
Скупштина града Београда на седници одржаној 17. маја 
2010. године, на основу члана 29. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 72/09), 
члана 25. став 1. тачка 20. и члана 31. тачка 7. Статута града 
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), 
донела је

ОДЛУКУ 1

О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ОСНОВ-
НИХ ШКОЛА У БЕОГРАДУ

Члан 1.
У Одлуци о мрежи основних школа у Београду („Службени 

лист града Београда”, број 27/09), у табеларном приказу Број и 
просторни распоред основних школа, у делу мреже – „Основ-
не школе”, који је саставни део Одлуке врше се следеће допуне:

Под 4. – Општина Гроцка, иза последњег реда, додаје се 
нови ред и гласи:

Шифра 
школе

Седиште 
школе Назив школе Издвојено 

одељење Разредност

30.4.7 80101 Калуђерица „Милоје Васић” I–VIII

Под 11. – Општина Палилула, иза последњег реда, додаје 
се нови ред и гласи:

Шифра 
школе

Седиште 
школе Назив школе Издвојено 

одељење Разредност

30.11.14 80101 Борча „Јован Ристић” I–VIII

Члан 2.
У табеларном приказу Број и просторни распоред ос-

новних школа, у делу мреже – „Основне школе за музичко 
образовање и васпитање”, врши се следећа измена:

Под 30.13. – Општина Савски венац – 30.13.1 80103 ОШ 
„Станислав Бинички”, у колони „Издвојено одељење”, речи: 
„Булевар Михајла Пупина 12а”, замењују се речима: „ОШ „Рат-
ко Митровић” Нови Београд”.

Члан 3.
У члану 2. број: „162” замењује се бројем: „164”.

Члан 4.
Ова одлука објављује се у „Службеном листу града Београ-

да” по добијању сагласности Министарства просвете Републи-
ке Србије и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

Скупштина града Београда
Број 6-278/10-С, 17. маја 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

1 Министарство просвете дало је сагласност на овај акт 24. маја 2010. 
године под бројем 610-00-00343/2010-07.

У знак признања за исказану приврженост Београду 
и Србији и несебичан вишегодишњи лични ангажман на 
организацији бројних активности којима су народ и Влада 
Јапана помогли грађанима Београда да боље и квалитет-
није живе, као и за непроцењив допринос у развоју прија-
тељских односа између две државе, Јапана и Републике Ср-
бије, Скупштина града Београда, на седници одржаној 7. 
јуна 2010. године, на основу члана 3. Одлуке о звању почас-
ни грађанин Београда („Службени лист града Београда”, бр. 
18/06 и 42/09) и чл. 11. и 31. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ

да се његова екселенција, господин Tadashi Nagai пређашњи 
амбасадор Јапана у Републици Србији, велики хуманиста, 
уметник и пријатељ, за афирмацију и допринос развоју Бео-
града и унапређење сарадње и међусобних односа Републи-
ке Србије и Јапана прогласи за почасног грађанина Београ-
да, главног града Републике Србије.

Скупштина града Београда
Број 17-336/10-С, 7. јуна 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 7. јуна 
2010. године, на основу члана 14. став 1. тачка 7. и члана 19. 
став 1. тач. 2. и 3. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС”, број 54/09), члана 6. тачка 10. Закона о финан-
сирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 
62/06) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНА 
ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ ЈЕ НОСИЛАЦ 

ПРАВА КОРИШЋЕЊА ГРАД БЕОГРАД

Члан 1.
У Одлуци о утврђивању закупнина за пословни простор 

на коме је носилац права коришћења град Београд („Служ-
бени лист града Београда”, број 60/09), после члана 5. додаје 
се нови члан који гласи:

„Члан 5а.
Када се у непосредној близини пословног просторa из-

воде радови на изградњи и реконструкцији објеката ин-
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фраструктуре, чији је инвеститор град Београд или јавно 
предузеће чији је оснивач град Београд, због којих је за-
купцу знатно отежано или онемогућено обављање делат-
ности, за време трајања радова уговорени износ закупнине 
може се умањити до 30%.”

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 43-338/10-С, 7. јуна 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 7. 
јуна 2010. године, на основу члана 12. тачка 13. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07), чла-
на 33. став 1. Закона о јавном дугу („Службени гласник 
РС”, бр. 61/05 и 107/09) и  члана 31. тачка 15. Статута гра-
да Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 
6/10), донела је

ОДЛУКУ
О  ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА 
БЕОГРАДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ 
МОСТА ПРЕКО САВЕ, ЧУКАРИЦА – НОВИ БЕОГРАД

Члан 1.
У Одлуци о задужењу града Београда за реализацију 

Пројекта изградње моста преко Саве Чукарица – Нови Бео-
град („Службени лист града Београда”, број 9/06), у члану 1. 
после става 2. додаје се нови став који гласи:

„Град Београд ће закључити Анекс бр. 1. Уговора о зајму 
са Европском банком за обнову и развој Г бр. 4-1221/06 
од 19. јуна 2006. године којим ће се задужити за додатних 
60.000,000 (шездесет милиона) евра (Зајам А-2) чиме ће 
укупно задужење по Пројекту из става 1. овог члана изно-
сити 129.600.000 (сто двадесет девет милиона шесто хиља-
да) евра.”

Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
„Укупна вредност наведеног пројекта утврђена је у из-

носу до 182.703.000 (сто осамдесет два милиона седамсто 
три хиљаде) евра и финансираће се из:

− средстава буџета града Београда у износу од 50.103.000 
(педесет милиона сто три хиљаде) евра,

− донација Европске агенције за реконструкцију до 
3.000.000 (три милиона) евра,

− средстава зајма Европске банке за обнову и развој до 
129.600.000 (сто двадесет девет милиона шесто хиљада) 
евра”.

Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
„Износ од 129.600.000 (сто двадесет девет милиона шес-

то хиљада) евра састојаће се из:
(1) Зајма А у износу не већем од 109.600.000 (сто де-

вет милиона шесто хиљада) евра а који обезбеђује Банка и 
састоји се од:

Зајма А – 1 у износу не већем од 49.600.000 (четрдесет 
девет милиона шесто хиљада) евра,

Зајма А – 2 у износу не већем од 60.000.000 (шездесет 
милиона) евра,

(2) Зајма Б који ће обезбедити пословне банке у износу 
не већем од 20.000.000 (двадесет милиона) евра.

Захтеви за доделу транше Зајма А – 1 и Зајма Б могу се 
доставити најкасније до 31. децембра 2010. године, а Захте-
ви за доделу транше Зајма А – 2 могу се доставити најкас-
није до 31. децембра 2011. године и то у појединачним изно-
сима који нису мањи од 500.000 (петсто хиљада) евра”.

Члан 4.
У члану 4. став 1. речи: „248 Moneyline Telerate” замењују 

се речима: „EURIBOR01 на Reuters екрану”.
У истом члану после става 2. додаје се нови став који 

гласи:
„Град Београд ће зајам А-2 на последњи дан сваког ка-

матног периода платити камату на износ главнице сваке ис-
плате која није извршена током сваког каматног периода по 
стопи једнакој збиру марже до 2,80% годишње (до датума 
плаћања камате који пада на или око 21. јула 2014. године) 
односно 3,40% годишње (са почетком на датум плаћања ка-
мате који пада на или око 21. јула 2014. године) и понуђе-
не годишње стопе за депозите у еврима која се појављује на 
страни EURIBOR01 на Reuters екрану”.

Члан 5.
У члану 5. после става 2. додаје се два нова става која 

гласе:
„Град Београд прихвата обавезу плаћања провизије за 

закључење Анекса бр. 1 Уговора о зајму са Европском бан-
ком за обнову и развој Г бр. 4-1221/06 у износу од 600.000 
(шесто хиљада) евра.

Град Београд прихвата обавезу плаћања провизије за не-
искоришћени део Зајма А-2 у висини од 1%”.

Члан 6.
У члану 6. после става 1. додаје се нови став који гласи:
„Град Београд ће Зајам А-2 отплаћивати у 14 једнаких 

полугодишњих рата почев од 21. јула 2012. године”.

Члан 7.
У члану 7. после речи: „Уговору о зајму” додају се речи: 

„и Анекса бр. 1 Уговора о зајму”.

Члан 8.
У члану 8. после речи: „Уговора” додају се речи: „и Анек-

са бр. 1 Уговора о зајму”.

Члан 9.
Овлашћује се градоначелник града Београда Драган 

Ђилас, да на основу ове одлуке, у име града Београда потпи-
ше Анекс бр. 1 Уговора о зајму са Европском банком за об-
нову и развој.

Члан 10.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 4-337/10-С, 7. јуна 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 7. јуна 
2010. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09) и члана 
31. Статута града Београда („Службени лист града Београ-
да”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ФЕКАЛНОГ 
КОЛЕКТОРА ОД РАКОВИЦА СЕЛА (БУЛЕВАР ОСЛО-
БОЂЕЊА) ДО ПОСТОЈЕЋЕГ КОЛЕКТОРА У РЕСНИКУ 
И РЕГУЛАЦИЈЕ РАКОВИЧКОГ И МИЛОШЕВОГ ПОТОКА 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ И РАКОВИЦА

Члан 1.
Приступа се изради плана детаљне регулације фекал-

ног колектора од Раковица села (Булевар ослобођења) до 
постојећег колектора у Реснику и регулације Раковичког и 
Милошевог потока, градске општине Вождовац и Раковица 
(у даљем тексту: план детаљне регулације).

Члан 2.
Планом детаљне регулације створиће се услови за де-

финисање јавног интереса за потребе изградње фекалног 
колектора од Булевара ослобођења у насељу Раковица село 
до постојећег колектора у Реснику и регулацију Раковичког 
потока са ретензијом и регулацију Милошевог потока.

Члан 3.
Границом плана детаљне регулације обухваћен је део те-

риторије градских општина Вождовац и Раковица, који је 
Генералним планом Београда 2021. планиран за: становање и 
стамбено ткиво, саобраћај и саобраћајне површине (аутопут-
ска обилазница и кружни пут), јавне службе, јавни објекти и 
комплекси (манастир Раковица), комуналне делатности и ин-
фраструктурне површине (ретензија на Раковичком потоку), 
комерцијалне зоне и градски центри, привредне делатности 
и привредне зоне, зелене површине и пољопривредне повр-
шине и објекти, са везама саобраћајница и инфраструктуре 
до постојеће, односно планиране мреже, површине око 43 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације концепта, изузетно 
нацрта плана.

Члан 4.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора 
на посебне целине и зоне, намену земљишта, регулационе 
линије улица и јавних површина и грађевинске линије са 
елементима за обележавање на геодетској подлози, нивела-
ционе коте улица и јавних површина (нивелациони план), 
трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, 
комуналну и другу инфраструктуру, правила уређења и 
правила грађења по целинама и зонама, економску анализу 
и процену улагања из јавног сектора и графички део.

План детаљне регулације може по потреби да се доно-
си фазно. Концептом плана детаљне регулације утврдиће се 
целине – фазе које је могуће даље самостално плански раз-
рађивати.

План детаљне регулације представљаће плански основ 
за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и 
израду урбанистичко-техничких докумената.

Члан 5.
Израда плана детаљне регулације  поверава се ЈУП „Ур-

банистички завод Београда”, Београд, Палмотићева бр. 30, 

који је дужан да нацрт плана изради у року од 12 месеци од 
дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 6.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће 

град Београд преко Дирекције за грађевинско земљиште и 
изградњу Београда, Београд, Његошева бр. 84.

Члан 7.
За потребе израде плана детаљне регулације приступа се 

изради стратешке процене утицаја планираних намена на 
животну средину.

Члан 8.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине града Београда. Подаци о 
начину излагања нацрта плана на јавни увид и трајању ја-
вног увида, огласиће се у дневним средствима информи-
сања и у информативним гласилима градских општина 
Вождовац и Раковица.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на миш-
љење градским општинама Вождовац и Раковица.

Члан 9.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику 
који ће се по овери чувати код Скупштине града Београда 
као доносиоца плана, Секретаријата за урбанизам и грађе-
винске послове и Републичког геодетског завода и један 
примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Ми-
нистарства животне средине и просторног планирања и се-
дам примерака копија у аналогном и дигиталном облику за 
потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове 
и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београ-
да (по две копије) и ЈУП „Урбанистички завод Београда” и 
градских општина Вождовац и Раковица (по једна копија).

Члан 10.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана де-

таљне регулације огласиће се у средствима дневног инфо-
рмисања и у информативним гласилима градских општина 
Вождовац и Раковица.

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-345/10-С, 7. јуна 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 7. јуна 
2010. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09) и члана 
31. Статута града Београда („Службени лист града Београ-
да”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА 

БОТАНИЧКЕ БАШТЕ „ЈЕВРЕМОВАЦ”
Члан 1.

Приступа се изради плана детаљне регулације компле-
кса Ботаничке баште „Јевремовац”, градска општина Стари 
град (у даљем тексту: план детаљне регулације).
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Члан 2.
Циљ израде плана детаљне регулације је усклађивање 

урбанистичке документације са потребама развоја природ-
ног и културног добра Ботаничка башта „Јевремовац” и Би-
олошког факултета, у складу са одредбама Генералног плана 
Београда 2021. године („Службени лист града Београда”, бр. 
27/03, 25/05, 34/07 и 63/09).

Члан 3.
Границом плана детаљне регулације обухваћен је део те-

риторије градске општине Стари град,  комплекс Ботаничке 
баште „Јевремовац” на к. п. 2554/1 КО Стари град, са веза-
ма саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно 
планиране мреже, површине око 5 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације концепта, изузетно 
нацрта плана.

Члан 4.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на 
посебне целине и зоне, намену земљишта, регулационе ли-
није улица и јавних површина и грађевинске линије са еле-
ментима за обележавање на геодетској подлози, нивелационе 
коте улица и јавних површина (нивелациони план), трасе, ко-
ридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и 
другу инфраструктуру, правила уређења и правила грађења 
по целинама и зонама, економску анализу и процену улагања 
из јавног сектора, локације за које је предвиђена израда урба-
нистичког пројекта, композициони план и графички део.

План детаљне регулације представљаће плански основ 
за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и 
израду урбанистичко-техничких докумената.

Члан 5.
Израда плана детаљне регулације  поверава се ЈУП „Ур-

банистички завод Београда”, Београд, Палмотићева бр. 30, 
који је дужан да нацрт плана изради у року од 12 месеци од 
дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 6.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-

диће Биолошки факултет, Београд, Студентски трг бр. 16, 
преко Министарства просвете.

