
Градоначелник града Београда, дана 28. априла 2011. 
године, на основу члана 52. тачка 6. Статута града Бео-
града („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10) 
и члана 95. Одлуке о Градској управи града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 
23/10 и 32/10), донео је

РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕ-
НА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БЕОГРАДА

1. У Решењу о распореду радног времена у Градској уп-
рави града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 
28/07, 1/09, 36/09, 37/09, 48/09, 61/09, 8/10 и 31/10), у тачки 3. 
алинеја 10, мења се и гласи:

– У Комуналној полицији послови се организују рад-
ним даном, суботом, недељом и у дане државних и вер-
ских празника за шефа подручне организационе јединице 
за град Београд, његовог заменика, за комуналне полицај-
це, руководиоце групе и операторе на систему телекому-
никационог саобраћаја, који раде непрекидно 24 сата, по 
систему четворосменског радног времена (12 часова дне-
вног рада – 24 часа непрекидног одмора и 12 сати конти-
нуираног дневног и ноћног рада – 48 сати непрекидног 
одмора).

Послови диспечера, магационера опреме и администра-
тивно-канцеларијски послови организују се радним даном, 
суботом, недељом и у дане државних и верских празника, 
по сменама од 07 до 15 и од 14 до 22 часа.

Остали запослени раде сваког радног дана од 8.30 до 
16.30 часова, а по потреби када то захтева природа посла, 
утврђени распроед радног времена се може променити и 
рад прерасподелом радног времена организовати на други 
начин, укључујући и рад ноћу, а по налогу начелника Кому-
налне полиције.

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

Градоначелник града Београда
Број 130-1752/11-Г, 28. априла 2011. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с.р.

На основу члaна 9. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС” бр. 135/04, 
88/10), а у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11) и 
члана 53. Одлуке о Градској управи града Београда („Служ-
бени лист града Београда” бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10, 
32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА 
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛА-
ЦИЈЕ ДЕЛА ЗРЕЊАНИНСКОГ ПУТА ОД ПАНЧЕВАЧ-
КОГ ПУТА ДО САОБРАЋАЈНИЦЕ СЕВЕРНА ТАНГЕН-

ТА, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

1. Приступа се стратешкој процени утицаја на животну 
средину плана детаљне регулације дела Зрењанинског пута 
од Панчевачког пута до саобраћајнице Северна тангента, 
градска општина Палилула (у даљем тексту: план).

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну 
средину разматраће се постојеће стање животне средине 
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристи-
ке плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на 
микро и макролокацију и друга питања и проблеми зашти-
те животне средине у складу са критеријумима за одређи-
вање могућих значајних утицаја плана на животну средину, 
а узимајући у обзир планиране намене. 

3. Стратешком проценом утицаја плана на животну сре-
дину неће се разматрати прекогранична природа утицаја. 

4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на 
животну средину израдиће се извештај који ће обухвати-
ти обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор 

индикатора, 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

за смањење негативних утицаја на животну средину, 
– смернице за процену утицаја пројеката на живот-

ну средину (смернице које се односе на спровођење плана 
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на 
животну средину у складу са прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину),
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– програм праћења стања животне средине у току спро-
вођења плана (мониторинг),

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних 
решења и приказ начина на који су питања животне среди-
не укључена у план, 

– закључци до којих се дошло током израде извештаја о 
стратешкој процени представљене на начин разумљив јав-
ности,

– други подаци од значаја за стратешку процену. 
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће 

се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине 
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.

У случају непостојања релевантних података, извршиће 
се циљна мерења у складу са законом.

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну 
средину плана детаљне регулације дела Зрењанинског пута 
од Панчевачког пута до саобраћајнице Северна тангента, 
градска општина Палилула део је документације која се 
прилаже уз план.

5. Израда извештаја о стратешкој процени биће повере-
на Јавном урбанистичком предузећу „Урбанистички завод 
Београда”, Палмотићева бр. 30, које ће дефинисати методо-
логију и састав стручног тима за израду извештаја о стра-
тешкој процени.

Носилац израде извештаја о стратешкој процени дужан 
је да исти изради у року од 12 (дванаест) месеци од дана 
ступања на снагу Одлуке о изради плана детаљне регула-
ције дела Зрењанинског пута од Панчевачког пута до са-
обраћајнице Северна тангента, градска општина Палилула 
(„Службени лист града Београда” бр. 7/10, 5/11).

Средства за израду извештаја о стратешкој процени 
утицја на животну средину плана детаљне регулације дела 
Зрењанинског пута од Панчевачког пута до саобраћајни-
це Северна тангента, градска општина Палилула, обезбе-
диће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Бе-
ограда.

6. У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и за-
интересованим органима и организацијама које имају инте-
рес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне 
средине.

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изло-
жен на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт пла-
на, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10) и члану 50. Закона о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11).

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

О б р а з л оже њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Од-

луке о изради плана детаљне регулације дела Зрењанинског 
пута од Панчевачког пута до саобраћајнице Северна тан-
гента, градска општина Палилула („Службени лист града 
Београда” бр. 7/10, 5/11).

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС” 
бр. 135/04, 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог решења, имајући у 
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су 

планирани будући развојни пројекти одређени прoписи-
ма којима се уређује процена утицаја на животну средину, 
утврдио је да предметни план представља оквир за одобра-
вање будућих развојних пројеката и подлеже обавези стра-
тешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана 
5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину („Службени гласник РС” бр. 135/04, 88/10).

На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру 
стратешке процене, разматраће се постојеће стање жи-
вотне средине, утицај планираних садржаја на микро и 
макро локацију, док се неће разматрати прекогранична 
природа утицаја с обзиром на то да имплементација пла-
на не може имати негативан утицај на животну средину 
друге државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне 
регулације дела Зрењанинског пута од Панчевачког пута 
до саобраћајнице Северна тангента, градска општина Па-
лилула садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Служ-
бени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10), осим смерница за из-
раду стратешких процена на нижим хијерархијским ни-
воима.

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени ути-
цаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04, 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-18/11 од 23. 
марта 2011. године, Секретаријат за урбанизам и грађе-
винске послове доставио је на мишљење Предлог решења 
о приступању стратешкој процени утицаја на животну 
средину плана детаљне регулације дела Зрењанинског 
пута од Панчевачког пута до саобраћајнице Северна 
тангента, градска општина Палилула Секретаријату за 
заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе 
Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београд-
ски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд”, 
Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” 
и ЈВП „Београдводе”.

Секретаријат за заштиту животне средине, у свом акту 
бр 501.3-25/2011-V-04 од 30. марта 2011. године и ЈКП „Зе-
ленило – Београд”, у свом акту бр. 51/250 од 5. априла 2011. 
године дали су позитивно мишљење на Предлог решења о 
приступању стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину предметног плана.

ЈКП „Београдски водовод и канализацијa”, Завод за заш-
титу природе Србије, Градски завод за заштиту здравља, 
Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и 
ЈВП „Београдводе” нису доставили предметна мишљења у 
законском року, те се сходно члану 11. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС”, бр.135/04, 88/10), сматра да немају примедбе на пред-
ложену садржину решења о приступању изради стратешке 
процене.

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове Градске управе донео је решење 
као у диспозитиву.

Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске по-
слове Градске управе под IX-03-350.14-18/2011 дана 27. ап-
рила 2011. године.

Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03-350.14-18/2011, 27. априла 2011. године

Секретар
Милан Вуковић, с.р.
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БАРАЈЕВО

На основу члана 46. став 6. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС”, број 129/07), Скупштина општине 
Барајево, на седници одржаној 15. априла 2011. године, до-
нела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА

1. Утврђује се престанак мандата одборнику Бранку 
Трифуновићу, са изборне листе „Барајево за европску Ср-
бију – Борис Тадић”, са даном 13. јануаром 2011. године.

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

Скупштина општине Барајево
Број 06-14/2011-231, 15. априла 2011. године

Председник 
Првослав Мандић, с.р.

На основу члана 48. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС”, број 129/07), Скупштина општи-
не Барајево, на седници одржаној 15. априла 2011. године, 
донела је 

РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА У 

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

1. Потврђују се мандати одборницима Скупштине 
општине Барајево са изборне листе „Барајево за европску 
Србију – Борис Тадић”, и то: Биљани Динчић, Радету Гајићу, 
Радославу Јовановићу.

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

Скупштина општине Барајево
Број 06-14/2011-231, 15. априла 2011. године

Председник
Првослав Мандић, с.р.

На основу члана 45. Пословника Скупштине општи-
не Барајево („Службени лист града Београда“, број 44/08), 
Скупштина општине Барајево, на седници одржаној 15. ап-
рила 2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА РАДНИХ 

ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

1. У Решењу о избору радних тела Скупштине општине 
Барајево („Службени лист града Београда”, бр. 33/08, 55/08, 
12/09, 35/09, 8/10 и17/10), у тачки 1. Савет за привредна  пи-
тања, буџет и финансије, члан Савета Горан Маринковић, 
замењује се чланом Савета Биљаном Динчић.

2. У тачки 3. Савет за урбанизам, комуналне делатности 
и заштиту животне средине, члан Савета Михаило Мило-
шевић, замењује се чланом Савета Радетом Гајићем.

Скупштина општине Барајево
Број 06-5/201-230, 15. априла 2011. године.

Председник
Првослав Мандић, с.р.

Скупштина ГО Барајево  на седници одржаној 15 априлa 
2011. године на основу члана 15. став 1. тачка 4. члана 33. 
став 1. тачка 5. и члана 5. и члана 42. став 6. Закона о ван-
редним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 111/09), 
Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситу-
ације („Службени гласник РС”, број 98/2010), и члана 19. 
Статута градске општине Барајево („Службени лист града 
Београда”, број 30/2010, пречишћен текст ), донела је 

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

НЕ БАРАЈЕВО 

I. Образује се Општински штаб за ванредне ситуације 
на теријторији градске општине Барајево (у даљем тексту: 
Општински штаб), у који се именију: 

за команданта: 
– Бранка Савић, председница градске општине Барајево,
за заменика команданта:
– Бранко Трифуновић, помоћник председника градске 

општине Барајево, 
за начелника:
– Слободан Стојићевић, Министарство унутрашњих 

послова, Управа за ванредне ситуације у Београду, самос-
тални полицијски инспектор, координатори оперативних 
активности у случају пожара и рушевина:

– Миломир Иванковић, Ватрогасно-спасилачка једини-
ца Барајево,

оперативних активности у случају клизишта:
– Предраг Дончић, Одељење за имовинско-правне, 

стамбене и инспекцијске послове,
Оперативних активности  зимске службе:
– Ненад Стеванчевић , Члан већа градске општине,
оперативних активности у случају поплава:
– Златко Николић, Дирекција за развој и изградњу 

општине Барајево.
За чланове: 
1. Др Нада Васиљевић, Дом здравља Барајево,
2. Др Иван Сретеновић, Хитна медицинска помоћ ДЗ 

Барајево,
3. Мијушко Тешовић, Одељење за имовинско-правне, 

стамбене и инспекцијске послове
4. Миломир Јовановић, Одељење за имовинско-правне, 

стамбене и инспекцијске послове, комунални инспектор,
5. Наташа Оташевић, Одељење за привреду и друштвене 

делатности – заштита животне средине,
6. Владан Нинковић, ЈКП „10 октобар”, Барајево,
7. Славиша Маринковић, ЈКП „Београдски водовод и ка-

нализација”,

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
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8. Радомир Станишић, Саобраћајно предузеће „Ласта” 
Београд, РЈ Барајево,

9. Слободан Николић, ЕДБ Београд ПЈ Барајево,
10. Владан Лукић, Полицијска станица Барајево,
11. Драган Минић, Црвени крст Барајево.
Помоћно особље:
– за техничког секретара (администратора), стручно-ад-

министративни радник општинског органа управе ГО Ба-
рајево Љиљана Костић.

