
Скупштина града Београда на седници одржаној 14. јуна 
2011. године, на основу члана 29. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
72/09), члана 25. став 1. тачка 20. и члана 31. тачка 7. Ста-
тута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 
39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ*
О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МРЕЖИ 

ОСНОВНИХ ШКОЛА У БЕОГРАДУ
Члан 1.

У Одлуци о мрежи основних школа у Београду („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 27/09, 19/10 и 28/10), у табе-
ларном приказу Број и просторни распоред основних шко-
ла, у делу мреже – „Основне школе”, који је саставни део 
Одлуке, врше се следеће допуне:

Под 7. – Општина Лазаревац, у реду 30.7.8 80101 ОШ 
„Диша Ђурђевић”, издвојено одељење Медошевац, разред-
ност I-IV, додаје се још једно издвојено одељење Нови Ме-
дошевац, разредност I-IV:

„ Шифра 
школе

Седиште 
школе

Назив школе Издвојено одељење Разредност

30.7.8
80101

Вреоци „Диша Ђурђевић” I-VIII

Медошевац I-IV
Нови Медошевац I-IV „

* Министарство просвете и науке дало је сагласност на овај акт 16. јуна 2011. годи-
не под бројем 610-00-230/2011-07.

Под 9. – Општина Нови Београд, иза последњег реда, до-
даје се нови ред и гласи:

„ Шифра 
школе

Седиште 
школе

Назив школе Издвојено одељење Разредност

30.9.19
80101

Бежанијска 
коса

„Драган Лукић” I-VIII „

Члан 2.
У члану 2. ове одлуке, број: „163” замењује се бројем: 

„164”.

Члан 3.
Ова одлука објављује се у „Службеном листу града Бео-

града” по добијању сагласности Министарства просвете и 
науке Републике Србије и ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања.
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Александар Антић, с. р.
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Скупштина градске општине Врачар на седници одржаној 15. јуна 2011. године, на основу члана 56. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/2007 и 34/2010 – Одлука Уставног суда) и чл. 5. и 8. Пословника Скупштине 
градске општине Врачар („Службени лист града Београда”, бр. 37/2008, 6/2009 и 9/2011), донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

1. Потврђује се мандат одборници Скупштине градске општине Врачар изабраној на изборима одржаним 11. маја 2008. 
године Нели Челик са Изборне листе „Врачар за европску Србију – Борис Тадић”.

2. Мандат одборнице траје четири године односно до спровођења следећих локалних избора.
3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-39/2011-VIII/1, 15. јунa 2011. године

Председница
Тијана Благојевић, с. р.
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Скупштина градске општине Врачар на седници одр-
жаној 15. јуна 2011. године, на основу чланова 77, 78. и 79. 
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 
54/09, 73/10 и 101/10), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07) и 
члана 15. став 1. тачка 2. Статута градске општине Врачар 
(„Службени лист града Београда”, бр. 45/08, 17/10 и 44/10), 
донела je 

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ВРАЧАР ЗА 2010. ГОДИНУ

Члан 1.
Укупно остварена и распоређена примања и приходи у 

буџету градске општине Врачар у 2010. години износе:
Примања и приходи

– Oстварени текући приходи без 
закупа у 2010. години

дин. 364.692.115,85

– Наменски трансфери од града у 
2010. години

дин. 3.586.870,46

– Наменски трансфери од репу-
блике у 2010. години

дин. 348.140,00

– Текући добровољни трансфери 
од физичких и правних лица 
(донације) у 2010. години

дин. 3.641.345,00

– Самодопринос дин.  153.412,99
– Приходи буџета од закупа дин. 121.560.339,97
Примања и приходи текуће 
године

дин. 493.982.224,27

вишак прихода из ранијих година дин. 547.174.431,60
I. УКУПНА ПРИМАЊА И ПРИ-
ХОДИ БУЏЕТА

дин. 1.041.156.655,87

II. Додатни приходи органа дин. 12.702.397,18
УКУПНА ПРИМАЊА И ПРИ-
ХОДИ (I+II)

дин. 1.053.859.053,05

РАСХОДИ БУЏЕТА 
– Расходи из текућих прихода 

2010. године
дин. 347.115.838,51

– Расходи из наменских трансфе-
ра од Републике у 2010. години

дин. 337.998,92 

– Расходи из наменских трансфе-
ра од града у 2010. години

дин. 656.472,19

– Расходи из добровољних те-
кућих трансфера од физичких и 
правних лица (донација) у 2010. 
години

дин. 3.393.345,00 

– Расходи из закупа 2010. годинe дин. 117.529.247,00
– Расходи из вишка прихода из 

ранијих година
дин. 410.232.661.97

III. Укупни расходи буџета дин. 879.265.563,59
IV Укупни расходи из додатних 
приходa

дин. 13.018.313,78

УКУПНИ РАСХОДИ (III+IV) дин. 892.283.877,37

Члан 2.
Планирана средства за потрошњу у буџету градске 

општине Врачар у 2010. години увећана су у складу са чла-
ном 5. Закона о буџетском систему („Службени гласник 
РС”, бр. 54/09, 73/10 и 101/10) и чланом 4. Одлуке о буџету 

градске општине Врачар за 2010. годину, за средства која су 
град и република пренели општини за конкретне намене, 
као и за средства остварена по основу текућих добровољ-
них трансфера од физичких и правних лица (донација) у 
укупном износу од 7.556.255,46 динара.

Поред напред наведених средстава, на рачун буџета 
градске општине Врачар уплаћена су и средства која нису 
распоређена у 2010. години, а која су добијена за одређене 
намене, донација у износу од 5.000,00 динара, за побољ-
шање квалитета образовања на територији општине Вра-
чар, и 15.100,00 динара трансфера од града по решењу гра-
доначелника за покриће дела трошкова изласка службеног 
лица на терен ради закључења брака. 

Члан 3.
У 2010. години остварен је приход од наменских транс-

фера од града у износу од 3.586.870,46 динара, и то:
– 76.362,46 динара – За исплату 35% од 100% основа нак-

наде зараде запосленој трудници, на основу Одлуке о до-
датним облицима заштите трудница и породиља на терито-
рији града Београда („Службени лист града Београда”, број 
1/09, 6/10, 28/10 и 45/10);

– 297.100,00 динара – За покриће дела трошкова изласка 
службеног лица на терен ради закључења брака, по основу 
Уговора о сарадњи број Н 404-14 од 07.07.2010. године који 
је склопљен између Градске управе града Београда и Градске 
општине Врачар 

– 644.698,00 динара – За спровођење пројекта „Знање за 
будућност”;

– 653.610,00 динара – За спровођење пројекта „Сликам 
шта ми смета, ради лепшег Врачара и света”;

– 1.900.000,00 динара – За уклањање бесправно подигну-
тих објеката и комунално уређење.

Средства трансфера од града у износу од 15.100,00 ди-
нара, за покриће дела трошкова изласка службеног лица на 
терен ради закључења брака, који је уплаћен на рачун буџе-
та градске општине Врачар крајем године, није распоређен 
у 2010. години и пренеће се у 2011. годину за намене за које 
су и добијена.

У 2010. години утрошено је 656.472,19 динара намен-
ских трансфера од града. Неутрошена средства остварених 
и распоређених наменских трансфера од града у износу од 
2.915.298,27 динара пренета су Одлуком о буџету градске 
општине Врачар за 2011. годину, за намене за које су и до-
бијена.

У 2010. години остварен је приход од наменских транс-
фера од републике у износу од 348.140,00 динара и то за 
спровођење Пројекта за имплементацију Локалног акцио-
ног плана за младе. Утрошено је 337.998,92 динара намен-
ског трансфера од републике, а Одлуком о буџету градске 
општине Врачар за 2011. годину пренето је 10.141,08 дина-
ра наменских трансфера од републике, за намене за које су 
средства и добијена.

Члан 4.
У 2010. години остварен је приход од текућих транс-

фера од физичких и правних лица (донације) у износу од 
3.641.345,00 динара, и то:

– 2.145.000,00 динара – Донацијa у циљу давања допри-
носа у финансирању пројекта општине Врачар који се од-
носи на награђивање ученика са територије општине Вра-
чар који су на пријемном испиту за упис у средњу школу у 
школској 2010/2011 години постигли најбоље резултате;

– 900.000,00 динара – Донација за извођење радова на 
поправци фасаде дневног боравка у Основној школи „Све-
тозар Марковић”
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– 295.000,00 динара – Донација за побољшање квалитета 
образовања на територији општине Врачар;

– 200.000,00 динара – Донација у циљу оснаживања мла-
дих лидера са територије градске општине Врачар;

– 96.345,00 динара – Донација у циљу спровођења про-
грама EXCHANGE 3, који финансира Европска унија.

Износ од 5.000,00 динара донације за побољшање ква-
литета образовања на територији општине Врачар, који је 
уплаћен на рачун буџета градске општине Врачар крајем го-
дине, није распоређен у 2010. години и пренеће се у 2011. 
годину за намене за које је добијен.

У 2010. години утрошено је 3.393.345,00 динара из оства-
рених и распоређених текућих трансфера од физичких и 
правних лица (донација). Неутрошена средства остварених 
и распоређених донација од физичких и правних лица у 
2010. години, у укупном износу од 243.000,00 динара, пре-
нета су у наредну годину Одлуком о буџету градске општи-
не Врачар за 2011. годину, за намене за којe су и добијена. 

Члан 5.

У 2010. годину пренети су наменски трансфери од града 
и републике из 2009. и ранијих година у укупном износу од 
77.471.914,07 динара.

У 2010. години утрошено је 58.003.287,59 динара из пре-
нетих наменских трансфера од града и Републике из 2009. и 
ранијих година.

Неутрошена средства пренетих наменских трансфера 
од града и републике из 2009. и ранијих година, у износу од 
19.455.026,28 динара, пренета су у наредну годину Одлуком 
о буџету градске општине Врачар за 2011. годину, за намене 
за којe су и добијена. 

Неутрошена средства пренетих наменских трансфера 
од града и републике из 2009. и ранијих година, у износу од 
13.600,20 динара, за реализацију пројекта „Еко школа”, која 
нису пренета у наредну годину Одлуком о буџету градске 
општине Врачар за 2011. годину, враћена су на рачун буџета 
Републике Србије.

Члан 6.

У 2010. годину пренет је приход од текућих трансфера 
од физичких и правних лица (донације) из 2009. и ранијих 
година, у износу од 2.429.079,08 динара.

У 2010. години утрошено је 1.562.652,61 динара из пре-
нетих текућих трансфера од физичких и правних лица (до-
нација) из 2009. и ранијих година. 

Неутрошена средства пренетих трансфера од физичких 
и правних лица (донација) из 2009. и ранијих година, у из-
носу од 866.426,47 динара, пренета су у наредну годину Од-
луком о буџету градске општине Врачар за 2011. годину, за 
намене за којe су и добијена. 

Члан 7.

У 2010. годину пренет је распоређени суфицит из 2008. и 
ранијих година, у износу од 100.842.490,83 динара.

У 2010. години утрошено је 88.643.243,94 динара из пре-
нетог распоређеног суфицита из 2008. и ранијих година.

Неутрошена средства пренетог распоређеног суфицита 
из 2008. и ранијих година, у износу од 12.197.095,82 дина-
ра, пренета су у наредну годину Одлуком о буџету градске 
општине Врачар за 2011. годину, за намене за којe су и била 
распоређена. 

Неутрошена средства пренетог распоређеног суфицита 
из 2008. и ранијих година, у износу од 2.151,07 динара усме-
равају се у нераспоређени суфицит, и то:

– 2.150,00 динара, која су била распоређена за пројекто-
вање система за менаџмент квалитетом у општини Врачар 
по стандарду ISO 9001:2000;

– 0,07 динара, која су била распоређена за спровођење 
пројекта „Јединствена база података матичних књига”;

– 1,00 динара, која су била распоређена за обележавање 
објеката од значаја за општину Врачар.

Члан 8. 
У 2010. годину пренета су средства суфицита из 2009. 

године, у износу од 2.082.331,55 динара.
У 2010. години утрошено је 457.650,00 динара од прене-

тих средстава суфицита из 2009. године. 
Неутрошена средства пренетог суфицита из 2009. го-

дине, у износу од 1.624.681,55 динара, пренета су у наредну 
годину Одлуком о буџету градске општине Врачар за 2011. 
годину, за намене за којe су и била распоређена.

Члан 9.
У 2010. годину пренета су неутрошена средства рас-

поређеног закупа из 2009. и ранијих година, у износу од 
326.168.915,71 динара.

У 2010. години утрошено је 261.565.827,83 динара од 
пренетих неутрошених средстава распоређеног закупа из 
2009. и ранијих година.

