар и истовар покојника  768,52 61,48 830,00
7 Коришћење сале на Новом гробљу за скупове по сату  3.564,81 285,19 3.850,00
8 Озвучење капеле (микрофон и посмртни марш)  625,00 50,00 675,00
9 Коришћење капеле (опело за сахрану на другом гробљу)  625,00 50,00 675,00

10 Коришћење мртвачнице (на дан по једној сахрани)  476,85 38,15 515,00
11 Коришћење расхладне коморе за дан  1.481,48 118,52 1.600,00
12 Редовна сахрана у гробно место  6.633,33 530,67 7.164,00
13 Сахрана у гробно место – продубљено и проширено копање  8.292,59 663,41 8.956,00
14 Сахрањивање у гробницу  9.122,22 729,78 9.852,00
15 Дизање плоче     
 – бетонске  3.622,22 289,78 3.912,00
 – мермерне  5.691,67 455,33 6.147,00

16 Закупнина гробног места за 5 година за умрлог  1.532,41 122,59 1.655,00
17 Закупнина – резервација гробног места за 5 година за живота  4.906,48 392,52 5.299,00
18 Закупнина за гробницу за 5 година (2 до 4 места)  7.799,07 623,93 8.423,00
19 Закупнина за гробницу за 5 година (5 до 9 места)  10.399,07 831,93 11.231,00
20 Закуп гробних места по 1 години (протекло време и након 5 година)     
 a) за умрло лице по 1 години  305,56 24,44 330,00
 б) за живог закупца по 1 години  980,56 78,44 1.059,00
 в) за гробницу по 1 години (2–4 особе)  1.559,26 124,74 1.684,00
 г) за гробницу по 1 години (6–9 особа)  2.078,70 166,30 2.245,00

21 Одобрење – давање сагласности за извођење грађевинских радова – по 
објекту (подразумева коришћење воде – електричне енергије)  1.096,30 87,70 1.184,00

22 Одобрење за место и за израду гробнице (подразумева коришћење воде 
– електричне енергије)  3.290,74 263,26 3.554,00

23 Годишње одржавање гробног места (регулише се међусобним уговором у 
складу са Одлуком о уређивању, одржавању гробља и сахрањивању, члан 10)  2.222,22 177,78 2.400,00

24 Одобрење за вршење ексхумације и надзор гробног места – преко 
5 година од дана сахране  12.962,96 1.037,04 14.000,00

25 Одобрење за вршење ексхумације и надзор гробног места – до 5 година 
од дана сахране  17.129,63 1.370,39 18.500,00
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ЦЕНОВНИК
ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ГРОБЉУ

Ред. 
број Назив Јед. 

мере Осн. цена ПДВ 8% Укупно

1 Израда бетонског опсега за једну особу  10.204,63 816,37 11.021,00
2 Израда бетонског опсега за једну особу са терацом са горње стране  11.798,15 943,85 12.742,00
3 Израда бетонског опсега за једну особу са терацом са горње стране 

а са спољне прани кулир  13.553,70 1.084,30 14.638,00
4 Израда бетонског опсега за две особе  15.944,45 1.275,55 17.220,00
5 Израда бетонског опсега за три особе  19.623,15 1.569,85 21.193,00
6 Израда бетонског опсега за две особе са терацом са горње стране  16.900,93 1.352,07 18.253,00
7 Израда бетонског опсега за две особе са терацом са горње стране а са 

спољне прани кулир  20.725,00 1.658,00 22.383,00
8 Израда бетонске надгробне плоче за једну особу  6.623,15 529,85 7.153,00
9 Израда бетонске надгробне плоче за једну особу са терацом  10.204,63 816,37 11.021,00

10 Породичне гробнице (до 4 места) 2,5 Х 2,1 Х 1,8 m  83.333,33 6.666,67 90.000,00
11 Породичне гробнице (5–9 места) 3 Х 3 Х 2,5 m  160.000,01 12.799,99 172.800,00

ЦЕНОВНИК
НАКНАДА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗАНАТСКИХ РАДОВА У КРУГУ ГРОБЉА ОД СТРАНЕ ЗАНАТСКИХ РАДЊИ 

Ред. 
број Назив Јед. 

мере Осн. цена ПДВ 8% Укупно

1 За монтажу споменика  2.069,44 165,56 2.235,00
2 За израду облоге (спољне)  2.587,04 206,96 2.794,00
3 За израду опсега  1.437,04 114,96 1.552,00
4 За реконструкцију гробнице  3.302,78 264,22 3.567,00
5 За реконструкцију гробног места  1.101,85 88,15 1.190,00
6 Накнада за монтажу по објекту / гробно место  1.761,11 140,89 1.902,00
7 За израду облоге (унутрашње)  2.644,44 211,56 2.856,00

Цене ЈКП „Погребне услуге” Београд, „Службени лист града Београда” број 38/04

ЦЕНОВНИК 
ОСТАЛИХ УСЛУГА

Ред. 
број Назив Јед. 