Члан 7.
За потребе израде плана детаљне регулације приступа се 

изради стратешке процене утицаја планираних намена  на 
животну средину.

Члан 8.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине града Београда. Подаци о 
начину излагања нацрта плана на јавни увид и трајању ја-
вног увида, огласиће се у дневним средствима информи-
сања и у информативном гласилу градске општине Стари 
град.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење градској општини Стари град.

Члан 9.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику 
који ће се по овери чувати код Скупштине града Београда 
као доносиоца плана, Секретаријата за урбанизам и грађе-

винске послове и Републичког геодетског завода и један 
примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Ми-
нистарства животне средине и просторног планирања и се-
дам примерака копија у аналогном и дигиталном облику за 
потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове 
и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(по две копије) и  ЈУП „Урбанистички завод Београда”, За-
вода за заштиту споменика културе града Београда и град-
ске општине Стари град (по једна копија).

Члан 10.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана 

детаљне регулације огласиће се у средствима дневног ин-
формисања и у информативном гласилу градске  општине 
Стари град.

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-346/10-С, 7. јуна 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 7. јуна  
2010. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09) и члана 
31. Статута града Београда („Службени лист града Београ-
да”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПРОСТОР 
ИЗМЕЂУ УЛИЦА: БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА, 
КАРАЂОРЂЕВЕ, БРАНКОВОГ МОСТА И РЕКЕ САВЕ, 

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Члан 1.
Приступа се изради плана детаљне регулације за прос-

тор између улица: Булевар војводе Бојовића, Карађорђеве, 
Бранковог моста и реке Саве, градска општина Стари град 
(у даљем тексту: план детаљне регулације).

Члан 2.
Циљ израде плана детаљне регулације је стварање план-

ског основа за унапређење урбанистичких решења датих 
Планом детаљне регулације просторне целине Косанчићев 
венац („Службени лист града Београда”, број 37/07), Планом 
детаљне регулације бициклистичке стазе од Дорћола до Аде 
Циганлије („Службени лист града Београда”, број 25/05) и 
Детаљним урбанистичким планом Калемегдана („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 6/69 и 7/89), у функцији: по-
бољшања приступачности и пешачке комуникативности и 
повезаности простора у залеђу са простором приобаља све 
до вертикалне ивице кеја; побољшања услова за неометано 
одвијање планираних функција и делатности (пешачки и 
бициклистички саобраћај и путничка пристаништа); ства-
рање услова зa нове амбијенталне вредности уз заштиту 
постојећих и афирмацију нових визура.

Члан 3.
Границом плана детаљне регулације обухваћен је део 

територије градске општине Стари град између улица: Бу-
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левар војводе Бојовића, Карађорђеве, Бранковог моста и 
реке Саве, са везама саобраћајница и инфраструктуре до 
постојеће, односно планиране мреже, површине око 12 ha 
(од чега је површина територије око 7,2 ha а површина аква-
торије око 4,8 ha).

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације концепта, изузетно 
нацрта плана.

Члан 4.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора 
на посебне целине и зоне, намену земљишта, регулационе 
линије улица и јавних површина и грађевинске линије са 
елементима за обележавање на геодетској подлози, нивела-
ционе коте улица и јавних површина (нивелациони план), 
трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, 
комуналну и другу инфраструктуру, правила уређења и 
правила грађења по целинама и зонама, економску анали-
зу и процену улагања из јавног сектора, локације за које је 
предвиђена израда урбанистичког пројекта, композициони 
план и графички део.

План детаљне регулације представљаће плански основ 
за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и 
израду урбанистичко техничких докумената.

Члан 5.
Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Урба-

нистички завод Београд”, који је дужан да нацрт плана изради 
у року од десет месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 6.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-

диће град Београд.

Члан 7.
За потребе израде плана детаљне регулације не присту-

па се изради стратешке процене утицаја планираних наме-
на на животну средину.

Члан 8.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине града Београда. Подаци о 
начину излагања нацрта плана на јавни увид и трајању ја-
вног увида, огласиће се у дневним средствима информи-
сања и у информативном гласилу градске општине Стари 
град.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење градској оптшини Стари град.

Члан 9.
Елаборат  плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као до-
носиоца плана, Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове и Републичког геодетског завода и један примерак 
оригинала у дигиталном облику за потребе Министарства 
животне средине и просторног планирања и осам приме-
рака копија у аналогном  и дигиталном облику за потребе 
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, Дирек-
ције за грађевинско земљиште и изградњу Београда (по две 
копије), ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Републичког 
завода за заштиту споменика културе, Завода за заштиту 
споменика културе града Београда и градске општине Ста-
ри град (по једна копија).

Члан 10.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана де-

таљне регулације огласиће се у средствима дневног инфо-
рмисања и у информативном гласилу градске општине Ста-
ри град.

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-347/10-С, 7. јуна 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 7. јуна 
2010. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09) и члана 
31. Статута града Београда („Службени лист града Београ-
да”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА 
ИЗМЕЂУ УЛИЦА: МИС ИРБИЈЕВЕ, ДОЛЕЊСКЕ, ДР ВЕ-
ЛИЗАРА КОСАНОВИЋА, ПЉЕВАЉСКЕ И ВОЈИСЛАВА 

ИЛИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА

Члан 1.
Приступа се изради плана детаљне регулације блока из-

међу улица: Мис Ирбијеве, Долењске, Др Велизара Косано-
вића, Пљеваљске и Војислава Илића, градска општина Звез-
дара  (у даљем тексту: план детаљне регулације).

Члан 2.
Циљ израде плана детаљне регулације је дефинисање 

јавног интереса, стварање планског основа за унапређење 
постојећих и изградњу нових садржаја на предметном 
простору, у складу са Генералним планом Београда 2021 
(„Службени лист града Београда” бр. 27/03, 25/05, 34/07 и 
63/09), обезбеђивање капацитета техничке инфраструктуре 
за постојећу и планирану изградњу, очување и побољшање 
услова животне средине.

Члан 3.
Границом плана детаљне регулације је обухваћен део 

територије Градске општине Звездара између улица: Мис 
Ирбијеве, границе Плана детаљне регулације за комплекс 
фабрике „Букуља”, у улици Велизара Косановића („Службе-
ни лист града Београда”, број 10/06) и улица: Др Велизара 
Косановића, Пљеваљске и Војислава Илића, са везама са-
обраћајница и инфрастурктуре до постојеће, односно пла-
ниране мреже, површине око 12 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације концепта, изузетно 
нацрта плана.

Члан 4.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора 
на посебне целине и зоне, намену земљишта, регулационе 
линије улица и јавних површина и грађевинске линије са 
елементима за обележавање на геодетској подлози, нивела-
ционе коте улица и јавних површина (нивелациони план), 
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трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру, правила уређења и пра-
вила грађења по целинама и зонама, економску анализу и 
процену улагања из јавног сектора, локације за које је пред-
виђена израда урбанистичког пројекта и графички део.

План детаљне регулације представљаће плански основ 
за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и 
израду урбанистичко-техничких докумената.

Члан 5.
Израда плана детаљне регулације поверава се Центру за 

планирање урбаног развоја – ЦЕП, из Београда, Захумска 
34 (у складу са Уговором бр. 126 од 15. априла 2010. годи-
не, закљученим са предузећем „Delta Real Estate” д.о.о.), који 
је дужан да нацрт плана изради у року од седам месеци од 
дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 6.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-

диће предузеће „Delta Real Estate”, д.о.о., из Београда, Ми-
лентија Поповића 7б.

Члан 7.
За потребе израде плана детаљне регулације не присту-

па се изради стратешке процене утицаја планираних наме-
на  на животну средину.

Члан 8.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине града Београда. Подаци о 
начину излагања нацрта плана на јавни увид и трајању ја-
вног увида, огласиће се у дневним средствима информисања 
и у информативном гласилу градске општине Звездара.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење градској општини Звездара.

Члан 9.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику 
који ће се по овери чувати код Скупштине града Београда 
као доносиоца плана, Секретаријата за урбанизам и грађе-
винске послове и Републичког геодетског завода и један 
примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Ми-
нистарства животне средине и просторног планирања и се-
дам примерака копија у аналогном и дигиталном облику за 
потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове 
и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(по две копије), и ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Цен-
тра за планирање урбаног развоја – ЦЕП и градске општине 
Звездара (по једна копија).

Члан 10.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана 

детаљне регулације огласиће се у средствима дневног ин-
формисања и у информативном гласилу градске општине 
Звездара.

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-348/10-С, 7. јуна 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 7. јуна 
2010. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09) и члана 
31. Статута града Београда („Службени лист града Београ-
да”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 
ИЗМЕЂУ УЛИЦА: КНЕЗА МИЛОША, ДРИНСКЕ, СА-
РАЈЕВСКЕ И ДУРМИТОРСКЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА 

САВСКИ ВЕНАЦ

Члан 1.
Приступа се изради плана детаљне регулације блока 

између улица: Кнеза Милоша, Дринске, Сарајевске и Дур-
миторске, градска општина Савски венац  (у даљем тексту: 
план детаљне регулације).

Члан 2.
Циљ израде плана детаљне регулације је преиспитивање 

постојеће планске документације Детаљног урбанистичког 
плана, комплекс између улица: Кнеза Милоша, Немањине, 
Слободана Пенезића Крцуна и Аутопута („Службени лист 
града Београда”, бр. 5/82 и 24/89) са аспекта одрживости 
планских решења и у складу са Генералним планом Београ-
да 2021 („Службени лист града Београда” бр. 27/03, 25/05, 
34/07 и 63/09), дефинисање јавног интереса и провера по-
тенцијала, ограничења и развојних приоритета подручја, 
стварање планског основа за изградњу нових садржаја на 
предметном простору, обезбеђивање капацитета техничке 
инфраструктуре за постојећу и планирану изградњу, очу-
вање и побољшање услова животне средине.

Члан 3.
Границом плана детаљне регулације је обухваћен део те-

риторије Градске општине Савски венац између улица: Кне-
за Милоша, Дринске,  Сарајевске и Дурмиторске, са везама 
саобраћајница и инфрастурктуре до постојеће, односно 
планиране мреже, површине око 3 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације концепта, изузетно 
нацрта плана.

Члан 4.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора 
на посебне целине и зоне, намену земљишта, регулационе 
линије улица и јавних површина и грађевинске линије са 
елементима за обележавање на геодетској подлози, ни-
велационе коте улица и јавних површина (нивелацио-
ни план), трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, правила 
уређења и правила грађења по целинама и зонама, еко-
номску анализу и процену улагања из јавног сектора, ло-
кације за које је предвиђена израда урбанистичког проје-
кта и графички део.

План детаљне регулације представљаће плански основ 
за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и 
израду урбанистичко-техничких докумената.

Члан 5.
Израда плана детаљне регулације поверава се Јавном 

урбанистичком предузећу „Урбанистички завод Београда”, 
Палмотићева 30, који је дужан да нацрт плана изради у року 
од 18 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.



7. јун 2010. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 19 – 7

Члан 6.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-

диће предузеће „Orchid Group”, д.о.о., из Београда, Лазаре-
вачка 1.

Члан 7.
За потребе израде плана детаљне регулације не присту-

па се изради стратешке процене утицаја планираних наме-
на  на животну средину.

Члан 8.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине града Београда. Подаци 
о начину излагања нацрта плана на јавни увид и трајању 
јавног увида, огласиће се у дневним средствима информи-
сања и у информативним гласилима градске општине Сав-
ски венац.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење градској општини Савски венац.

Члан 9.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као до-
носиоца плана, Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове и Републичког геодетског завода и један примерак 
оригинала у дигиталном облику за потребе Министарства 
животне средине и просторног планирања и шест примера-
ка копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове и Дирек-
ције за грађевинско земљиште и изградњу Београда (по две 
копије), и ЈУП „Урбанистички завод Београда” и градске 
општине Савски венац (по једна копија).

Члан 10.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана 

детаљне регулације огласиће се у средствима дневног ин-
формисања и у информативном гласилу градске општине 
Савски венац.

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-349/10-С, 7. јуна 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 7. јуна 
2010. године, на основу члана 141. став 2. Закона о здрав-
ственој заштити („Службени гласник РС”, бр. 107/05 и 
72/09 – др. закон) и члана 31. тачка 9. Статута града Бео-
града („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), 
донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА 

СТАТУТА ДОМА ЗДРАВЉА „МЛАДЕНОВАЦ”

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Статута Дома 
здравља „Младеновац”, коју је донео Управни одбор Дома 

здравља „Младеновац”, на седници одржаној 29. јануара 
2010. године.

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

Скупштина града Београда
Број 110-339/10-С, 7. јуна 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 7. јуна 
2010. године, на основу члана 141. став 2. Закона о здрав-
ственој заштити („Службени гласник РС”, бр. 107/05 и 
72/09 – др. закон) и члана 31. тачка 9. Статута града Бео-
града („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), 
донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА 
СТАТУТА ДОМА ЗДРАВЉА „ДР МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ” 

БАРАЈЕВО

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Статута 
Дома здравља „Др Милорад Влајковић” Барајево, коју је 
донео Управни одбор Дома здравља „Др Милорад Влајко-
вић” Барајево, на седници одржаној 2. марта 2010. године.

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

Скупштина града Београда
Број 110-340/10-С, 7. јуна 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 7. јуна 
2010. године, на основу члана 141. став 2. Закона о здрав-
ственој заштити („Службени гласник РС”, бр. 107/05 и 
72/09 – др. закон) и члана 31. тачка 9. Статута града Бео-
града („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), 
донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 

СТАТУТА ДОМА ЗДРАВЉА „СОПОТ”

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута 
Дома здравља „Сопот”, коју је донео Управни одбор Дома 
здравља „Сопот”, на седници одржаној 24. фебруара 2010. 
године.

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

Скупштина града Београда
Број 110-341/10-С, 7. јуна 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 7. јуна 
2010. године, на основу члана 141. став 2. Закона о здрав-
ственој заштити („Службени гласник РС”, бр. 107/05 и 
72/09 – др. закон) и члана 31. тачка 9. Статута града Бео-
града („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), 
донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА 

СТАТУТА ДОМА ЗДРАВЉА „ОБРЕНОВАЦ”

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Статута Дома 
здравља „Обреновац”, коју је донео Управни одбор Дома 
здравља „Обреновац”, на седници одржаној 22. марта 2010. 
године.