Неутрошена средства пренетог распоређеног закупа 
из 2009. и ранијих година, у износу од 63.388.848,17 дина-
ра, пренета су у наредну годину Одлуком о буџету градске 
општине Врачар за 2011. годину, за намене за којe су и била 
распоређена. 

Неутрошена средства пренетог распоређеног закупа из 
2009. и ранијих година, у износу од 1.203.533,20 динара ус-
меравају се у нераспоређени суфицит, и то:

– 1.121.694,00 динара, која су била распоређена за текуће 
поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 
2009. године;

– 81.839,20 динара, која су била распоређена за текуће 
поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 
2009. године.

Неутрошена средства пренетог распоређеног закупа 
из 2009. и ранијих година, у износу од 10.706,51 динара, 
за текуће поправке и одржавање фасада на Врачару, која 
нису пренета у наредну годину Одлуком о буџету градске 
општине Врачар за 2010. годину, пренеће се у 2011. годину 
за исте намене за које су и била распоређена.

Члан 10.
У 2010. годину пренета су средства више оствареног за-

купа из 2009. годинe у износу од 38.179.700,36 динара и у 
току 2010. године није било трошења средстава.

Неутрошена средства више оствареног закупа из 2009. 
године, у укупном износу од 38.179.700,36 динара, пренета 
су у наредну годину Одлуком о буџету градске општине Вра-
чар за 2011. годину, за намене за којe су и била распоређена. 

Члан 11.
У 2010. години распоређен је планирани приход од заку-

па у износу од 128.567.692,16 динара.
Од планираног прихода од закупа из 2010. године оства-

рено је 121.560.339,97 динара, од чега је утрошен износ од 
117.529.247,00 динара, док је 4.031.092,97 динара пренето у 
наредну годину Одлуком о буџету градске општине Врачар 
за 2011. годину, за намене за које је и било распоређено.
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Члан 12.
У току 2010. године, у складу са законским прописима, 

вршене су измене апропријација:
– изменама апропријација до 5%;
– ангажовањем средстава текуће буџетске резерве.
У току 2010. године билa су три ребаланса буџета град-

ске општине Врачар за 2010. годину.

Члан 13.
Ангажована средства текуће буџетске резерве у току го-

дине исказана су у складу са законским прописима према 
врсти трошка на одговарајућим позицијама планираних 
расхода и извршених расхода, а за исти износ је умањена 
апропријација текуће буџетске резерве.

Средства текуће буџетске резерве у износу од 
21.659.810,01 динара из текућих прихода у 2010. години, ан-
гажована су у укупном износу од 21.380.139,20 динара, за 
следеће намене:

– 744.244,21 динара за социјална давања запосленима;
– 372.000,00 динара за обележавање објеката од значаја 

за општину Врачар;
– 250.000,00 динара за санацију последица поплава на 

територији града Лесковца;
– 5.037.400,74 динара за услуге по уговору, односно за 

услуге у информисању грађана, консалтинг услуге, услуге 
оглашавања, услуге ревизије, услуге израде пројеката, услу-
ге израде софтвера, услуге ЗИС-а, штампање публикација, 
услуге коричења и друге услуге по уговору;

– 739.568,88 динара за новчане казне и пенале по ре-
шењу судова;

– 401.200,00 динара за услуге по уговору;
– 270.000,00 динара за културу, науку и спорт;
– 52.642,50 динара за трошкове такси и накнада (порезе, 

обавезне таксе и казне);
– 765.916,40 динара за трошкове материјала;
– 308.100,00 динара за улуге по уговору – израду 

пројектне документације од значаја за општину;
– 6.034.359,46 динара за ПДВ на закуп;
– 197.001,00 динара за услуге по уговору – Канцеларија 

за младе;
– 3.119.700,00 динара за сталне трошкове;
– 40.000,00 динара за услуге образовања и усавршавања 

запослених;
– 659.196,00 динара за накнаде из буџета за образо-

вање – спровођење акције награђивања ученика који су 
на пријемном испиту за упис у средњу школу у школској 
2010/2011 постигли најбоље резултате;

– 375.000,00 динара за накнаде из буџета за образовање, 
културу, науку и спорт – пројекат „Лакше до посла”;

– 54.000,00 динара за дотације невладиним организа-
цијама (једнократне помоћи) – за финансијску подршку 
Друштву за помоћ ментално недовољно развијеним особа-
ма – Врачар;

– 1.959.810,01 динара за плате, додатке и накнаде запосле-
них и за социјалне доприносе на терет послодавца, за испла-
ту коначног обрачуна зарада за месец децембар 2010. године.

Средства текуће буџетске резерве из распоређеног за-
купа из 2010. године, за увођење мера за повећање безбед-
ности у школама, школским двориштима и околини школа, 
која су планирана у износу од 100.000,00 динара, нису анга-
жована у 2010. години.

Средства текуће буџетске резерве која су пренета из 
претходне године у 2010. годину, у укупном износу од 
119.432.555,22 динара, којима је већ била одређена наме-
на Одлуком о буџету градске општине Врачар за 2010. го-
дину, ангажована су за те намене, у укупном износу од 
115.459.056,62 динара и то:

– 1.164.800,00 динара – пренета преостала средства до-
нације „Паркинг сервиса”, за унапређење рада надлежних 
инспекцијских служби у поступку инспекцијског надзора;

– 2.943.034,34 динара – текуће поправке и одржавање 
просторија Клуба за дневни боравак старих у Улици Симе 
Игуманова – распоређени приход од закупа из 2007. године;

– 8.000.000,00 динара – плаћање радова на замени лифтов-
ских постројења у управној згради Градске општине Врачар;

– 50.000,00 динара – пренета преостала средства транс-
фера од града за реализацију пројекта „Ешкола”;

– 4.656.965,66 динара – текуће поправке и одржавање – 
распоређени приход од закупа из 2007. године, за разне ус-
луге поправки, сервисирања и одржавања у управној згради 
градске општине Врачар ;

– 2.972.917,91 динара – прената преостала средства 
трансфера од града из 2006. године на име надокнаде за за-
гађивање животне средине;

– 1.000.000,00 динара – текуће поправке и одржавање – 
распоређени приход од закупа из 2007. године, за извођење 
радова на Парохијском дому Храма Светог Саве на Врачару;

– 12.800.000,00 динара – машине и опрема – распоређе-
ни приход од закупа из 2008. године, за куповину рачунарс-
ке опреме, ИП видео-надзор и друге опреме;

– 1.091.500,00 динара – текуће поправке и одржавање – 
распоређени суфицит из 2008. године за реализацију проје-
кта „За безбедније лифтове на Врачару”;

– 1.416.000,00 динара – текуће поправке и одржавање – 
распоређени приход од закупа из 2008. године, за извођење 
радова на уређењу Надбискупијског ординаријата;

– 12.342.328,58 динара – текуће поправке и одржавање – 
распоређени приход од закупа из 2008. године, за извођење 
радова на систему грејања и хлађења у управној згради 
градске општине Врачар;

– 10.913.843,82 динара – текуће поправке и одржавање – 
распоређени приход од закупа из 2009. године, за поправке 
у Народном универзитету Божидар Аџија, згради СОКОЈ-а, 
Библиотеци Слободан Марковић, санацију основне школе 
Витановац код Краљева, за израду пројектне документације 
за угао улица Макензијеве и Кнегиње Зорке и за пејзажно 
уређење стамбеног блока у Баба вишњиној;

– 3.820.000,00 динара – текуће поправке и одржавање – 
распоређени приход од закупа из 2009. године за уређење 
зелених површина и паркова; 

– 4.057.814,68 динара – трансфери основним школама 
за текуће поправке и одржавање – распоређени приход од 
закупа из 2009. године, основној школи Свети Сава за сана-
цију постојеће расвете у учионицама;

– 645.756,66 динара – текуће поправке и одржавање – 
распоређени приход од закупа из 2009. године, за улепша-
вање улица и тргова на Врачару;

– 9.270.594,61 динара – зграде и грађевински објекти – 
распоређени приход од закупа из 2009. године, за извођење 
радова на управној згради градске општине Врачар (замена 
прозора, поправка фасадне конструкције, израду пројектне 
документације статичког прорачуна носивости кровне пло-
че, радове у великој сали и постављање расхладних агрегата 
и соларних панела);

– 37.413.339,92 динара – текуће поправке и одржавање 
– распоређени приход од више оствареног закупа из 2009. 
године, за различите пројекте (поправке и одржавање фа-
сада зграда на територији општине Врачар, одржавање 
система видео надзора у основним школама, одржавање 
управне зграде градске општине Врачар, постављање пар-
ковске опреме на територији општине, поправке лифтова у 
стамбеним зградама, замена столарије у вртићу Бубамара, 
пројекат адаптације НУ Божидар Аџија, пејзажно уређење 
стамбених блокова);
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– 133.800,00 динара – услуге по уговору – увођење система надзора за реализацију пројекта „За бољу безбедност грађа-
на на Врачару”;

– 766.360,44 динара – текуће поправке и одржавање – распоређени приход од више оствареног закупа из 2009. године за 
поправку и одржавање улаза зграда, преддворишта око објеката на Врачару, по пројекту „Поправимо заједно”.

Ангажована, а неутрошена средства текуће буџетске резерве, пренета су у наредну годину Одлуком о буџету градске 
општине Врачар за 2011. годину, за намене за којe су и била распоређена.

Члан 14.
У току 2010. године за Сталну буџетску резерву опредељена су средства у укупном износу од 600.000,00 динара.
Подрачун Сталне буџетске резерве, на основу законских прописа, угашен је 12.12.2005. године и средства Сталне резер-

ве налазе се на рачуну буџета.
У 2010. години Пренета средства Сталне буџетске резерве из ранијих година ангажована су у износу од 2.800.000,00 ди-

нара. Салдо Сталне буџетске резерве на дан 31.12.2010. године износи 3.109.460,28 динара.

Члан 15.
СТАЛНА РЕЗЕРВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

I. ПРИХОДИ
1. Пренета средства из претходних година дин. 5.309.460,28
2. Опредељена средства у 2010. години дин. 600.000,00
УКУПНО 1+2 дин. 5.909.460,28
II. РАСХОДИ
1. Расходи у 2010. години дин. 2.800.000,00
СТАЊЕ 31.12.2010. год. (I-II) дин. 3.109.460,28

Члан 16.
Планирана и остварена примања и приходи и извршени расходи по основним наменама износe:

БИЛАНС ПРИМАЊА И ПРИХОДА И РАСХОДА 
БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА 2010. ГОДИНУ

I Примања и приходи
Екон.

класиф.
Врста примања и прихода План

I – XII 2010.
Извршење

01.01.-31.12.2010.
%

711 Порез на зараде 28.482.982.73
711 Порез на земљиште 747.000.00 590.001.85 79.0%
713 Порез на имовину 62.344.000.00 59.807.945.60 95.9%

714,716,741 Локалне комуналне таксе 125.483.000.00 122.730.564.26 97.8%
733 Текући трансфери од других нивоа власти 48.269.000.00 48.268.654.90 100,0%
733 Текући наменски трансфери од републике у 2010. години 348.140.00 348.140.00 100.0%
733 Текући наменски трансфери од града у 2010. години 3.571.770.46 3.586.870.46 100,4%
741 Камате 49.265.000.00 45.132.556.33 91.6%
742 Општинске административне таксе 2.245.000.00 2.053.541.00 91.5%
742 Приходи које својом делатношћу остварују општински органи 365.000.00 317.628.71 87.0%
742 ПДВ на закуп који је наплаћен кроз закупнину 43.867.000.00 41.452.259.57 94.5%
743 Приходи од новчаних казни 411.000.00 432.064.90 105.1%
743 Приходи од мандатних казни 384.000.00 640.000.00 166.7%
744 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица (донације) 3.636.345.00 3.641.345.00 100.1%
745 Остали приходи у корист нивоа општина 26.302.307.84 13.423.311.68 51.0%
772 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године 1.302.604.32
812 Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина 58.000.00

  УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БЕЗ НАМЕНСКИХ ТРАНСФЕРА И ДОНАЦИЈА 359.682.307.84 364.692.115.85 101.4%
  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ОД НАМЕНСКОИХ ТРАНСФЕРА И ДОНАЦИЈА 7.556.255.46 7.576.355.46 100,3%
  I УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БЕЗ НАМЕНСКИХ ПРИХОДА 367.238.563.30 372.268.471.31 101.4%

742 Приходи од давања у закуп објеката 128.567.692.16 121.560.339.97 94.5%
711 Самодопринос 40.000.00 153.412.99 383.5%

  II УКУПНО НАМЕНСКИ ПРИХОДИ 128.607.692.16 121.713.752.96 94.6%
  III УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БУЏЕТА СА НАМЕНСКИМ ПРИХОДИМА (I+II) 495.846.255.46 493.982.224.27 99.6%

321 Пренети неутрошени наменски трансфери од града и републике из 2009. и ранијих година 77.471.914.07 77.471.914.07 100.0%
321 Пренета неутрошена средства текућих трансфера од физичких и правних лица (донацијe) из 2009. и 

ранијих година 2.429.079.08 2.429.079.08 100.0%
321 Пренета неутрошена средства распоређеног суфицита из 2008. и ранијих година 100.842.490.83 100.842.490.83 100.0%
321 Пренета средства суфицита из 2009. године 2.082.331.55 2.082.331.55 100.0%
321 Пренета неутрошена средства распоређеног закупа из 2009. и ранијих година 326.168.915.71 326.168.915.71 100.0%
321 Пренета средства више оствареног закупа из 2009. године који није био распоређен 38.179.700.36 38.179.700.36 100.0%

  IV УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 547.174.431.60 547.174.431.60 100.0%
  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА (III+IV) 1.043.020.687.06 1.041.156.655.87 99.9%
  V Додатни приходи – рефундације и други приходи и примања 15.545.500.00 12.702.397.18 81.7%
  УКУПНИ ПРИХОДИ (III+IV+V) 1.058.566.187.06 1.053.859.053.05 99.6%
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Члан 17.
Укупни планирани и извршени расходи у буџету градске општине Врачар по ближим наменама и корисницима у 2010. 