мере Осн. цена ПДВ 18% Укупно

 Услуге рада и техничких средстава (дин/час)     
1 Рад НК радника час 189,58 34,12 223,71
2 Рад ПК радника час 260,67 46,92 307,59
3 Рад КВ/ССС радника час 331,77 59,72 391,48
4 Рад ВКВ радника час 379,16 68,25 447,40
5 Рад ВСС/ВС радника час 744,15 133,95 878,10
6 Рад мини ровокопача час 2.369,74 426,55 2.796,29
7 Рад FAP-a кипера – 7 t час 2.962,17 533,19 3.495,36
8 Рад TAM 1,7 t и путара 1,5 t час 2.369,74 426,55 2.796,29
9 Употреба ПИК – АП-а по интервенцији  502,06 90,37 592,43

10 Ангажoвање трактора час 1.104,54 198,82 1.303,35
11 Изнајмљивање грајфера (физичка лица) час 2.700,00 486,00 3.186,00
12 Изнајмљивање грајфера (правна лица) час 3.780,00 680,40 4.460,40
13 Изнајмљивање заштитних оградица ком 600,00 108,00 708,00
14 Изнајмљивање грајфера (правна лица) по дану дан 13.250,00 2.285,00 15.670,00
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Ред. 
број Назив Јед. 

мере Осн. цена ПДВ 8% Укупно

 Услуге рада и техничких средстава (дин/тури)     
13 Извлачење фекалија + 80,00 дин/km  3.291,30 263,30 3.554,60
14 Извлачење фекалија за фирме – предузећа + 80,00 дин/km  5.485,50 438,84 5.924,34
15 Изливање фекалија у спремиште m3 388,52 31,08 419,60
16 Изношење смећа аутоподизачем за правна лица     
 Обреновац до 5 km  5.740,74 459,26 6.200,00
 од 5 до 10 km  6.203,70 496,30 6.700,00
 од 11 до 15 km  6.666,66 533,34 7.200,00
 од 16 до 25 km  7.129,63 570,37 7.700,00

17 Изношење смећа аутоподизачем за физичка лица за период до 48 сати     
 Обреновац до 5 km  3.333,33 266,67 3.600,00
 од 5 до 10 km  3.611,11 288,89 3.900,00
 од 11 до 15 km  3.888,89 311,11 4.200,00
 од 16 до 25 km  4.166,67 333,33 4.500,00

18 Лежарина за контејнер од 5 m3 после 48 сати по дану  231,48 18,52 250,00
19 Лежарина за контејнер од 5 m3 на месечном нивоу  3.518,52 281,48 3.800,00
20 Лежарина за контејнер од 5 m3 на годишњем нивоу  35.185,18 2.814,82 38.000,00
21 Пражњење контејнера 1,1 m3 по позиву (до 5 km)  874,75 69,98 944,73
22 Пражњење контејнера 1,1 m3 по позиву (од 5–10 km)  1.312,12 104,97 1.417,09
23 Пражњење контејнера 1,1 m3 по позиву (од 11–15 km)  1.519,30 121,54 1.640,84
24 Пражњење контејнера 1,1 m3 по позиву (од 16–25 km)  1.749,50 139,96 1.889,46
25 Депоновање смећа за правна лица до 3,5 тона тура 329,13 26,33 355,46
26 Депоновање смећа за правна лица од 3,5 до 7 тона тура 548,55 43,88 592,43
27 Депоновање смећа за правна лица од 7 до 10 тона тура 767,97 61,44 829,41
28 Депоновање смећа за правна лица преко 10 тона тура 1.097,10 87,77 1.184,87
29 Депоновање грађевинског отпада (земља, шут и остало) m3/t 258,99 20,72 279,71
30 Депоновање кланичног отпада m3 2.962,17 236,97 3.199,14
31 Депоновање медицинског отпада m3 3.317,63 265,41 3.583,04
32 Депоновање не опасног отпада тура 3.850,00 308,00 4.158,00

Ред. 
број Назив Јед. 

мере Осн. цена ПДВ 18% Укупно

 Коришћење полигона за ауто школе     
1 Месечна надокнада по школском месту     
 – за „В” категорију  6.138,59 1.104,95 7.243,54
 – за „В” и „С” категорију  7.673,24 1.381,18 9.054,42

ЦЕНОВНИК
УСЛУГА ГРАДСКОГ ЈАВНОГ КУПАТИЛА У ОБРЕНОВЦУ

Ред. 
број Назив Јед. 

мере Осн. цена ПДВ 18% Укупно

1 Коришћење бањског купатила по 1. купању  244,92 44,08 289,00

ЦЕНОВНИК
УСЛУГА НА ДАНЕ ВАШАРА

Ред. 
број Назив Јед. 