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

Скупштина града Београда
Број 110-342/10-С, 7. јуна 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 7. јуна 
2010. године, на основу члана 141. став 2. Закона о здрав-
ственој заштити („Службени гласник РС”, бр. 107/05 и 
72/09 – др. закон) и члана 31. тачка 9. Статута града Бео-
града („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), 
донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 

СТАТУТА ДОМА ЗДРАВЉА „ГРОЦКА”

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута Дома 
здравља „Гроцка”, коју је донео Управни одбор Дома здра-
вља „Гроцка”, на седници одржаној 18. марта 2010. године.

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

Скупштина града Београда
Број 110-343/10-С, 7. јуна 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 7. јуна 
2010. године, на основу члана 141. став 2. Закона о здрав-
ственој заштити („Службени гласник РС”, бр. 107/05 и 
72/09 – др. закон) и члана 31. тачка 9. Статута града Бео-
града („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), 
донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 

СТАТУТА АПОТЕКЕ „БЕОГРАД”

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута Апо-
теке „Београд”, коју је донео Управни одбор Апотеке „Бео-
град”, на седници одржаној 18. децембра 2009. године.

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

Скупштина града Београда
Број 110-344/10-С, 7. јуна 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Градоначелник града Београда, 31. маја 2010. године, на 
основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, 
бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), члана 23. Закона 
о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 
16/97 и 42/98) и члана 52. тачка 6. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ГРАДСКОМ САОБРАЋАЈ-
НОМ ПРЕДУЗЕЋУ „БЕОГРАД” НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 
И ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА НАКНАДА ПРЕВОЗА ПУТ-
НИКА У ГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ У ИНТЕГРИСАНОМ 
ТАРИФНОМ СИСТЕМУ (ИТС) НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 

БЕОГРАДА

1. Даје се сагласност Градском саобраћајном предузећу 
„Београд” на Одлуку о измени и допуни Ценовника накна-
да превоза путника у градском саобраћају у интегрисаном 
тарифном систему (ИТС) на подручју града Београда, које 
је донео Управни одбор предузећа на седници одржаној 
14. маја 2010. године, под бројем 4128.

2. Ово решење и Одлуку објавити у „Службеном листу 
града Београда”.

Градоначелник града Београда
Број 38-1721/10-Г, 31. маја 2010. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

На основу члана 42. Одлуке о јавном линијском прево-
зу путника на територији града Београда („Службени лист 
града Београда”, број 61/09), члана 33. Статута градског са-
обраћајног предузећа „Београд”, закључака градоначелника 
града Београда бр. 34-165/10-Г од 1. фебруара 2010. године, 
бр. 34-1451/10-Г од 5. маја 2010. године, и захтева Дирекције 
за јавни превоз од 4. маја 2010. године, Управни одбор преду-
зећа је на 20. седници, одржаној 14. маја 2010. године, донео

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА НАКНАДА ПРЕ-
ВОЗА ПУТНИКА У ГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ У ИНТЕ-
ГРИСАНОМ ТАРИФНОМ СИСТЕМУ (ИТС) НА ПОДРУЧЈУ 

ГРАДА БЕОГРАДА
(„Службени лист града Београда”, број 55/08)

I. У ценовнику накнада превоза путника у градском са-
обраћају у интегрисаном тарифном систему (ИТС) на подручју 
града Београда после тачке 2. додаје се тачка 2а која гласи:

„Почев од продаје маркица за месец јун 2010. године 
правна лица остварују попуст на количину купљених мар-
кица према следећем:

– 5% од 200 до 1.000 комада;
– 10% од 1.001 од 2.000 комада и
– 15% од 2.001 и више комада.”
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II. У тачки 3. цене месечних маркица за повлашћене ка-
тегорије путника мења се текст табеле „категорија корисни-
ка”, тако да гласи:
Категорија корисника
Ученици основних школа
Ученици средњих школа, студенти, пензионери, инвалиди, неза-
послени, жене 60–65 година, избеглице и интерно расељена лица

III. Тачка 4. цене доплатне карте мења се и гласи:
Доплатна карта Цена без 

ПДВ 
(динара)

Износ 
ПДВ (8%) 
(динара)

Продајна 
цена 

са ПДВ 
(динара)

Плаћена у возилу или у року од 15 
дана од дана уручења опомене

1.388,89 111,11 1.500,00

Плаћена по истеку рока од 15 дана 
од уручења опомене у возилу

2.777,78 222,22 3.000,00

IV. У тачки 5. цене издавања претплатних легитимација 
текст табеле „врста” претплатних легитимација мења се и 
гласи:
Врста
Претплатна легитимација
Легитимација за лица старија од 65 година и избеглице и интерно 
расељена лица старија од 65 година са контролном маркицом

V. Тачка II. мења се и гласи:
„– Лица старија од 65 година, са пребивалиштем на те-

риторији града Београда и избеглице и интерно расељена 
лица старија од 65 година, са местом боравка на територији 
града Београда, остварују право на бесплатну вожњу вози-
лима ГСП „Београд” (ИТС-а) уз одговарајућу легитимацију 
и контролну маркицу.”

VI. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а при-
мењиваће се по добијању сагласности надлежног органа ос-
нивача.

VII. Доношењем ове одлуке ставља се ван снаге одлука 
Управног одбора ГСП „Београд” бр. 1054 од 5. фебруара 
2010. године.

VIII. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града 
Београда”.

Управни одбор 
Градског саобраћајног предузећа „Београд”

Број 4128, 14. маја 2010. године

Председник
Бојан Бован, с. р.

Градоначелник града Београда, 4. јуна 2010. године, на 
основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, 
бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), члана 23. Закона 
о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 
16/97 и 42/98) и члана 52. Статута града Београда („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 

И ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„САВА ЦЕНТАР”

1. Даје се сагласност Јавном предузећу „Сава центар” из 
Београда, на Одлуку о измени и допуни ценовника услуга 

ЈП „Сава центар”, коју је донео Управни одбор предузећа, 
под бројем 1735/4 од 13. маја 2010. године.

2. Решење и одлуку објавити у „Службеном листу града 
Београда”, а ценовник се примењује наредног дана од дана 
објављивања.

Градоначелник града Београда
Број 38-1824/10-Г, 4. јуна 2010. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

На основу члана 16. Закона о јавним предузећима и оба-
вљању делатности од општег интереса („Службени гласник 
РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 – исправка и 123/07) и 
члана 26. став 5. алинеја 9. Статута ЈП „Сава центар” Бео-
град, Управни одбор Јавног предузећа „Сава центар” на XII 
седници одржаној 13. маја 2010. године донео је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА 

ЈП „САВА ЦЕНТАР”

1. У Ценовнику услуга ЈП „Сава центар” бр. 397/5 и 
227/05, бр. 219/11, 4196/3 и 5418 („Службени лист града Бе-
ограда”, бр. 11/07, 5/08, 14/9, 47/9 и 3/10) у члану 4. Ценов-
ника за изнајмљивање техничких средстава за коришћење 
ПТТ услуга додаје се тачка 6. и гласи:

6. Месечна ПТТ претплата 
за локале са излазом 250,00 295,00

2. У Ценовнику за изнајмљивање техничких средстава за 
коришћење ПТТ услуга у поглављу под V/3 Ценовник за из-
најмљивање техничких средстава за коришћење информа-
ционих технолигија (ИТ) – за закупце додају се тач. 12, 13, 
14, 15. и 16, и гласе:

12. Ag-Flat 4096 Kb/Sec 5.000,00 5.900,00
13. Ag-Flat 2048 Kb/Sec 4.000,00 4.720,00
14. Ag-Flat 1024 Kb/Sec 2.500,00 2.950,00
15. Ag-Flat 512 Kb/Sec 1.500,00 1.770,00
16. Ag-Flat 256 Kb/Sec 1.000,00 1.180,00

3. У Ценовнику изнајмљивања аудио-визуелне опреме и 
техничких услуга у поглављу под I Конференцијска аудио 
опрема додаје се тачка 11, а у поглављу под VIII Видео-оп-
рема додаје се тачка 13, и гласе:

I Конференцијска аудио 
опрема

 

11. Аудио-снимање на CD по скупу 3.000,00 3.540,00

VIII Видео-опрема
13. Персонални рачунар 

за видео монтажу по сату 5.000,00 5.900,00

4. У Ценовнику изнајмљивања аудио-визуелне опреме и 
техничких услуга у поглављу под VIII Видео-опрема тачка 1. 
мења се и гласи:

VIII Видео-опрема
1. Видео-пројектор 

осветљаја 25000 „анси” 
лумена  по дану 100.000,00 118.000,00



Број 19 – 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. јун 2010.

5. У Ценовнику услуга члан 6. мења се и гласи:
На услуге које нису утврђене овим ценовником примењи-

ваће се цена из званичне понуде, коју формира сектор који пру-
жа услугу, а за исту је одговоран помоћник директора сектора.

6. Измене и допуне Ценовника услуга ЈП „Сава центар” 
доставити оснивачу на сагласност.

7. Измене и допуне Ценовника услуга ЈП „Сава центар” 
објавити у „Службеном листу града Београда” по добијеној 
сагласности од оснивача, а примењују се наредног дана од 
дана објављивања.

Управни одбор Јавног предузећа „Сава центар”
Број 1735/4, 13. маја 2010. године

Председник
Александар Арсић, с. р.

ПОКАЗАТЕ Љ
РАСТА ЦЕНА НА МАЛО У МАЈУ 2010. ГОДИНЕ

Завод за информатику и статистику обавештава ко-
риснике да раст цена на мало у мају 2010. године износи 
0,7% у односу на претходни месец.

Град Београд – Градска управа
Завод за информатику и статистику

Број 053-23/10-XVII-01, 1. јуна 2010. године

Директор
Слободан Карановић, с. р.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ВОЖДОВАЦ

Скупштина градске општине Вождовац на седници 
одржаној 31. маја 2010. године, на основу члана 43. Закона 
о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/09), 
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гла-
сник РС”, број 129/07) и члана 27. Статута ГО Вождовац 
(„Службени лист града Београда”, број 43/I/08), доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ ЗА 2010. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Укупна примања општине Вождовац за 2010. годину 

утврђују се у износу од 603.850.825,05 динара, а састоје 
се од:

–  пренетих средстава из претходне 
године 112.744.825,05 динара,

– примања текуће године 440.916.000,00 динара,
–  прихода од закупа (без ПДВ) 

– наменска средства 50.190.000,00 динара,

Члан 2.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу 

од 300.000,00 динара.
О коришћењу ових средстава одлучује председник град-

ске општине Вождовац.

Члан 3.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу 

од 500.000,00 динара.

Члан 4.
Примања по врстама и издаци по основним наменама 

утврђују се у следећим износима:

ПРИМАЊА

Ек. 
кл. Врста примања Износ

I Пренета средства из претходне године 112.744.825,05

II Класична примања у текућој години 440.916.000,00

711 Приходи од пољопривреде 230.000,00

711 Порез на земљиште 4.285.000,00

713 Порез на наслеђе 29.000.000,00

713 Порез на имовину 110.823.000,00

714, 
716, 
741

Локалне комуналне таксе

182.804.000,00

733 Трансферна ср. из буџета града за класичну 
потрошњу 80.767.000,00

741 Приходи од камата 15.000.000,00

742 ПДВ из закупа пословног простора 13.304.000,00

742 Административне таксе 30.000,00

742 Приходи општинских органа 3.100.000,00

743 Новчане казне 210.000,00

745 Мешовити и неодређени приходи 1.363.000,00

III Наменска средства – изворна 
и уступљена 50.190.000,00

742 Приходи од закупа пословног простора 
(без ПДВ) 50.190.000,00

УКУПНО I + II + III 603.850.825,05

Приходи из других извора 49.256.541,00

771, 
772

Меморанд. ставке за реф. расхода 
(рефунд. боловања) 3.500.000,00

Сопствени приходи ЈП ПП Вождовац 33.706.541,00

Сопствени приходи МЗ 11.850.000,00

744 Приходи од донација 200.000,00
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ИЗДАЦИ

Раздео Функ. 
клас.

Пози-
ција

Екон. 
клас. Опис Средства 

из буџета
Издаци 

из осталих 
извора

1 СКУПШТИНА И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
110 Извршни и законодавни органи

1 417 Накнаде одборника 2.000.000,00
2 422 Трошкови путовања 300.000,00
3 423 Трошкови протокола, информ.и маркетинга 2.000.000,00
4 423 Трошкови обележ. празника 0,00
5 423 Трошкови репрезентације 500.000,00
6 423 Стална конф. градова 0,00
7 423 Услуге по уговору (кабинет, коорд. за нац. мањине, синд. фун., потпредсед.) 13.350.000,00
8 423 Кол центар 250.000,00
9 472 Расх. за обр. деце – стипендије 500.000,00

10 481 Финансирање полит. странака 360.000,00
11 481 Учешће у финанс. пројеката непроф. орг. и удружења 850.000,00

090 Социјална заштита
12 472 Накнаде за соц. заштиту 895.000,00

Изв. фин. за фун. 110, 090
01 Приходи из буџета 21.005.000,00
Укупно раздео 21.005.000,00

2 ОПШТИНСКА УПРАВА
130 Опште услуге

13 411 Плате и додаци запослених 176.030.000,00
14 412 Соц. допр. на терет послодавца 31.064.000,00
15 413 Накнаде у натури (пакетићи) 400.000,00
16 414 Пор. бол. и бол. преко 30 дана 3.500.000,00
17 414 Отпр. због одласка у пензију 100.000,00
18 414 Солидарне помоћи 600.000,00
19 415 Трошкови превоза 6.600.000,00
20 415 Премије за добровољно пенз. осиг. 8.000.000,00
21 416 Награде, бонуси и сл. 4.500.000,00
22 421 Трошкови платног промета 1.700.000,00
23 421 Трошкови ел. енергије 3.200.000,00
24 421 Трошкови грејања 3.500.000,00
25 421 Услуге телефона 4.000.000,00
26 421 Услуге поште и доставе 1.200.000,00
27 421 Услуге обезбеђења 4.000.000,00
28 421 Услуге чишћења 4.500.000,00
29 421 Комуналне услуге 1.400.000,00
30 421 Доприноси за грађ. земљиште 100.000,00
31 421 Осигурање имовине 430.000,00
32 421 Осигурање запослених 250.000,00
33 422 Трошкови служб. путовања 150.000,00
34 423 Услуге по уговору 3.000.000,00
35 423 Компјутерске услуге (одрж. софтв.) 2.000.000,00
36 423 Билтен „Мој Вождовац” 600.000,00
37 423 Објав. тендера и инф. огласа 100.000,00
38 423 Остале услуге 2.000.000,00
39 424 Београдводе 3.700.000,00
40 425 Одржавање зграде 200.000,00
41 425 Одржавање опреме 800.000,00
42 425 Одржавање возила 1.000.000,00
43 426 Канцеларијски материјал 2.000.000,00
44 426 Мат. за образ. и усаврш. запослених 2.600.000,00
45 426 Материјал за саобр. – гориво 1.400.000,00
46 426 Материјал за одрж. хигијене 200.000,00
47 426 Остали материјал 8.000.000,00
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Раздео Функ. 
клас.