години износе:
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Број 23 – 24 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 20. јун 2011.



20. јун 2011. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 23 – 25



Број 23 – 26 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 20. јун 2011.
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Број 23 – 28 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 20. јун 2011.

Члан 18.
Биланс стања буџета градске општине Врачар на дан 31.12.2010. године, исказан у хиљадама динара, износи: 

АКТИВА ПАСИВА
Конто Назив конта Износ Конто Назив конта Износ

011100 Зграде и грађевински објекти 200.874 251200 Примљени депозити 14.799
011200 Опрема 91.958 243300 Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти 6
011300 Остала основна средства 2.689 245000 Обавезе за остале расходе
121100 Жиро рачун 161.843 254900 Остале обавезе из пословања
121200 Издвојена новчана средства 8 291000 Пасивна временска разграничења 3.536
121300 Благајна 121 311100 Извори капитала 295.521
121700 Остала новчана средства 14.799 311911 Остали извори капитала /Стамбени фонд 95.598
122100 Краткорочна потраживања 3.612 321121 Вишак прихода – суфицит 161.877
123900 Остали краткорочни пласмани 340 321311 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 48
011100 Зграде и грађевински објекти/Стамбени фонд 95.149 311911 Сопствени приходи буџета 8

УКУПНА АКТИВА 571.393 УКУПНА ПАСИВА 571.393

Члан 19.
У 2010. години у инвестиције уложено је укупно 

119.535.408,69 динара, и то 42.339.512,16 динара из намен-
ских трансфера од града и републике из 2009. и ранијих 
година, 6.132.906,74 динара из пренетих неутрошених сред-
става распоређеног суфицита из 2008. и ранијих година и 
71.062.989,79 динара из пренетих неутрошених средстава 
распоређеног закупа из 2009. и ранијих година.

У 2010. години у набавку опреме је уложено укупно 
56.346.715,14 динара, и то 10.164.820,24 динара из средста-
ва распоређеног закупа из 2010. године, 634.000,00 динара 
из пренетих неутрошених средстава донација из 2009. и 
ранијих година, 11.397.983,88 динара из пренетих неутро-
шених средстава распоређеног суфицита из 2008. и ранијих 
година, 34.134.911,03 динара из пренетих неутрошених 
средстава распоређеног закупа из 2009. и ранијих година и 
14.999,99 динара из наменских трансфера од Града у 2010. 
години.

У 2010. години у нематеријалну имовину нису улагана 
средства.

Члан 20.
У 2010. години није било пробијања апропријација. 

Члан 21.
У току 2010. године средства Трезора градске општине 

Врачар орочавана су и пласирана код пословних банака у 
складу са важећим законским прописима и по овом основу 
остварене су камате које су укључене у укупне приходе.

Члан 22.
У току 2010. године буџет се није кредитно задуживао и 

није било отплате дуговања.
У току фискалне године нису дате никакве гаранције.

Члан 23.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-39/2011-VIII/2, 15. јуна 2011. године

Председница
Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар на седници одржа-
ној 15. јуна 2011. године, на основу члана 30. став 1. члана 
43. став 1. и члана 63. став 1. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, број 54/09, 73/10 и 101/10), члана 
20. став 1. тачка 3) Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник РС”, број 129/07) и члана 15. став 1. тачка 2/ 
Статута градске општине Врачар („Службени лист града 
Београда”, број 45/08, 17/10 и 44/10), донела је

ОДЛУКУ 
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР 

ЗА 2011. ГОДИНУ
Члан 1.

У Одлуци о буџету градске општине Врачар за 2011. 
годину („Службени лист града Београда”, број 49/10) у 
члану 1. став 2. број „14.720.000,00” замењује се бројем 
„15.420.470,00”.

Члан 2.
Одлука о буџету градске општине Врачар за 2011. го-

дину („Службени лист града Београда”, број 49/10), мења 
се и допуњава тако што се у члану 5. став 1. алинеја 1. број 
„22.380.465,63” замењује бројем „22.395.565,63”, алинеја 2. 
број „1.109.426,47” замењује бројем „1.114.426,47” и алинеја 
4. број „70.139.535,29” замењује бројем „68.634.180,85”.

Члан 3.
После члана 5. додаје се нови члан 5а који гласи: 
„Дозвољени оквир за потрошњу градске општине Вра-

чар за 2011. годину повећава се за пренета средства суфи-
цита из 2010. године, у укупном износу од 17.578.428,41 ди-
нара, која се распоређују за следеће намене:

– 350.250,00 динара за услуге по уговору које нису пред-
виђене буџетом – „Службени лист града Београда” – за 
објављивање одлука Скупштине и органа градске општине 
Врачар за 2010. годину;

– 1.250.000,00 динара за услуге по уговору за спровођење 
акције „Грађани предлажу”;

– 12.718.178,41 динара за текуће поправке и одржавање;
– 860.000,00 динара за трансфер за увођење зоне успоре-

ног саобраћаја на Врачару;
– 1.800.000,00 динара за текуће дотације и трансферe – 

уређење зграде и дворишта НУ „Божидар Аџија”;
– 600.000,00 динара за сталну резерву.”
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Члан 4.
Члан 24. мења се и гласи:
„Приходи и примања по врстама и расходи и издаци по основним наменама утврђују се у следећим износима:

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА БУЏЕТА 
И ЊИХОВ РАСПОРЕД ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР–ДЕЦЕМБАР 2011. ГОДИНЕ

Приходи
Извор 
фин.

Економска клас. Врста прихода План I–ХII 2011.

1. 2. 3. 4.
01 713 Порез на имовину 96.400.000,00 
01 714, 716, 741 Локалне комуналне таксе 109.000.000,00 
01 733 Текући трансфери од других нивоа власти 40.157.000,00 
01 741 Камате 35.000.000,00 
01 742 Општинске административне таксе 3.000.000,00 
01 742 Приходи које својом делатношћу остварују општински органи 700.000,00 
01 742 ПДВ на закуп који је наплаћен кроз закупнину 42.480.000,00 
01 743 Приходи од новчаних казни 900.000,00 
01 743 Приходи од мандатних казни 900.000,00 
01 745 Остали приходи у корист нивоа општина 20.510.000,00 
    I Укупно текући приходи 349.047.000,00 

01 742 Приходи од давања у закуп објеката 69.243.000,00 
    II Укупно наменски приходи 69.243.000,00 
    III Укупни текући приходи буџета са наменским приходима (I+II) 418.290.000,00 

15 321 Пренети неутрошени наменски трансфери од Града и Републике из 2010. и ранијих година 22.395.565,63 
15 321 Пренета неутрошена средства текућих трансфера од физичких и правних лица (донације) из 2010. и ранијих година 1.114.426,47 
13 321 Пренета неутрошена средства распоређеног суфицита из 2009. и ранијих година 13.821.777,37 
13 321 Пренета средства суфицита из 2010. године 17.578.428,41 
13 321 Пренета неутрошена средства распоређеног закупа из 2010. и ранијих година 68.634.180,85 
13 321 Пренета неутрошена средства више оствареног закупа из 2009. године 38.179.700,36 
    IV Укупно пренета средства 161.724.079,09 
    ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА (III+IV) 580.014.079,09 
    V Додатни приходи – рефундације и други приходи и примања 15.420.470,00 
    УКУПНИ ПРИХОДИ (III+IV+V) 595.434.549,09 

Издаци
Е.К. Опис Укупан обим средстава из 

буџета у 2011. години
Издаци из додатних прихода 

органа у 2011. години 
Укупно 2011.

1 2 3 4 5(3+4)
41 Расходи за запослене 210.863.050,00 195.000,00 211.058.050,00 

411 Плате и додаци запослених 165.108.050,00   165.108.050,00 
412 Социјални доприноси на терет послодавца 29.557.000,00   29.557.000,00 
413 Накнаде у натури 6.882.600,00 20.000,00 6.902.600,00 
414 Социјална давања запосленима 1.347.365,86 100.000,00 1.447.365,86 
415 Накнаде за запослене 4.203.439,02 60.000,00 4.263.439,02 
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 3.764.595,12 15.000,00 3.779.595,12 
42 Коришћење услуга и роба 237.592.924,90 14.575.470,00 252.168.394,90 

421 Стални трошкови 24.378.707,66 13.780.470,00 38.159.177,66 
422 Трошкови путовања 706.500,00 90.000,00 796.500,00 
423 Услуге по уговору 29.237.902,58 505.000,00 29.742.902,58 
424 Специјализоване услуге 5.407.551,43   5.407.551,43 
425 Текуће поправке и одржавање (услуге и материјал) 172.101.185,50 40.000,00 172.141.185,50 
426 Материјал 5.761.077,73 160.000,00 5.921.077,73 
46 Трансфери осталим нивоима власти 12.973.168,34   12.973.168,34 

463 Трансфери осталим нивоима власти 11.173.168,34   11.173.168,34 
465 Остале текуће дотације и трансфери 1.800.000,00   1.800.000,00 
47 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 17.828.000,00   17.828.000,00 

472 Накнаде из буџета за децу и породицу 800.000,00   800.000,00 
472 Накнаде из буџета у случају смрти 260.000,00   260.000,00 
472 Накнаде из буџета за образовање 48.000,00   48.000,00 
472 Накнаде из буџета 16.720.000,00   16.720.000,00 
48 Остали расходи 52.723.906,38 650.000,00 53.373.906,38 

481 Дотације невладиним организацијама 2.915.616,38   2.915.616,38 
481 Дотације политичким странкама 418.290,00   418.290,00 
482 Порези, обавезне таксе и казне и ПДВ 48.590.000,00 650.000,00 49.240.000,00 
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1 2 3 4 5(3+4)
483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 800.000,00   800.000,00 
49 Резерве 12.482.958,88   12.482.958,88 

499 Стална резерва 3.509.460,28   3.509.460,28 
499 Текућа резерва 8.973.498,60   8.973.498,60 
51 Основна средства 35.550.070,59   35.550.070,59 

511 Зграде и грађевински објекти 8.624.300,07   8.624.300,07 
512 Машине и опрема 26.768.154,50   26.768.154,50 
515 Нематеријална имовина 157.616,02   157.616,02 

  УКУПНО 580.014.079,09 15.420.470,00 595.434.549,09 

Члан 5.
Члан 28. мења се и гласи:
„Приходи и примања и расходи и издаци буџета градске општине Врачар из члана 24. ове одлуке распоређују се на сле-

деће кориснике и то:

ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД I–XII 2011. ГОДИНЕ 
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с. Опис Укупан оквир 
I-XII 2011. 

године 

Издаци из 
додатних 

прихода органа 
I-XII 2011. 