– за информисање, Предраг Иванишевић, Скупштина 
општине Барајево, новинар,

– за возача, Зоран Јовановић, возач и дежурно возило 
инспекције ГО Барајево.

II. Командант општинског штаба за ванредне ситуације 
ГО Барајево је члан проширеног састава Градског штаба Бе-
ограда.

III. Општинси штаб, по потреби, образује помоћне 
стручно-оперативне тимове за специфичне задатке заштите 
и спасавање посебним актом.

IV. Општински штаб обавља следеће послове:
– Предлаже доношење одлуке о проглашењу вандредне 

ситуације;
– Руководи и координира рад субјеката система заштите 

и спасавање и снага заштите и спасавања у ванредним си-
туацијама на спровођењу утврђених задатака;

– Руководи и координира спровођење мера и задатака 
цивилне заштите;

– Разматра и даје мишљење на предлог процене угроже-
ности и предлог плана заштите и спасавања у вандредним 
ситуацијама;

– Прати стање и организује заштите и спасавања и пред-
лаже мере за њихово побољшање;

– Наређује употебу снага заштите и спасавање средстви-
ма помоћи и других средстава која се користе у ванредним 
ситуацијама;

– Стара се о редовном информисању и обавештавању 
становништва о ризицима и опасностима и предузетим ме-
рама;

– разматра организацију, опремање и обручавање једи-
ница цивилне заштите, овлашћених, оспособљених прав-
них лица;

– Сарађује са штабовима суседних јединица локалне са-
моуправе,

– Извештава градски и републички Штаб за ванредне 
систуације и надлежну службу о стању, спровођењу мера и 
извршавању задатака заштите и спасавања; 

– Процењује угроженост од настанка ванредне ситу-
ације;

– Доноси наредбе, закључке препоруке;
– Именује менаџера заштите и заменика менаџера у мес-

ним заједницама;
– Разматра и предлаже доношење одлуке о организацији 

заштите и спасавања на територији градске општине Ба-
рајевво;

– Ангажује оспособљавање правних лица и других орга-
низације од значаја за потребе општине;

– Обавља и друге послове у складу са законом. 
V. Послови из става  IV овог решења финансирају се из 

буџетских средстава у складу са законом.
VI. Стручне и организационе послове за Општински 

штаб обављаће Одељење  за урбанизам грађевинске и кому-
налне послове. 

VII. Овим решењем ставља се ван снаге Решење пред-
седника о образовању Општинског штаба за елементарне 
и друге непогоде – зимске службе ГО Барајево за сезону 
2010/2011. годину, број VIII-01 бр.352-116/2010 од 11. ок-
тобра 2010. године.

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

Скупштина општине Барајево
Број 06-12/2011-228, 15. априла 2011. године

Председник 
Првослав Мандић, с.р.

На основу члана 19. тачка 10. Статута градске општине 
Барајево – пречишћени текст („Службени лист града Бео-
града”, број 18/10), и члана 12. Закона о јавним предузећи-
ма и обављању делатности од општег интереса („Службени 
гласник РС”, број 25/00, 25/02 и 107/05), Скупштина општи-
не Барајево на седници одржаној 15. априла 2011. године, 
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ  ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ 

И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

1. Марко Малбаша, разрешава се дужности директо-
ра Дирекције за развој и изградњу општине Барајево, због 
подношења оставке, са даном 15. априлом 2011. године.

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

Скупштина општине Барајево
Број 06-12/2011-218, од 15. априла 2011. године

Председник
Првослав Мандић, с.р.

На основу члана 19. тачка 10. Статута градске општине 
Барајево – пречишћен текст („Службени лист града Београ-
да”, број 18/10), и члана 12. Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса („Службени гла-
сник РС”, бр. 25/00, 25/02 и 107/05), Скупштина општине 
Барајево на седници одржаној 15. априла 2011. године, до-
нела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ 

И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

1. Златомир Николић, именује се за директора Дирекци-
је за развој и изградњу општине Барајево, са даном 15. ап-
рилом 2011. године.

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

Скупштина општине Барајево
Број 06-14/2011-232, 15. априла 2011. године.

Председник
Првослав Мандић, с.р.
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На основу члана 27. став 1. Закона о јавним предузећи-
ма и обављању делатности од општег интереса („Службени 
гласник РС”, број 25/00, 25/02 и 107/05) и члана 19. тачка 
10. Статута градске општине Барајево – пречишћен текст 
(„Службени лист града Београда”, број 18/10), Скупштина 
општине Барајево, на седници одржаној 15. априла 2011. го-
дине, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКЕ О ЦЕНАМА 
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЈКП „10. ОКТОБАР” БАРАЈЕВО

1. Даје се сагласност на Одлуку о повећању цена услуге 
за изношење смећа, која је донета на седници Управног од-
бора ЈКП „10. октобар” Барајево, број 249/2011. од 11. феб-
руара 2011. године.

2. Даје се сагласност на Одлуку о усклађивању цене воде 
на локалном  водоводу „Витковица” Равни Гај, која је доне-
та на седници Управног одбора ЈКП „10. октобар” Барајево, 
број 249/2011. од 11. фебруара 2011. године.

3. Ово решење објавиће се у „Службеном  листу града 
Београда”.

Скупштина општине Барајево
Број 06-12 /2011-229, 15. априла 2011. године

Председник
Првослав Мандић, с.р.

На основу члана 31. Статута ЈКП „10. октобар” Барајево, 
Управни одбор на седници одржаној 11. фебруара 2011. го-
дине донео је следећу

ОДЛУКУ
O ПОВЕЋАЊУ ЦЕНЕ ИЗНОШЕЊА СМЕЋА

1. Усваја се предлог одлуке о усклађивању цена изноше-
ња смећа и то:

– домаћинства ГУП I зона 3,80 дин/m2

–  домаћинства насеља дуж 
Ибарске магистрале, насеља Мељак 
и Вранић II зона 1,70 дин/m2

– сва остала насеља територије општине Барајево
Ш зона 1,00 дин/m2

– привреда 9,80 дин/m2

2. Ова одлука примењиваће се од 1. марта 2011. године 
када Скушптина општине Барајево на исту да сагласност.

О б р а з л оже њ е
На основу утврђене анализе цене коштања изношења 

смећа и на основу члана 16. и 22. 3акона о јавним преду-
зећима и обављању делатности од општег интереса Управ-
ни одбор ЈКП „10. октобар” Барајево на седници одржаној 
11. фебруара 2011. године донео је нове цене коштања ус-
луга увећаних за раст цена на мало у износу од 11,5 % пре-
ма званичним подацима Завода за статистику Републике 
Србије објављених за 2010. годину, а што је у границама 
дозвољеног повећања цена комуналних услуга за 2011. го-
дину према инструкцији Владе Републике Србије на осно-
ву које је израђен Програм пословања предузећа за 2011. 
годину. Реална цена коштања изношења смећа је већа, тако 
да предложено повећање не обезоеђује цену коштања ове 

услуге на нивоу просте репродукције, због чега је потреб-
но да Скупштина општине Барајево као оснивач обезбеди 
средства за субвенцију као разлику између цене коштања 
услуге изношења смећа и одобрене цене за ову услугу.

Утврђени износи цена за домаћинства и привреду су 
ниже од важећих цена које примењује ЈКП „Градска чис-
тоћа” Београд.

На утврђене цене обрачунава се законска стопа ПДВ-а 
од 8%.

Примењиване цене у 2009. и 2010. години су:
I зона 3,44 дин/m2

II зона 1,50 дин/m2 
III зона 0,93 дин/m2

Привреда  8,77 дин/m2

Јавно комунално предузеће „10. октобар” Барајево
Број 249, 11. фебруара 2011. године

Председник
Бојан Гајић, с.р.

На основу члана 31. Статута ЈКП „10. октобар” Барајево, 
Управни одбор на седници одржаној 11. фебруара 2011. го-
дине донео је следећу

ОДЛУКУ
О ПОВЕЋАЊУ ЦЕНЕ ВОДЕ

1. Усваја се предлог одлуке о усклађивању цене воде на
локалном водоводу „Витковица” Равни Гај у износу од 44,72 
дин/m3.

2. Ова одлука примењиваће се од 1. марта 2011. године 
када Скупштина ошптине Барајево на исту да сагласност.

О б р а з л оже њ е
На основу утврђене анализе цена коштања производње 

воде на локалном водоводу „Витковица” Барајево извршено 
је само усклађивање раније формиране цене у коју су били 
укључени само директни трошкови по принципу просте 
репродукције без обрачуна зараде предузећа, што значи 
да ни раније није била утврђена реална цена коштања воде 
за ово насеље, због чега је Скупштина општине Барајево у 
претходном периоду обезбеђивала средства за покривање 
разлике између стварне цене коштања воде и одобрене 
цене. Нова цена воде формирана је увећањем до сада ва-
жеће цене за раст цена на мало у износу од 11,5% према зва-
ничним подацима Завода за статистику Републике Србије 
објављених за 2010. годину, а што је у границама дозвоље-
ног повећања цена комуналних услуга за 2011. годину пре-
ма инструкцији Владе Републике Србије, на основу које је 
израђен Програм пословања предузећа за 2011. годину. Ре-
ално је потребно да Скупштина општине планира средства 
за покривање разлике између стварне цене коштања воде за 
ово насеље и одобрене по овој одлуци. 

На утврђене цене обрачунава се законска стопа ПДВ-а 
од 8%.

Примењивана цена у 2009. и 2010. години је: 
40,11 дин/m3

Јавно комунално предузеће „10. октобар” Барајево
Број 249, 11. фебруара 2011. године

Председник
Бојан Гајић, с.р.
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На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности са-
обраћаја на путевима („Службени гласник РС”, број 41/09), 
члана 49. Статута градске општине Барајево – пречишћен 
текст („Службени лист града Београда”, број 18/10) и члана 
58. Пословника Општинског већа („Службени лист града 
Београда”, број 55/08) Општинско веће општине Барајево, 
на седници одржаној 25. фебруара 2011. године, донело је

РЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕД-

НОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА

1. Оснива се Општински савет за безбедност саобраћаја 
на путевима (у даљем тексту: Савет), као тело за коорди-
нацију, са трајним задатком подстицања, организовања и 
усклађивања послова безбедности саобраћаја на путевима 
из надлежности општине Барајево.

2. У Савет из тачке 1. овог решења именују се:
– Бранка Савић, за председника,
– Игор Јевтић, за заменика председника.
За чланове:
– Милорад Стевановић,
– Владета Вићентијевић,
– Златомир Николић,
– Зоран Милошевић,
– Велибор Новићевић,
– Миливоје Радовановић,
– Немања Јојић и
– Жељко Трифуновић.
Савет може позвати и друге заинтересоване субјекте, а 

који нису његови чланови, да учествују у његовом раду.
3. Савет непрекидно прати стање безбедности са-

обраћаја на путевима и на основу тога даје иницијативе 
за предузимање одговарајућих мера и активности у циљу 
унапређења саобраћаја на путевима.

4. Савет разматра предлоге и даје мишљења на акте који 
се односе на безбедност саобраћаја на путевима, а посеб-
но на стратешке и планске документе општине: Стратегију 
безбедности саобраћаја на путевима, Извршни план без-
бедности саобраћаја, Програм трошења средстава намење-
них унапређењу безбедности саобраћаја и сл.