Пози-
ција

Екон. 
клас. Опис Средства 

из буџета
Издаци 

из осталих 
извора

48 426 Расходи за радну, заштитну и службену одећу 7.000.000,00
910 Предшколско и основно образовање

49 463 Трансфери за основно образовање 36.000.000,00
50 463 Трансфери за одржавање дечијих установа 10.000.000,00

820 Услуге културе
51 463 Трансфери за културу 2.000.000,00

810 Услуге рекреације и спорта
52 463 Трансфери за спорт 3.000.000,00

090 Социјална заштита
53 463 Трансфери за омладину 3.876.000,00
54 463 Трансфери за соц. хум. организације 3.000.000,00

130 55 482 Порези, обав. таксе и казне (ПДВ) 800.000,00
56 512 Администр. и остала опрема 200.000,00
57 499 Стална буџетска резерва 500.000,00
58 499 Текућа буџетска резерва 300.000,00

Извор финан. за функ. 130
01 Приходи из буџета
03 Социјални доприноси 346.000.000,00 3.500.000,00
Укупно раздео 346.000.000,00 3.500.000,00

3 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
160 Опште јавне услуге

59 421 Трошкови платног промета 50.000,00 200.000,00
60 421 Услуге телефона 200.000,00 600.000,00
61 421 Трошкови енергије 900.000,00 1.350.000,00
62 421 Комуналне услуге 250.000,00 350.000,00
63 421 Остали расходи 70.000,00
64 421 Трошкови осигурања 30.000,00
65 422 Трошкови службених путовања 50.000,00
66 423 Компјутерске услуге 40.000,00
67 423 Услуге по уговору 4.700.000,00 2.000.000,00
68 423 Репрезентације 700.000,00
69 425 Одржавање зграда и објеката 300.000,00 2.500.000,00
70 425 Одржавање опреме 200.000,00
71 426 Материјал 155.000,00 1.000.000,00
72 463 Донације и трансфери 700.000,00
73 472 Социјална давања 60.000,00
74 482 Порези и таксе 1.200.000,00
75 512 Набавка опреме 800.000,00

Извори финанс. за функ. 160
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи 6.555.000,00 11.850.000,00
Укупно раздео 6.555.000,00 11.850.000,00

4 ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ВОЖДОВАЦ”
133 Остале опште услуге

76 411 Плате и додаци запослених 10.456.000,00 3.017.880,00
77 412 Соц. допр. на терет послодавца 1.871.000,00 540.824,00
78 413 Поклони деци запослених 30.000,00
79 414 Солидарне помоћи 100.000,00
80 415 Накнаде за запослене (превоз) 216.000,00 50.000,00
81 416 Јубиларне награде 526.845,00
82 421 Стални трошкови 3.887.000,00
83 422 Трошкови путовања 130.000,00
84 423 Услуге по уговору 1.292.000,00 3.293.951,00
85 424 Специјализоване услуге 650.000,00
86 425 Текуће поправке и одржавање 5.015.400,00
87 426 Материјал 740.000,00
88 482 Порез на додату вредност 13.521.000,00 9.275.000,00



7. јун 2010. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 19 – 13

Раздео Функ. 
клас.

Пози-
ција

Екон. 
клас. Опис Средства 

из буџета
Издаци 

из осталих 
извора

89 511 Зграде и објекти 1.200.000,00
90 512 Набавка административне опреме 530.000,00
91 515 Компјутерски софтвер 200.000,00
92 Нераспоређени вишак прихода из претходне године 4.519.641,00

Извори финанс. за функ. 133
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи 27.356.000,00 33.706.541,00
Укупно раздео 27.356.000,00 33.706.541,00

5 КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
620 Развој заједнице

93 541 Проширење гробља у подавалском подручју (откуп земљишта) 2.000.000,00
94 511 Дечја игралишта 3.000.000,00
95 511 Некатегорисани путеви 20.000.000,00
96 511 Инфраструктурна улагања, комунално уређење и заштита животне 

средине 10.000.000,00
97 511 Пројекти из области пољопривреде 2.000.000,00
98 511 Пројекат развоја туризма – Авала 3.000.000,00

Извори финанс. за функ. 620
01 Приходи из буџета 40.000.000,00
Укупно раздео 40.000.000,00
Укупно класични расходи 440.916.000,00 49.056.541,00

6 НАМЕНСКИ РАСХОДИ
620 Развој заједнице

99 511 Адаптација и реконструкција зграде општине 7.500.000,00
100 511 Изградња монтажне школ.сале при ОШ „В. Степа” Кумодраж 11.510.000,00
101 511 Изградња монтажне школ.сале при ОШ „В. Путник” Рипањ 13.270.290,00
102 511 Изградња монтажне школ.сале при ОШ „Јајинци” Јајинци 11.510.000,00
103 511 Уређење локалног гробља у Б. Потоку 1.400.480,77
104 511 Уређење локалног гробља у Пиносави 1.796.224,73
105 511 Уређење локалног гробља у Рипњу 1.731.758,15

133 106 425 Инвестиције на обј. ЈП ПП Вождовац 883.000,00
620 107 511 Услужни центар Б. Поток 395.344,64

108 425 Изградња амбуланте у селу Зуце 6.446.298,85
109 511 Адаптација и реконстр. Старе механе 3.219.085,00
110 425 Изр. прој. док. и мере ППЗ 1.519.840,00
111 512 Набавка основних средстава и рачунарске опреме 999.962,52
112 512 Набавка опреме за ПУ 145.042,88
113 483 Судски трошкови 1.546.348,83
114 425 Текуће одрж. дечјих игралишта 1.363.539,04
115 511 Изградња амбуланте у Кумодражу 2.148.170,00
116 511 Уређење трга са фонтаном на Бањици 30.386.422,55
117 425 Комунално уређење и рушење 7.479.823,03
118 425 Уређење улаза стамбених зграда 5.008.171,91
119 425 Пазл-град 176.984,83
120 425 Адапт. простора општ. за потр. ПУ 128.740,77
121 423 Еко-патрола 951.804,84
122 423 Канцеларија за младе 968.197,34
123 481 Канцеларија за МСП 0,00
124 425 Адапт. прост. у сутерену зграде општине 29.760,32
125 481 Трансфери здравственим и другим организацијама 1.500.000,00

110 126 423 Накнаде члановима привременог органа 555.052,69
620 127 511 Некатегорисани путеви 3.000.000,00
110 128 481 Накн. за фин. избора полит. странкама 4.579,30
620 129 425 Уређење месних заједница 5.000.000,00

130 511 Изградња амбуланте Рипањ – Колонија 1.500.000,00
131 425 Адаптација СЦ „Вождовац” на Бањици 10.000.000,00
132 511 Консултантске услуге и пројектовање 2.000.000,00
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Раздео Функ. 
клас.

Пози-
ција

Екон. 
клас. Опис Средства 

из буџета
Издаци 

из осталих 
извора

133 511 Објекти у области комуналне инфраструктуре 26.859.902,06
134 425 Уређење куће В.Степе 200.000,00

Извори финанс. за функ. 620, 133, 110
01  Приходи из буџета
07  Донације 162.934.825,05 200.000,00
Укупно раздео 162.934.825,05 200.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ 603.850.825,05 49.256.541,00

Члан 5.
Наредбодавац за извршење буџета је председник градске 

општине Вождовац.

Члан 6.
Одељење за финансије, привреду, друштвене делатности 

и планирање непосредно врши контролу законитости, ра-
ционалности и наменског коришћења средстава распоређе-
них директним и индиректним корисницима буџета.

Ако се контролом утврди да се средства не користе зако-
нито, наменски и рационално Одељење за финансије, при-
вреду, друштвене делатности и планирање неће извршити 
поднете налоге за плаћање.

Корисници буџетских средстава дужни су да уз захтев 
за плаћање доставе Одељењу за финансије документацију 
на основу које се врши финансирање њихових издатака.

Члан 7.
За надлежноси пренете чланом 77. Статута града Бео-

града, средства ће се преносити на основу усвојених троме-
сечних планова корисника.

Одељење за финансије, привреду, друштвене делатности 
и планирање ће вршити контролу наменског трошења сред-
става.

Члан 8.
У оквиру распоређених средстава у члану 4. ове од-

луке, наредбодавац буџета, може закључивати уговоре и 
преузети обавезе само до износа средстава расположивих 
у буџету.

Буџетски корисници могу користити средства распо-
ређена овом одлуком само за намене за које су им по њихо-
вом захтеву та средства одобрена.

Члан 9.
Измене висине апропријација утврђених овом одлуком 

вршиће се сагласно одредбама Закона о буџетском систему.

Члан 10.
Наменска примања увећавају се за износ наменских 

трансфера који се у току године остваре из буџета града, ре-
публике или донација од правних и физичких лица.

Акт о промени висине апропријација, као и акт о преу-
зимању обавеза и трошењу средстава, доноси извршни ор-
ган локалне власти.

Члан 11.
Јавне набавке се врше у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 39/02, 43/03 
и 55/04).

Набавком мале вредности сматраће се набавка до изно-
са који је дефинисан Законом о буџету Републике Србије за 
2010. годину.

Члан 12.
Исплата зарада у органима општине вршиће се према 

јединственим елементима утврђеним прописима на нивоу 
републике и критеријумима на нивоу града.

Члан 13.
Извештај о исплаћеним платама у претходном месецу 

достављаће се Секретаријату за финансије градске управе 
најкасније до 5. у текућем месецу, почев од јануара 2010. 
године у складу са Одлуком о обиму средстава за вршење 
послова града и градских општина и утврђивању прихода и 
примања који припадају граду, односно градским општина-
ма, као и редовне месечне извештаје о оствареним приходи-
ма и извршеним расходима за 2010. годину, односно троме-
сечне извештаје о извршењу обима средстава за капитална 
улагања и извршење наменских прихода буџета.

Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”, а примењи-
ваће се од 1. јануара 2010. године.

Скупштина градске општине Вождовац
I број 400-102/10, 31. маја 2010. године

Председник
Милан Рајковић, с. р.

На основу члана 38. Закона о слободном приступу ин-
формацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 
120/04, 54/07 и 104/09) и члана 55. Статута градске општине 
Вождовац („Службени лист града Београда”, број 43/I/08), 
председник градске општине Вождовац доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ЗА ПОСТУ-
ПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП 

ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

1. Одређује се Даница Симеуновић, секретар Скупштине 
ГО Вождовац, за овлашћено лице за поступање по захтеви-
ма за слободан приступ иформацијама од јавног значаја.

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

3. Решење доставити Даници Симеуновић и архиви 
ГО Вождовац.

Председник градске општине Вождовац
I број 112-92/10, 10. марта 2010. године

Председник
Драган Вуканић, с. р.
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САВСКИ ВЕНАЦ

Скупштина градске општине Савски венац на седници одржаној 26. маја 2010. године на основу члана 79. Закона о 
буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/09) и члана 17. Статута градске општине Савски венац („Службени 
лист града Београда”, број 45/08) донела је

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2009. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Укупно остварени и распоређени приходи и примања буџета градске општине Савски венац за 2009. годину износе:

1. УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 986.314.102
– Неутрошена наменска средства из 2008. године 179.222.904
– Неутрошена средства буџета из 2008. године 72.393.678
– Неутрошена средства из претходне године за покриће дефицита (буџет 2008. година) 20.317.615
– Трансфер републике 180.000
– Трансфер града за наменску потрошњу 6.340.000
– Трансфер буџетских корисника на истом нивоу за наменску потрошњу 220.000
– Трансфер града за класичну потрошњу 114.526.236
– Приходи од пореза 106.488.588
– Приходи од локалних такси 80.576.800
– Приходи од имовине 51.886.149
– Приходи од продаје добара и услуга (са изузетим учешћем града од 15,05% у приходима од закупа) 163.981.563
– Новчане казне и одузета имовинска корист 3.951.069
– Мешовити и неодређени приходи 3.831.119
Остали приходи 182.398.381

 – Рефундације – повраћај реализованих трошкова из претходне године 2.605.440
 – Рефундације – трансфер нереализованих средстава са подрачуна 27.559
 – Рефундације породиљског боловања 642.559
 – Рефундације учешћа у заједничким трошковима 463.962
 – Рефундације трошкова мобилних телефона 35.175
 – Рефундације за погребне услуге 22.055
 – Приходи од донације 3.001.315
 – Сопствени приходи ЈП „Пословни простор” 1.326.819
 – Неутрошена сопствена средства ЈП „Пословни простор” из 2008. године 123.948
 – Сопствени приходи ДКЦ „Мајдан” 618.300
 – Неутрошена сопствена средства ДКЦ „Мајдан” из 2008. године 76.515
 – Сопствени приходи Фонда „Исидора Секулић” 155.530
 – Неутрошена сопствена средства Фонда „Исидора Секулић” из 2008. године 162.928
 – Неутрошена средства подрачуна буџета из 2008. године 76.350.161
 – Oстварени приходи подрачуна буџета у 2009. години 96.786.115

2. ОСТВАРЕНИ ТРАНСФЕР РЕПУБЛИКЕ 180.000
– Трансфер намењен једнократним помоћима расељеним лицима са КиМ 180.000

3. ОСТВАРЕНИ ТРАНСФЕР ГРАДА 6.340.000
– Трансфер за трошкове рушења на територији општине Савски венац 6.000.000
– Трансфер за наставак уређења простора подземног пролаза Зелени венац 220.000
– Трансфер Секретаријата за културу за ДКЦ „Мајдан” 120.000

4. ОСТВАРЕНИ ТРАНСФЕР БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ 220.000
– Трансфер ГО Стари Град за наставак уређења простора подземног пролаза Зелени венац 220.000

5. УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 807.218.840
– Средства буџета 383.327.385
– Неутрошена средства из претходне године за покриће дефицита 20.317.615
– Наменска средства – закуп 135.313.000
– Остали трансфери – трансфери републике, града и буџетских корисника на истом нивоу 6.740.000
– Рефундације 3.796.750
– Пренета средства буџета из 2008. године 72.458.144
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– Пренета наменска средства закупа из 2008. године 126.295.792
– Пренета наменска средства из 2008. године 52.927.112
– Сопствени приходи индиректних буџетских корисника 2.672.006
– Донације 3.007.645
– Пренета неутрошена средства сопствених прихода индиректних корисника 363.391