године

Укупни 
расходи I-XII 
2011. године

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(8+9)
1 1         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И 

ФУНКЦИОНЕРИ
     

    110       Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови 
и спољни послови

     

      1 01 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 58.416.500,00   58.416.500,00 
      2 01 412 Социјални доприноси на терет послодавца 10.458.550,00   10.458.550,00 
      3 01 413 Накнаде у натури 1.100.000,00   1.100.000,00 
      4 01 414 Социјална давања запосленима 300.000,00   300.000,00 
      5 01 415 Накнаде трошкова за запослене 864.000,00   864.000,00 
      6 01 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.150.000,00   1.150.000,00 
      7 01 422 Трошкови путовања 300.000,00   300.000,00 
      8 01 423 Услуге по уговору (Ова апропријација намењена је за: прославу општинске славе, 

протокол, репрезентацију и друге услуге по уговору)
1.500.000,00   1.500.000,00 

      9 01 426 Материјал 700.000,00   700.000,00 
            Извори финансирања за функцију 110     0,00 
        01   Приходи из буџета 74.789.050,00   74.789.050,00 
        04   Сопствени приходи     0,00 
            Укупно за функцију 110 74.789.050,00   74.789.050,00 
            Извори финансирања за раздео 1     0,00 
        01   Приходи из буџета 74.789.050,00   74.789.050,00 
        04   Сопствени приходи     0,00 
            Укупно за раздео 1 74.789.050,00   74.789.050,00 
2 1         ОПШТИНСКА УПРАВА      
    410       Општи економски и комерцијални послови по питању рада 

и остали послови
     

      10 01 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 90.745.550,00   90.745.550,00 
      11 01 412 Социјални доприноси на терет послодавца 16.243.450,00   16.243.450,00 
      12 01 413 Накнаде у натури 5.200.000,00   5.200.000,00 
      13 01 414 Социјална давања запосленима 1.000.000,00   1.000.000,00 
      14 01 415 Накнаде трошкова за запослене 2.700.000,00   2.700.000,00 
      15 01 421 Стални трошкови 20.000.000,00   20.000.000,00 
      15-1 04 421 Стални трошкови   700.470,00 700.470,00 
      16 15 421 Стални трошкови – пренета преостала средства донације „Паркинг сервиса” 19.207,66   19.207,66 
      17 01 422 Трошкови путовања 300.000,00   300.000,00 
      18 01 423 Услуге по уговору 12.550.000,00   12.550.000,00 
      18-1 13 423 Услуге по уговору које нису предвиђене буџетом „Службени лист града Београда” за 

објављивање одлука Скупштине и органа градске општине Врачар за 2010. годину
350.250,00   350.250,00 

      19 01 424 Специјализоване услуге 50.000,00   50.000,00 
      20 13 425 Текуће поправке и одржавање – распоређени суфицит из 2008. и ранијих година 4.707.294,54   4.707.294,54 
      21 13 425 Tекуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2009. године 14.447.656,12   14.447.656,12 
      22 13 425 Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од више оствареног закупа из 

2009. године
920.626,34   920.626,34 

      23 13 425 Tекуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2010. године 554.852,25   554.852,25 
      24 15 425 Текуће поправке и одржавање – пренета преостала средства донације „Паркинг 

сервиса”
1.731,00   1.731,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(8+9)
      25 01 426 Материјал 4.000.000,00   4.000.000,00 
      26 15 426 Материјал – пренета преостала средства донације „Паркинг сервиса” 462.808,65   462.808,65 
      27 01 482 Порези, обавезне таксе и казне 200.000,00   200.000,00 
      28 13 511 Зграде и грађевински објекти – распоређени приход од закупа 

из 2009. године
8.624.300,07   8.624.300,07 

      29 15 512 Машине и опрема – пренета средства донације „Паркинг сервиса” 46.251,04   46.251,04 
      30 13 512 Машине и опрема – распоређени приход од закупа из 2009. године 6.098.869,46   6.098.869,46 
      31 01 512 Машине и опрема – приход од закупа из 2011. године за унапређење образовања на 

Врачару
16.000.000,00   16.000.000,00 

            Извори финансирања за функцију 410      
        01   Приходи из буџета 168.989.000,00   168.989.000,00 
        04   Сопствени приходи   700.470,00 700.470,00 
        13   Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 35.703.848,78   35.703.848,78 
        15   Неутрошена средства донација из претходних година 529.998,35   529.998,35 
            Укупно за функцију 410 205.222.847,13 700.470,00 205.923.317,13 
    411       Општи економски и комерцијални послови      
      32 15 422 Трошкови путовања – матичари – текући наменски трансфер од града 

у 2010. години
20.000,00   20.000,00 

      33 01 423 Услуге по уговору 1.040.000,00   1.040.000,00 
      34 15 423 Услуге по уговору – Канцеларија за младе – текући наменски трансфер од републике 

у 2010. години за спровођење Пројекта за имплементацију Локалног акционог плана 
за младе 

10.141,08   10.141,08 

      35 15 423 Услуге по уговору – Канцеларија за младе – текући наменски трансфер од града у 
2010. години за спровођење Пројекта „Сликам шта ми смета, ради лепшег Врачара и 
света”

393.500,27   393.500,27 

      36 15 423 Услуге по уговору – Канцеларија за младе – текући наменски трансфер од града у 
2010. години за спровођење Пројекта „Знање за будућност”

324.698,00   324.698,00 

      37 15 423 Услуге по уговору – матичари – текући наменски трансфер од Града у 2010. години 47.100,00   47.100,00 
      38 15 423 Услуге по уговору – текући добровољни трансфер (донација) у 2010. години за младе 

лидере са Врачара
200.000,00   200.000,00 

      39 13 423 Услуге по уговору за израду пројеката фонтана на Врачару – распоређени суфицит из 
2006. године 

720.820,00   720.820,00 

      40 15 423 Услуге по уговору – пренети трансфер од Града за реализацију пројекта „еШКОЛА” 1.573.873,32   1.573.873,32 
      41 15 423 Услуге по уговору – пренети трансфер од Републике за еколошку заштиту 3.814,22   3.814,22 
      42 13 423 Услуге по уговору – спровођење акције „За чистији Врачар” – распоређени суфицит 

из 2008. године
199.052,50   199.052,50 

      43 13 423 Услуге по уговору – привремени заступници за лица непознатог пребивалишта 
односно боравишта – распоређени суфицит из 2008. године

37.000,00   37.000,00 

      43-1 13 423 Услуге по уговору за спровођење акције „Грађани предлажу” – распоређени суфицит 
из 2010. године

1.250.000,00   1.250.000,00 

      44 15 424 Специјализоване услуге за уклањање бесправно подигнутих објеката и комунално 
уређење – пренета наменска средства трансфера од града

1.129.308,43   1.129.308,43 

      45 15 424 Специјализоване услуге за уклањање бесправно подигнутих објеката и комунално 
уређење – пренета наменска средства трансфера од града из 2009. године

1.976.780,00   1.976.780,00 

      46 15 424 Специјализоване услуге за уклањање бесправно подигнутих објеката и комунално 
уређење – наменска средства трансфера од Града у 2010. години

1.900.000,00   1.900.000,00 

      47 13 424 Специјализоване услуге за уклањање бесправно подигнутих објеката и комунално 
уређење – распоређени суфицит из 2008. године

351.463,00   351.463,00 

      48 01 425 Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2011. године 3.485.000,00   3.485.000,00 
      48-1 13 425 Текуће поправке и одржавање-распоређени суфицит из 2010. године 12.718.178,41   12.718.178,41 
      49 13 425 Текуће поправке и одржавање школа и школских објеката на Врачару – распоређени 

приход од закупа из 2009. године
6.988.028,60   6.988.028,60 

      50 13 425 Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2009. године за 
уређење и улепшавање улица и тргова на Врачару

506.107,90   506.107,90 

      51 13 425 Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2009. године за 
уређење зелених површина и паркова

338.119,61   338.119,61 

      52 13 425 Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2010. године за 
уређење паркова

0,00   0,00 

      53 13 425 Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2010. године за 
уређење зелених површина и урбаних џепова на Врачару

0,00   0,00 

      54 13 425 Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2010. године за 
уређење и улепшавање простора око Каленић пијаце

1.754.988,03   1.754.988,03 

      55 13 425 Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2010. године за 
унапређење паркинг система и паркинг простора на Врачару

0,00   0,00 

      56 13 425 Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од више оствареног закупа из 
2009. године за поправку и одржавање улаза зграда, преддворишта и стаза око објека-
та на Врачару, по пројекту „Поправимо заједно”

766.360,44   766.360,44 

      57 13 425 Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2009. године за 
поправку и одржавање улаза зграда, преддворишта и стаза око објеката на Врачару, 
по пројекту „Поправимо заједно”

2.666.765,88   2.666.765,88 

      58 13 425 Текуће поправке и одржавање фасада на Врачару по пројекту „Да лепше изгледа” – 
распоређени приход од закупа из 2009. године

4.366.565,97   4.366.565,97 



Број 23 – 32 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 20. јун 2011.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10(8+9)
      59 01 425 Текуће поправке и одржавање фасада на Врачару по пројекту „Да лепше изгледа” – 

распоређени приход од закупа из 2011. године
20.000.000,00   20.000.000,00 

      60 15 425 Текуће поправке и одржавање фасада на Врачару – пренета наменска средства транс-
фера од града 

11.662.713,99   11.662.713,99 

      61 13 425 Текуће поправке и одржавање фасада на Врачару – распоређени суфицит из 2008. године 2.500.000,00   2.500.000,00 
      61-1 13 425 Текуће поправке и одржавање фасада на Врачару-распоређени приход од закупа из 

2008. године
10.706,51   10.706,51 

      62 13 425 Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа из 2010. године за 
реализацију пројекта „За безбедније лифтове на Врачару”

0,00   0,00 

      63 13 425 Текуће поправке и одржавање – распоређени суфицит из 2008. године за реализацију 
пројекта „За безбедније лифтове на Врачару”

15.340,00   15.340,00 

      64 15 425 Текуће поправке и одржавање – пренети трансфер од града за реконструкцију при-
земља зграде у улици Грчића Миленка број 1, 3, 4а и 4б

266.177,43   266.177,43 

      65 15 425 Текуће поправке и одржавање – пренета средства капиталних трансфера од града из 
2006. године на име надокнаде за загађивање животне средине

472.000,00   472.000,00 

      66 13 425 Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа 
из 2008. године

1.416.000,00   1.416.000,00 

      67 13 425 Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа 
из 2009. године

14.241.346,35   14.241.346,35 

      68 13 425 Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од више оствареног закупа из 
2009. године

36.492.713,58   36.492.713,58 

      69 15 426 Материјал – пренета средства капиталних трансфера од града из 2006. године на име 
надокнаде за загађивање животне средине

53.169,08   53.169,08 

      70 15 426 Материјал – матичари – текући наменски трансфер од града у 2010. години 245.100,00   245.100,00 
      71 01 463 Трансфери основним школама за текуће поправке и одржавање 10.184.043,62   10.184.043,62 
      72 15 463 Пренета средства трансфера од града за реализацију пројекта „е ШКОЛА” 129.124,72   129.124,72 
      72-1 13 463 Tрансфер за увођење зоне успореног саобраћаја на Врачару – распоређени суфицит 

из 2010. године
860.000,00   860.000,00 

      72-2 13 465 Текуће дотације и трансфери-уређење зграде и дворишта НУ „Божидар Аџија” – 
распоређени суфицит из 2010. године

1.800.000,00   1.800.000,00 

      73 13 512 Опрема за Дечији рекреациони центар „Шупља стена” – распоређени приход од 
закупа из 2007. године 

3.422.000,00   3.422.000,00 

            Извори финансирања за функцију 411      
        01   Приходи из буџета 34.709.043,62   34.709.043,62 
        04   Сопствени приходи      
        13   Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 93.421.556,78   93.421.556,78 
        15   Неутрошена средства донација из претходних година 20.407.500,54   20.407.500,54 
            Укупно за функцију 411 148.538.100,94   148.538.100,94 
    160       Опште услуге које нису класификоване на другом месту      
      74 01 423 Услуге по уговору – спровођење акције ‚‘Подршка врачарским сениоркама и сенио-

рима‘‘
4.660.000,00   4.660.000,00 

      75 13 423 Услуге по уговору – спровођење акције ‚‘Подршка врачарским сениоркама и сениори-
ма‘‘ – распоређени суфицит из 2008. године

1.102.971,64   1.102.971,64 

      76 13 423 Услуге по уговору које нису предвиђене буџетом – помоћ и нега у кући 1.024.681,55   1.024.681,55 
      77 15 472 Накнаде из буџета за образовање – текући добровољни трансфери (донације) у 2010. 