мере Осн. цена ПДВ 18% Укупно

1. ЗАНАТСКИ ПРОИЗВОДИ И МЕХАНИЗАЦИЈА, место 28 m2 – Зона 1     
1.1. Са резервацијом место 1.357,63 244,37 1.602,00
1.2. Без резервације место 2.168,65 390,35 2.559,00
1.3. Резервација на годишњем нивоу место 4.850,85 873,15 5.724,00
2. ЗАНАТСКИ ПРОИЗВОДИ И МЕХАНИЗАЦИЈА, место 14 m2 – Зона 1     

2.1. Са резервацијом место 677,12 121,88 799,00
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Ред. 
број Назив Јед. 

мере Осн. цена ПДВ 18% Укупно

2.2. Без резервације место 1.083,90 195,10 1.279,00
2.3. Резервација на годишњем нивоу место 2.425,42 436,58 2.862,00
3. ПРОДАЈА НА ТЕЗГАМА, 2 m2 – Зона 1     

3.1. Са резервацијом место 1.299,15 233,85 1.533,00
3.2. Без резервације место 969,49 174,51 1.144,00
3.3. Резервација на годишњем нивоу место 4.850,85 873,15 5.724,00

4. ПОЉОПРИВРЕДНА МЕХАНИЗАЦИЈА, УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА, 
место 28 m2 – Зона 2     

4.1. Са резервацијом место 1.161,86 209,14 1.371,00
4.2. Без резервације место 1.939,83 349,17 2.289,00
4.3. Резервација на годишњем нивоу место 4.850,85 873,15 5.724,00

5. ПОЉОПРИВРЕДНА МЕХАНИЗАЦИЈА, УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА, 
место 14 m2 – Зона 2    

5.1. Са резервацијом место 581,36 104,64 686,00
5.2. Без резервације место 969,49 174,51 1.144,00
5.3. Резервација на годишњем нивоу место 2.425,42 436,58 2.862,00

6. ПОЉОПРИВРЕДНА МЕХАНИЗАЦИЈА, УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА, 
место 17,5 m2 – Зона 3    

6.1. Са резервацијом место 823,73 148,27 972,00
6.2. Без резервације место 1.354,24 243,76 1.598,00
6.3. Резервација на годишњем нивоу место 2.910,17 523,83 3.434,00

7. РУЧНА ПОЉОПРИВРЕДНА МЕХАНИЗАЦИЈА, УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА, 
место 6 m2 – Зона 4     

7.1. Са резервацијом место 290,68 52,32 343,00
7.2. Без резервације место 461,86 83,14 545,00
7.3. Резервација на годишњем нивоу место 969,49 174,51 1.144,00

8. ПРОДАЈА ЖИТАРИЦА, КРЕЧА, РЕЗАНЕ ГРАЂЕ, СЕНА, ОГРЕВА, 
СЛАМЕ и САДНИЦА из камиона до 3 t – Зона 1     

8.1. Са резервацијом место 969,49 174,51 1.144,00
8.2. Без резервације место 1.738,98 313,02 2.052,00
8.3. Резервација на годишњем нивоу место 3.880,51 698,49 4.579,00

9. ПРОДАЈА ЖИТАРИЦА, КРЕЧА, РЕЗАНЕ ГРАЂЕ, СЕНА, ОГРЕВА, 
СЛАМЕ и САДНИЦА из камиона преко 3 t – Зона 1    

9.1. Са резервацијом место 1.354,24 243,76 1.598,00
9.2. Без резервације место 2.168,65 390,35 2.559,00
9.3. Резервација на годишњем нивоу место 4.850,85 873,15 5.724,00
10. Мерење на колској ваги  191,53 34,47 226,00
11. Улазак возила без робе са паркирањем     

11.1. Путничко возило ком 76,27 13,73 90,00
11.2. Трактор, запрежно возило ком 76,27 13,73 90,00
11.3. Трактор са приколицом, камиона до 2 t ком 95,76 17,24 113,00
11.4. Камион без приколице преко 2 t ком 144,92 26,08 171,00
11.5. Камион са приколицом ком 191,53 34,47 226,00
12. Угоститељски објекти     

12.1. Угоститељски објекти са резервацијом m2 76,27 13,73 90,00
12.2. Угоститељски објекти без резервације m2 144,92 26,08 171,00
12.3. Резервација за угоститељски објекат на годишњем нивоу до 50 m2 место 5.820,34 1.047,66 6.868,00
12.4. Резервација за угоститељски објекат на годишњем нивоу преко 50 m2 место 9.701,70 1.746,30 11.448,00

У Обреновцу, априла 2010. године
Председник

Славица Глишић, с. р.
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Председник градске општине Обреновац, дана 29. апри-
ла 2010. године, по прибављеном мишљењу Већа са седнице 
одржане 29. априла 2010. године, на основу члана 23. Зако-
на 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 гла-
сник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05), члана 21. став 1. 
Одлуке о оснивању ЈКП „Водовод и канализација” из Обре-
новца („Службени лист града Београда”, број 26/06), члана 
52. Статута градске општине Обреновац („Службени лист 
града Београда”, бр. 44/08 и 4/10) поступајући по захтеву 
ЈКП „Водовод и канализација’’ Обреновац бр. 2014 од 23. 
априла 2010. године – за давање сагласности на Одлуку Уп-
равног одбора о измени Ценовника основних комуналних 
производа и услуга које плаћају непосредни корисници УО 
број 27-2/2010 од 23. априла 2010. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДО-

ВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ОБРЕНОВАЦ О ИЗМЕНИ 
ЦЕНОВНИКА ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРОИЗВО-

ДА И УСЛУГА КОЈЕ ПЛАЋАЈУ НЕПОСРЕДНИ 
КОРИСНИЦИ 

1. Даје се саглaсност на Одлуку Управног одбора ЈКП 
„Водовод и канализација’’ Обреновац УО бр. 27-2/2010 од 
23. априла 2010. године о измени Ценовника основних ко-
муналних производа и услуга које плаћају непосредни ко-
рисници.

2. Одлука Управног одбора из тачке 1. овог решења на 
које се даје сагласност примењиваће се од 1. маја 2010. 
године.

3. О промени цена комуналних производа и услуга на 
основу Одлуке из тачке I овог Решења ЈКП „Водовод и ка-
нализација’’ Обреновац обавестиће Градски секретаријат за 
привреду – Управу за цене и надлежна министарства РС.

4. Ово решење са одлуком на коју се даје сагласност обја-
вити у „Службеном листу града Београда”.

Председник градске општине Обреновац
VI-03 број 020-1/21, 29. априла 2010. године

Председник
Жељко Јоветић, с. р.

На основу члана 23. Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник РС”, бр. 16/97, 42/98), а у вези са чла-
ном 26. Статута ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац 
УО бр.1-1/2006 од 14. децембра 2006. године, Управни одбор 
ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац на 27. седници 
која је одржана 23. априла 2010. године, донео је следећу

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ЦЕНОВНИКА ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ 
ПРОИЗВОДА И УСЛУГА КОЈЕ ПЛАЋАЈУ НЕПОСРЕДНИ 

КОРИСНИЦИ

Доноси се измена Ценовника основних комуналних 
производа и услуга („Службени лист града Београда”, број 
5/10) које плаћају остали корисници у делу који се односи 
на испоруку воде за остале кориснике, смањењем гранич-
них количина потрошње воде за ове кориснике у односу на 

досадашње, тако што се у Ценовнику у тачки 1. поглавље 
„испорука воде”, ставу четири „остали корисници”, код али-
неја један, два и три мењају граничне потрошње на следећи 
начин:

„– са потрошњом до 5.000 m3”, потрошња се смањује и 
гласи „са потрошњом до 4.000m3”;

„– са потрошњом од 5.000 m3 – 10.000 m3”, потрошња се 
смањује и гласи „са потрошњом од 4.000 m3 – 7.000 m3” и 

„– са потрошњом преко 10.000 m3”, потрошња се смањује 
и гласи „са потрошњом преко 7.000m3”.

Цене које се односе на остале кориснике за смањене ко-
личине потрошње воде на начин наведен у претходном ста-
ву ове одлуке остају непромењене.

Измењени ценовник на основу ове одлуке ће се при-
мењивати по добијању сагласности од оснивача.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”. 

Управни одбор ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац
УО број 27-2/2010, 23. априла 2010. године

 Председник
Драган Остојић, с. р.

ИЗМЕНA ЦЕНОВНИКA

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ОБРЕНОВАЦ 
ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

КОЈЕ ПЛАЋАЈУ НЕПОСРЕДНИ КОРИСНИЦИ

Р. 
бр. Назив Јед. 

мере

Април 2010. год.

Основна 
цена

ПДВ 
8% Укупно

1

Испорука воде     
За домаћинства m3 32,08 2,57 34,65
За пословни простор m3 96,61 7,73 104,34
За установе: Корисници чији је 
оснивач ГО Обреновац, установа за 
МНРО и црквени објекти на тери-
торији општине Обреновац

m3 39,96 3,20 43,16

За остале кориснике     
– са потрошњом до 4.000 m3 106,57 8,53 115,10
– са потрошњом од 4.000 – 7.000 m3 159,84 12,79 172,63
– са потрошњом преко 7.000 m3 266,41 21,31 287,72

2.

Kанализацијa     
За домаћинства m3 8,15 0,65 8,80
За пословни простор m3 27,93 2,23 30,16
За установе: Корисници чији је 
оснивач ГО Обреновац, установа за 
МНРО и црквени 
објекти на територији општине 
Обреновац m3 9,84 0,79 10,63

За остале кориснике m3 34,92 2,79 37,71

3. Корисници ЈКП „Обреновац” из Обреновца и ЈКП „Топловод” плаћају 
услуге испоруке воде по цени за установе.