6. УКУПНО ПЛАНИРАНЕ РЕФУНДАЦИЈЕ 3.796.750
– Рефундације – повраћај реализованих трошкова из претходне године 2.605.440
–  Рефундације – трансфер нереализованих средстава са подрачуна: Средства за уклањање бесправно подигнутих

објеката, Средства за реконструкцију грегања – КБЦ „Др Д. Мишовић”; Спомен кућа – „Музеј Краља Петра” 27.559

– Рефундације плата, додатака и накнада запослених (запослених) 14.636
– Рефундације социјалних доприноса на терет послодавца 2.620
– Рефундације породиљског боловања 642.559
– Рефунцадије учешћа у заједничким трошковима 446.706
– Рефундације трошкова мобилних телефона 35.175
– Рефундације за погребне услуге 22.055

7. ПЛАНИРАНИ СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 3.035.397
– ЈП „Пословни простор” 2.056.476
– Неутрошена сопствена средства ЈП „Пословни простор” 123.948
– Дечији културни центар „Мајдан” 500.000
– Неутрошена сопствена средства ДКЦ „Мајдан” 76.515
– Фонд „Исидора Секулић” 115.530
– Неутрошена сопствена средства Фонда „Исидора Секулић” 162.928

8. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА – ИНВЕСТИЦИЈЕ 135.313.000
9. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА 132.774.201

10. УКУПНО РЕАЛИЗОВАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 661.008.378
– Средства буџета 322.889.035
– Капитални буџет 38.452.948
– Наменска средства – закуп 133.294.287
– Нове надлежности 31.113.579
– Остали трансфери 3.991.192
– Рефундације 3.409.690
– Расходи и издаци из сопствених прихода 1.616.479
– Расходи из примљених донација 3.001.315
– Пренета средства буџета из претходне године 28.125.163
– Пренета програмска средства из претходне године 39.972.619
– Пренета средства закупа из претходне године 29.750.315
– Расходи и издаци из пренетих средстава из сопствених прихода 321.620
– Расходи и издаци са подрачуна буџета у 2008. години 25.070.136

11. УКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ РАСПОРЕЂЕНИ НА КОРИСНИКЕ 807.218.840
– Средства буџета 329.976.813
– Капитални буџет 41.892.000
– Наменска средства – закуп 135.833.086
– Нове надлежности 31.256.101
– Остали трансфери 6.740.000
– Рефундације 3.796.750
– Расходи и издаци из сопствених прихода 2.672.006
– Расходи и и издаци из донација 3.007.645
– Пренета средства буџета из претходне године 67.458.143
– Пренета наменска и програмска средства 57.927.113
– Пренета средства закупа 126.295.792
– Расходи и издаци из пренетих сопствена средства индиректних корисника 363.391

12. УКУПНА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ПРЕНОСЕ У 2010. ГОДИНУ – СУФИЦИТ 325.305.724
– Средства буџета ГО Савски венац 176.713.644

(неутрошена буџетска средства) – вишак из извора (01) и вишак из извора (13) 55.841.342
(неутрошена средства капиталног буџета) 3.439.052
(неутрошена средства нових надлежности) 142.522
(неутрошена средства закупа) 96.545.478
(наменска средства) 20.472.558
(неутрошена средства донација и осталих уплата) 7.030
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(неутрошена средства погрешно уплаћених самодоприноса) 194.862
(неутрошена средства од продате нефинансијске имовине из ранијих година) 70.800

 – Средства са подрачуна буџета 140.701.902
– Средства са подрачуна ЈП „Пословни простор” 6.726.645
– Средства са подрачуна ДКЦ „Мајдан” 637.592
– Средства са подрачуна сопствених прихода: 525.941

(ЈП „Пословни простор Савски венац”) 10.890
(Дечји културни центар „Мајдан”) 349.371
(Фонд „Исидора Секулић”) 165.680

Члан 2.
Средства на подрачуну „Средства од откупа станова” у 

2009. години износе:
– Средства пренета из 2008. године 42.489.468
– Остварена средства у 2009. години 9.920.796
– Распоређена средства у 2009. години 137.384
– Стање средстава 31.12.2009. године 52.272.880

Неутрошена средства са подрачуна „Средства од откупа 
станова” са стањем на дан 31. децембра 2009. године у изно-
су од 52.272.880 динара преносе се у 2010. годину.

Члан 3.
Средства на подрачуну ГО Савски венац – „РИК – Из-

бор одборника Приштина и Пећ – Савски венац” у 2009. го-
дини износе:

– Остварена средства у 2009. години 42.452
– Распоређена средства у 2009. години 39.000
– Средства враћена РИК-у 3.452
– Стање средстава 31.12.2009. године -

У току 2009. године неутрошена средства у износу од 
3.452 динара трансферисана (враћена) су са подрачуна 
„РИК – Избор одборника Приштина и Пећ – Савски венац” 
Републичкој изборној комисији.

Члан 4.
Средства подрачуна „Пословни простор Народни 

фронт” у 2009. години износе:
– Средства пренета из 2008. године 18.978.117
– Остварена средства у 2009. години 81.071.214
– Погрешно уплаћена средства у 2009. години 191.593
– Распоређена средства у току 2009. године 18.980.827
– Стање средстава 31.12.2009. године 81.260.097

Како у 2008. години средства на овом подрачуну у из-
носу од 18.978.117 динара нису реализована, у току 2009. 
године промењена је њихова намена и средстава са овог 
подрачуна у износу од 18.978.117 динара су трансферисана 
на подрачун „Средства за реализацију програма ГО Савски 
венац”. Неутрошена наменска средства подрачуна „Послов-
ни простор Народни фронт” у износу од 81.260.097 динара 
преносе се у следећу годину.

Члан 5.
Средства на подрачуну „Средства за реализацију про-

грама ГО Савски венац” у 2009. години износе:
– Средства пренета из 2008. године 2.118.008
– Пренета средства са подрачуна „Пословни 

простор Народни фронт”
18.978.117

– Остварена средства у 2009. години 232.822
– Распоређена средства у 2009. години 18.924.491
– Стање средстава 31.12.2009. године 2.404.456

Неутрошена средства са подрачуна „Средства за реали-
зацију програма ГО Савски венац” на дан 31.12.2009. године 
износе 2.404.456 динара и преносе се у 2010. годину.

Члан 6.
Средства на подрачуну „ГО Савски венац – средства за 

уклањање бесправно подигнутих објеката” у 2009. години 
износе:

– Средства пренета из 2008. године 1.925.233
– Распоређена средства у 2009. години 1.925.233
– Стање средстава 31.12.2009. године –

Реализована средства са овог подрачуна износе 1.920.592 
динара. Неутрошена средства са подрачуна „Средства за 
уклањање бесправно подигнутих објеката” у износу од 667 
динара трансферисана су на подрачун извршења буџета ГО 
Савски венац.

Члан 7.
Наменска „Средства програма за реконструкцију грејања 

– КБЦ ‘Др Д. Мишовић’” у 2009. години износе:
– Средства пренета из 2008. године 26.885
– Распоређена средства у 2009. години 26.885
– Стање средстава 31.12.2009. године –

Како у 2009. години нису утрошена средства са подра-
чуна „Средства програма за реконструкцију грејања – КБЦ 
‘Др Д. Мишовић’” у износу од 26.885 динара извршен је 
трансфер неутрошених средстава на подрачун извршења 
буџета ГО Савски венац.

Члан 8.
Средства подрачуна „Средства за гасификацију” у 2009. 

години износе:
– Средства пренета из 2008. године 2.900.483
– Остварена средства у 2009. години 1.455.567
– Распоређена средства у току 2009. године 1.710.637
– Стање средстава 31.12.2009. године 2.645.413

Неутрошена наменска средства подрачуна „Средства 
за гасификацију” у износу од 2.645.413 динара преносе се у 
следећу годину.

Члан 9.
Трансферисана и остварена наменска „Средства за накна-

ду штете од елементарних непогода” у 2009. години износе:
– Средства пренета из 2008. године 52.847
– Распоређена средства у току 2009. године 52.847
– Стање средстава 31.12.2009. године –

Како у 2009. години нису утрошена средства са подрачу-
на „Средства програма за накнаду штете од елементарних 
непогода”, износ од 52.847 динара је враћен на подрачун из-
вршење буџета града Београда.
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Члан 10.
Средства подрачуна „Средства од донација за реализацију 

социјално-хуманитарних активности” у 2009. години износе:
– Средства пренета из 2008. године 7.991
– Остварена средства у 2009. години 350.000
– Распоређена средства у току 2009. године 250.634
– Стање средстава 31.12.2009. године 107.357

Неутрошена наменска средства подрачуна „Средства од 
донација за реализацију социјално-хуманитарних активности” 
у износу од 107.357 динара преносе се у следећу годину.

Члан 11.
Средства подрачуна „Спомен кућа – Музеј Краља Петра” 

у 2009. години износе:
– Средства пренета из 2008. године 80.000
– Распоређена средства у току 2009. године 80.000
– Стање средстава 31.12.2009. године –

У току 2009. године реализована су средства са овог под-
рачуна у износу од 79.994 динара. Неутрошена наменска 
средства подрачуна „Спомен кућа – Музеј Краља Петра” 
у износу од 6 динара трансферисана су на подрачун извр-
шења буџета ГО Савски венац.

Члан 12.
Средства подрачуна Акција „Наша кућа” у 2009. години 

износе:
– Средства пренета из 2008. године 667.197
– Остварена средства у 2009. години 15.259
– Распоређена средства у току 2009. године 670.757
– Стање средстава 31.12.2009. године 11.699

Неутрошена наменска средства подрачуна Акција 
„Наша кућа” у износу од 11.699 динара преносе се у следећу 
годину.

Члан 13.
Средства подрачуна „Изградња вентилационог система 

за стрељану Управе за обезбеђење одређених личности и 
објеката” у 2009. години износе:

– Остварена средства у 2009. години 2.000.000
– Распоређена средства у току 2009. године –
– Стање средстава 31.12.2009. године 2.000.000

Неутрошена наменска средства подрачуна „Изградња 
вентилационог система за стрељану Управе за обезбеђење 
одређених личносити и објеката” у износу од 2.000.000 ди-
нара преносе се у следећу годину.

Члан 14.
Средства са подрачуна „Депозити за привремене објек-

те” у 2009. години износе:
– Средства пренета из 2008. године 2.816.345
– Распоређена средства у 2009. години 2.816.345
– Стање средстава 31.12.2009. године –

Одлуком о општинској управи ГО Савски венац фак-
турисање и евиденција закупа пословног простора прене-
та је у надлежност ЈП „Пословни простор Савски венац”. 
Закључком I-03-06-8.317/2009 од 21.05.2009. године сред-
ства са подрачуна „Депозити за привремене објекте” у из-
носу 2.816.345 динара трансферисана су на подрачун ЈП 
„Пословни простор Савски венац” – депозити.

Члан 15.
Сопствени приходи ЈП „Пословни простор Савски ве-

нац” у 2009. години износе:
– Средства пренета из 2008. године 123.948
– Средства остварена у 2009. години 1.326.819
– Распоређена средства у 2009. години 1.439.877
– Стање средстава 31.12.2009. године 10.890

Неутрошена сопствена средства ЈП „Пословни простор 
Савски венац” 31.12.2009. године у износу од 10.890 динара 
преносе се у 2010. годину.

Члан 16.
Средства са подрачуна ЈП „Пословни простор Савски 

венац”– Стамбени фонд у 2009. години износе:
– Средства пренета из 2008. године 878.624
– Остварена средства у 2009. години 182.565
– Стање средстава 31.12.2009. године 1.061.189

Неутрошена средства Стамбеног фонда ЈП „Пословни 
простор Савски венац” 31.12.2009. године износе 1.061.189 
динара и преносе се у 2009. годину.

Члан 17.
Срества са подрачуна ЈП „Пословни простор Савски ве-

нац” – депозити у 2009. години:
– Средства пренета из 2008. године 3.244.126
– Пренета средства са подрачуна 

„Депозит за привремене објекте” 
2.816.345

– Средства остварена у 2009. години 618.509
– Распоређена средства у 2009. години 1.013.524
– Стање средстава 31.12.2009. године 5.665.456

Неутрошена средства ЈП „Пословни простор Савски ве-
нац” – депозити, 31.12.2009. године износе 5.665.456 динара 
и преносе се у следећу годину.

Члан 18.
Средства подрачуна „Програмска средства ДКЦ ‘Мајдан’ 

у 2009. години износе:
– Средства пренета из 2008. године 1.258.766
– Средства остварена у 2009. години 708.790
– Распоређена средства у 2009. години 1.329.964
– Стање средстава 31.12.2008. године 637.592

Неутрошена средства подрачуна „Програмска средства 
ДКЦ „Мајдан”, 31.12.2009. године износе 637.592 динара и 
преносе се у следећу годину.

Члан 19.
Средства рачуна Дечјег културног центра „Мајдан” 

– сопствени приходи у 2009. години
– Средства пренета из 2008. године 76.515
– Средства остварена у 2009. години 618.300
– Распоређена средства у 2009. години 345.444
– Стање средстава 31.12.2009. године 349.371

Неутрошена средства подрачуна Дечјег културног цен-
тра „Мајдан” – сопствени приходи 31.12.2009. године изно-
се 349.371 динар и преносе се у следећу годину.
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Члан 20.
Сопствени приходи Фонда „Исидора Секулић” у 2009. години:

– Средства пренета из 2008. године 162.928
– Средства остварена у 2009. години 155.530
– Распоређена средства у 2009. години 152.778
– Стање средстава 31.12.2009. године 165.680

Неутрошена сопствена средства Фонда „Исидора Секулић” на дан 31.12.2009. године у износу од 165.680 динара преносе 
се у наредну годину.

Члан 21.
У Завршном рачуну буџета градске општине Савски венац за 2009. годину, у Консолидованом Билансу стања на дан 

31.12.2009. године (Образац 1), утврђена је укупна актива у износу од 2.498.278 хиљаде динара и укупна пасива у износу од 
2.498.278 хиљаде динара.