години за побољшање квалитета образовања на територији општине Врачар
48.000,00   48.000,00 

      78 01 472 Накнаде из буџета за децу и породицу 800.000,00   800.000,00 
      79 01 472 Накнаде из буџета у случају смрти 260.000,00   260.000,00 
      80 01 472 Накнаде из буџета 16.720.000,00   16.720.000,00 
      81 01 481 Дотације невладиним организацијама 2.915.616,38   2.915.616,38 
      82 01 481 Дотације политичким странкама (0,1%) 418.290,00   418.290,00 
      83 01 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 800.000,00   800.000,00 
      84 01 499 Стална резерва 400.000,00   400.000,00 
      85 13 499 Пренета средства сталне резерве из ранијих година 2.509.460,28   2.509.460,28 
      85-1 13 499 Пренета средства сталне резерве из 2010. године 600.000,00   600.000,00 
      86 01 499 Текућа резерва 5.000.000,00   5.000.000,00 
      87 15 499 Текућа резерва – пренета средства капиталних трансфера од града из 2006. године на 

име надокнаде за загађивање животне средине 
2.173.450,09   2.173.450,09 

      88 15 499 Текућа резерва – пренета преостала средства донације „Паркинг сервиса” 336.428,12   336.428,12 
      89 15 499 Текућа резерва – пренета средства трансфера од Града за реализацију пројекта 

„еШКОЛА”
14.615,00   14.615,00 

      90 13 499 Текућа резерва – распоређени приход од закупа из 2009. године за зграде и грађевин-
ске објекте и набавку опреме

1.449.005,39   1.449.005,39 

      91 13 499 Текућа резерва – распоређени приход од закупа из 2010. године, увођење мера за 
повећање безбедности у школама, школским двориштима и околини школа

0,00   0,00 

            Извори финансирања за функцију 160      
        01   Приходи из буџета 31.973.906,38   31.973.906,38 
        04   Сопствени приходи      
        13   Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6.686.118,86   6.686.118,86 
        15   Неутрошена средства донација из претходних година 2.572.493,21   2.572.493,21 
            Укупно за функцију 160 41.232.518,45   41.232.518,45 
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    620       ЈП „Пословни простор Врачар”      
            Развој заједнице      
      92 01 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 15.946.000,00   15.946.000,00 
      93 01 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.855.000,00   2.855.000,00 
      94 01 413 Накнаде у натури 582.600,00   582.600,00 
      95 04 413 Накнаде у натури   20.000,00 20.000,00 
      96 01 414 Социјална давања запосленима 47.365,86   47.365,86 
      97 04 414 Социјална давања запосленима   100.000,00 100.000,00 
      98 01 415 Накнаде трошкова за запослене 639.439,02   639.439,02 
      99 04 415 Накнаде трошкова за запослене   60.000,00 60.000,00 
      100 01 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 2.614.595,12   2.614.595,12 
      101 04 416 Награде запосленима и остали посебни расходи   15.000,00 15.000,00 
      102 01 421 Стални трошкови 4.359.500,00   4.359.500,00 
      103 04 421 Стални трошкови   13.080.000,00 13.080.000,00 
      104 01 422 Трошкови путовања 86.500,00   86.500,00 
      105 04 422 Трошкови путовања   90.000,00 90.000,00 
      106 01 423 Услуге по уговору 2.250.000,00   2.250.000,00 
      107 04 423 Услуге по уговору   505.000,00 505.000,00 
      108 13 425 Текуће поправке и одржавање – санација последица штете настале на објектима 

пословног простора изазване пожаром
653.693,86   653.693,86 

      109 13 425 Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа 
из 2010. године

1.590.218,69   1.590.218,69 

      110 01 425 Текуће поправке и одржавање – распоређени приход од закупа 
из 2011. године

28.558.000,00   28.558.000,00 

      111 04 425 Текуће поправке и одржавање   40.000,00 40.000,00 
      112 01 426 Материјал 300.000,00   300.000,00 
      113 04 426 Материјал   160.000,00 160.000,00 
      114 04 482 Порези, обавезне таксе и казне, ПДВ и порез на имовину   300.000,00 300.000,00 
      115 01 482 ПДВ на закуп који је наплаћен кроз закупнину 42.480.000,00   42.480.000,00 
      116 01 482 ПДВ на закуп 5.710.000,00   5.710.000,00 
      117 01 482 Порези, обавезне таксе и казне 200.000,00   200.000,00 
      118 04 482 Порези, обавезне таксе и казне   350.000,00 350.000,00 
      119 01 512 Машине и опрема – распоређени приход од закупа из 2011. године 1.170.000,00   1.170.000,00 
      120 13 512 Машине и опрема – распоређени приход од закупа из 2010. године 31.034,00   31.034,00 
      121 01 515 Нематеријална имовина – распоређени приход од закупа из 2011. године 30.000,00   30.000,00 
      122 13 515 Нематеријална имовина – распоређени приход од закупа из 2009. године 27.616,02   27.616,02 
      123 13 515 Нематеријална имовина – распоређени приход од закупа из 2010. године 100.000,00   100.000,00 
            Извори финансирања за функцију 620      
        01   Приходи из буџета 107.829.000,00   107.829.000,00 
        04   Сопствени приходи   14.720.000,00 14.720.000,00 
        13   Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.402.562,57   2.402.562,57 
            Укупно за функцију 620 110.231.562,57 14.720.000,00 124.951.562,57 
            Извори финансирања за раздео 2      
        01   Приходи из буџета 343.500.950,00   343.500.950,00 
        04   Сопствени приходи   15.420.470,00 15.420.470,00 
        13   Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 138.214.086,99   138.214.086,99 
        15   Неутрошена средства донација из претходних година 23.509.992,10   23.509.992,10 
            Укупно за раздео 2 505.225.029,09 15.420.470,00 520.645.499,09 
            Укупно извори финансирања      
        01   Приходи из буџета 418.290.000,00   418.290.000,00 
        04   Сопствени приходи   15.420.470,00 15.420.470,00 
        13   Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 138.214.086,99   138.214.086,99 
        15   Неутрошена средства донација из претходних година 23.509.992,10   23.509.992,10 
            УКУПНИ ИЗДАЦИ 580.014.079,09 15.420.470,00 595.434.549,09 

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-39/2011-VIII/3, 15. јуна 2011. године

Председница
Тијана Благојевић, с. р. 
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Скупштина градске општине Врачар на седници одржа-
ној 15. јуна 2011. године, на основу члана 15. став 1. тачка 
1. Статута градске општине Врачар („Службени лист града 
Београда”, број 45/2008, 17/2010 и 44/2010) и члана 133. По-
словника Скупштине градске општине Врачар („Службени 
лист града Београда”, број 37/2008, 6/2009 и 9/2011), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА И ДРУ-
ГИМ ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ 
ОПШТИНЕ ВРАЧАР И ПЛАТАМА ИЗАБРАНИХ И 

ИМЕНОВАНИХ ЛИЦА
Члан 1.

У Одлуци о накнадама и другим примањима одборника 
у Скупштини општине Врачар и платама изабраних и име-
нованих лица („Службени лист града Београда”, бр. 7/2005, 
17/2005, 31/2005, 22/2007 и 45/2008), у свим члановима, на-
словима и поднасловима речи: „Скупштина општине” у 
датом падежу, замењују се речима: „Скупштина градске 
општине” у одговарајућем падежу, речи: „председник/пред-
седница општине„ и речи: „заменик/заменица председника/
председнице” у датом падежу, замењују се речима: „председ-
ник/председница градске општине” и „заменик/заменица 
председника/председнице градске општине” у одговарајућем 
падежу, речи: „Општинско веће” у датом падежу, замењују 
се речима: „Веће градске општине” у одговарајућем падежу, 
речи: „Општинска управа” у датом падежу, замењују се ре-
чима: „Управа градске општине” у одговарајућем падежу. 

Члан 2.
Задужује се Комисија за прописе, управу и администра-

тивно-мандатна питања да на основу усвојених измена и 
допуна утврди пречишћен текст ове одлуке.

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-39/2011-VIII/4, 15. јуна 2011. године

Председница
Тијана Благојевић, с. р.

ЗВЕЗДАРА

Скупштина градске општине Звездара на седници одр-
жаној 16. јуна 2011. године, на основу чл. 2. до 9. и 11. За-
кона о платама у државним органима и јавним службама 
(„Службени гласник РС” број 34/01, 62/06, 63/06 и 116/08) 
и члана 19. Статута градске општине Звездара („Службени 
лист града Београда” бр. 43/08, 43/09 и 15/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНА-
ДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ОПШТИНСКИХ 
ОДБОРНИКА И ПЛАТАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИ-
МА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ 
ЛИЦА У ОРГАНИМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА 

И ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
Члан 1.

У Одлуци о накнадама и другим примањима општин-
ских одборника и платама и другим примањима изабраних, 

именованих и постављених лица у органима Градске 
општине Звездара и општинској управи („Службени лист 
града Београда” број 23/05, 45/08 и 19/09) врше се измене и 
допуне и то: 

У поглављу – III Плате и друга примања изабраних, име-
нованих и постављених лица, под 1. Плате изабраних, име-
нованих и постављених лица, у члану 14. након става 1. до-
даје се став 2. који гласи :

„Стимулативни фактор по основу сложености и одго-
ворности на коефицијент за обрачун и исплату плата лица 
из члана 13. и из става 1. овог члана утврђује се тако да пра-
ти промене у обрачуну и исплати плата настале применом 
стимулативног фактора утврђеног за изабрана, именована 
и постављена лица у органима града Београда.

Одлуку о стимулативном фактору доноси Администра-
тивно-мандатна комисија”. 

Члан 2.
У осталом делу одлука остаје неизмењена.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Звездара
XI број 011-1-6, 16. јуна 2011. године

Председник 
Стева Павловић, с. р.

Скупштинa градске општине Звездара на седници одр-
жаној 16. јуна 2011. године, на основу члана 31. Споразума 
о решавању стамбених потреба учесника народноослобо-
дилачког рата, војних инвалида и чланова породица палих 
и умрлих бораца и ратних војних инвалида („Службени 
лист града Београда” број 16/86), члана 19. Статута градске 
општине Звездара („Службени лист града Београда” број 
43/08, 43/09 и 15/10) и члана 62. Пословника Скупштине 
градске општине Звездара („Службени лист града Београ-
да” бр. 47/08, 52/09 и 15/10), доноси

РЕШЕЊЕ 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА И НОВЧАНОГ 
ДАВАЊА У ЈЕДНОКРАТНОМ ИЗНОСУ БОРЦИМА, 
ВОЈНИМ ИНВАЛИДИМА И ПОРОДИЦАМА ПАЛИХ 

БОРАЦА
1. У Решењу о образовању Комисије за решавање стам-

бених потреба и новчаних давања у једнократном износу 
борцима, војним инвалидима и породицама палих бораца 
(„Службени лист града Београда” бр. 31/10 и 44/10), врши 
се допуна, и то:

Под бројем 1. из реда одборника Скупштине градске 
општине Звездара:

„– досадашњи члан Комисије Славољуб Николић, бира 
се за заменика председника Комисије.”

2. У осталом делу решење остаје неизмењено.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина градске општине Звездара
XI број 011-1-5, 16. јуна 2011. године

Председник
Стева Павловић, с. р.
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Скупштина градске општине Звездара на седници одр-
жаној 16. јуна 2011. године, на основу члана 15. Закона о јав-
ним предузећима и обављању делатности од општег интере-
са (,,Службени гласник РС” број 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 
и 123/07), члана 16. Решења о оснивању Јавног предузећа 
(,,Службени лист града Београда”, бр. 01/01, 13/01 и 12/04) и 
члана 19. тачка 12. Статута градске општине Звездара (,,Служ-
бени лист града Београда” број 43/08, 43/09 и 15/10) донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОС-

ТОР ЗВЕЗДАРА”
1. Разрешава се дужности члана Надзорног одбора Ја-

вног предузећа „Пословни простор Звездара”, представник 
оснивача, Александра Босић.

2. Именује се за члана Надзорног одбора Јавног преду-
зећа „Пословни простор Звездара”, представник оснивача, 
почев од наредног дана од дана доношења решења Милица 
Контић.

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

Скупштина градске општине Звездара
XI број 011-1-7, 16. јуна 2011. године

Председник 
Стева Павловић, с. р.

ГРОЦКА

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 14. јуна 2011 године, на основу члана 30 тачка 2. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр. 129/07) 
чл. 77 до 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник 
РС” бр. 54/2009 и 73/2010 ) и чл. 24. и 41. Статута градске 
општине Гроцка („Службени лист града Београда”, бр. 42/08 
и 17/10) а на предлог председника општине Гроцка донела је 

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ГРОЦКА 

ЗА 2010. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Остварени текући приходи и примања и извршени рас-

ходи и издаци буџета општине Гроцка за 2010. годину (у 
даљем тексту: одлука), износе у динара и то:

I Средства из буџета
1. Остварена примања:
– текући приходи (7) 663.808.408 
– примања (8+9)
– средства из ранијих година 4.840.861
– укупна средства 668.649.269 
2. Извршени издаци 
– текући расходи (4) 565.624.169 
–  издаци за набавку нефинансијске 

имовине (5) 54.944.510 
– издаци –отплата кредита (6) 40.189.275 
– укупни издаци (4+5+6) 660.757.954
3.  Разлика укупних примања 

и укупних издатака (1-2) 7.891.315 

II Средства из осталих извора
1.  Остварена примања 

из осталих извора (7+8+9) 112.787.000 
2. Средства из ранијих година 1.573.415
3.  Извршени издаци из осталих извора 

(4+5+6) 109.517.000 
4. Разлика примања и издатака (1+2-3) 4.843.415 
5. Остварени суфицит 12.734.730 

Члан 2.
У завршном рачуну буџета општине Гроцка за 2010. го-

дину ( у даљем тексту: завршни рачун), у билансу стања на 
дан 31.децембра 2010. године, утврђена је укупна актива у 
износу од 806.352 хиљада динара и укупна пасива у износу 
од 806.352 хиљада динара.