4

Умањује се цена основне комуналне услуге (испорука воде) за до-
маћинства са канализацијом за цену услуге канализације и 20% од 
цене испоруке воде за домаћинства, а за домаћинства без канализа-
ције за 20% од цене испруке воде под условом неисправности кућне 
водоводне инсталације корисника (инсталације иза водомера) и да су 
корисници измирили све своје претходне обавезе.

5

Умањује се цена основне комуналне услуге (испорука воде) и канали-
зације 5% од основне цене, за кориснике који су услуге платили у року 
доспећа (до 25. у месецу за претходни месец), почев од испостављеног 
рачуна за V месец 2007. године.



14. мај 2010. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 15 – 41

Р. 
бр. Назив Јед. 

мере

Април 2010. год.

Основна 
цена

ПДВ 
8% Укупно

6 

Корисницима основних комуналних услуга који нису своје услуге из-
мирили у року доспећа (25. у месецу за претходни месец), зарачуна-
ваће се затезна камата од 26. у месецу за претходни месец и исказиваће 
се као посебна ставка, почев од испостављеног рачуна за V месец 2007. 
године.

7

Корисници који остварују право на попуст – субвенције по осно-
ву увођења интервентних мера за заштиту најугроженијих грађана 
општине Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 5/05, 18/05, 
1/06 и 15/06) остварују право на попуст под условом да до 25. у месецу 
измире, то јест уплате повлашћену цену за комуналне услуге за прет-
ходни месец, почев од испостављеног рачуна за V месец 2007. године.

Директор
Ненад Радојевић, с. р.

Председник градске општине Обреновац, 29. априла 2010. 
године, на основу члана 52. Статута градске општине Обре-
новац („Службени лист града Београда”, бр. 44/08 и 4/10) и 
члана 34. став 3. Одлуке о Управи градске општине Обрено-
вац („Службени лист града Београда”, бр. 48/08, 3/09, 25/09 и 
4/10), по прибављеном мишљењу Већа градске општине Об-
реновац са седнице одржане 29. априла 2010. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ РАСПОРЕДА РАДНОГ ВРЕМЕНА У 

УПРАВИ И ЈАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

1. Радно време у Управи и Јавном правобранилаштву 
градске општине Обреновац у оквиру 40-часовне петодневне 
радне недеље почиње у 07.30, а завршава се у 15.30 часова.

Изузетно, од распореда радног времена утврђеног у пре-
тходном ставу, утврђују се следећи изузеци:

– за запослене у месним заједницама образованим за те-
риторију градске општине Обреновац, радно време почиње 
у 07.00 а завршава се у 15.00 часова и

– за запослене у општој управи, на пословима писарни-
це и на пословима овере четрдесеточасовно радно време у 
дневном трајању од осам сати прерасподељује се у времену 
од 07.30 до 19.30 часова у радне дане, коју прерасподелу рад-
ног времена ће за сваког конкретног извршиоца одредити 
начелник Управе градске општине, на предлог руководиоца 
организационе јединице. 

2. Запослени на које се односи радно време из тачке 1. 
став 1. овог решења у току дневног рада користиће право 
на одмор у трајању од 30 минута у времену од 9.00 до 9.30 
часова, а запослени наведени у тачки 1. став 2. ово право 
користиће сходно распореду свог радног времена.

3. Даном ступања на снагу овог решења престаје да важи 
Решење Извршног одбора Скупштине општине Обрено-
вац о утврђивању распореда радног времена у Општинској 
управи општине Обреновац и јавном правобранилаштву 
општине Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 
3/01, 7/01 и 9/02).

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

Председник градске општине Обреновац
VI-03 број 020-1/23, 29. априла 2010. године

Председник 
Жељко Јоветић, с. р.

Председник градске општине Обреновац, 29. априла 2010. 
године, на основу члана 52. Статута градске општине Обре-
новац („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’’ Обре-
новац („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 29. априла 2010. године, донео је 

ЗА КЉУЧА К
О ИЗМЕНИ ЗАКЉУЧКА О УВОЂЕЊУ ИНТЕРВЕНТНЕ 

МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ НАЈУГРОЖЕНИЈИХ ГРАЂАНА 
У ОПШТИНИ ОБРЕНОВАЦ

I. У Закључку о увођењу интервентне мере за заштиту најуг-
роженијих 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, 1/10 и VI-03 број 
020-1/17 од 31. марта 2010. године) врше се следеће измене:

– у тачки 1. а. ставу 2. речи „уговор о подстанарском од-
носу” замењују се речима „уговор о закупу”,

– тачка 3. а. мења се и гласи: 
„Ревизију корисника интервентних мера по овом закључ-

ку извршиће Центар за социјални рад – Одељење Обрено-
вац и Одсек за борачко-инвалидску заштиту, избеглице и 
друштвене делатности Управе градске општине Обреновац 
до краја јуна 2010. године и ревидиране спискове доставиће 
комуналним предузећима која обезбеђују субвенције.