5. Савет може формирати радне групе за поједине обла-
сти рада, а посебно Радну групу за:

– унапређење саобраћајног образовања и васпитања.
– унапређење безбедности путева и улица у општини,

– техничко регулисање саобраћаја,
– заштиту рањених учесника у саобраћају,
– превентивно-промотивне активности у безбедности 

саобраћаја и
– за научно/развојно-истраживачки рад у безбедности 

саобраћаја на путевима.
Савет може формирати и друге радне групе.
6. Стручне, организационе и административно-техничке 

послове за потребе Савета обављаће Оделење за привреду 
Управе градске општине Барајево. 

7. Савет ће донети Пословник о раду Општинског саве-
та за безбедност саобраћаја на путевима, у року од 30 дана 
од дана доношења овог решења, којим ће уредити организа-
цију и начин рада Савета.

8. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у „Службеном листу града Београда”.

Општинско веће
Број 06-6/2011-43, 25. фебруара 2011. године`

Председник
Бранка Савић, с.р.

ГРОЦКА

Скупштина општине Гроцка  на седници одржаној 26. 
априла 2011. године, на основу члана 47. Закона о буџет-
ском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09 и 73/10), 
члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гла-
сник РС”, број 129/07) и чл. 17. и 24. Статута градске општи-
не Гроцка („Службени лист града Београда”, бр. 42/08 и 
7/10), донела је

ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА 2011. 

ГОДИНУ

1. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Члан 1. Одлуке о буџету општине Гроцка за 2011. годину 

(„Службени лист града Београда”, број 64/2010), мења се и 
гласи: 

А Примања и издаци буџета општине Економ. класификација Средства из буџета
I Укупна примања 7+8 624.812.000

Текући приходи 7 624.812.000
1. Уступљени приходи 537.623.000

Порез на доходак грађана 711 72.000.000
Порез на имовину и наслеђе и поклон 713 150.000.000
Локалне комуналне таксе 714,741,716 60.000.000
Накнаде 714 24.375.000
Трансфери 733 231.248.000

2. Изворни приходи 87.189.000 
Таксе 742 1.600.000
Накнаде 741 65.000.000
Камате 7411 207.000
Закуп 7421 5.087.000
Новчане казне 743 540.000
Мешовити и остали приходи 742,744,745,771 14.755.000

II Укупни издаци 4+5 590.417.307
Текући расходи 4 551.757.307

1. Расходи за запослене 41 183.132.000
2. Коришћење роба и услуга 42 227.535.305
3. Отплата камата 44 20.500.000
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А Примања и издаци буџета општине Економ. класификација Средства из буџета
4. Субвенције 45 94.000.000
5. Текући трансфери 46 7.000.000
6. Издаци за социјалну заштиту 47 1.400.000
7. Остали расходи 48,49 18.190.000
8. Капитални расходи-издаци за 5 38.660.000

Финансијску имовину
III Буџетски суфицит – дефицит  I- II (7+8)-(4+5) 34.394.693

Примарни суфицит – дефицит
буџетски суфицит – дефицит коригован за износ камата

(7+8-7411) – (4+5-44) 54.687.693

Укупни фискални резултат III+VI 34.394.693
Б ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ И НАБАВКЕ

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ДАТИХ КРЕДИТА
IV Примања по основу продаје финансијске Имовине и отплате датих кредита 92
V Издаци по основу датих позајмица и 

Набавке финансијске имовине
62

VI Примања по основу продаје финансијске 
Имовине и отплате кредита минус издаци
По основу датих кредита и набавке
Финансијске имовине (IV-V)

92-62

В ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА
VII Примања од задуживања 91
1. Примања од домаћих задуживања 911

VIII Отплата главнице 61 44.000.000
1. Отплата главнице домаћим кредиторима 611 44.000.000
IX Промена стања на рачуну   III +VI+ VII- VIII 9.605.307
Х Нето финансирање   VI +  VII- VIII- IX=III 34.394.693

Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
Буџет општине Гроцка за 2011. годину састоји се од: 

1. Примања у износу од                   624.812.000
2. Издатака у износу од                    634.417.307
3. Буџетског дефицита у износу од 9.605.307

Члан 3.
У члану 3. износ од „2.600.000” замењује  се износом од „9.605.307”.

Члан 4.
Члан 4. мења  се и гласи:
Приходи буџета из члана 1. ове одлуке распоређују се:
– За наменску потрошњу    284.823.000 динара
– За капитална улагања         35.000.000 динара
– За пренете функције           49.000.000 динара
– За класичну потрошњу    265.594.307 динара

Члан 5.
У члану 8. речи „изградњу водоводне и канализационе мреже” замењује се речима „измирење обавеза из ранијих година”.

Члан 6.
У члану 9. износ од „200.000” замењује се износом „100.000”, а износ од  „5.690.000” износом од „3.480.000”.

Члан 7.
Члан 10. мења се и гласи:
Приходи и примања буџета, по изворима, планирају се у следећим износима:

Економска
класификација Извори  прихода и примања Износ

1 2 3
311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене 9.605.307

I Tекући приходи
711000 Порез на доходак, добит и капиталне добитке
711120 Порез на приходе од самосталне делатности 52.000.000
711143 Порез на приходе од непокретности 20.000.000

Укупно 711000 72.000.000
713000 Порез на имовину
713120 Порез на имовину 72.500.000
713310 Порез на наслеђе и поклон 7.500.000
713420 Порез на капиталне трансакције 70.000.000

Укупно 713000 150.000.000
714000 Порез на добра и услуге
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1 2 3
714513 Комунална такса за држање моторних возила 40.000.000
714514 Накнада за изградњу и коришћење локалних путева 17.225.000
714547 Накнада за загађивање животне средине 7.000.000
714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 150.000

Укупно 714000 64.375.000
716000 Други порези
716110 Комунална такса на фирму                         19.000.000

Укупно 716000 19.000.000
733000 Трансфери од других нивоа власти
733141 Законски трансфери 172.248.000
733151 Текући трансфери од других нивоа власти 59.000.000

Укупно 733000 231.248.000
741000 Приходи од имовине
741100 Камате 207.000
741532 Комунална такса за паркирање 1.000.000
741534 Накнада за коришћење градског грађ.земљишта 65.000.000

Укупно 741000 66.207.000
742000 Продаја добара и услуга
742152 Приходи од давања, закуп, односно на коришћење 5.087.000
742251 Општинске административне таксе 1.600.000
742351 Приходи које својом делатношћу остваре органи општине 3.000.000

Укупно 742000 9.687.000
743000 Новчане казне и одузета имонивнска корист
743351 Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном 540.000

Укупно 743000 540.000
744000 Добровољни трансфери од правних и физичких лица
744251 Капитални добровољни трансфери од правних и физичких лица у корист општине 6.000.000

Укупно 744000 6.000.000
745000 Мешовити и неодређени приходи
745151 Мешовити приходи у корист општине                      2.755.000                                                                        

Укупно  745000                       2.755.000
771000 Меморандумске ставке
771111 Рефундација расхода                           3.000.000

Укупно 771000                       3.000.000
Свега текући приходи буџета 711000-745000 624.812.000
Укупни приходи и примања буџета 634.417.307

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.
Члан 11. мења се и гласи:
Средства буџета општине Гроцка за 2011. годину утврђена су у износу од  634.417.307  динара, а обухватају средства 

на подрачуну извршења буџета и средства на подрачунима индиректних корисника која се воде у оквиру консолидованог 
рачуна трезора општине Гроцка.

Укупна срества из става 1. овог члана формирана су приходима и примањима из следећих извора: 
– Пренета средства из претходне године 9.605.307  динара – извор финансирања 13
– Текући приходи у износу од 554.112.000 динара – извор финансирања 01, 
– Сопствени приходи директних и индиректних корисника у износу од 8.700.000  динара – извор финансирања 04,
– Приходи од донација и трансфера у износу од  62.000.000 динара – извор финансирања 07, 
Средства из става 1. овог члана распоређују се по корисницима, и то:

    функција

Глава     

П
озиција   

Економска  
класификација

И
звор

финансирањ
а

О П И С
Средства из 

буџета
(01) Сопствени 

приходи 
(04)

Примања од 
продаје  не-
финансијске 

имовине

Примања од 
задуживања

(11)

Нераспо-
ређени ВП 
из ранијих 

година
  (13)

Донације и 
трансфери 

(07)

Укупна
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА 
ОПШТИНА И ОПШТИНСКО 
ВЕЋЕ

110 Извршни и законодавни органи
Финансијски и фискални 
трошкови

1 411 Плате, додаци и накнаде 
запослених 26.000.000 26.000.000

2 412 Социјални доприноси на терет 
послод. 4.700.000 4.700.000

3 416 Награде,бонуси и остали посебни 
Расходи       300.000 300.000

4 422 Трошкови путовања 400.000 400.000  
5 423 Услуге по уговору 9.000.000 1.200.000 10.200.000
6 424 Специјализоване услуге 8.500.000 468.807 8.968.807
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 12 13

7 463 Донације и трансфери  другим 
нивоима власти 1.000.000 1.000.000

8 481 Дотације невладиним организа-
цијама и политичким партијама             1.500.000 1.500.000

9 483 Трошкови  извршења судских 
решења 3.500.000 3.500.000

10  484 Накнаде штете настале услед 
елементарних непогода  100.000 100.000

11 499 Стална  буџетска резерва 100.000 100.000
12 499 Текућа буџетска резерва 3.480.000 3.480.000  

12.1 511 Израда пројектне документације 360.000 360.000
Укупно за функцију 110 58.940.000 1.200.000 468.807 60.608.807

170 Трансакције јавног дуга
13 441 Отплата камата 18.000.000 18.000.000
14 444 Пратећи трошкови задуживања 1.500.000 1.500.000
15 611 Отплата главнице 44.000.000 44.000.000    

Укупно функција 170 63.500.000 63.500.000
560 Заштита животне средине

16 451 Текуће субвенције ЈКСП Гроцка 64.000.000 64.000.000

630 Водоснабдевање
Текуће субвенције ЈП

17 451 Водовод и канализација 30.000.000 30.000.000
Укупно за функцију 630 30.000.000 30.000.000

800 Култура
18 424 Културне манифестације 4.000.000 4.000.000

19 481 Дотације невладиним 
организацијама 2.000.000 2.000.000
Укупно  за фунцију 800 6.000.000 6.000.000

860 Рекреација, култура и вера

20 481 Дотације невладиним 
организацијама 3.000.000 3.000.000
Укупно за функцију 860 3.000.000 3.000.000

912 Образовање
21 422 Трошкови путовања ученика 32.000.000 32.000.000

22 422 Трошкови смештаја
ученика у спец.школама  2.000.000 2.000.000

23 463 Трансфери школама за 
текуће поправке и одржавање 6.000.000 6.000.000
Укупно за функцију 912 40.000.000 40.000.000

090 Социјална заштита некласифи-
кована на другом месту

24 472 Накнаде за социјалну заштиту 
из буџета 1.000.000 1.000.000
Укупно за функцију 090 1.000.000 1.000.000
Свега разедео 1 266.440.000 1.200.000 468.807 268.108.807
Раздео 2 – Општинска управа

130 Опште услуге
25 424 Специјализоване услуге            1.000.000 1.000.000
26 425 Текуће поправке и одржавање 2.000.000 200.000 2.200.000
27 426 Материјал                                   8.000.000 8.000.000
28 512 Набавка опреме 2.000.000 2.000.000