Струкутура активе и пасиве је исказана према економ-
ској класификацији у хиљадама динара:

АКТИВА 
Екомска

Класификација
Опис Износ

у 000
Укупно

у 000 
011 Основна средства 200.571 
014 Природна имовина 79.194 
015 Нефинансијска имовина у припреми и 

авансима
249.753 

016 Нематеријална имовина 52.931 
01 Нефинансијска имовина у сталним 

средствима
582.449

0 Нефинансијска имовина  582.449
111 Дугорочна домаћа финансијска имовина 1.107 
11 Дугорочна финансијска

Имовина 1.107
121 Новчана средства, племенити метали, 

хартије од вредности
12.944 

122 Краткорочна потраживања 35.019 
123 Краткорочни пласмани 7.054 
12 Новчана средства, племенити метали, 

хартије од вредности потраживања и 
краткорочни пласмани 

55.017

131 Активна временска разграничења 167.779 
13 Активна временска разграничења  167.779
1 Финансијска имовина  223.903

УКУПНА АКТИВА 806.352

ПАСИВА
1 2 3 4

211 Домаће дугорочне обавезе 169.623 
21 Дугорочне обавезе  169.623
237 Службена путовања и услуге по уговору 2 
23 Обавезе по основу расхода за запослене  2
245 Обавезе за остале расходе 151 
24 Обавезе по основу осталих расхода 151
252 Добављачи у земљи 167.409 
25 Обавезе из пословања  167.409
291 Пасивна временска разграничења 42.398 
29 Пасивна временска разграничења  42.398
2 Обавезе 379.583 
311 Извори капитала 583.556 
31 Извори капитала  583.556
321122 Мањак прихода – дефицит 53.491
321311 Нераспоређени вишак прихода

 И примања и ранијих година 1.675
321312 Дефицит из ранијих година  104.971
3 Извори капитала и утврђивање
4 резултата пословања  426.769

УКУПНА ПАСИВА 806.352

Билансом стања обухваћена су средства на рачуну буџе-
та и на рачунима подрачуна који су везани за директне 
буџетске кориснике.
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Члан 3.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1.јануара до 31.децембра 2010. године утврђује се резултат пословања (у 000 динара)
1. Текући приходи и примања остварена по 
Основу продаје нефинансијске имовине  676.595 
2. Текући расходи и издаци за 
Набавку нефинансијске имовине  730.086 
3. Буџетски дефицит (1-2)  53.491 
Буџетски дефицит покривен је кредитом пословне банке:
Буџетски дефицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су: 

А примања и издаци 
буџета општине 

екон. 
клас 

План за 
2010. год. 

Остварено по
завршном рачуну 

За 2010. год.
I Укупна примања 
1. Пренета неутрошена средства 4.840.861 6.414.276
Текући приходи 7 693.657.000 676.474.408 
2. Уступљени приходи 611.361.000 604.031.818
– Порез на доходак грађана 711, 712 189.722.000 177.638.073 
– порез на имовину,наслеђе и поклоне 713 146.587.000 148.047.439
– локалне комуналне
таксе 714, 741, 716 60.074.000 57.791.689
– накнадe 714 21.814.000 22.934.515
– трансфери 733 193.164.000 197.620.102
3. Изворни приходи 82.296.000 72.442.590 
– самодопринос 711 – -
– таксе 742 1.447.000 1.641.461
– Накнаде 741 51.526.000 46.521.840
– Камате 7411 174.000 226.798
– Приходи од закупа 7421 5.475.000 4.827.818 
– Новчане казне 743 712.000 508.000 
– Мешовити приходи 742, 744, 745 18.256.000 14.090.285
– Меморандумске ставке 771, 772 4.706.000 4.626.388
4. Примања од продаје 
Нефинансијске имовине 8 – 121.000 
II Укупни издаци 
Текући расходи 4 593.622.861 577.491.169
1. Расходи за запослене 41 200.192.000 199.271.330 
2. Коришћење роба и услуга 42 200.912.361 191.081.573 
3. Отплата камата 44 28.532.500 27.193.172
4. Субвенције 45 126.400.000 126.400.000
5. Текући трансфери 46 7.797.000 6.473.568
6. Издаци за социјалну заштиту 47 2.700.000 2.470.871
7. Остали расходи 48, 49 27.089.000 24.600.655
8. Капитални расходи-издаци
За нефинансијску имовину 5 164.500.000 152.594.510
III Буџетски суфицит – дефицит I-II (7+8)– (4+5) 
Примарни суфицит – дефицит 53.490.271
(буџетски суфицит – дефицит
коригован за износ камате) (7+8-741)-(4+5-44) 26.523.897 
Финансијски резултат III+VI 53.490.271
Б Примања и издаци по основу продаје
И набавке финансијске имовине и датих кредита
IV Примања по сонову продаје финансијке 92
Имовине и отплате датих кредита 
V Издаци по основу датих појзамица и 62
Набавке финансијске имовине
VI Примања по основу продаје финансијске
Имовине и отплате кредита минус 92-62
Издаци по основу датих кредита и набавке 
Финансијске имовине(IV-V) 
В. Задужење и отплата дуга
VII Примања од задуживања 91 100.000.000 
– примања од домаћих задуживања 911 100.000.000
VIII Отплата главнице 61 40.189.275
– отплата главнице домаћим кредиторима 611 40.189.275
IX Промена стања на рачуну 
(III+VI+VII-VIII) 6.320.454
X Нето финансирање(VI+VII-VIII-IX=III) 53.490.271
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Члан 4.
У извештају о капиталним издацима и примањима у пе-

риоду од 1. јануара до 31.12.2010. године утврђени су укуп-
ни извори финансирања у износу од 100.121.000 динара и 
укупни издаци у износу од 192.783.785 динара.

Структура извора финансирања издатака:
I Извори финансирања

811  Приходи од продаје непокретности  121.000 
81  Примања од продаје основних средстава  121.000 
8   Примања од продаје нефинансијске 

имовине  121.000 
911  Примања од домаћих задуживања  100.000.000 
91  Примања од задуживања  100.000.000 
921   Примања од продаје домаће финансијске

Имовине  -
92   Примања од продаје финансијске 

имовине  -
9   Примања од задуживања 

и продаје финансијске 
Имовине  100.000.000

I Укупна примања (8+9)  100.121.000 
II Издаци
511 Зграде и грађевински објекти  133.039.117 
512 Машине и опрема  19.458.043
513 Остала основна средства  -
515 Нематеријална имовина  97.350
51 Основна средства  152.594.510 
541 Земљиште  -
54  Земљиште  -
5 Издаци за нефинансијску имовину  152.594.510 
611  Отплата главнице домаћим кредиторима  40.189.275
61  Отплата главнице  40.189.275 

6   Издаци за отплату главнице и набавку  40.189.275 
финансијске имовине 

II Издаци (5+6)  192.783.785
Мањак примања 
( I-II)  92.662.785

Члан 5.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јану-

ара до 31. децембра 2010.године утврђени су укупни новча-
ни приливи у износу од 776.595.000 динара, укупни новча-
ни одливи у износу од 770.274.954 динара и салдо готовине 
на крају године у износу од 12.734.730 динара.

Структура новчаних токова је:
I Новчани прилив се састоји:

7. Текући приходи  676.474.408 
8.  Примања од продаје нефинансијке 

имовине  121.000 
9.  Примања од задуживања и продаје 

финансијке имовине  100.000.000
I Укупан новчани прилив 776.595.408 
I Новчани одлив се састоји:
4. Текући расходи  577.491.169
5. Издаци за нефинансијску имовину  152.594.510 
6.  Издаци за отплату главнице и набавку  40.189.275

финансијске имовине 
II Укупни новчани одливи 770.274.954 
III Мањак новчаних прилива ( I -II)  6.320.454
IV Салдо готовине на почетку године  6.414.276
V  Кориговани приливи за примљена  -

средства у обрачуну. 
VI  Кориговани одливи за исплаћена  -

 Средства у обрачуну. 
Салдо готовине на крају године 
(IV+V-III)  12.734.730

Члан 6.
У Извештају о извршењу буџета ( консолидованог) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2010. године утврђена је 

укупна разлика у износу од 6.320.454 динара, између укупних прихода и примања у износу од 776.595.408 динара и укуп-
них расхода и издатака у износу од 770.274.954 по нивоима финансирања из: републике, града, општине и осталих извора.

Структура прихода и примања 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Екон.                                  Приходи и  Општина  Град  Република  Остали  Укупно 
Кл.                                   Примања     извори––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
71 Порези  405.342.750     405.342.750
73 Трансфери   3.901.850  193.718.252   197.620.102 
74 Други приходи  56.219.168    12.666.000  68.885.168 
77 Меморанд.ставке   705.809  3.920.579   4.626.388 
7 Текући приходи  461.561.918  4.607.659  197.638.831  12.666.000  676.474.408 
81 Примања од продаје
 Осн.средстава     121.000  121.000 
8 Приходи од продаје нефин. имовине     121.000  121.000
91 Примања од задуживања     100.000.000  100.000.000 
9 Приања од домаћих задуживања     100.000.000  100.000.000 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА  461.561.918  4.607.659  197.638.831  112.787.000  776.595.408 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Структура расхода и издатака
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Екон.                        Расходи и издаци  Општине  Град  Република  Остали  Укупно
Клас      извори
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 1                                      2 3 4 5 6 7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
41  Расходи за запослене  82.348.639   116.839.691  83.000  199.271.330 
42  Koришћење роба и услуга  104.830.562  2.043.209  77.549.802  6.658.000  191.081.573 
43  Употреба основних средстава 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 1                                      2 3 4 5 6 7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
44  Остала камата  24.843.172  2.350.000  27.193.172 
45 Субвенције  126.400.000  126.400.000 
46  Донације и трансфери  6.473.568  6.473.568 
47  Права из социјалног осигурања  1.802.421  668.450  2.470.871 
48  Остали расходи  21.824.655  2.776.000  24.600.655 
4  Укупни текући расходи  368.523.017  2.043.209  195.057.943  11.867.000  577.491.169 
51  Основна средства  54.944.510  97.650.000  152.594.510 
54  Природна имовина 
5  Издаци за нефинансијску 
 Имовину  54.944.510  97.650.000  152.594.510 
61  Отплата главнице  40.189.275  40.189.275 
62  Набавка финансијске 
 Имовине 
6  Издаци за отплату 
 главнице и набавку
 финансијске имовине  40.189.275  40.189.275 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Укупни расходи и издаци  463.656.802  2.043.209  195.057.943  109.517.000  770.274.954 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Члан 7.
Завршни рачун садржи и: 
I Одсупања између одобрених средстава и извршења код 

буџетских корисника.
Није било значајнијих одступања од укупно планираних 

средстава. У оквиру извора средстава учињена су незнатна 
одступања код појединих позиција. Код извршења буџета 
из сопствених прихода корисника, извршаване су обавезе 
у складу са потребама тих корисника , а апропријације су 
мењане без ограничења.

II Извештај о примљеним кредитима и извршеним от-
платама дугова.

У 2010. години општина Гроцка је реализовала дугороч-
ни кредит код КБЦ банке у износу од 100.000.000 динара, а 
на име измирења обавеза за изградњу водоводне и канали-
зационе мреже на територији општине Гроцка.

На име главнице по кредитима из ранијих година враће-
но је пословним банкама 40.189.275 динара. 

Обавезе по кредитима код пословних банака без камате 
износе 169.623.000 динара.

III Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске ре-
зерве 

У току 2010. године средства сталне резерве коришћена 
су у износу од 720.000 динара.

Износ од 720.000 динара исплаћен је Милошевић Мар-
ку, Петрушић Драгољубу и Грдинић Вањи сви из Гроцке, на 
име помоћи лицима чији су објекти за становање уништени 
клизиштем.

Стање на рачуну сталне резерве на крају 2010. године 
износе 4.578.000 динара.