Корисници интервентних мера су у обавези да носиоци-
ма ревизије доставе потребну документацију, и то Центру 
за социјални рад – Одељењу Обреновац:

1. потврде о тромесечном просеку примања свих запосле-
них 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 фи-
зичких лица за 2009. годину;

5. оверену изјаву да не поседује другу непокретну имо-
вину на територији градске општине Обреновац (уколико 
корисник поседује више стамбених јединица на територији 
градске општине, субвенција се може користити за само 
једну стамбену јединицу), а Одсеку за борачко-инвалидску 
заштиту, избеглице и друштвене делатности:

1. копију личне карте;
2. копије рачуна за комуналне производе и услуге за које 

се тражи субвенција;
3. копију решења Републичког фонда за пензијско и ин-

валидско осигурање о посебном стажу (и оригинал решења 
на увид).”

II. У свему осталом Закључак о увођењу интервентне 
мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обре-
новац остаје непромењен.

III. Овај закључак објавити у „Службеном листу града 
Београда”.

Председник градске општине Обреновац
VI-03 број 020-1/22, 29. априла 2010. године 

Председник
Жељко Јоветић, с. р.
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На основу Закључака Извршног одбора града Београда 
број 346-1404/04 од 14. априла 2004; Уговора 10792 од 18. де-
цембра 2009. године и члана 33. Статута Градског саобраћај-
ног предузећа „Београд”; предлога Дирекције за јавни пре-
воз IV-08 број 346.6-107/2010 од 8. фебруара 2010. године и 
Закључака градоначелника града Београда број 34-1451/10-
Г од 5. маја 2010. године, Управни одбор ГСП „Београд” је 
на 20. седници, одржаној 14. маја 2010. године, донео

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И 

ОБАВЕЗАМА КОРИСНИКА ПРЕВОЗА У ВОЗИЛИМА 
ЈАВНОГ ГРАДСКОГ ПРЕВОЗА НА СВИМ ЛИНИЈАМА 
У ИНТЕГРИСАНОМ ТАРИФНОМ СИСТЕМУ НА ПОД-

РУЧЈУ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
У Одлуци о правима и обавезама корисника превоза у 

возилима јавног градског превоза на свим линијама у ин-
тегрисаном тарифном систему на подручју града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 15/06, 24/06, 8/08, 6/09 
и 2/10) члан 5. став 2. тачка под Б) мења се и гласи:

„Б) Право на бесплатан превоз, уз одговарајућу ИТС 
легитимацију, остварују лица под условом да су стално 
настањена на територији града Београда или у насељима 
кроз која пролазе линије ИТС-а, уколико овом одлуком није 
другачије одређено, и то: 

1. сва лица старија од 65 година;
2. ратни војни инвалиди и мирнодопски војни инвалиди 

са 50–100% инвалидитета;
3. цивилни инвалиди рата са 50–100% телесног 

оштећења;
4. инвалиди рада услед последице несреће на послу и 

професионалног обољења са 70–100% телесног оштећења;
5. слепа лица и њихов пратилац;
6. инвалидна лица која примају стални додатак за туђу 

негу и помоћ;
7. лица оболела од дечије парализе и плегије;
8. лица оболела од мишићне дистрофије и хемофилије;
9. лица оболела од мултиплекс склерозе и аутизма;
10. лица умерено, тешко и вишеструко ометена у раз-

воју.
Лица из става 1. овог члана оставарују право на беспла-

тан превоз под условима прописаним овом одлуком.

Члан 2.
У члану 5 а. став 1. брише се тачка 4.

Члан 3.
У члану 13 а. став 1. брише се алинеја 4.

Члан 4.
Члан 9. мења се и гласи:
„Право на коришћење претплатне легитимације са од-

говарајућом маркицом за превоз са попустом (повлашћене 
категорије путника), остварују лица под условом да су стал-
но настањена на територији града Београда или у насељима 
кроз која пролазе линије ИТС-а, уколико овом одлуком није 
другачије одређено, и то: 

1. ученици основних школа који нису старији од 17 го-
дина и специјалних основних школа уколико нису старији 
од 19 година, 

2. ученици средњих школа уколико нису старији од 21 
годину, 

3. студентни високошколских установа који нису ста-
рији од 30 година, 

4. ратни војни инвалиди и мирнодопски војни инвалиди 
са 20–40% инвалидности, 

5. инвалиди рада услед последица несреће на послу и 
професионалних обољења са 50–60% телесног оштећења, 

6. инвалиди рада услед последица болести са 100% инва-
лидности, 

7. цивилни инвалиди рата са 20–40% телесног 
оштећења, 

8. трајно неспособна лица за рад и привређивање, 
9. дијализирана и трансплатирана лица, 
10. ментално ретардирана лица, 
11. чланови домаћинства, корисници материјалног обез-

беђења породице (МОП), под условом да ово право нису 
остварили по неком другом основу, 

12. сви лични пензионери, 
13. породични пензионери, 
14. жене од 60 до 65 година старости, 
15. незапослена лица која су на евиденцији код Нацио-

налне службе за запошљавање, 
16. избеглице и интерно расељена лица. 
Претплатне легитимације корисницима из става 1. тач. 