Укупно за функцију 130           13.000.000 200.000 13.200.000

410 Општи економски и комерц. по-
слови и послови по питању рада

29 411 Плате и додаци запослених 108.527.000 108.527.000

30 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 19.362.000 19.362.000

31 413 Накнаде у натури 5.300.000 5.300.000
32 414 Социјална давања запосленима 500.000 2.000.000 2.500.000
33 415 Накнаде за запослене -           -

34 416 Награде, бонуси и остали 
посебни 200.000 200.000  

35 421 Стални трошкови 16.000.000 400.000 16.400.000
36 422 Трошкови путовања 300.000 300.000
37 423 Услуге по уговору 20.000.000 400.000 20.400.000
38 482 Порези, обавезне таксе и казне 300.000 300.000
39 483 Новчане казне  по решењу судова - -

Укупно за функцију 410 170.489.000 2.800.000 173.289.000
2 Комесаријат за избеглице
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 12 13

070 Социјална помоћ угроженом 
становништву

40 413 Накнаде у натури 100.000 100.000
40.1 424 Специјализоване услуге 4.936.500 263.500 5.200.000
41 421 Стални трошкови 5.736.500 5.736.500
42 426 Материјал 1.500.000 1.500.000 
43 472 Накнаде за социјалну заштиту 400.000 400.000

Укупно за функцију 070 4.936.500 8.000.000 12.936.500
160 3 Месне заједнице

3.11 Месна заједница Калуђерица
44 421 Стални трошкови 820.000 700.000 1.520.000
45 426 Материјал 60.000   50.000 110.000

Укупно за главу 3.11 880.000 750.000 1.630.000
3.12 Месна заједница Ритопек

46 421 Стални трошкови 60.000 60.000
47 426 Материјал 50.000 500.000 550.000

Укупно за главу 3.12 110.000 500.000 610.000
Месна заједница Брестовик

48 421 Стални трошкови 70.000 5.000 75.000
49 426 Материјал 20.000 20.000

Укупно за главу 3.13 90.000 5.000 95.000
3.14 Месна заједница Умчари

50 421 Стални трошкови 100.000 100.000
50.1 425 Текуће поправке и одржавање 60.000 60.000
51 426 Материјал 20.000 20.000

Укупно за главу 3.14 180.000 180.000
3.15 Месна заједница Камендол

52 421 Стални трошкови 20.000 20.000
53 426 Материјал 10.000 10.000

Укупно за главу 3.15 30.000 30.000
3.16 Meсна  заједница  Заклопача

54 421 Стални трошкови 160.000 160.000
55 426 Материјал 20.000 20.000

Укупно за главу 3.16 180.000 180.000
3.17 Месна заједница Дражањ

56 421 Стални трошкови 90.000 80.000 170.000
57 426 Материјал 20.000 50.000 70.000

Укупно за главу 3.17 110.000 130.000 240.000
3.18 Месна заједница Живковац

58 421 Стални трошкови 40.000 40.000
59 426 Материјал 10.000 10.000

Укупно за главу 3.18 50.000 50.000
3.19 Месна заједница Врчин

60 421 Стални трошкови 100.000 100.000
61 426 Материјал 20.000 20.000

Укупно за главу 3.19 120.000 120.000 
3.20 Месна заједница Винча

62 421 Стални трошкови 190.000 10.000 200.000
63 426 Материјал 20.000 100.000 120.000

Укупно за главу 3.20 210.000 110.000 320.000
3.21 Месна заједница Пударци

64 421 Стални трошкови 70.000 70.000
65 426 Материјал 130.000 130.000

Укупно за главу 3.21 200.000 200.000
3.22 Месна заједница Гроцка

66 421 Стални трошкови 80.000 80.000
67 426 Материјал 50.000 50.000

Укупно заглаву 3.22 130.000 130.000
3.23 Месна заједница Лештане

68 421 Стални трошкови 140.000 140.000
69 426 Материјал 30.000 30.000

Укупно за главу 3.23 170.000 170.000
3.24 Месна заједница Бегаљица

70 421 Стални трошкови 40.000 5.000 45.000
71 426 Материјал 10.000 10.000

Укупно за главу 3.24 50.000 5.000 55.000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10 12 13
3.25 Месна заједница Болеч

72 421 Стални трошкови 350.000 350.000
73 426 Материјал 200.000 200.000

Укупно за главу 3.25 550.000 550.000
Укупно за  функцију  160 3.060.000 1.500.000 4.560.000
Укупно раздео 2 186.549.000 1.500.000 4.936.500 11.000.000 203.985.500
Раздео 3 – Дирекција за изградњу 
општине Гроцка

620 Развој заједнице
74 411 Плате и додаци запослених 12.380.000 12.380.000

75 412 Социјални доприноси на терет 
послодавца 2.213.000 2.213.000

76 414 Социјална давања запосленима 50.000 1.000.000 1.050.000
77 415 Накнаде запосленима 500.000      500.000
78 421 Стални трошкови 7.550.000 3.700.000 50.000.000 61.250.000
79 422 Трошкови путовања 20.000 20.000
80 423 Услуге по уговору 3.150.000 3.150.000
81 424 Специјализоване услуге 8.500.000 8.500.000  
82 425 Текуће попр.и одржавање 23.750.000 300.000 4.200.000 28.250.000
83 426 Материјал 2.000.000 2.000.000

83.1 444 Трошкови задуживања 1.000.000 1.000.000

84 481 Донације невладиним 
организацијама 10.000 10.000

85 482 Порези, обавезне таксе и казне 3.200.000 3.200.000

85.1 483 Трошкови извршења судских 
решења 1.000.000 1.000.000

86 511 Изградња зграда и објеката 34.000.000 34.000.000
Ова апропријација намењена 
је за :
1.Изградња водовода5.500.000. 
динара;
2.Доградња зелене пијаце у Гроц-
кој II. Фаза –14.000.000. динара;
3.Изградњу канализације 
6.500.000. динара;
4.Израда пројектне документа-
ције – 8.000.000 динара.

87 512 Машине и опрема 200.000 200.000
87.1 515 Компјутерски софтвер 100.000 100.000
88 541 Откуп земљишта 2.000.000 2.000.000

Укупно за функцију 620 99.623.000 6.000.000 4.200.000 51.000.000 160.823.000
Укупно за Раздео 3 99.623.000 6.000.000 4.200.000 51.000.000 160.823.000
Раздео 4. -Друштвени фонд за 
финансирање Солидарне стамбе-
не изградње

610 Стамбени развој
89 421 Стални трошкови                            30.000 30.000
90 423 Услуге по уговору                          1.450.000 1.450.000
91 426 Материјал                                        20.000 20.000

Укупно за функцију 610 1.500.000 1.500.000
Укупно за раздео 4 1.500.000 1.500.000
Укупно извори финансирања

01 Приходи из буџета 554.112.000 554.112.000
04 Сопствени приходи 8.700.000 8.700.000
07 Трансфери других нивоа власти 62.000.000 62.000.000

13 Пренета средства из претходне 
године 9.605.307 9.605.305
УКУПНО БУЏЕТ 554.112.000 8.700.000 9.605.307 62.000.000 634.417.307

Члан 9.
Корисници буџетских средстава усагласиће своје финансијске планове са изменама утврђеним овом одлуком.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу даном  доношења, а објавиће се у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Гроцка
Број 401-111, 26. априла 2011. године

Председник 
Горан Пекарски, с.р



Број 13 – 12 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 10. мај 2011.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 26. априла 2011. године, на основу члана 77. тачка 13. 
Статута града Београда („Службени лист града Београда”, 
број 39/2008) и члана 17. тачка 14. Статута градске општине 
Гроцка („Службени лист града Београда”, бр. 42/08 и 17/10), 
донела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА ОДР-
ЖАВАЊА ОСНОВНИХ ШКОЛА И ДЕЧИЈИХ ВРТИЋА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

Члан 1.
Овом одлуком се допуњава Одлука о поверавању по-

слова одржавања основних школа и дечијих вртића на те-
риторији градске општине Гроцка („Службени лист града 
Београда”, број 4/2011) тако што се иза члана 4. додаје нови 
члан 4а. који гласи:

„Поверени послови на одржавању (осим капиталног) 
основних школа и дечијих вртића на територији градске 
општине Гроцка финансирају се из буџета градске општине 
Гроцка предвиђених за ту намену”.

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине гроцка
Број 401-113, 26. априла 2011. године

Председник
Горан Пекарски, с.р

Скупштина градске општине Гроцка у својству оснива-
ча, на седници одржаној дана 26. априла 2011. године, на 
основу члана 62. став 2. Закона о регистрацији привредних 
субјеката („Службени гласник РС”, бр. 55/04, 61/05 и 111/09 
– др. закони), члана 1. Закона о јавним предузећима и оба-
вљању делатности  од општег интереса („Службени гласник 
РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05), члана 7. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), 
члан 77. став 2. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08 и 6/10) и члана 41. тачка 3. Стату-
та градске општине Гроцка („Службени лист града Београ-
да”, бр. 42/08 и 17/10) донела је следећу

ОДЛУКУ
О УПИСУ НЕНОВЧАНОГ КАПИТАЛА ЈКСП „ГРОЦКА”

1. Уписује се удео од 100% неновчаног капитала 
ЈКСП „Гроцка” у износу од 234.694.510,00 динара, oднсно 
2.224.630,00 EUR  у корист оснивача, градске општине Гроцка.

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

Скупштина градске општине Гроцка
Број 401-112, 26. априла 2011. године

Председник 
Горан Пекарски, с.р

Општинско веће општине Гроцка на седници одржаној 
24. марта 2011. године, на основу члана 27. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег интере-
са („Службени гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 
и 108/2005), члана 64. Статута градске општине Гроцка 
(„Службени лист града Београда”, бр. 42/2008 и 17/2010), 
поступајући по захтеву ЈКСП „Гроцка”, број 645 од 24. марта 
2011. године за давање сагласности на Одлуку Управног од-
бора о утврђивању цена  услуга превоза преко Дунава  број 
644/3 од 24. марта 2011. године донело је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈКСП „ГРОЦКА“ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УС-

ЛУГА ПРЕВОЗА ПРЕКО ДУНАВА

1. Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора ЈКСП 
„Гроцка” број  644/3 од 24. марта 2011. године о утврђивању  
цена услуга превоза преко Дунава.

2. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а  са од-
луком на коју се даје сагласност објавиће се у „Службеном 
листу града Београда”.

Општинско веће градске општине Гроцка
Број 38-5, 24. марта 2011. године

Председник
Милан Јанковић, с.р.

Управни одбор ЈКСП „Гроцка” из Гроцке, на седници 
одржаној дана 24. марта 2011. године, разматрајући Пред-
лог за измену и допуну ценовника бр. 642 од 24. марта 2011. 
године, на основу члана 27. Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса („Службени гла-
сник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005) и члана 
31. Статута ЈКСП „Гроцка” број 666 од 1. априла 2002. годи-
не донео је 

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА ПРЕВОЗА ПРЕКО ДУ-

НАВА
1. Утврђује се ценовник услуга превоза преко Дунава:

Опис Цена са ПДВ-ом
Одрасла особа – путник-радник 100,00
Путник са бициклом (бициклиста) 200,00
Путник са мотор. бициклом 50 cm3 250,00
Путник са мотор. бицикло, 50-250 cm3 300,00
Путник са мотор. бицикло, 250-500 cm3 350,00
Аутомобил 1.000,00
Аутомобилска  приколица до 1.000 kg носивости 400,00
Комби 1.200,00
Камион 1-5 t 1.800,00
Берач кукуруза 2.500,00
Трактор 250,00
Комбајн 3.000,00

* Напомена: цене наведене у табели се односе на  превоз 
у једном смеру

2. Цене наведене у ставу 1. ове одлуке утврђују се у циљу 
постизања економски исплативе  цене.