IV Извештај о коришћењу средстава текуће резерве 
У току 2010.године ангажована су средства текуће ре-

зерве у износу од 15.533.592 динара и то: 
I За непредвиђене трошкове у буџету општине износ од 

10.533.592 динара:
1.  Стимулативне отпремнине запослених 

приликом престанка радног односа  10.504.192 динара
2.  Месној заједници Гроцка 

За поправку атарских и 
некатегорисаних путева  29.400.00 динара

II  За недовољно предвиђене 
расходе у буџету  5.000.000 динара:

1.  Плате и додаци запослених 
и именованих лица  2.282.000 динара

2.  Социјални допринос на терет 
послодавца  214.000 динара

3. Трошкови путовања  90.000 динара
4. За накнаде запослених  20.000 динара
5. За сталне материјалне трошкове  630.000 динара
6. Текуће поправке и одржавање објеката  251.500 динара
7. Трошкови извршења решења  780.000 динара
8. Изградњу зграда и објеката  732.500 динара

–––––––––––––––––
УКУПНО  5.000.000 динара 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V Завршни рачун не садржи извештај екстерне ревизије 
с обзиром да иста није вршила ревизију пословања буџета. 
Министарство финансија дало је мишљење у вези приме-
не чл. 92. Закона о буџетском систему под бројем 011-00-
132/2010 од 06.04.2010.године, а који се односи на екстерну 
ревизију. По том мишљењу, град Београд, као јединица ло-
калне самоуправе, треба да се обрати

Државној ревизорској инситуцији,за сагласност да ре-
визију изврши лице које испуњава услове за обављање по-
слова финансијских извештаја прописане законом, као и 
да такав поступак треба да буде регулисан Статутом града. 
Како град Београд није тражио сагласност, то завршни ра-
чун не садржи извештај ревизије.

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.
Одлукa о буџету општине Гроцка за 2010. године извр-

шена је према следећем у динарима:
1. Укупно остварени приходи и примања  783.009.684 
2. Укупно распоређени расходи и издаци  770.274.954
3. Финансијски резултат  12.734.730
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Члан 9.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања општине су исказани према економским класификацијама 
у следећим износима:

Екон.клас Врсте примања План 2010. год. Остварење 2010. год.
311 Пренета средства из 2009. године  4.840.861  6.414.276

Свега класа 3  4.840.861  6.414.276
711 Порез на доходак,добит и капиталне добитке  189.722.000 177.605.470
712 Порез на фонд зарада  –  32.603
713 Порез на имовину  146.587.000  148.047.439 
714 Порез на добра и услуге  62.114.000  59.454.807
716 Други порези  18.642.000  20.202.431

Свега 71  417.065.000  405.342.750
733 Трансфери од других нивоа власти  193.164.000  197.620.102

Свега 73  193.164.000  197.620.102
741 Приходи од имовине  52.832.000  47.817.598
742 Приходи од продаје добара и услуга  10.178.000  10.181.004
743 Новчане казне и одузета имовинска корист  712.000  508.000 
744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица  12.000.000  7.448.000
745 Мешовити и неодређени приходи  3.000.000  2.930.566

Свега 74  78.722.000  68.885.168
771 Меморандумске ставке за рефундацију расхода  4.000.000  3.920.579
772 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године  706.000  705.809

Свега 77  4.706.000  4.626.388
Свега класа 7  693.657.000  676.474.408

811 Примања од продаје непокретности   121.000
Свега класа 81   121.000

911 Примања од домаћих задуживања  100.000.000  100.000.000
921 Примања од продаје домаће финансијске имовине

Свега класа 9  100.000.000  100.000.000
Укупни приходи и примања текуће године  793.657.000  776.595.408
УКУПНО БУЏЕТ  798.497.861  783.009.684

Члан 10.

Разлике између одобрених средстава из буџета и извршења буџета код буџетских корисника.

Екон. 
кл. 

Опис Одобрна ср. 
из буџета 

Извршење 
код корисника

Разлика

1 2 3 4 5
41 Расходи за запослене 200.192.000 199.271.330 920.670
42 Коришћење робе и услуга 200.912.361 191.081.573 9.830.788
44 Отплата камате 28.532.500 27.193.172 1.339.328 
45 Субвенције 126.400.000 126.400.000 – 
46 Донације и трансфери 7.797.000 6.473.568 1.323.432
47 Права из социјалног осигурања 2.700.000 2.470.871 229.129
48 Остали расходи 26.989.000 24.600.655 2.388.345
49 Средства резерве 100.000 – 100.000
40 Текући расходи 593.622.861 577.491.169 16.131.692
51 Основна средства 164.500.000 152.594.510 11.905.490 
54 Природна имовина  –  -
50 Издаци за нефинансијску

Имовину 164.500.000 152.594.510 11.905.490
61 Отплата главинце 40.375.000 40.189.275 185.725 
60 Издаци за отплату главнице 

и набавку финансијске имовине 40.375.000 40.189.275 185.725
УКУПНО 798.497.861 770.274.954 28.222.907
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Члан 11.
Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну према економској класификацији и изво-

рима финансирања износе:
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III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.
Извештај о извршењу Одлуке о буџета општине Гроцка 

за 2010. годину саставни је део ове oдлуке.

Члан 14.
Одлука о завршном рачуну буџета општине Гроцка за 

2010. годину,заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о 
буџету општине Гроцка за 2010. годину, доставити Секре-
таријату за финансије града Београда, најкасније до 15. јуна 
2011. године.

Члан 15.
Ова одлука ће се објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

ИЗВЕШТАЈ

О ОСТВАРЕЊУ ПРИХОДА И ПРИМАЊА И ИЗВРШЕЊУ 
РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ГРОЦКА 

ЗА 2010. ГОДИНУ

I. Уводне напомене
Скупштина општине Гроцка на седници одржаној дана 

30.12.2009.године донела је Одлуку о буџету општине Гроц-
ка за 2010. годину.

У току 2010. године усвојене су и четири измене Одлу-
ке о буџету општине. У складу са чл.61. Закона о буџетском 
систему, корисници буџета вршили су измене својих фи-
нансијских планова.

Закон о буџетском систему у чл. 78. предвидео је рокове 
за припрему, састављање и подношење завршних рачуна а у 
чл.79. прописао је садржину завршног рачуна.

Одељење за финансије, привреду и друштвене делат-
ности припремило је Извештај о остварењу прихода и при-
мања и извршењу текућих расхода и издатака у складу са 
чл. 6. и 7. Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилни-
ком о начину припреме,састављање и подношење завршних 
рачуна.

Консолидовани извештај садржи планиране и остварене 
приходе и примања и планиране и извршене расходе и из-
датке свих корисника буџетских средстава који се финанси-
рају преко подрачуна који се воде у оквиру трезора.

У оквиру трезора општине воде се подрачуни Општин-
ске управе, месних заједница, ЈП Дирекције за грађевинско 
земљиште и фонда за изградњу станова солидарности као и 
њихови подрачуни за сопствене приходе.

II. Приходи и примања буџета 
Укупни приходи и примања буџета општине у 2010. го-

дини планирани су у износу од 798.497.861 динара, а оства-
рени су у износу од 783.009.684 динара, што износи 98,06% 
планираног износа.

У оквиру исказаних средстава, остварени су приходи у 
износу од 676.474.408 динара, и примања од задуживања 
код пословних банака у износу од 100.000.000. динара и 
примања од продаје основних средстава у износу од 121.000 
динара.

Пренета средства из 2009.године износила су 6.414.276 
динара.

По изворима прихода и примања ,остварени су износи 
из текућих прихода буџета у износу од 461.561.918 динара, 
од трансфера града износ од 4.607.659 динара,трансфери 

Ррпублике од 197.638.831 динара, сопствених прихода 
буџетских корисника од 12.787.000 динара, и примања од 
задуживања код пословних банака у износу од 100.000.000 
динара.

Од текућих прихода највише средстава остварено је од 
пореза на доходак, добит и капиталне добитке-177.605.470 
динара. У оквиру ових средстава исказани су приходи од 
пореза на зараде, пореза од самосталних делатности , поре-
за на приходе од непокретности и пореза на земљиште.

Од пореза на имовину, пореза на наслеђе и поклоне и 
пореза на пренос апсолутних права остварено је 148.047.439 
динара.

Од пореза на добра и услуге у које спадају комунална 
такса за држање моторних возила , такса на рекламне па-
ное, накнаде за изградњу и коришћење локалних путева, 
посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине 
и накнаде за загађивање, остварено је 59.454.807 динара. 

Од локалне таксе за истицање фирми остварено је 
20.202.431 динара.

Од прихода на имовину у које спадају приходи од ка-
мата, такси за паркирање и коришћење обала и накнада за 
коришћење градског грађевинског земљишта наплаћено је 
47.817.598 динара.

Од прихода од продаје добара и услуга, у које спадају 
приходи од давања у закуп непокретности, општинске 
административне таксе и приходи органа, наплаћено је 
10.181.004 динбара.

У примањима од задужења исказана су средства реали-
зована код пословне банке у износу од 100.000.000 динара 
за рефинансирање обавеза буџета.

Остварење прихода у 2010. години у односу на планира-
на средства било је на задовољавајућем нивоу. Скупштина 
града и градоначелник у три наврата мењали су Одлуку о 
обиму средстава којом је била дефинисана расподела при-
хода и тако уједначавали остварење прихода у односу на 
планирана средства на нивоу града Београда.

Остварење прихода у односу на планирана средства дато 
је у табели у члану 9. Одлуке о завршном рачуну буџета. 

III. Расходи и издаци буџета
Укупно планирани расходи и издаци за 2010. годину из-

носили су 798.497.861 динара, а остварени су у износу од 
770.274.954 динара што је 96,46% планираног износа.

Преглед планираних и извршених расхода и издатака по 
корисницима, функционалној и економској класификацији 
дат је у табелама у чл.11. Одлуке о завршном рачуну.

Расходи буџета у 2010. години извршавани су у оквиру 
5.раздела: Раздео 1-Скупштина општине и Општинско веће, 
раздео 2-Општинска управа, раздео 3-Капитални део буџе-
та, раздео 4 пренете функције са града на општину и разде-
ла 5-Наменски део буџета. 

За потребе Скупштине општине, Општинског већа и 
Општинске управе у оквиру раздела 1 и 2, укупно у 2010. 
години било је планирано 296.762.306 динара, а извршено је 
289.974.774 динара, што је 97,7% плана за 2010. годину.

У оквиру раздела 1. планирани су и извршавани расходи 
везани за потребе Скупштине општине и Општинског већа 
као што су расходи за плате изабраних и именованих лица, 
трошкови Скупштине општине, путни трошкови и днев-
нице, уговори о делу, финансирање противградне заштите, 
трансфери другим нивоима власти, дотације удружењима, 
спортским организацијама, верским заједницама и поли-
тичким партијама, социјалне помоћи и друго.

У оквиру раздела Општинске управе финансира-
ни су расходи за плате запослених, социјална давања, 
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материјални трошкови, набавка материјала и опреме, те-
куће поправке и одржавање опреме и зграда које користе 
органи и службе општине, уговори о делу и други расходи 
везани за општинску управу.

У оквиру овог раздела финансирани су и трошови мес-
них заједница и Комесаријата за избеглице. У оквиру разде-
ла 3 -Капитални део буџета, извршавани су расходи буџета 
везани за изградњу бунара за водоснабдевање, капитално 
одржавање зграде општине, реконструкцију зелене пијаце 
у Гроцкој, измирење обавеза за изградњу водоводне и ка-
нализационе мреже, набавку рачунарске опреме и учешће 
општине у набавци опреме – камиона за потребе Јавног ко-
муналног предузећа и Јавног предузећа водовод и канали-
зација.

У оквиру раздела 4 – пренете функције обезбеђена су и 
реализована средства за финансирање културних манифес-
тација, потребе у области спорта, трансфери школама на 
територији општине за текуће поправке и одржавање згра-
да. Крајем године општини су у надлежност пренете функ-
ције финансирања превоза ученика. У оквиру овог раздела 
такође су обезбеђена средства за извршење судских и ин-
спекцијских решења као и средства за одводњавање „Бео-
град-водама.” 

У оквиру раздела 5 – наменски део буџета извршавани 
су расходи за субвенције јавним предузећима , трошкови 
и издаци Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу 
опшине Гроцке, и потребе фонда за изградњу станова соли-
дарности.

Преко Дирекције за грађевинско земљиште, осим зара-
да запослених и материјалних трошкова, финансирани су 
изградња канализационе мреже, текуће поправке и одржа-
вање локалних некатегорисаних путева, одржавање јавне 
расвете , чишћење потока, одржавање и чишћење путева у 
зимском периоду, уклањање дивљих депонија, отплата глав-
ница и камата пословним банкама и др.

У оквиру овог раздела обезбеђена су и реализова сред-
ства за измирење обавеза за изградњу водоводне и кана-
лизационе мреже према извођачу „Јединство” из Севојна. 
Средства су обезбеђена из кредита пословне банке.

Посматрано по функционалној класификацији,највећи 
део остварених прихода и примања распоређен је за реали-
зацију Програма у области стамбено-комуналних послова у 
износу од 306.422.484 динара што чини 39,78 % распоређе-
них средства. Ова средства усмерена су за финансирање 
пореба Дирекције за грађевинско земљиште, и Фонда за из-
градњу станова солидарности.