Структура активе и пасиве је исказана према економској класификацији у хиљадама динара.
Екон. клас. Опис Износ Укупно

 АКТИВА   
0 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 1.726.159

01 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА 1.725.857
011 Некретнине и опрема 1.495.446
014 Природна имовина 1
015 Нефинансијска имовина у припреми и аванси 221.658
016 Нематеријална имовина 8.752
02 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА 302

021 Залихе 92
022 Залихе ситног инвентара и потрошног материјала 210

1 ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 772.119
12 НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКО-

РОЧНИ ПЛАСМАНИ
747.507

121 Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности 325.314
122 Краткорочна потраживања 422.193
13 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 24.612

131 Активна временска разграничења 24.612
УКУПНА АКТИВА: 2.498.278

Екон. клас. Опис Износ Укупно
 ПАСИВА   
2 ОБАВЕЗЕ 446.814

23 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 9.038
231 Обавезе за плате и додатке 7.251
234 Обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца 1.306
236 Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима 85
237 Службена путовања и услуге по уговору 396
24 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 8.465

245 Обавезе за остале расходе 8.465
25 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 6.746

251 Примљени аванси, депозити и кауције 5.666
252 Обавезе према добављачима 830
254 Остале обавезе 250
29 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 422.565

291 Пасивна временска разграничења 422.565
3 КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 2.051.464

31 КАПИТАЛ 1.726.159
311 Капитал 1.726.159
32 УТВРЂИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ РЕЗУЛТАТА 325.305

321121 Вишак прихода и примања – суфицит  325.305  
УКУПНА ПАСИВА: 2.498.278

Члан 22.
Биланс планираних и остварених примања, распоред издатака извршења буџета ГО Савски венац у билансу у општем 

и посебном делу саставни су део ове одлуке.
Скупштина градске општине Савски венац
Број 06-1-14/2010-I-01, 26. маја 2010. године

Председник
Бранислав Белић, с. р.
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ОБРЕНОВАЦ

Скупштина градске општине Обреновац на седници 
одржаној 31. маја 2010. године, на основу члана 24. Статута 
градске општине Обреновац („Службени лист града Бео-
града”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10) и чл. 78. и 79. Закона о буџет-
ском систему („Службени гласник РС”, број 54/09), на пред-
лог Већа градске општине Обреновац, донела је

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ОБРЕНОВАЦ ЗА 2009. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО
Члан 1.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени 
текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета градске 
општине Oбреновац у 2009. години износе у хиљадама динара: 

I  Укупно остварени текући приходи, примања 
и пренета средства 2.547.635

II Укупно извршени текући расходи и издаци 1.628.106
III  Разлика укупних примања и укупних 

издатака 919.529
Члан 2.

У Билансу стања на дан 31. децембра 2009. године 
утврђена је укупна актива у износу од 4.576.452 хиљада ди-
нара и укупна пасива у износу од 4.576.452 хиљада динара.

Структура активе према економској класификацији је 
следећа: 

Eк. 
клас. Назив Износ 

/у хиљадама/
011 Некретнине и опрема 1.603.039
013 Драгоцености 800
014 Природна имовина 53.808
015 Нефинансијска имовина у припреми и 

аванси
1.690.863

016 Нематеријална имовина 67.475
022 Залихе 7.156
121 Новчана средства, племенити метали 920.792
122 Краткорочна потраживања 54.418
123 Краткорочни пласмани 174.826
131 Активна временска разграничења 3.275

УКУПНА АКТИВА 4.576.452

Структуру пасиве илуструје следећа табела:

Eк. 
клас. Назив Износ 

/у хиљадама/
211 Домаће дугорочне обавезе 81.927
245 Обавезе за остале расходе 1
251 Примљени аванси, депозити и кауције 1.416
252 Обавезе према добављачима 2.578
254 Остале обавезе 2,895
291 Пасивна временска разграничења 211.679
311 Капитал 3.341.543
321 Вишак прихода – суфицит 683.461

321
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
год. 250.952
УКУПНА ПАСИВА 4.576.452

Члан 3.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 

31. децембра 2009. године утврђени су:

1.  Укупно остварени текући приходи и примања оства-
рени по основу продаје нефинансијске имовине 2.017.753

2.  Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку 
нефинансијске имовине 1.613.218

3.  Вишак прихода – буџетски суфицит 
(ред. бр. 1 – ред. бр. 2) 404.535

4.  Коригован вишак прихода и примања - буџетски 
суфицит 683.461

а/ Увећан за део нераспоређеног вишка прихода и 
примања из ранијих година, који је коришћен за 
покриће расхода и издатака текуће године 2.000

б/ Увећан за део пренетих неутрошених средстава 
из ранијих година коришћен за покриће расхода и 
издатака текуће године 291.814

в/ Умањен за укључивање утрошених средстава те-
кућих прихода и примања од продаје нефинансијске 
имовине за отплату обавеза по кредитима 14.888

Члан 4.
Буџетски суфицит, примарни суфицит и укупни фискал-

ни резултат буџета утврђени су:

Опис Економска 
класифик.

Буџетска 
средства

Додатна 
средства

Укупна средства 
(3+4)

I Укупна средства (II +III) 3+7+8+9 2.516.281 31.979 2.548.260
II Укупна примања (1+2+3 ) 7+8+9 1.995.689 22.821 2.018.510
1. Текући приходи 7 1.995.689 21.104 2.016.793
2. Примања од продаје нефинансијске имовине 8  960 960
3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 9  757 757
3.1. Примања од продаје финансијске имовине 92  757 757
III Пренета средства 3 520.592  9.158 529.750
IV Укупни издаци (4+5+6 ) 4+5+6 1.605.619 22.487 1.628.106
4. Текући расходи 4 1.402.552 22.309 1.424.861
5. Издаци за нефинансијску имовину 5 188.179 178 188.357
6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 6 14.888 14.888
6.1. Отплата главнице 61 14.888 14.888
V Укупна средства минус укупни издаци (3+7+8+9) - (4+5+6) 910.662 9.492 920.154
VI Буџетски суфицит (7+8) - (4+5) 404.958 -423 404.535
VII Укупни фискални резултат (VI - ( 3.1 -6.1)) (7+8) - (4+5) + (92-61) 390.070 334 390.738
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Буџетски суфицит као разлика измeђу укупног износа 
текућих прихода и примања остварених по основу продаје 
нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхо-
да и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен 
је у износу од 404.535 хиљаде динара. 

Укупан фискални резултат је буџетски суфицит 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 390.738 хиљаде динара.

Члан 5.

Остварени вишак прихода – суфицит /консолидовани / 
из члана 3. ове одлуке, у износу од 683.461 хиљада динара 
састоји се из:

– суфицита на рачуну Извршења буџета градске општи-
не Обреновац, у износу од 681.600 хиљада динара;

– суфицита на рачуну Фонда за заштиту животне среди-
не, у износу од 403 хиљаде динара;

– суфицита на рачуну Јавног предузећа Пословни прос-
тор, у износу од 414 хиљада динара;

– суфицита на рачунима месних заједница општине Об-
реновац, у износу од 1.044 хиљаде динара. 

Члан 6.

Стање на рачуну Извршења буџета у износу од 908.944 
хиљаде динара, састоји се из суфицита текуће године и пре-
нетих неутрошених средстава из претходне године, прено-
си се у наредну годину и састоји се из:

– средстава осварених за класичну буџетску потрошњу 
у износу од 57.319.208,97 динара;

– средстава остварених по основу закупа пословног 
простора у износу 23.455.787,67 динара;

– средстава остварених по основу накнаде за коришћење 
ГЗ и надкнаде за друмска моторна возила у износу од 
80.736.937,00 динара;

– средстава пренетих из буџета града по пројектима у 
износу од 8.421.607,00 динара;

– средстава пренетих из буџета Републике Србије по 
прojектима у износу од 2.625.000,00 динара;

– средстава остварених од накнаде за загађивање 
животне средине, oд накнаде од емисије SO2, NO2, 
прашкасте материје и посебне накнаде за заштиту и 
унапређење животне средине у износу од 736.385.535,91 
динара.

Члан 7.

У Извештају о капиталним издацима и финансирању 
у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2009. године, 
утврђени су укупни извори финансирања у износу од 
1.717 хиљада динара и укупни издаци у износу од 203.245 
хиљада динара.

Структуру извора финансирања по економским класи-
фикацијама приказује следећа табела:

Eк. 
клас. Назив Износ 

/у хиљадама/

811 Примања од продаје непокретности 960

921
Примања од продаје домаће 
финансијске имовине 757

 Укупно 1.717

Структуру издатака по економским класификацијама 
приказује следећа табела:

Eк. 
клас. Назив Износ 

/у хиљадама/

511 Зграде и грађевински објекти 174.781

512 Машине и опрема 12.635

541 Земљиште 941

611 Отплата домаћим кредиторима 14.888

 Укупно 203.245

Члан 8.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. ја-
нуара до 31. децембара 2009. године, утврђени су укупни 
новчани приливи у износу од 2.018.510 хиљада динара, 
укупни новчани одливи у износу од 1.628.106 хиљада ди-
нара и салдо готовине на крају године у износу од 919.529 
хиљада динара. 

Узимајући у обзир укупне новчане приливе и новчане 
одливе у 2009. години остварен је вишак новчаних прилива 
у износу од 390.404 хиљаде динара.

Члан 9.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јану-
ара до 31. децембра 2009. године утврђена је укупна раз-
лика у износу од 390.404 хиљаде динара између укупних 
прихода и примања у износу од 2.018.510 хиљада динара 
и укупних расхода и издатака у износу од 1.628.106 хиља-
да динара. 

Приходи и примања из буџета остварени су у износу 
од 1.995.689 хиљада динара, а расходи и издаци из буџета 
у износу од 1.605.619 хиљада динара, утврђена је разлика у 
износу од 390.070 хиљада динара.

Приходи и примања из осталих извора износе 22.821 
хиљаде динара, а расходи и издаци из осталих извора 
22.487 хиљада динара, тако да је утврђена разлика у изно-
су од 334 хиљаде динара.

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 10.

Укупно планирани и остварени текући приходи и при-
мања свих буџетских корисника према економској класи-
фикацији износе у динарима:
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Екон.
клас. Приходи и примања Извор Планирано

Остварено
преко рачуна 

извршења 
буџета

%

Остварено
преко 

сопственог 
рачуна 

индиректних 
корисника

Укупно

1 2 3 4 5 6 7 8

711
Порез на доходак, добит и
 капиталне добитке 01 53,150,000.00 53,774,970.88 101.18  53,774,970.88

712 Порез на фонд зарада 01  47,854.30   47,854.30

713 Порез на имовину 01 158,250,000.00 162,312,551.78 102.57  162,312,551.78

714 Комунална такса 01 28,000,000.00 28,061,922.57 100.22  28,061,922.57

714 Накнада за друмска возила 01 17,000,000.00 14,161,560.00 83.30  14,161,560.00

714 Накнада од емисије SO2, NO2 01 610,000,000.00 878,512,555.77 144.02  878,512,555.77

714 Накнада за загађивање жив. средине 01  4,995,213.40   4,995,213.40

714
Посебна накнада за заштиту и 
унапређење животне средине 01 3,600,000.00 8,546,672.78 237.41  8,546,672.78

716 Комунална такса за истицање фирме 01 15,300,000.00 15,283,566.89 99.89  15,283,566.89

733 Законски трансфери из РС 01 95,200,000.00 95,221,991.44 100.02  95,221,991.44

733 Наменски трансфери из РС 01 1,850,000.00 2,923,495.00 158.03  2,923,495.00

733
Текући трансфери од градова у корист 
општина 01  996,581.23   996,581.23

733
Капитални трансфери од градова 
у корист општина 01 33,000,000.00 9,276,632.23 28.11  9,276,632.23

741
Накнада за коришћење грађев. 
земљишта 01 629,400,000.00 568,839,350.89 90.378  568,839,350.89

741
Комунална такса за коришћење 
простора 01 1,700,000.00 1,697,295.26 99.84  1,697,295.26

741 Приходи од камата 01 72,000,000.00 78,700,359.04 109.31  78,700,359.04

742
Приходи од закупа пословног 
простора 01 45,000,000.00 56,529,052.70 125.62  56,529,052.70

742 Приходи општинских органа управе 01 7,000,000.00 7,259,272.67 103.7  7,259,272.67

742 Приходи од таксе 04   1,118,214.00 1,118,214.00

742 Општинске административне таксе 01 1,700,000.00 1,493,617.00 87.86  1,493,617.00

743 Новчане и мандатне казне 01 1,000,000.00 844,057.00 84.41  844,057.00

744 Текући добровољни трансфери 01  492,934.00   492,934.00

744 Текући добровољни трансфери 04 13,000,000.00  10,453,452.32 10,453,452.32

744
Капитални трансфери од градова 
у корист општина 04  1,000,000.00   1,000,000.00

745 Мешовити приходи 01 5,000,000.00 4,716,966.66 94.34  4,716,966.66

745 Мешовити приходи 04 11,259,230.00  4,141,420.88 4,141,420.88

771-772 Меморандумске ставке 03 4,500,000.00  5,391,336.80 5,391,336.80

811 Примања од продаје непокретности 04 100,000.00   959,953.12 959,953.12

921
Примања од продаје домаће финансијске 
имовине 04 400,000.00   756,893.27 756,893.27

 Укупно  1,807,409,230.00 1,995,688,473.49 106.28 22,821,270.39 2,018,509,743.88
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Члан 11.
Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци свих буџетских корисника према економској класификацији 

износе у динарима:

Ек. клас. Врста расхода План Извршење %

1 2 3 4 5

41 Расходи за запослене 229,919,159.21 227,894,431.84 99.12
411 Плате и додаци запослених 174,832,911.00 174,596,840.24 99.86
412 Социјални доприноси на терет послод. 31,299,089.00 31,254,819.36 99.86
413 Накнаде у натури 760,000.00 598,815.85 78.79
414 Социјална давања запосленима 7,050,000.00 6,616,486.15 93.85
415 Накнаде за запослене 5,266,841.00 5,041,058.83 95.71
416 Награде, бонуси и остали пос. расх. 2,710,318.21 2,119,930.50 78.22
417 Одборнички додатак 8,000,000.00 7,666,480.91 95.83
42 Коришћење робе и услуга 1,444,486,534.01 970,183,063.72 67.16

421 Стални трошкови 59,854,232.00 48,498,228.69 81.03
422 Трошкови путовања 1,650,000.00 928,657.50 56.28
423 Услуге по уговору 53,026,861.00 43,024,183.45 81.14
424 Специјализоване услуге 819,465,681.00 508,514,594.77 62.05
425 Текуће поправке и одржавање /услуге и материјал/ 497,100,530.01 358,313,279.61 72.08
426 Материјал 13,389,230.00 10,904,119.70 81.44
44 Отплата камата 10,200,000.00 8,366,263.22 82.02

441 Отплата домаћих камата 10,000,000.00 8,306,263.22 83.06
444 Пратећи трошкови задуживања 200,000.00 60,000.00 30.00
45 Субвениције 123,014,000.00 119,319,908.12 97.00

451 Текуће субвенције 85,514,000.00 82,926,901.25 96.97
451 Kaпиталне субвенције 37,500,000.00 36,393,006.87 97.05
46 Донације и трансфери осталим нивоима власти 50,390,000.00 43,926,555.46 87.17

463 Донације и трансфери осталим нивоима власти 50,390,000.00 43,926,555.46 87.17
47 Права из социјалног осигурања 23,199,858.50 19,420,785.50 83.71

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 23,199,858.50 19,420,785.50 83.71
48 Остали расходи 47,879,626.52 35,750,288.08 74.66

481 Дотације невладиним непрофитним организацијама 13,319,626.52 11,613,041.00 87.18
482 Порези, обавезне таксе и казне 16,210,000.00 13,226,270.44 81.59
483 Новчане казне и пенали по решењима судова 50,000.00 665.64 1.33
485 Накнада штете од државних органа 18,300,000.00 10,910,311.00 59.61
49 Средства резерве 15,693,125.76   

499 Средства резерве 15,693,125.76   
51 Основна средства 365,169,158.00 187,416,320.85 51.32

511 Зграде и грађевински објекти 351,019,158.00 174,780,834.85 49.79
512 Машине и опрема 14,150,000.00 12,635,486.00 89.29
53 Драгоцености 50,000.00   

531 Драгоцености 50,000.00   
54 Земљиште 1,000,000.00 940,596.00 94.05

541 Земљиште 1,000,000.00 940,596.00 94.05
61 Отплата главнице 17,000,000.00 14,888,239.60 87.57

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 17,000,000.00 14,888,239.60 87.57
 Укупно 2,328,001,462.00 1,628,106,452.39 69.93
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Члан 12.
Консолидовани завршни рачун буџета градске општине 

Обреновац садржи:
1. Биланс стања на дан 31. децембра 2009. године;
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 1. јануара 2009. 