3. Ову одлуку доставити оснивачу на сагласност.
4. Ова одлука ступа на снагу даном давања сагласности 

од стране Општинског већа општине Гроцка.
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5. Овом одлуком ставља се ван снаге одлука Управног 
одбора број 550/4-2 од 14. марта 2011. године.

6. По добијању сагласности од оснивача, одлуку са це-
новником објавити у „Службеном листу града Београда”

Управни одбор ЈКСП „Гроцка” – Гроцка
Број 644/3, 24. марта 2011. године

Председник
Ивана Стојановић, с.р.

ЛАЗАРЕВАЦ

Веће градске општине Лазаревац на седници одржаној 
5. априла 2011. године, на основу члана 58. Oдлуке о снаб-
девању топлотном енергијом у граду Београду („Службени 
лист града Београда”, број 43/07), члана 48. Статута градске 
општине Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 
43/08 и 15/10) и члана 5. став 1. тачка 5. Пословника Већа 
градске општине Лазаревац („Службени лист града Београ-
да”, број 48/2008) донело је следећe

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ УС-
ЛУГА ГРЕЈАЊА КОЈЕ ПРУЖА ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА” 

ЛАЗАРЕВАЦ

1. Даје се сагласност на Одлуку о цени услуга грејања 
које пружа ЈП „Топлификација” Лазаревац , коју је Управни 
одбор ЈП „Топлификација” Лазаревац  под бројем 1978/2 до-
нео на седници одржаној 25. марта 2011. године.

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

Веће градске општине Лазаревац
II-број 06- 43. 14/2011, 5. априла 2011. године

Председник 
Бранко Борић, с.р.

У складу са Законом о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, 
бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005), члан 58. Одлуке о 
снабдевању топлотном енергијом у граду Београду („Служ-
бени лист града Београда”, број 43/2007) и чланом 38. Ста-
тута Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије 
„Топлификација” Лазаревац бр. 1552/1 од 26. јула 2007. го-
дине, Управни одбор Јавног предузећа на седници одржаној 
25. марта 2011. године, донео је

ОДЛУКУ
О  ЦЕНИ УСЛУГА ГРЕЈАЊА, КОЈЕ ПРУЖА ЈП „ТОПЛИ-

ФИКАЦИЈА” ЛАЗАРЕВАЦ

Члан 1.
Цене услуга испоруке топлотне енергије коју пружа Јав-

но предузеће за дистрибуцију топлотне енергије „Топлифи-
кација” Лазаревац, утврђује се:

– за стамбени простор  43,11 дин./m2,
– за остали  простор  71,90 дин./m2.
Цена услуга испоручене топлотне енергије коју пру-

жа Јавно предузеће за дистрибуцију топлотне енергије 

„Топлификација” Лазаревац, за стамбени и остали простор 
увећава се за 3,32 дин./m2, без ПДВ-а, на име трошкова одр-
жавања секундарног дела топлтоних подстаница у топли-
фикационом систему Лазаревца.

Члан 2.
Цена услуга испоруке топлотне енергије које пружа Јав-

но предузеће за дистрибуцију топлотне енергије „Топли-
фикација” Лазаревац, утврђује се за кориснике код којих је 
уграђен мерач утрошене енергије (калориметар) на износ 
од 4,07 дин./кWh у току грејне сезоне. 

Члан 3.
Корисници који своје стамбене или пословне објекте 

поседују у стамбеним и другим зградама колективног или 
индивидуалног типа становања у обавези су да плаћају ра-
чуне за утрошену електричну енергију на име рада електро 
опреме у топлотним подстаницама.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана до-

бијања сагласности од надлежног органа оснивача, а при-
мењиваће се од 1. маја 2011. године.

Члан 5.
Овом oдлуком врши се повећање цене услуге грејања у 

односу на важећу одлуку (бр. 5356/1 од 9. августа 2010. го-
дине) за 6% и уједно се у целости стављају ван снаге Одлуке 
Управног одбора Јавног предузећа за дистрибуцију топлот-
не енергије „Топлификација” Лазаревац број: 3287/2 од 
2. септембра 2008. године, измене и допуне те одлуке број 
1175/1 од 18. марта 2009. године, и 5356/1 од 9. августа 2010. 
године.

Члан 6.
Саставни део ове одлуке је ценовник услуга испоруке 

топлотне енергије које пружа Јавно предузеће за дистрибу-
цију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац.

Јавно предузеће за дистрибуцију топлотне енергије 
„Топлификација” Лазаревац

Број 1978/2, 25. марта 2011. године.

Председник 
Миливоје Николић, с.р.

ЦЕНОВНИК
ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ГРЕЈАЊА

Ред.
бр.

Категорија 
потрошача

Цена топлотне енергије Трошкови 
одржавања

Продајна цена 
са трошковима 

одржавања и 
урачунатим 

ПДВ-ом

без 
ПДВ-а ПДВ 8% без 

ПДВ-а ПДВ 8%

1. Стамбени простор 43,11 дин./m2 3,45 3,32 0,26 50,14
2. Остали простор 71,90 дин./m2. 5,75 3,32 0,26 81,24
3. По мерачу топлоте 4,07 дин./кWh 0,32 3,32 0,26 4,39 дин./кWh 

+ 3,58 дин/m2

Управни одбор ЈП „Топлификација” Лазаревац
Број 1978/2, 25. марта 2011. године.

Председник
Миливоје Николић, с.р.
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Веће градске општине Лазаревац на седници одржаној 
5. априла 2011. године, на основу члана 48. Статута градске 
општине Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 
43/08 и 15/10) и члана 5. став 1. тачка 5. Пословника Већа 
градске општине Лазаревац („Службени лист града Београ-
да”, број 48/2008) донело је следећe

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ КО-
ШТАЊА ОДРЖАВАЊА КУЋНИХ ГРЕЈНИХ ИНСТА-
ЛАЦИЈА ПРИКЉУЧЕНИХ НА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ 

ГРЕЈАЊА ЛАЗАРЕВЦА

1. Даје се сагласност на Одлуку о цени коштања одржа-
вања кућних грејних инсталација објеката прикључених на 
систем даљинског грејања Лазаревца, коју је Управни одбор 
ЈП „Топлификација” Лазаревац, под бројем 1978/3 донео на 
седници одржаној 25. марта 2011. године.

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

Веће градске општине Лазаревац
II-број 06-43.15/2011, 5. априла 2011. године

Председник 
Бранко Борић, с.р.

У складу са Законом о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, 
бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005), чланом 38. Статута 
Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топ-
лификација” Лазаревац (бр. 1252/1 од 26. јула 2007. године 
и бр. 4714/2 од 21. августа 2009. године) и чланом 49. став 1. 
Пословника о раду Управног одбора, Управни одбор Јавног 
предузећа 25. марта 2011. године, донео је следећу

ОДЛУКУ
О ЦЕНИ КОШТАЊА ОДРЖАВАЊА КУЋНИХ ГРЕЈНИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА ОБЈЕКАТА ПРИКЉУЧЕНИХ НА СИС-

ТЕМ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА ЛАЗАРЕВЦА

Члан 1.
Утврђује се ценовник коштања одржавања кућних греј-

них инсталација, ван топлотних подстаница, прикључених 
на систем даљинског грејања Лазаревца у свему како је то 
дато у следећим табеларним приказима: 

ЦЕНОВНИК ОДРЖАВАЊА

I. Замена радијаторских вентила, навијака, мерних 
инструмената,  славина

Пречник Укупно
(дин/ком)

3/8” 273,00
1/2” 305,00
3/4” 636,00
1” 669,00

5/4” 711,00
6/4” 740,00
2” 857,00

II. Испирање радијатора – ливени

Број чланака Укупно
(дин/ком)

до 10 659,00
од 11 до 15 900,00
од16 до 20 1.120,00
од 21 до 25 1.536,00

III. Испирање радијатора – челични лим

Број чланака Укупно
(дин/ком)

до 10 527,00
од 11 
до 15 725,00

од16 
до 20 900,00

од 21
 до 25 1.230,00

IV. Испирање радијатора – алуминијумски лим

Број чланака Укупно
(дин/ком)

до 10 462,00
од 11 
до 15 593,00

од16 
до 20 769,00

од 21
до 25 1.054,00

V. Заваривање по дужном метру цеви – преправка 
постојеће везе

Р.б. Пречник Укупно(дин)
1 Ø 21,3/2 593,00
2 Ø 26,9/2,3 685,00
3 Ø 33,7/2,6 731,00
4 Ø 42,4/2,6 950,00
5 Ø 48,3/2,6 1.206,00
6 Ø 60,3/2,9 1.324,00
7 Ø 76,1/2,9 1.388,00
Напомена: Вредност рада за дужине испод 1 m, рачу-

нају се као вредност рада од 1 m

Сваки наредни пречник који није наведен се увећава за 
додатних 10 %

VI. Заваривање по дужном метру цеви – нови развод
Р.б. Пречник Укупно

(дин)
1 Ø 21,3/2 254,00
2 Ø 26,9/2,3 294,00
3 Ø 33,7/2,6 313,00
4 Ø 42,4/2,6 407,00
5 Ø 48,3/2,6 517,00
6 Ø 60,3/2,9 567,00
7 Ø 76,1/2,9 595,00
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VII. Заваривање хамбуршких лукова, редукција – преп-
равка постојеће везе

Р.б. Пречник Укупно
(дин)

1 Ø 21,3/2   610,00
2 Ø 26,9/2,3   705,00
3 Ø 33,7/2,6   752,00
4 Ø 42,4/2,6   977,00
5 Ø 48,3/2,6 1.240,00
6 Ø 60,3/2,9 1.362,00
7 Ø 76,1/2,9 1.428,00

VIII. Замена постојеће арматуре са прирубницама (рав-
нозапорни вентили, хватачи нечистоће, гумени аморти-
зери, клапне...) и замена/уградња регулационих вентила

Пречник Укупно
(дин.)

до 5/4” 1.364,00
6/4“ 1.978,00
2” 2.163,00

IX. Уградња нове циркулационе пумпе ван ТПС

Пречник Укупно
(дин.)

до DN 32 4.328,00
DN40 до DN80 8.522,00

DN100 до 
DN 150 15.472,00

Члан 2.
За извршење ове одлуке задужују се Служба за одржавање 

дистрибутивног система и Економска служба ЈП „Топлифика-
ција” Лазаревац.

Члан 3.
Ова одлука се односи на кориснике код којих ЈП „Топ-

лификација” Лазаревац врши одржавање кућних грејних 
инсталација, уколико то затражи власник објекта, односно 
орган управљања стамбеном зградом у свему како је то 
утврђено чл. 34. до 37. Одлуке о снабдевању топлотном енер-
гијом у граду Београду („Службени лист града Београда”, 
број 43/2007).

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу након давања сагласности 

на исту, од стране Већа градске општине Лазаревац, а при-
мењиваће се осмог дана, рачунајући од дана објављивања у 
„Службеном листу града Београда”.

Члан 5.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Управни одбор ЈП „Топлификација” Лазаревац
Број 1978/3, 25. марта 2011. године.

Председник 
Миливоје Николић, с.р.