1, 2, 3, 15. и 16. овог члана се издају са ограниченим вре-
меном трајања најдуже до једне године. 

Одлуку о продужењу времена трајања претплатних ле-
гитимација из претходног става овог члана доноси ГСП 
„Београд” уз претходну сагласност надлежног органа ос-
нивача.”

Члан 5.
Члан 10. мења се и гласи:
„ГСП „Београд” и надлежна министарства републике и 

града, као и други надлежни органи и организације закљу-
чују уговоре којим се регулишу начин, висина и рокови ис-
плате надокнаде средстава на име разлике од цене превоза 
повлашћених категорија до цене претплатних маркица за 
запослене, и то:

а) Секретаријат за образовање града Београда, за катего-
рију означену под 1,

б) Министарство просвете Републике Србије, за катего-
рије под 2. и 3,

в) Секретаријат за социјалну заштиту града Београда, за 
категорије под: 4, 5, 6, 7, 9, 10. и 11,

г) Фонд пензијског и инвалидског осигурања Републике 
Србије, за категорије под: 8, 12. и 13,

д) Комесаријат за избеглице за категорију под 16.”

Члан 6.
Члан 13. мења се и гласи:
„Корисници превоза из члана 5. под Б) ове одлуке оства-

рују право на бесплатан превоз на основу следеће докумен-
тације, којом доказују свој статус: 

– категорија под тачком 1. – фотокопија личне кар-
те (оригинал на увид), а за избеглице и интерно расељена 
лица: потврда о признавању статуса избеглице или интер-
но расељеног лица издата од надлежног органа за текућу 
годину, или избегличка легитимација (плаве боје) односно 
постојећа легитимација за интерно расељена лица, уз услов 
да имају место боравка на територији града Београда,

АКТИ ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
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– категорија под тач. 2, 3. и 4. – фотокопија личне карте 
и фотокопија решења надлежног органа о трајном инвали-
дитету и доказ да нису у радном односу (оригинал на увид),

– категорија под тачком 5. – фотокопија личне карте, 
фотокопија здравственог картона и фотокопија чланске 
карте Савеза слепих Србије или неког другог савеза или уд-
ружења слепих (оригинал на увид),

– категорије под тачком 6. – фотокопија личне карте и 
фотокопија решења надлежног органа о сталном додатку за 
туђу негу и помоћ (оригинал на увид),

– категорије под тач. 7, 8. и 9. – фотокопија личне карте, 
и фотокопија комисијског налаза надлежне здравствене ус-
танове са шифром и латинским називом болести или извод 
из здравственог картона, који мора бити заведен, потпи-
сан и оверен од стране надлежног ординирајућег лекара са 
шифром и латинским називом болести (оригинал на увид),

– категорија под тачком 10. – фотокопија личне карте и 
фотокопија решења надлежног органа о трајној неспособ-
ности за рад и привређивање (оригинал на увид)”. 

Члан 7.
Члан 14. мења се и гласи:
„Корисници превоза из члана 9. ове одлуке остварују 

право на претплатну легитимацију за превоз са попустом, 
на основу следеће документације којом доказују свој статус:

– категорије под тач. 1–3. – потврду или оверен захтев 
о похађању школе или факултета на територији града Бе-
ограда, односно уколико су уписани у школу или факултет 
у другом граду, а стално су настањени на територији града 
Београда,

– категорије под тач. 4–7. решење надлежног органа о 
трајној инвалидности,

– категорија под тачком 8. решење надлежног органа о 
трајној неспособности за рад и привређивање,

– категорије под тач. 9. и 10. потврду надлежне установе 
(комисијски налаз),

– категорија под тачком 11. решење надлежног органа 
о трајном коришћењу материјалног обезбеђења породице 
(МОП) и доказ да није у радном односу,

– категорије под тач. 12. и 13. правоснажно решење о 
пензионисању или привремено решење о пензионисању 
или потврду Републичког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање да је лице поднело захтев за остваривање права 
на пензију,

– категорија под тачком 14. фотокопија личне карте 
(оригинал на увид),

– категорије под тачком 15. фотокопија личне карте 
(оригинал на увид), a статус незапосленог лица утврђује 
ГСП на основу евиденције Националне службе за запошља-
вање о чему се уз претплатну легитимацију издаје евиден-
циони картон на период који утврђује надлежан орган ос-
нивача,

– категорија под тачком 16. потврду о признавању стату-
са избеглице или интерно расељеног лица издате од надлеж-
ног органа за текућу годину, или избегличку легитимацију 
(плаве боје), односно постојећу легитимацију за интерно 
расељена лица, уз услов да имају место боравка на терито-
рији града Београда.”