до 31. децембра 2009. године;
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању у 

периоду од 1. јануара 2009. до 31. децембра 2009. године;
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 1. јануара 

2009. до 31. децембра 2009. године;
5. Извештај о извршењу буџета тако да приказује разли-

ку између одобрених средстава и извршења у периоду од 1. 
јануара 2009. до 31. децембра 2009. године;

6. Објашњење великих одступања између одобрених 
средстава и извршења за период од 1. јануара 2009. до 31. 
децембра 2009. године;

7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима до-
маћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у пе-
риду од 1. јануара 2009. до 31. децембра 2009. године;

8. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне 
буџетске резерве у периоду од 1. јануара 2009. до 31. децем-
бра 2009. године;

9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године 
у периоду од 1. јануара 2009. до 31. децембра 2009. године;

10. Одлука Скупштине градске општине Обреновац да 
се не ангажује екстерна ревизија за ревизију завршног рачу-
на буџета градске општине Обреновац за период од 1. јану-
ара 2009. до 31. децембра 2009. године и

11. Детаљан извештај о реализацији средстава програма 
и пројеката који се финансирају из буџета, а односе се на:

– субвенције јавним нефинансијским предузећима,
– трошење прихода остварених преко уплатних рачуна 

и сопствених прихода.

Члан 13.
Завршни рачун буџета градске општине Обреновац за 

2009. годину доставити граду Београду – Секретаријату за 
финансије, најкасније до 15. јуна 2010. године.

Члан 14.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина градске општине Обреновац
VI – 01 број 400-4, 31. маја 2010. године

Председник
Мирослав Неговановић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници 
одржаној 31. маја 2010. године, на основу члана 43. став 1. 
и члана 63. став 1. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС”, број 54/09) и члана 24. тачке 2. Статута градске 
општине Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 
44/08, 4/10 и 15/10), на предлог Већа градске општине Обре-
новац, донела је 

ОДЛУКУ
O ДРУГОЈ 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), Решења председника градске општине VI-03 број 

400-2 од 24. марта 2010. године и Прве измене Oдлуке о 
буџету градске општине Обреновац за 2010. годину број VI-
01 401-3 од 30. априла 2010. године, врше се следеће измене:

у наслову I Примања, износ од „3.330.099.000” динара, 
замењује се износом од „3.362.084.000” динара;

у поднаслову Текући приходи, износ од „2.538.699.000” 
динара, замењује се износом од „2.541.959.000” динара;

у тачки 1. Уступљени приходи, износ од „828.682.000” 
динара, замењује се износом од „831.942.000” динара.

До промене у тачки 1. Уступљени приходи долази допу-
ном и изменом следећих врста Уступљених прихода: 

– уводи се нова економска класификација 733 – Намен-
ски трансфери од Републике Србије у износу од „2.660.000” 
динара, економска класификација 733 – Наменски трансфе-
ри од виших нивоа власти, износ од „3.700.000” динара, за-
мењује се износом од „4.300.000” динара.

У поднаслову Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година /извор финансирања 13/, износ од „783.000.000” 
динара, односно износ утврђен првом изменом члана 2. 
Одлуке од „791.400.000” динара, замењује се износом од 
„820.125.000” динара.

У наслову II Издаци, износ од „3.313.099.000” динара, за-
мењује се износом од „3.345.084.000” динара.

У поднаслову Текући расходи, износ од „2.952.219.000” 
динара, замењује се износом од „2.985.104.000” динара.

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

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

текући расходи, категорија 42, Коришћење робе и услу-
га, износ од „1.667.187.632” динарa, замењује се износом од 
„1.688.847.632” динара;

текући расходи, категорија 45, Субвенције, износ од 
„944.500.000” динарa, замењује се износом од „952.620.000” 
динара;

текући расходи, категорија 47, Издаци за социјалну заш-
титу, износ од „27.830.000” динара, замењује се износом од 
„30.715.000” динара.

У поднаслову, Капитални расходи, категорија 5, износ од 
„329.880.000” динара, замењује се износом од „328.980.000” 
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 1.901.959.000 динара;
– Трансфера између буџетских корисника у износу од 

640.000.000 динара;
– Расхода и издатака у износу од 2.722.084.000 динара и 
– Буџетског суфицита у износу од 820.125.000 динара”.

Члан 3.
У текстуалнoм делу члан 10. мења се и гласи:
„Средства буџета градске општине Обреновац за 2010. 

годину у износу од 2.521.699.000 динара, средства социјал-
них доприноса у износу од 4.000.000 динара, средства 
сопствених прихода директних и индиректних корисни-
ка буџета у укупном износу од 12.000.000 динара, дона-
ција од осталих нивоа власти у износу од 4.260.000 динара 
и средства процењеног буџетског суфицита у износу од 
820.125.000 динара распоређују се по корисницима и то:”

У табеларном делу члана 10. одлуке долази до промена у 
разделима на следећи начин:
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– у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 1, 
функционална класификација 130 – Опште услуге, економ-
ска класификација 411 „Плате и додаци запослених”, извор 
финансирања 01, износ од „104.963.800” динара, замењује се 
износом од „104.454.894” динара;

– у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 2, 
функционална класификација 130 – Опште услуге, еко-
номска класификација 412 „Социјални доприноси на терет 
послодавца”, извор финансирања 01, износ од „16.314.200” 
динара, замењује се износом од „16.223.106” динара, оста-
ли извори остају непромењени, тако да се и укупан износ 
од „18.814.200” динара, замењује износом од „18.723.106” 
динара; 

– у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 8, 
функционална класификација 130 – Опште услуге, економ-
ска класификација 421 „Стални трошкови”, извор финанси-
рања 01, износ од „28.500.000” динара, замењује се износом 
од „29.100.000” динара; 

– у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 10, 
функционална класификација 130 – Опште услуге, еко-
номска класификација 423 „Услуге по уговору”, додаје се 
извор финансирања 13 у износу од „980.000” динара, оста-
ли извори финансирања остају непромењени тако да се и 
укупан износ од „17.921.000” динара, замењује износом од 
„18.901.000” динара;

– у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 12, 
функционална класификација 130 – Опште услуге, економ-
ска класификација 424 „Специјализоване услуге”, извор фи-
нансирања 01, износ од „6.000.000” динара, замењује се из-
носом од „7.500.000” динара;

– у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 13, 
функционална класификација 130 – Опште услуге, економ-
ска класификација 425 „Текуће поправке и одржавање”, до-
даје се извор финансирања 13 у износу од „500.000” динара, 
остали извори финансирања остају непромењени, тако да 
се и укупан износ од „4.000.000” динара, замењује износом 
од „4.500.000” динара;

– у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 14, 
функционална класификација 130 – Опште услуге, економ-
ска класификација 426 „Материјал”, извор финансирања 
01, износ од „5.000.000” динара, замењује се износом од 
„5.300.000” динара, додаје се извор финансирања 07 у износу 
од „210.000” динара, тако да се укупан износ од „5.000.000” 
динара, замењује износом од „5.510.000” динара;

– у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 17, 
функционална класификација 130 – Опште услуге, еко-
номска класификација 512 „Машине и опрема”, додаје се 
извор финансирања 13 у износу од „500.000” динара, оста-
ли извори финансирања остају непромењени тако да се и 
укупан износ од „2.000.000” динара, замењује износом од 
„2.500.000” динара;

– у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 26, 
функционална класификација 150 – Опште јавне услуге 
– истраживање и развој, опис економске класификације 424 
„Реализација локалног акционог плана за младе”, мења се и 
гласи „Реализација локалног акционог плана за младе и дру-
гих активности Канцеларије за младе”, додаје се извор фи-
нансирања 07 у износу од „390.000” динара, остали извори 
финансирања остају непромењени тако да се и укупан из-
нос од „2.000.000” динара, замењује износом од „2.390.000” 
динара;

– у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 30, 
функционална класификација 620 – Развој заједнице, еко-
номска класификација 451 „Канцеларија Регионалног цен-
тра за развој малих и средњих предузећа”, додаје се извор 
финансирања 13 у износу од „1.120.000” динара, остали 

извори финансирања остају непромењени тако да се и уку-
пан износ од „2.000.000” динара, замењује се износом од 
„3.120.000” динара;

– у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 32, 
функционална класификација 620 – Развој заједнице, еко-
номска класификација 451 „Капиталне субвенције ЈКП Об-
реновац”, додаје се нови извор финансирања 13 у износу од 
„4.000.000” динара, остали извори финансирања остају не-
промењени тако да се и укупан износ од „2.500.000” динара, 
замењује се износом од „6.500.000” динара;

– у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 33, 
функционална класификација 620 – Развој заједнице, еко-
номска класификација 451 „ Субвенције ЈКП Паркинг сер-
вис”, извор финансирања 13, износ од „5.000.000” динара, 
замењује се износом од „8.000.000” динара;

– у разделу 1 – Управа градске општине, позиција 39, 
функционална класификација 090 – Социјална заштита 
некласификована на другом месту, економска класифика-
ција 472 „Накнаде из буџета за становање и живот”, извор 
финансирања 01, износ од „2.900.00” динара, замењује се 
износом од „500.000” динара, додаје се извор финансирања 
07 у износу од „2.660.000” динара и извор финансирања 13 
у износу од „2.625.000” динара, тако да се и укупан износ од 
„2.900.000” динара, замењује износом од „5.785.000” динара.

Извори финансирања за раздео 1 – Управа градске 
општине, 01 – Приходи из буџета износ од „407.249.000” 
динара, замењује се износом од „406.649.000” динара, до-
даје се извор финансирања 07 у износу од „3.260.000” ди-
нара, извор финансирања 13 износ од „114.000.000” динара, 
замењује се износом од „126.725.000” динара, остали из-
вори финансирања остају непромењени, тако да се и уку-
пан износ од „523.749.000” динара, замењује износом од 
„539.134.000” динара.

– у разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција 66, 
функционална класификација 620– Развој заједнице, еко-
номска класификација 414 „Социјална давања запослени-
ма”, додаје се извор финансирања 04 у износу од „100.000” 
динара, остали извори финансирања остају непромењени, 
тако да се и укупан износ од „1.500.000” динара, замењује 
износом од „1.600.000” 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 „13.932.000” 
динара, замењује се износом од „13.832.000” динара, оста-
ли извори финансирања остају непромењени, тако да се и 
укупан износ од „14.862.000” динара, замењује износом од 
„14.762.000” 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 
„368.880.000” динара, замењује се износом од „371.980.000” 
динара, извор финансирања 04, износ од „5.770.000” дина-
ра, замењује се износом од „2.670.000” динара, извор фи-
нансирања 13, износ од „8.400.000” динара, замењује се 
износом од „22.900.000” динара, тако да се и укупан износ 
од „383.050.000” динара, замењује износом од „397.550.000” 
динара.

– у разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција 79, 
функционална класификација 620 – Развој заједнице, еко-
номска класификација 425 „Текуће поправке и одржавање 
електро мреже”, додаје се извор финансирања 13 у износу 
од „1.500.000” динара, остали извори финансирања остају 
непромењени, тако да се и укупан износ од „66.000.000” ди-
нара, замењује износом од „67.500.000” динара.
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– 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 
„59.000.000” динара, замењује се износом од „56.000.000” 
динара, додаје се извор финансирања 04, у износу од 
„3.000.000” динара, тако да укупан износ остаје непро-
мењен.

Извори финансирања за раздео 4 – Јавно предузеће за 
изградњу, извор финансирања 13, износ од „28.400.000” 
динара, замењује се износом од „44.400.000” динара, оста-
ли извори финансирања остају непромењени, тако да се и 
укупан износ од „1.064.350.000” динара, замењује износом 
од „1.080.350.000” динара.

– у разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне 
средине, позиција 99, функционална класификација 130 – 
Опште услуге, економска класификација 411 „Плате и дода-
ци запослених”, извор финансирања 01, износ од „6.955.046” 
динара, замењује се износом од „7.463.952” динара; 

– у разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне 
средине, позиција 100, функционална класификација 130 
– Опште услуге, економска класификација 412 „Социјал-
ни доприноси на терет послодавца”, извор финансирања 
01, износ од „1.244.953” динара, замењује се износом од 
„1.336.047” 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 
„3.000.000” динара, замењује се износом од „2.500.000” 
динара, остали извори остају непромењени, тако да се и 
укупан износ од „3.500.000” динара, замењује износом од 
„3.000.000” 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 
„113.300.000” динара, замењује се износом од „115.200.000” 
динара, остали извори остају непромењени, тако да се и 
укупан износ од „113.800.000” динара, замењује износом од 
„115.700.000” 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 
„8.700.000” динара, замењује се износом од „7.300.000” ди-
нара.