Веће градске општине Лазаревац, на седници одржаној 
5. априла 2011. године на основу члана 8. став 2. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник 
РС”, број 41/09) и члана 33. став 1. Пословника Већа градске 
општине Лазаревац („Службени лист града Београда”, број 
48/2008), донело је следеће

РЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕД-

НОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА

1. Оснива се Општински савет за безбедност саобраћаја 
на путевима (у даљем тексту: Савет), као тело за коорди-
нацију, са трајним задатком подстицања, организовања и 
усклађивања послова безбедности саобраћаја на путевима 
из надлежности општине Лазаревац.

2. У Савет из тачке 1. овог решења именују се:
– Радомир Петковић, представник ЈП Дирекција за 

председника,
– Мирослав Јанковић, представник МУП-а, за заменика 

председника.
За чланове:
– Зоран Цветановић, представник Већа ГО Лазаревац,
– Александар Дражић, представник Већа ГО Лазаревац,
– Гордана Дражић, представник ДЗ ,,Др Ђорђе Коваче-

вић” Лазаревац,
– Дејан Јовић, представник ЈПКП ,,Лазаревац”,
– Иван Живковић, представник ЈП Дирекција Лазаревац.
Савет може позвати и друге заинтересоване субјекте, а 

који нису његови чланови, да учествују у његовом раду.
3. Савет непрекидно прати стање безбедности са-

обраћаја на путевима и на основу тога даје иницијативе 
за предузимање одговарајућих мера и активности у циљу 
унапређења саобраћаја на путевима.

4. Савет разматра предлоге и даје мишљења на акте који 
се односе на безбедност саобраћаја на путевима, а посеб-
но на стратешке и планске документе општине: Стратегију 
безбедности саобраћаја на путевима, Извршни план без-
бедности саобраћаја, Програм трошења средстава намење-
них унапређењу безбедности саобраћаја и сл.

5. Савет може формирати радне групе за поједине обла-
сти рада, а посебно Радну групу за:

– унапређење саобраћајног образовања и васпитања;
– унапређење безбедности путева и улица  у општини;
– техничко регулисање саобраћаја;
– заштиту рањених учесника у саобраћају;
– превентивно-промотивне активности у безбедности 

саобраћаја и
– за научно/развојно-истраживачки рад у безбедности 

саобраћаја на путевима.
Савет може формирати и друге радне групе.
6. Стручне, организационе и административно-техничке 

послове за потребе Савета обављаће Одељење за привреду 
Управе градске општине Лазаревац.

7. Савет ће донети Пословник о раду Општинског саве-
та за безбедност саобраћаја на путевима, у року од 30 дана 
доношења овог решења, којим ће уредити организацију и 
начин рада Савета.

8. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у „Службеном листу града Београда”.

Веће градске општине Лазаревац
II-Број 06-43.18/2011, 5. априла 2011.  године

Председник
Бранко Борић, с.р.
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ОБРЕНОВАЦ

Скупштина градске општине Обреновац на седници 
одржаној 15. априла 2011. године, на основу члана  43. став 
1. и члана 63. став 1. Закона о буџетском систему („Службе-
ни гласник РС”, бр. 54/09, 73/10 и 101/10 ) 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 Обреновац,  донела је 

ДР УГУ ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕ-

НОВАЦ ЗА 2011. ГОДИНУ

Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине Обреновац за 2011. 

годину („Службени лист града Београда”, бр. 49/10 и 6/11)  
члан 1. мења се и гласи:

„Примања и издаци буџета градске општине Обреновац 
за 2011. годину, утврђени су у следећим износима:

  Опис – Буџет 2011. године Економска
класифик.

  1 2 3
I Примања 2,918,562,000

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 2,282,795,000
1. Уступљени приходи 934,841,000

Порез на приход 
од самосталне делатности 711 31,000,000
Порез на приход од 
пољопривреде
и шумарства

711
 

Порез на земљиште 711 4,600,000
Порез на приход од продаје 
непокретности 711 18,000,000
Порез на наслеђе и поклон 713 6,000,000
Порез на пренос 
апсолутних права 713 61,780,000
Накнада за моторна 
и друмска возила 714 15,000,000
Трансфери из РС 733 147,711,000
Наменски трансфер од репу-
блике 733  
Наменски трансфери oд 
виших нивоа власти 733 750,000
Tрансфери између истих 
нивоа власти 781 650,000,000

2. Изворни приходи 1,347,354,000
Порез на имовину 713 175,000,000
Накнада за загађивање жи-
вотне средине 714 656,000,000
Посебна накнада за зашти-
ту и унапређење животне 
средине

714
 

Накнада за коришћење 
грађев. земљишта 741 360,000,000
Приходи од закупа посло-
вног простора 742 50,000,000
Комуналне таксе 714-716 13,000,000
Камате 741 66,000,000

1 2 3
Приходи органа 742 8,000,000
Административне таксе 742 2,000,000
Новчане и мандатне казне 743 154,000
Мешовити приходи 745 12,200,000
Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода 771-772 5,000,000

3. Капитални приходи 600,000
Примања од продаје не-
покретности 811 100,000

II Издаци 4+5 2,900,562,000
ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 2,682,681,000

1. Расходи за запослене 41 238,652,000
2. Коришћење роба и услуга 42 1,597,865,000
3. Отплате камата 44 8,200,000
4. Субвенције 45 631,000,000
5. Издаци за социјалну заштиту 47 118,780,000
6. Остали расходи 48.49 58,310,000

Текући трансфери 4631-41 29,874,000
Капитални трансфери 4632-42  

  Капитални расходи 5 217,881,000
III Примања од продаје финан-

сијске имовине и задуживања 
и отплата дуга и набавка 
финансијске имовине  

1.

Примања по основу продаје 
финансијске имовине и от-
плате кредита

92
500,000

2. Задуживање 91  

2.1.
Задуживање код домаћих 
кредитора 911  

2.2.
Задуживање код страних 
кредитора 912  

3. ОТПЛАТА ДУГА 61  

3.1.
Отплата дуга домаћим кре-
диторима 611 18,000,000

3.2.
Отплата дуга страним креди-
торима 612  

3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613  

4.
Набавка финансијске имо-
вине 62  

IV Нето финансирање (1+2-3-4)    

V
Вишак прихода из ранијих го-
дина /извор финансирања 13/ 3 635,767,000

VI

Неутрошена средства од 
приватизације из ранијих го-
дина /извор финансирања 13/

3
 

Члан 2.
Члан 2. одлуке мења се и гласи:
„Буџет градске општине Обреновац за 2011. годину 

састоји се од:
– Текућих прихода и примања у износу од  1.768.562.000 

динара;
– Трансфера између буџетских корисника у износу од  

650.000.000 динара;
– Расхода и издатака у износу од 2.268.562.000 динара и 
– Буџетског суфицита у износу од 635.767.000 динара”.



10. мај 2011. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 13 – 17

Члан 3.
У текстуалнoм делу члан 10. мења се и гласи: 
„Средства буџета градске општине Обреновац за 2011. 

годину у износу од  2.265.245.000 динара, средства социјал-
них доприноса у износу од 5.000.000 динара, средства соп-
ствених прихода директних и индиректних корисника 
буџета у укупном износу од 11.800.000 динара, донација од 
осталих нивоа власти у износу од 750.000 динара  и сред-
ства буџетског суфицита у износу од 635.767.000 динара 
распоређују се по корисницима и то:”

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

– У разделу 1 – Управа градске општине, позиција 4, 
функционална класификација 130 – Опште услуге, економ-
ска класификација 414 „Социјална давања запосленима”, 
извор финансирања 01, износ од „4.909.000” динара, за-
мењује се износом од „7.409.000” динара, остали извори фи-
нансирања остају непромењени, тако да се укупан износ од 
„8.409.000” динара, замењује износом од „10.909.000” динара;

– У разделу 1 – Управа градске општине, позиција 16, 
функционална класификација 130 – Опште услуге, економ-
ска класификација 483 „Новчане казне и пенали”, извор 
финансирања 01,  износ од „200.000” динара, замењује се 
износом од „2.000.000” динара,  тако да се укупан износ од 
„200.000” динара, замењује износом од „2.000.000” динара;

– У разделу 1 – Управа градске општине, позиција 17, 
функционална класификација 130 – Опште услуге, економ-
ска класификација 511 „Зграде и грађевински објекти”, из-
вор финансирања 01, износ од „3.500.000” динара, замењује 
се износом од „3.800.000” динара, тако да се  укупан износ од 
„3.500.000” динара, замењује износом од „3.800.000” динара;

Извори финансирања за раздео 1 – Управа градске 
општине – 01 „Приходи из буџета” износ од „572.045.000” 
динара замењује се износом од „576.645.000” динара,  ос-
тали извори финансирања остају непромењени, тако да се 
укупан износ од „612.312.000” динара, замењује износом од 
„616.912.000” динара.

– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција 64, 
функционална класификација 620– Развој заједнице, еко-
номска класификација 411 „Плате и додаци запослених”, из-
вор финансирања 01, износ од „28.065.000” динара, замењује 
се износом од „30.270.000” динара,  остали извори финан-
сирања остају непромењени, тако да се укупан износ од 
„47.565.000” динара замењује износом од „49.770.000” динара;

– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција 65, 
функционална класификација 620 – Развој заједнице, економ-
ска класификација 412 „Социјални доприноси на терет пос-
лодавца” извор финансирања 01, износ од „5.064.000” динара, 
замењује се износом од „5.459.000” динара, остали извори фи-
нансирања остају непромењени, тако да се укупан износ од 
„8.564.000” динара, замењује износом од „8.959.000” динара;.

– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција 68, 
функционална класификација 620 – Развој заједнице, еко-
номска класификација 416 „Награде, бонуси и остали по-
себни расходи” извор финансирања 04, износ од „1.000.000” 
динара, замењује се износом од „1.200.000” динара, остали 
извори остају непромењени, тако да се укупан износ од 
„1.600.000” динара замењује  износом од „1.800.000” динара; 

– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција 70, 
функционална класификација 620 – Развој заједнице, економ-
ска класификација 421 „Стални трошкови – редовна делат-
ност” извор финансирања 01, износ од „10.560.000” динара, 
замењује се износом од „10.260.000” динара, остали извори 
остају непромењени,  тако да се укупан износ од „12.150.000” 
динара, замењује износом од „11.850.000” динара.

– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција 72, 
функционална класификација 620 – Развој заједнице, економ-
ска класификација 423 „Услуге по уговору – редовна делатност” 

извор финансирања 01, износ од „10.550.000” динара, за-
мењује се износом од „10.690.000” динара, остали извори фи-
нансирања остају непромењени, тако да се укупан износ од 
„12.050.000” “ динара, замењује износом од „12.190.000” динара;

– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција 
75, функционална класификација 620 – Развој заједнице, 
економска класификација 424 „Услуге очувања животне 
средине и геодетске услуге” ,  извор финансирања 04, износ 
од „2.500.000” динара, замењује се износом од „2.000.000” 
динара,  тако да се укупан износ од „6.800.000” динара, за-
мењује износом од „6.300.000” 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 
„253.900.000” динара, замењује се износом од „254.200.000” 
динара, остали извори остају непромењени  тако да се уку-
пан износ од „257.525.000” динара, замењује износом од 
„257.825.000” динара; 

– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција 
79, функционална класификација 620 – Развој заједнице, 
економска класификација 425 „Текуће поправке и одржа-
вање електромреже”,  извор финансирања 01,  износ од 
„11.000.000” динара, замењује се износом од „11.700.000” 
динара,  тако да се укупан износ од „11.000.000” динара, за-
мењује износом од „11.700.000” динара; 

– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција 
80, функционална класификација 620 – Развој заједнице, 
економска класификација 425 „Текуће поправке и одржа-
вање – уређење терена” извор финансирања 01, износ од 
„26.095.000” динара, замењује се износом од „29.795.000” ди-
нара, додаје се извор финансирања 04 у износу од „300.000” 
динара, остали извори финансирања остају непромењени, 
тако да се укупан износ од „29.200.000” динара замењује из-
носом од „33.200.000” динара;

– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција 
81, функционална класификација 620 – Развој заједнице, 
економска класификација 425 „Текуће поправке и одржа-
вање – редовна делатност” извор финансирања 01, износ 
од „3.500.000” динара, замењује се износом од „3.210.000” 
динара, тако да се укупан износ од „3.500.000” динара за-
мењује износом од „3.210.000” динара;

– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција 82, 
функционална класификација 620 – Развој заједнице, економ-
ска класификација 426 „Материјал – редовна делатност” из-
вор финансирања 01, износ од „5.500.000” динара, замењује се 
износом од „5.650.000” динара,    тако да  се укупан износ од 
„5.500.000” динара замењује износом од „5.650.000” динара;

– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција 
95, функционална класификација 620 – Развој заједнице, 
економска класификација 512 „Машине и опрема”, извор 
финансирања 01, износ од „1.100.000” динара, замењује се 
износом од „4.100.000” динара, тако да се укупан износ од 
„1.100.000” динара замењује износом од „4.100.000” динара;

Извори финансирања за раздео 4 – Јавно предузеће за 
изградњу – 01 „Приходи из буџета „ износ од „835.000.000” 
динара замењује се износом од „845.000.000” динара, ос-
тали извори финансирања остају непромењени, тако да се 
укупан износ од „903.000.000” динара, замењује износом од 
„913.000.000” динара.

– У разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне 
средине, позиција 101, функционална класификација 130 
– Опште услуге, економска класификација 414 „Социјал-
на давања запосленима” извор финансирања 01, износ од 
„300.000” динара, замењује се износом од „450.000” динара, 
тако да се укупан износ од „300.000” динара замењује изно-
сом од „450.000” динара;
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– У разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне среди-
не, позиција 107, функционална класификација 130 – Опште 
услуге, економска класификација 424 „Специјализоване ус-
луге” извор финансирања 01, износ од „450.000” динара, за-
мењује се износом од „300.000” динара, тако да се укупан из-
нос од „450.000” динара замењује износом од „300.000” динара;

У разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне среди-
не, позиција 113, функционална класификација 530 – Заштита 
животне средине, економска класификација 424 „Специјали-
зоване услуге”, извор финансирања 01, износ од „88.049.000” 
динара, замењује се износом од „88.699.640” динара, из-
вор финансирања 07, износ од „750.000” динара, замењује 
се износом од „500.000” динара, тако да се укупан износ од 
„88.799.000” динара замењује износом од „89.199.640” динара;

– У разделу 5 – Јавно предузеће за заштиту животне 
средине, позиција 115, функционална класификација 530 
– Заштита животне средине, економска класификација 
511 „Зграде и грађевински објекти”, извор финансирања 
01, износ од „12.600.000” динара, замењује се износом од 
„11.949.360” динара, тако да се укупан износ од „12.600.000” 
динара замењује износом од „11.949.360” динара;

Извори финансирања за раздео 5 – Јавно предузеће за 
заштиту животне средине – 07 „Донације од осталих нивоа 
власти” износ од „1.000.000” динара замењује се износом од 
„750.000” динара,  остали извори финансирања остају не-
промењени, тако да се укупан износ од „128.600.000” дина-
ра, замењује износом од „128.350.000” динара.

– У разделу 6 – Јавно предузеће пословни простор, 
позиција 117, функционална класификација 130 – Опште 
услуге, економска класификација 411 „Плате и додаци за-
послених”, извор финансирања 01, износ од „7.800.000” ди-
нара, замењује се износом од „8.173.000” динара, тако да се 
укупан износ од „7.800.000” динара замењује износом од 
„8.173.000” динара;

– У разделу 6 – Јавно предузеће пословни простор, 
позиција 118, функционална класификација 130 – Опште 
услуге, економска класификација 412 „Социјални допри-
носи на терет послодавца”, извор финансирања 01, износ 
од „1.400.000” динара, замењује се износом од „1.467.000” 
динара, тако да се укупан износ од „1.400.000” динара за-
мењује износом од „1.467.000” динара;

– У разделу 6 – Јавно предузеће пословни простор, 
позиција 119, функционална класификација 130 – Опште 
услуге, економска класификација 413 „Накнаде у натури”, 
извор финансирања 01, износ од „100.000” динара, замењује 
се износом од „70.000” динара, тако да се укупан износ од 
„100.000” динара замењује износом од „70.000” динара;

– У разделу 6 – Јавно предузеће пословни простор, пози-
ција 121, функционална класификација 130 – Опште услуге, 
економска класификација 415 „Накнаде за запослене – пре-
воз”, извор финансирања 01, износ од „450.000” динара, за-
мењује се износом од „340.000” динара, тако да се укупан из-
нос од „450.000” динара замењује износом од „340.000” динара;

– У разделу 6 – Јавно предузеће пословни простор, 
позиција 122, функционална класификација 130 – Опште 
услуге, економска класификација 416 „Награде, бонуси и 
остали посебни расходи”, извор финансирања 04, износ од 
„40.000” динара се брише, остали извори финансирања ос-
тају непромењени, тако да се укупан износ од „300.000” ди-
нара замењује износом од „260.000” динара;

– У разделу 6 – Јавно предузеће пословни простор, пози-
ција 123, функционална класификација 130 – Опште услуге, 
економска класификација 421 „Стални трошкови”, извор 
финансирања 04, износ од „260.000” динара, замењује се 
износом од „300.000” динара, остали извори финансирања 
остају непромењени, тако да се укупан износ од „5.860.000” 
динара замењује износом од „5.900.000” динара;

– У разделу 6 – Јавно предузеће пословни простор, 
позиција 124, функционална класификација 130 – Опште 
услуге, економска класификација 422 „Трошкови путовања”, 
извор финансирања 01, износ од „200.000” динара, замењује 
се износом од „100.000” динара, тако да се укупан износ од 
„200.000” динара замењује износом од „100.000” динара;

– У разделу 6 – Јавно предузеће пословни простор, пози-
ција 126, функционална класификација 130 – Опште услуге, 
економска класификација 424 „Специјализоване услуге”, 
извор финансирања 01, износ од „600.000” динара, замењује 
се износом од „400.000” динара, тако да се укупан износ од 
„600.000” динара замењује износом од „400.000” динара;

Извори финансирања за раздео 6 – Јавно предузеће  по-
словни простор 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:

01 – Приходи из буџета, износ од „2.250.645.000” динара, 
замењује се  износом  од „2.265.245.000” динара; 

07 – Донације осталих нивоа власти, износ од „1.000.000” 
динара, замењује се износом од „750.000” динара.

Остали извори финансирања остају непромењени, тако 
да се укупан износ од „2.904.212.000”  динара замењује из-
носом од „2.918.562.000” динара.

Члан 4.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 400–2, 15. априла 2011. године

Председник 
Мирослав Неговановић, с.р.

Скупштина градске општине Обреновац, на седници 
одржаној 15. априла 2011. године, на основу члана 24. Ста-
тута градске општине Обреновац („Службени лист града 
Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10) и члана 74. ст. 8. и 9. Ста-
тута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 
39/08 и 6/10),  донела је  

ОДЛУКУ
О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНА-
ДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА И 
ЧЛАНОВА ОРГАНА И РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ И 
ДРУГИХ ОРГАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ПЛАТАМА И 
НАКНАДАМА ИЗАБРАНИХ,  ИМЕНОВАНИХ И   ПО-
СТАВЉЕНИХ  ЛИЦА У ОРГАНИМА ГРАДСКЕ ОПШТИ-

НЕ ОБРЕНОВАЦ

Члан 1.
У члану 3. ст. 1. и 2. одлуке о накнадама и другим 

примањима одборника и чланова органа и радних тела 
Скупштине и других органа градске општине и платама и 
накнадама изабраних, именованих и постављених  лица у 
органима градске општине Обреновац („Службени лист 
града Београда”, бр. 25/09 и 34/10) у даљем тексту: Одлука, 
речи: „просечне месечне бруто зараде по запосленом у при-
вреди републике” замењују се речима које гласе: „просечне 
зараде по запосленом  у републици за одређени месец”.

Члан 2.
У члану 3. ставу 5. одлуке, иза речи: „које је образовао 

надлежни орган републике или града” додају се речи: „или 
градске општине, по овлашћењу ових органа”.
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Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020- 26, 15. априла 2011. године

Председник 
Мирослав Неговановић, с.р.

СУРЧИН

Председник градске општине Сурчин, 21. априла 2011. 
године, на основу члана 27. Закона о јавним предузећи-
ма и обављању делатности од општег интереса (,,Службе-
ни гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и 
123/2007), члана 13. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за 
обављање комуналних и других делатности од општег инте-
реса за грађане градске општине Сурчин (,,Службени лист 
града Београда”, бр. 6/05 и 12/05) и члана 40. тачка 14. Ста-
тута градске општине Сурчин (,,Службени лист града Бео-
града”, бр. 44/08 и 12/10), доноси:

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 
ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ ДЕЛАТ-
НОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАЂАНЕ ГРАД-
СКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И 
ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ ГРАЂЕВИН-
СКОГ ПЕСКА И ХУМУСА ИЗ ЛЕЖИШТА ,,ЈАКОВАЧКА 

КУМША”

1. Даје се сагласност Јавном предузећу за обављање ко-
муналних и других делатности од општег интереса за грађа-
не градске општине Сурчин, на Одлуку о измени и допуни 

Одлуке о утврђивању цене грађевинског песка и хумуса из 
лежишта ,,Јаковачка кумша”, коју је донео Управни одбор 
Јавног предузећа за обављање комуналних и других де-
латности од општег интереса за грађане градске општине 
Сурчин на седници одржаној 19. априла 2011. године, под 
бројем 1804/11.

2. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Бе-
ограда”.

Председник градске општине Сурчин
Број II-01-04-72/2011, 21. априла 2011. године

Председник
Војислав Јаношевић, с.р.

На основу чланa 19. Статута Јавног предузећа за оба-
вљање комуналних и других делатности од општег интереса 
за грађане градске општине Сурчин („Службени лист гра-
да Београда”, број 12/05) и члана 27. Пословника о раду УО, 
Управни одбор Јавног предузећа Сурчин на седници одржа-
ној 19. априла 2011. године, донео је следећу

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ 
ЦЕНЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПЕСКА И ХУМУСА ИЗ ЛЕ-

ЖИШТА „ЈАКОВАЧКА КУМША”

1. У Одлуци о утврђивању цене грађевинског песка и 
хумуса из лежишта „Јаковачка кумша” број 873/11 од 24. 
фебруара 2011. године, врши се измена ценовника у тачки 
I у табеларном делу, тако што се мења редни број 1. и редни 
број 2. и гласи:

Ред. 
Број Назив производа

Цена по јединици Утовар Укупно са утоваром ПДВ 18% Укупна цена

rm3/ дин t/дин rm3/дин t/дин rm3/дин t/дин rm3/дин t/дин rm3/ дин t/дин

1. Грађевински песак 232,00 дин 155 65 43 297 198 53,46 35,82 350,46 233,64

2. Хумус 155,00 дин 100 65 43 220 147 39,60 27 259,60 177

2. Ценовник доставити председнику градске општине Сурчин на сагласност.