Члан 8.
После члана 25. додаје се нови члан који гласи:

„Члан 25 а.
Овлашћује се директор за финансије и инвестиције да 

утврди пречишћен текст Одлуке о правима и обавезама 
корисника превоза у возилима јавног градског превоза на 
свим линијама у интегрисаном тарифном систему на под-
ручју града Београда.”

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”.

Градско саобраћајно предузеће „Београд”
Број 4127, 14. маја 2010. године

Председник
Бојан Бован, с. р.
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Страна
Акти градских општина

ВОЖДОВАЦ
Одлука о промени Статута градске општине 

Вождовац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

ЗВЕЗДАРА
Одлука о престанку мандата одборника 

Скупштине градске општине Звездара  – – – – – – –  2
Одлука о престанку мандата одборника 

Скупштине градске општине Звездара  – – – – – – –  3
Одлука о потврђивању мандата одборнику у 

Скупштини градске општине Звездара – – – – – – –  3
Одлука о потврђивању мандата одборнику у 

Скупштини градске општине Звездара – – – – – – –  3
Одлука о неприхватању захтева Српске ради-

калне странке за утврђивање престанка мандата 
одборницима  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Одлука о изменама и допунама Статута градске 
општине Звездара  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Одлука о измени и допуни Пословника 
Скупштине градске општине Звездара  – – – – – – –  5

Одлука о Завршном рачуну буџета градске 
општине Звездара за 2009. годину– – – – – – – – – –  5

Одлука о ребалансу буџета градске општине 
Звездара за 2010. годину  – – – – – – – – – – – – – – –  13

Решење о утврђивању престанка функције члану 
Већа градске општине Звездара  – – – – – – – – – – –  19

Решење о избору члана Већа градске општине 
Звездара – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  19

ЧУКАРИЦА
Одлука о усаглашавању Статута ГО Чукарица са 

Статутом града Београда– – – – – – – – – – – – – – –  20

ЛАЗАРЕВАЦ
Одлука о промени Статута градске општине Ла-

заревац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  20
Решење о промени назива улице у Месној 

заједници „Петка”  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  21

МЛАДЕНОВАЦ
Одлука о промени Статута градске општине 

Младеновац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  22
Одлука о употреби и заштити грба и заставе 

градске општине Младеновац – – – – – – – – – – – –  23
Одлука о референдуму и грађанској иницијативи 

на територији градске општине Младеновац  – – –  25
Одлука о изменама Одлуке о јавном правобра-

нилаштву општине Младеновац  – – – – – – – – – –  26
Решење о одређивању назива новој улици у КО

Варош Младеновац– – – – – – – – – – – – – – – – – –  27

Страна
ОБРЕНОВАЦ

Одлука о потврђивању мандата одборнику 
Скупштине градске општине Обреновац– – – – – –  27

Одлука изменама и допунама Статута градске 
општине Обреновац  – – – – – – – – – – – – – – – – –  27

Одлука о првој измени Одлуке о буџету градске 
општине Обреновац за 2010. годину  – – – – – – – –  28

Одлука о приступању изради локалног акционог 
плана заштите и унапређења животне средине на 
територији градске општине Обреновац за период 
2012–2015. година  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  31

Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног пре-
дузећа „Пословни простор” Обреновац  – – – – – –  31

Решење о постављењу заменика секретара 
Скупштине градске општине Обреновац– – – – – –  32

Решење о другој измени Решења о именовању 
председника и чланова Надзорног одбора Јавног 
предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” 
у Обреновцу– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  32

Решење о првој измени Решења о именовању 
Управног одбора Јавног комуналног предузећа 
„Обреновац” из Обреновца  – – – – – – – – – – – – –  32

Решење о трећој измени Решења о именовању 
председника, заменика председника и чланова 
Управног одбора Јавног предузећа „Пословни прос-
тор” Обреновац– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  32

Решење о давању сагласности на Одлуку Управ-
ног одбора Јавног комуналног предузећа „Обрено-
вац” из Обреновца о измени Ценовника основних и
осталих комуналних производа и услуга са Одлуком 
и Ценовником– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  33

Решење о давању сагласности на Одлуку Управ-
ног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод 
и канализација” Обреновац о измени Ценовника 
услуга основних комуналних производа и услуга 
које плаћају непосредни корисници са Одлуком и
Ценовником– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  40

Решење о утврђивању распореда радног време-
на у Управи и Јавном правобранилаштву градске 
општине Обреновац  – – – – – – – – – – – – – – – – –  41

Закључак о измени Закључка о увођењу интер-
вентне мере за заштиту најугроженијих грађана у 
општини Обреновац  – – – – – – – – – – – – – – – – –  41

Акти јавних комуналних предузећа 
и других организација

Одлука о измени и допуни Одлуке о правима 
и обавезама корисника превоза у возилима јавног 
градског превоза на свим линијама у Интегрисаном 
тарифном систему на подручју града Београда  – –  42

САДРЖАЈ

„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
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