Извори финансирања за раздео 5 – Јавно предузеће за 
заштиту и унапређење животне средине, 01 – Приходи из 
буџета износ од „168.000.000” динара, замењује се износом 
од „168.600.000” динара, остали извори финансирања остају 
непромењени, тако да се и укупан износ од „169.000.000” 
динара, замењује износом од „169.600.000” динара.

– у разделу 6 – ЈП „Пословни простор”, позиција 124 
функционална класификација 130 – Опште услуге, економ-
ска класификација 415 „Накнаде за запослене – превоз”, из-
вор финансирања 01, износ од „200.000” динара замењује се 
износом од „320.000” динара; 

– у разделу 6 – ЈП „Пословни простор”, позиција 126 
функционална класификација 130 – Опште услуге, економ-
ска класификација 421 „Стални трошкови”, извор финан-
сирања 01, износ од „6.200.000” динара замењује се изно-
сом од „5.930.000” динара, извор финансирања 04 износ од 
„400.000” динара, замењује се износом од „500.000” динара, 
тако да се и укупан износ од „6.600.000” динара, замењује 
износом од „6.430.000” динара;

– у разделу 6 – ЈП „Пословни простор”, позиција 128 
функционална класификација 130 – Опште услуге, економ-
ска класификација 423 „Услуге по уговору”, извор финан-
сирања 01, износ од „2.500.000” динара, замењује се изно-
сом од „2.650.000” динара, извор финансирања 04 износ од 
„500.000” динара замењује се износом од „400.000” динара, 
тако да се и укупан износ од „3.000.000” динара, замењује 
износом од „3.050.000” динара;

– у разделу 6 – ЈП „Пословни простор”, позиција 133 
функционална класификација 411 – Општи економски по-
слови, економска класификација 511 „Зграде и грађевински 
објекти”, извор финансирања 01, износ од „10.000.000” ди-
нара замењује се износом од „9.000.000” динара; 

– у разделу 6 – ЈП „Пословни простор”, иза позиције 134 
додаје се нова позиција 134а, функционална класификација 
411 – Општи економски послови, економска класификација 
515 „Нематеријална имовина”, извор финансирања 01 у из-
носу од „1.000.000” динара.

Извори финансирања за раздео 6 – ЈП „Пословни прос-
тор”, остају непромењени.

* * *
Изменама у структури Извора финансирања за раздео 

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

07 – Донације од осталог нивоа власти, износ од 
„1.000.000” динара, замењује се износом од „4.260.000” ди-
нара; 

13 – Вишак прихода, износ од „791.400.000” динара, за-
мењује се износом од „820.125.000” динара;

Остали извори финансирања остају непромењени, тако 
да се укупан износ од „3.330.099.000” динара замењује изно-
сом од „3.362.084.000” динара.

Члан 4.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 број 400-5, 31. маја 2010. године

Председник
Мирослав Неговановић, с. р. 

Скупштина градске општине Обреновац на седници 
одржаној 31. маја 2010. године, на основу члана 86. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 
и 6/10) и члана 24. Статута градске општине Обреновац 
(„Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10), 
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УПРАВИ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

Члан 1.
У члану 35. ставу 1. Одлуке о управи градске општине 

Обреновац (у даљем тексту: одлуке – „Службени лист гра-
да Београда”, бр. 48/08, 3/09, 25/09 и 4/10) мења се назив 
Oдељења за грађевинске послове, легализацију и комуналне 
послове Управе градске општине наведеног под тачком 1. и 
гласи:

„1. Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске по-
слове”. 
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Члан 2.
Члан 36. одлуке мења се и гласи:
„1. Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске по-

слове:
У области урбанизма даје предлог стручног мишљења 

на нацрт просторног и урбанистичких планова које доно-
си град за подручје градске општине; издаје информацију о 
локацији и локацијску дозволу за изградњу и реконструк-
цију објеката до 800 m2 бруто развијене грађевинске повр-
шине, за претварање заједничких просторија у стамбени 
односно пословни простор, за саобраћајнице и објекте ли-
нијске односно комуналне инфраструктуре на свом под-
ручју; припрема планове за постављање и уклањање мањих 
монтажних објеката привременог карактера на површина-
ма јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и дру-
ги покретни мобилијар), у складу са прописом града; даје 
мишљење о могућности легализације објеката за које овај 
орган издаје накнадну грађевинску дозволу до преузимања 
ових послова од стране Градске управе. 

У грађевинској области доноси решења у првом степе-
ну о грађевинској дозволи за изградњу и реконструкцију 
објеката до 800 m2 бруто развијене грађевинске површине 
и претварању заједничких просторија у стамбени односно 
у пословни простор, издаје грађевинску дозволу за из-
градњу и реконструкцију саобраћајница и објеката линијс-
ке односно комуналне инфраструктуре на свом подручју, 
и решава по поднетим захтевима за легализацију објеката 
за које издаје грађевинску дозволу до преузимања ових 
послова од стране Градске управе, одобрава извођење ра-
дова на инвестиционом одржавању објеката и уклањању 
препрека за особе са инвалидитетом, адаптацију, санацију 
и промену намене објеката без извођења грађевинских 
радова, одобрава изградњу помоћних објеката и других 
објеката до 800 m2 бруто развијене грађевинске површине 
за које се издаје грађевинска дозвола; доноси решење о ру-
шењу објеката у складу са законом, издаје употребну доз-
волу за објекте за које издаје грађевинску дозволу, издаје 
потврду о структури објеката, издаје потврду о усклађе-
ности изграђених темеља са главним пројектом за објекте 
за које издаје грађевинску дозволу.

У комуналној области врши послове који се односе на 
развој и обављање комуналне делатности, врши надзор 
над обављањем комуналне делатности,предлаже мере за 
уређење зелених површина и дечјих игралишта и објеката 
јавне расвете и слично, доноси решења о постављању при-
времених објеката на површинама јавне намене (киосци, 
баште, покретне тезге и сл.), спроводи поступак у вези са 
заузећем површина јавне намене, предлаже мере за уређење 
и одржавање спољњег изгледа пословних и стамбених згра-
да, спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у 
станове и заједничке просторије у стамбеним зградама.

У области заштите животне средине врши послове који 
се односе на праћење стања и предузимање мера за заштиту 
и унапређење животне средине на подручју градске општи-
не, припрему и спровођење акционих и санационих планова 
од значаја за заштиту животне средине на подручју градске 
општине, у складу са актима града и стара се и обезбеђује 
услове за очување, коришћење и унапређење подручја са 
природним лековитим својствима; заштиту природе и при-
родних добара. 

Одељење обрађује и даје стручна мишљења на нацр-
те и предлоге прописа из области за које је образовано, за 
Скупштину и друге органе градске општине и њихова рад-
на тела и врши и друге послове у складу са прописима.”

Члан 3.
Члан 37. одлуке мења се и гласи:
„2. Одељење за имовинско-правне и стамбене посло-

ве врши послове који се односе на праћење стања у имо-
винско-правној и стамбеној области и давање предлога 
за предузимање мера; давање стручних мишљења или 
припрему нацрта одлука из имовинско-правне и стам-
бене области које доносе Скупштина градске општине, 
председник градске општине или Веће градске општине; 
вођење управног поступка у предметима који се односе 
на експропријацију, односно административни пренос 
права коришћења ако то захтева јавни интерес;одлучује о 
захтевима за деекспропријацију непокретности; поступак 
комасације пољопривредног земљишта; враћање утрина 
и пашњака селима на коришћење и враћање земљишта 
одузетог по ПЗФ-у; поступке који се односе на уређивање 
односа на грађевинском земљишту у складу са законом, 
Статутом града, Статутом градске општине, одлукама 
града и градске општине, а нарочито поступак поништаја 
правоснажног решења о изузимању градског грађевин-
ског земљишта због непривођења намени за коју је изу-
зето; решава о захтевима за престанак права коришћења 
грађевинског земљишта за које је решење о давању на 
коришћење ради изградње, односно последњу измену 
Решења донео надлежни орган градске општине; води 
поступке за одређивање накнаде за експроприсане не-
покретности по правоснажности решења; врши евиден-
цију непокретности у државној својини на којима је град-
ска општина Обреновац корисник у складу са законом; 
врши стручне и административне послове за комисију 
градске општине која спроводи поступак отуђења и да-
вања у закуп грађевинског земљишта у државној својини 
ради изградње објеката до 800 m2 бруто развијене грађе-
винске површине, осим отуђења и давања у закуп грађе-
винског земљишта непосредном погодбом у поступку 
легализације; врши стручне и административне послове 
који се односе на откуп и закуп станова; води евиденцију 
о општинским становима и закљученим уговорима о от-
купу, односно закупу станова и води евиденцију о начину 
организовања послова одржавања стамбених зграда и об-
разовању скупштине станара и савета станара стамбених 
зграда; стручно опслуживање комисија и других радних 
тела Скупштине градске општине, председника градске 
општине и Већа градске општине из оквира своје надлеж-
ности; покреће иницијативе пред државним и другим ор-
ганима и организацијама за решавање питања од значаја 
за ефикасно остваривање права и интереса грађана у имо-
винско правној области, у складу са прописима.”

Члан 4.
У члану 38. став 6. одлуке, код Одељења за буџет, фи-

нансије, привреду и друштвене делатности, у области об-
разовања, врши се допуна тако што се иза речи: „и других 
активности које организује установа” додају речи: „орга-
низује послове који се односе на: превоз деце и њихових 
пратилаца ради похађања припремног предшколског про-
грама на удаљености већој од 2 km и ученика основне шко-
ле 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,”.

Члан 5.
Даном ступања на снагу ове одлуке Одељење за грађе-

винске послове, легализацију и комуналне послове наста-
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вља са радом као Одељење за урбанизам и комунално грађе-
винске послове, са делокругом утврђеним овом одлуком. 

Даном ступања на снагу ове одлуке Одељење за имо-
винско правне и стамене послове наставља са радом са де-
локругом утврђеним овом одлуком. 

Даном ступања на снагу ове одлуке Одељење за буџет, 
финансије, привреду и друштвене делатности наставља са 
радом и са делокругом утврђеним овом одлуком. 

Члан 6.
Одељење за урбанизам и комунално грађевинске по-

слове од Градске управе преузеће потребну планску доку-
ментацију, незавршене предмете и архиву која се односи на 
послове издавања грађевинске дозволе за изградњу и ре-
конструкцију објеката линијске и комуналне инфраструк-
туре, информације о локалцији и локацијску дозволу за 
објекте за које градска општина издаје грађевинску дозво-
лу, у складу са Статутом града, најкасније до 30. септембра 
2010. године. 

Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске посло-
ве Управе градске општине решаваће по захтевима за лега-
лизацију објеката до преузимања ових послова од стране 
Градске управе, а најкасније до 31. марта 2011. године. 

Члан 7.
У члану 10. Одлуке о измени и допуни Одлуке о Управи 

градске општине Обреновац („Службени лист града Бео-
града”, број 4/10) речи: „испред члана 32” замењују се речи-
ма: „испред члана 33”, а иза речи: „о унутрашњој организа-
цији” додају се речи: „односно о организацији”. 

Члан 8.
Комисија за прописе Скупштине градске општине Об-

реновац утврдиће пречишћен текст Одлуке о управи град-
ске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, 
бр. 48/08, 3/09, 25/09 и 4/10, и бр. VI-01 бр. 020-111 од 31. 
маја 2010. године) и исти објавити у „Службеном листу гра-
да Београда”. 

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 020-111, 31. маја 2010. године

Председник
Мирослав Неговановић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници 
одржаној 31. маја 2010. године, на основу члана 24. тачка 
26. Статута градске општине Обреновац („Службени лист 
града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10), а у складу са чла-
ном 4. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању де-
латности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 
25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), донела је

ОДЛУКУ
О  ДОПУНИ  ОДЛУКЕ О  ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУ-

ЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа за изградњу Об-

реновца (у даљем тексту: одлука – „Службени лист града Бе-
ограда”, бр. 7/05 – пречишћен текст и 3/09) у члану 3. став 1. 
после шифре и речи: „74140 – Консалтинг послови (давање 
савета, усмеравање или оперативна помоћ пословним и јав-
ним службама)” додају се нове шифре и речи које гласе: 

„74201 – просторно планирање
74202 – пројектовање грађевинских и других објеката.”
У  истом члану, став 2. код описних делатности, после 

тачке 10, додају се нове тач. 11. и 12, које гласе:
„11. обавља све послове и припремне радње као и изра-

ду урбанистичких планова (генерални урбанистички план 
и планове генералне и детаљне регулације) и урбанистичко 
техничке документације (урбанистички пројекат, пројекат 
парцелације и препарцелације, пројекат исправке граница 
суседних парцела), у складу са законом;

12. сарађује са надлежним органима, институцијама и 
предузећима у поступку израде и доношења планских доку-
мената“.

Члан 2.
У члану 4. после става 1. додају се ст. 2. и 3. који гласе:
„Предузеће може стицати приход обављањем стручних 

послова из делатности предузећа за трећа лица, на основу 
посебног уговора.

За послове из претходног става овог члана предузеће је 
обавезно да води посебну књиговодствену евиденцију.”

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 020-112, 31. маја 2010. године

Председник 
Мирослав Неговановић, с. р.
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града Тадаши Нагаију, пређашњем амбасадору Јапана 
у Републици Србији  – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Одлука о допуни Одлуке о утврђивању закуп-
нина за пословни простор на коме је носилац права 
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Одлука о измени и допуни Одлуке о задужењу 
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моста преко Саве, Чукарица – Нови Београд  – – –  2

Одлука о изради плана детаљне регулације фе-
калног колектора  од Раковица села (Булевар осло-
бођења) до постојећег колектора у Реснику и регу-
лације Раковичког и Милошевог потока, градске 
општине Вождовац и Раковица  – – – – – – – – – – –  3

Одлука о изради плана детаљне регулације ком-
плекса Ботаничке баште „Јевремовац”  – – – – – – –  3

Одлука о изради плана детаљне регулације за 
простор између улица: Булевар војводе Бојовића, 
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Одлука о изради плана детаљне регулације бло-
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градска општина Звездара – – – – – – – – – – – – – –  5

Одлука о изради плана детаљне регулације блока 
између улица: Кнеза Милоша, Дринске, Сарајевске и 
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