3. Одлука важи од дана добијања сагласности.

4. Ценовник објавити у „Службеном листу града Београда”.

Управни одбор Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса 
за грађане градске општине Сурчин.
Број 1804/11, 19. априла 2011. године

Председник 
Немања Радишић, с.р.
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Председник градске општине Сурчин, 21. априла 2011. 
године, на основу члана 27. Закона о јавним предузећи-
ма и обављању делатности од општег интереса (,,Службе-
ни гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и 
123/2007), члана 13. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за 
обављање комуналних и других делатности од општег инте-
реса за грађане градске општине Сурчин (,,Службени лист 
града Београда”, бр. 6/05 и 12/05) и члана 40. тачка 14. Ста-
тута градске општине Сурчин (,,Службени лист града Бео-
града”, бр. 44/08 и 12/10), доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 
ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ ДЕЛАТ-
НОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАЂАНЕ ГРАД-
СКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН НА ОДЛУКУ О УТВРЂИ-
ВАЊУ ЦЕНОВНИКА ЗА РИБЊАК ,,БЕЧМЕНСКА 

БАРА”

1. Даје се сагласност Јавном предузећу за обављање ко-
муналних и других делатности од општег интереса за грађа-
не градске општине Сурчин, на Одлуку о утврђивању це-
новника за рибњак ,,Бечменска бара”, коју је донео Управни 
одбор Јавног предузећа за обављање комуналних и других 
делатности од општег интереса за грађане градске општине 
Сурчин на седници одржаној 19. априла 2011. године, под 
бројем 1805/11.

2. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Бе-
ограда”.

Председник градске општине Сурчин
Број II-01-04-73/2011, 21. априла 2011. године

Председник
Војислав Јаношевић, с.р.

На основу чланa 19. Статута Јавног предузећа за оба-
вљање комуналних и других делатности од општег интереса 
за грађане градске општине Сурчин („Службени лист гра-
да Београда”, број 12/05) и члана 27. Пословника о раду УО, 
Управни одбор Јавног предузећа Сурчин на седници одржа-
ној 19. априла 2011. године, донео је следећу

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНОВНИКА ЗА РИБЊАК 

„БЕЧМЕНСКА БАРА”

1. Утврђује се ценовник за рибњак „Бечменска бара” 
према следећим табелама:

Табела 1.

Редни
број Дозволе за риболов Цена са ПДВ-ом

1. Дневна дозвола од 06 до 19 часова 500,00 динара
2. Полудневна дозвола од 14 до 20 часова 300,00 динара   
3. Дозвола за ноћни риболов од 20 до 06 часова 500,00 динара
4. Дозвола дан-ноћ /24 часа/ 1.000,00 динара
5. Дозвола дан-ноћ-дан /36 часова/ 1.500,00 динара
6. Дозвола за 48 часова 2.000,00 динара
7. Дозвола за 60 часова 2.500,00 динара
8. Дозвола за 72 часа 3.000,00 динара

Табела 2.
Редни
број Продаја свеже рибе Цена са ПДВ-ом/kg

1. Риба шаран жив 250,00 динара
2. Чишћење рибе 50,00 динара

Табела 3.

Редни
број Цене јела и пића Цена са ПДВ-ом

1. Рибља чорба      150,00 динара
2. Риба-шаран /300gr/      300,00 динара   
3. Риба-смуђ /1kg/      1.600,00 динара
4. Риба-пастрмка  /1kg/      1.200,00 динара
5. Гирице /250 gr/       120,00 динара
6. Бела риба /250gr/       120,00 динара
7. Риба сом /300gr/        500,00 динара
8. Ћевапи /300gr/        400,00 динара
9. Роштиљска кобасица /300gr/        400,00 динара

10. Пилеће бело месо /300gr/        400,00 динара
11. Ражњићи /300gr/        400,00 динара
12. Вешалица /300gr/        450,00 динара
13. Димљена вешалица /300gr/        500,00 динара

14. Мешано месо (роштиљска кобасица, 
ћевапи,пилеће бело, ражњићи, вешалица) 400gr/

     
       500,00 динара

15. Посно предјело (Мар.риба, дим.риба, рибља паш-
тета, биљни качкаваљ, маслине) /200gr/

       250,00 динара

16. Предјело од меса (Дим. св. месо, дим. гов. месо, 
дим. кобасица, дим. сланина, бели сир) /200gr/        250,00 динара

17. Салата – купус /200gr/          80,00 динара
18. Салата – зелена /200gr/          80,00 динара
19. Салата – краставац /200 gr/        100,00 динара
20. Салата – парадајз /200 gr/        100,00 динара
21. Салата – српска /200 gr/        120,00 динара
22. Салата – шопска /200 gr/        150,00 динара
23. Прилози – далматински (блитва, кромпир) /150gr/        100,00 динара

24. Прилози – гриловано поврће (паприка, парадајз, 
лук, плави патлиџан) /150gr/

       100,00 динара

25. Печурке на жару /150gr/        100,00 динара
26. Помфрит /150gr/        100,00 динара
27 Лепиња /1ком./          30,00 динара
28. Аперитив – вињак 0,05        100,00 динара
29. Аперитив – шљивовица 0,05          60,00 динара
30. Аперитив – кајсијевача 0,05        100,00 динара
31. Аперитив – виљамовка 0,05        100,00 динара
32. Аперитив – виски 0,05        150,00 динара
33. Аперитив – пелинковац 0,05 100,00 динара
34. Аперитив – кампари 0,05        180,00 динара
35. Аперитив – вермут 0,10        100,00 динара
36. Вино бело 0,2        100,00 динара
37. Вино бело 0,5         230,00 динара
38. Вино бело 1 литар         450,00 динара
39. Вино бело 0,75         700,00 динара
40. Црвено вино 0,2         100,00 динара
41. Црвено вино 0,5         230,00 динара
42. Црвено вино 1 литар         450,00 динара
43. Црвено вино 0,75         500,00 динара
44. Сок – Кока-кола 0,25     100,00 динара
45. Сок – Кока-кола 0,33     100,00 динара
46. Битер Лемон 0,25     100,00 динара
47. Битер Лемон 0,33     100,00 динара
48. Тоник 0,25     100,00 динара

49. Голф (јабука, боровница, бресква, јагода, наранџа, 
мултивитамин) 0,25

    100,00 динара

50. Вода Књаз Милош 0,25      60,00 динара
51. Вода Књаз Милош 1 литар     100,00 динара
52. Вода Aqva viva 0,25       60,00 динара
53. Вода  Aqva viva 0,75       100,00 динара
54. Кафа       60,00 динара
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Редни
број Цене јела и пића Цена са ПДВ-ом

55. Чај       60,00 динара
56. Пиво – Јелен 0,5       100,00 динара
57. Пиво – Лав 0,5       100,00 динара
58. Пиво – Јелен лименка 0,5       120,00 динара
59. Пиво – Лав лименка 0,5       120,00 динара

2. Ценовник доставити председнику градске општине 
Сурчин на сагласност.

3. Одлука важи од дана добијања сагласности.

4. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука УО ЈП „Сурчин” бр. 338/11 од 26. јануара 2011. го-
дине о утврђивању ценовника за рибњак „Бечменска бара”.

5. Ценовник објавити у „Службеном листу града Београда”.
Управни одбор Јавног предузећа за обављање комунал-
них и других делатности од општег интереса за грађане 

Градске општине Сурчин
Број 1805/11, 19. априла 2011. године

Председник 
Немања Радишић, с.р.
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Страна
Решење о измени Решења о распореду радног 

времена у Градској управи града Београда  – – – – –  1
Решење о приступању стратешкој процени утицаја 

на животну средину Плана детаљне регулације дела 
Зрењанинског пута од Панчевачког пута до саобраћај-
нице Северна тангента, градска општина Палилула   1

Акти градских општина

БАРАЈЕВО
Решење о утврђивању престанка мандата  – – –  3
Решење о потврђивању мандата одборницима у 

Скупштини општине Барајево  – – – – – – – – – – –  3
Решење о измени Решења о изобру чланова рад-

них тела Скупштине општине Барајево  – – – – – –  3
Решење о образовању Општинског штаба за 

ванредне ситуације на територији градске општине 
Барајево  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Решење о разрешењу директора Дирекције за 
развој и изградњу општине Барајево  – – – – – – – –  4

Решење о именовању директора Дирекције за 
развој и изградњу општине Барајево  – – – – – – – –  4

Решење о давању сагласности на одлуке о цена-
ма комуналних услуга ЈКП „10. октобар” Барајево 
са одлукама  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  5

Решење о оснивању Општинског савета за без-
бедност саобраћаја на путевима– – – – – – – – – – –  6

ГРОЦКА
Одлука о ребалансу буџета општине Гроцка за 

2011. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  6
Одлука о допуни Одлуке о поверавању послова 

одржавања основних школа и дечијих вртића на те-
риторији градске општине Гроцка  – – – – – – – – –  12

Одлука о упису неновчаног капитала ЈКСП 
„Гроцка” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  12

Страна
Решење о давању сагласности на Одлуку Управ-

ног одбора ЈКСП „Гроцка” о утврђивању цена услу-
га превоза преко Дунава са Одлуком  – – – – – – – –  12

ЛАЗАРЕВАЦ
Решење о давању сагласности на Одлуку о цени 

услуга грејања које пружа ЈП „Топлификација” Ла-
заревац са Одлуком  – – – – – – – – – – – – – – – – –  13

Решење о давању сагалсности на Одлуку о цени 
коштања одржавања кућних грејних инсталација 
прикључених на систем даљинског грејања Лазаре-
вца са Одлуком  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  14

Решење о оснивању Општинског савета за без-
бедност саобраћаја на путевима– – – – – – – – – – –  15

ОБРЕНОВАЦ
Друга одлука о ребалансу буџета градске општи-

не Oбреновац за 2011. годину  – – – – – – – – – – – –  16
Одлука о другој измени и допуни Одлуке о нак-

надама и другим примањима одборника и чланова 
органа и радних тела Скупштине и других органа 
градске општине и платама и накнадама изабраних, 
именованих и постављених лица у органима град-
ске општине Обреновац  – – – – – – – – – – – – – – –  18

СУРЧИН
Решење о давању сагласности Јавном преду-

зећу за обављање комуналних  и других делатности 
од општег интереса за грађане градске општине 
Сурчин на Одлуку о измени и допуни Одлуке о 
утврђивању цене грађевинског песка и хумуса из 
лежишта „Јаковачка кумша” са Одлуком – – – – – –  19

Решење о давању сагласности Јавном предузећу 
за обављање комуналних  и других делатности од 
општег интереса за грађане градске општине Сур-
чин на Одлуку о утврђивању Ценовника за ри-
бњак „Бечменска бара” са Одлуком – – – – – – – –  20

САДРЖАЈ
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Обавештење корисницима

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. апри-
ла 2011. године донела је Годишњи програм заштите, уређења 
и коришћења пољопривредног земљишта на територији града 
Београда  за 2011. годину.

Текст овог документа може се погледати на сајту града Бео-
града www.beograd.rs, као и на сајту „Службеног листа града 
Београда” www.slistbeograd.rs.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине града Београда, Трг Николе Пашића 6, приземље 
– БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

Издавач Град Београд – Служба за информисање, Београд, Трг Николе 
Пашића бр. 6. Факс 3233-909. Текући рачун 840-742341843-24. Одговорни уредник 
РАДМИЛА ЈОСИПОВИЋ. Телефони: 3244-325, 3229-678, лок. 6242, 6247. Штампа 
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