За потребе Скупштине и општинске управе у оквиру 
функције економских послова и опште јавне услуге укуп-
но је издвојено 308.426.230 динара, за потребе месних 
заједница 4.454.303 динара. За субвенције Јавном комунал-
ном предузећу и ЈП „Водовод и канализација” 126.400.000 
динара у оквиру функције заштите животне средине, 
а за остваривање права из области социјалне заштите 
10.079.009 динара. За потребе основног образовања, за те-
куће поправке и одржавање школа, издвојено је 3.161.875 
динара у оквиру функције 912 – основно образовање. За 
финансирање потреба комесаријата за избеглице издвоје-
но је 8.276.588 динара. На име помоћи у финансирању 
спортским клубовима,културно-уметничким друштвима и 
црквама издвојено је 11.331.053 динара у оквиру функције 
рекреација,култура и вере.

Са аспекта економске класификације, на име текућих 
расхода, извршено је 577.491.169 динара или 74,97%утро-
шених средстава.У оквиру ових средстава за расходе за 
запослене издвојено је 199.271.330 динара, за набавку роба 
и услуга 191.081.573 динара, отплату камата и пратећих 

трошкова задуживања 27.193.172 динара,субвенција јавним 
предузећима 126.400.000 динара ,трансфере другим нивои-
ма власти 6.473.568 динара, права из социјалног осигурања 
2.470.871 динара и остале расходе 24.600.655 динара. 

У оквиру издатака за нефинансијску имовину , за из-
градњу зграда и објеката (водоводна и канализациона мре-
жа), за набавку машина и опреме утрошено је 52.594.510 
динара, а за отпплату обавеза из средстава кредита још 
100.000.000 динара.

За отплату главница пословним банкама утрошено је 
40.189.275 динара.

Посматрано по корисницима и наменама, расходи и из-
даци буџета извршени су на следећи начин:

–  За потребе Скупштине 
и општинске управе  277.243.883

– Субвенције јавним предузећима  126.400.000
– Дирекција за грађевинско земљиште  237.650.671
–  Фонду за финансирање изградње 

станова солидарности  1.389.364
– За отплату главнице и камате  67.382.447
– Месним заједницама  4.454.303
– за Комесаријат за избеглице  8.276.588
– за пренете функције  18.744.346
– за капитални део буџета  28.733.352

–––––––––––
Укупни расходи и издаци  770.274.954
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Потребе за буџетским средствима биле су знатно веће 
од остварених прихода буџета. Велике пренете обавезе из 
ранијих година утицале су знатно на распоред и трошење 
буџетских средстава. Због такве ситуације ни у наредним 
годинама буџет неће моћи да инвестира у веће пројекте.

IV. Финансијски резултат
У току 2010. године по свим основама, буџет општине 

исказао је приходе и примање у износу од 783.009.684 ди-
нара и расходе и издатке у износу од 770.274.954 динара па 
је остварен вишак средстава у износу од 12.734.730 динара.

Ова средства биће пренета у 2011.годину и расподељена 
Одлуком о буџету за 2011.годину.

V. Стање обавеза
На дан 31.12.2010. године обавезе према добављачи-

ма износе 167.409.000 динара, а највеће обавезе односе се 
на Дирекцију за грађевинско земљиште општине Гроцка. 
Већина обавеза односи се на измирење обавеза за утрошену 
електричну енергију за јавну расвету и изградњу водоводне 
и канализационе мреже.

Обавезе према пословним банкама за отплату главнице 
за кредите узете од Аик банке , Рајфајзен банке и КБЦ банке 
износе 169.623.000 динара. 

Све исказане обавезе према добављачима доспеле су на 
плаћање, а имирење обавеза према пословним банкама из-
вршава се према плану отплате ануитета. Кредит код Аик 
банке реализован је са роком враћања од 5 година, кредит 
код Рајфајзен банке са роком отплате од 10 година, а кредит 
код КБЦ банке на 6 година. 

VI. Закључне констатације
1. Укупни приходи и примања буџета у 2010. години ис-

казани су у износу од 783.009.684 динара.
Међутим , приходи буџета нису могли обезбедити пот-

ребе корисника буџета због врло високог нивоа пренетих 
обавеза из ранијих година.
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2. Укупни расходи и издаци исказани су у износу од 770.274.954 а укупне обавезе износе 379.583.000 динара.
3. Да би се измириле створене обавезе и обезбедило нормално функционисање комуналних система потребно је да ко-

рисници буџета усагласе своје потребе са финансијским могућностима буџета. Такође је потребно појачати рад на наплати 
прихода буџета и донети мере за рационализацију потрошње код свих корисника буџетских средстава, а нарочито ство-
рити услове за другачију расподелу прихода између Града и Општине и утврђивању другачијег оквира буџетске потрошње 
сагласно створеним обавезама и надлежностима општине.

Прилог: Табела 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8  9 10

410 Расходи за запослене 33.999.789 148.675.127 16.596.414 199.271.330

420 Коришћење роба и услуга 7.608.138 42.687.600 45.142.560 90.903.849 4.739.426 191.081.573

440 Отплата камата 27.193.172  27.193.172 

450 Субвенције 126.400.000 126.400.000

460 Донације и трансфери 3.311.693 3.161.875 6.473.568

470 Права из социјалног осигурања 2.470.871 2.470.871

480 Остали расходи 5.232.333 184.098 12.592.597 6.591.627 24.600.655

510 Издаци за основна средства 4.913.981 28.733.352 118.947.177 152.594.510

540 Издаци за откуп земљишта

610 Отплата главнице 40.189.275 40.189.275

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 10.079.009 90.145.396 222.735.137 126.400.000 306.422.484 11.331.053 3.161.875 770.274.954

Скупштина градске општине Гроцка
Број 401-169, 14. јуна 2011. године

Председник
Горан Пекарски, с. р.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 14. јуна 2011. године, на основу члана 41. тачка 6. и чла-
на 63. став 9. и 11. Статута градске општине Гроцка („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 42/08 и 17/10) донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ГРОЦКА

1. Бира се за члана Општинског већа градске општине 
Гроцка Бранко Шабановић из Гроцке.

2. Избор се врши за период до истека мандата овог сази-
ва Скупштине градске општине Гроцка.

3. Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се 
у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Гроцка
Број 112-52, 14. јуна 2011. године

Председник 
Горан Пекарски, с. р.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржаној 
26. априла 2011. године, на основу члана 77. став 2. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, број 39/08), 
члана 4 Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на те-
риторији града Београда („Службени лист града Беогада” 
бр. 7/94, 16/98, 3/00, 3/01 и 12/04) и члана 17 тачка 32 Статута 
градске општине Гроцка („Службени лист града Београда”, 
бр. 42/08 и 17/10), на предлог Комисије за утврђивање назива 
улица и тргова на територији општине Гроцка, донела је

РЕШЕЊЕ*
О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

1. Одређује се назив улице на територији општине Гроц-
ка, Месна заједница Брестовик, и то

– улици која почиње од улице Смедеревски пут код ка-
тастарске парцеле број 192/5 и завршава се код катастарске 

* Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоу-
праву дало је сагласност на овај акт 25. маја 2011. године под бројем 119-015-05-
00013/2011-09.
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парцеле 169/6 у Месној заједници Брестовик одређује се на-
зив „Улица златни брег”.

2. Ово рашење објавити у „Службеном листу града Бео-
града” након добијене сагласности Министарства за људска 
и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу.

Скупштина градске општине Гроцка
Број 015-2, 26. априла 2011. године

Председник 
Горан Пекарски, с. р.

Општинско веће општине Гроцка на седници одржаној 
27. маја 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 1207 од 26. маја 
2011. године за давање сагласности на Одлуку Управног 
одбора о измени ценовника пијачних услуга на пијацама у 
Умчарима, Гроцкој, Лештанима и Врчину број 1044/8 од 12. 
маја 2011. године донело је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈКСП „ГРОЦКА” О ИЗМЕНИ ЦЕНОВНИКА 

ПИЈАЧНИХ УСЛУГА
1. Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора ЈКСП 

„Гроцка” број 1044/8 од 12. маја 2011. године о измени це-
новника пијачних услуга на пијацама у Умчарима, Гроцкој, 
Лештанима и Врчину.

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 38-6, 27. маја 2011. године

Председник
Милан Јанковић, с. р. 

Управни одбор ЈКСП „Гроцка” из Гроцке, на седници 
одржаној 12. маја 2011. године, на основу члана 27. Закона 
о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Службени гласник РС” бр. 25/2000, 25/2002, 
107/2005 и 108/2005) и члана 31. Статута ЈКСП „Гроцка” 
број 666 од 1. априла 2002. године донео је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ЦЕНОВНИКА ПИЈАЧНИХ УСЛУГА НА 
ПИЈАЦАМА У УМЧАРИМА, ГРОЦКОЈ, ЛЕШТАНИМА 

И ВРЧИНУ
I/ Из ценовника пијачних услуга пијаце у Умчарима бри-

шу се следеће услуге:
– закуп отворене тезге
– продаја из возила – трактор са корпом
– продаја из возила – комби
– камион до 4 t
– сир продаја 10 kg
– сточна пијаца – овце и свиње
– сточна пијаца – прасићи и јагњићи
– сточна вага крупна стока по комаду
– сточна вага ситна стока по комаду

У ценовник пијачних услуга пијаце у Умчарима уводе се 
нове услуге и то:

– одржавање чистоће на дневном нивоу 1 m² цена са 
ПДВ-ом 135,00 динара

– одржавање чистоће на дневном нивоу 2 m² цена са 
ПДВ-ом 270,00 динара

– одржавање чистоће на месечном нивоу 1 m² цена са 
ПДВ-ом 521,00 динара

– одржавање чистоће на месечном нивоу 2 m² цена са 
ПДВ-ом 1.042,00 динара

II/ Из ценовника пијачних услуга пијаце у Гроцкој и 
Лештанима бришу се следеће услуге:

– закуп отворене тезге
– закуп уличних места за продају по квадратном метру
– површински закуп
– продаја из возила – трактор са малом приколицом
– продаја из возила – трактор са великом приколицом и 

комби
– сточна пијаца – крупна стока по комаду
– сточна пијаца – овце и свиње по комаду
– сточна пијаца – прасићи по комаду
– закуп места за продају из возила на зеленој пијаци 6 m²
– закуп места за продају из возила на сточној пијаци 6 m²
У ценовник пијачних услуга у Гроцкој и Лештанима уво-

де се нове услуге и то:
– одржавање чистоће на дневном нивоу 1 m² цена са 

ПДВ-ом 135,00 динара
– одржавање чистоће на дневном нивоу 2 m² цена са 

ПДВ-ом 270,00 динара
– одржавање чистоће на месечном нивоу 1 m² цена са 

ПДВ-ом 521,00 динара
– одржавање чистоће на месечном нивоу 2 m² цена са 

ПДВ-ом 1.042,00 динара
III/ Из ценовника пијачних услуга пијаце у Врчину бри-

ше се следећа услуга:
– продаја сира
IV/ Ову oдлуку доставити оснивачу на сагласност.
V/ Ова oдлука ступа на снагу даном давања доношења, 

а по добијању сагласности од оснивача, одлуку са ажурира-
ним ценовником објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Управни одбор ЈКСП „Гроцка” – Гроцка
Број 1044/8, 12. маја 2011. године

Председник 
Ивана Стојановић, с. р.

ЦЕНОВНИК 
ПИЈАЧНИХ УСЛУГА ГРОЦКА, ЛЕШТАНЕ

Цена са ПДВ-ом
Закуп затворене тезге 1.136,00
Пијачнина 1 m² 141,00
Пијачнина 2 m² 282,00
Одржавање чистоће на дневном нивоу 1 m² 135,00
Одржавање чистоће на дневном нивоу 2 m² 270,00
Одржавање чистоће на месечном нивоу 1 m² 521,00
Одржавање чистоће на месечном нивоу 2 m² 1.042,00

Управни одбор ЈКСП „Гроцка”
Број 1044/9-1, 12. маја 2011. године

Председник 
Ивана Стојановић, с. р.
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ЦЕНОВНИК 
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ ВРЧИН

Продаја робе на тезги Цена са ПДВ-ом
Затворена тезга– закуп 1.314,00
Отворена тезга-закуп 983,00
Продаја робе из возила
комби 217,00
Камион до 4 t 325,00
Трактор са корпом 105,00
Камион преко 4 t 409,00
Пијачнина
Пијачнина 2 m² 152,00
Пијачнина 1 m² 76,00
Пијачнина – сточна пијаца
Свиње и овце 84,00
Прасићи и јагњићи 27,00
Сточна вага
крупна стока 86,00
Ситна стока 33,00

Управни одбор ЈКСП „Гроцка”
Број 1044/9-2, 12. маја 2011. године

Председник
Ивана Стојановић, с. р.

ЦЕНОВНИК 
ПИЈАЧНИХ УСЛУГА УМЧАРИ

Продаја робе на тезги Цена са ПДВ-ом
Закуп затворене тезге 1.711,00
Пијачнина 2 m² 224,00
Пијачнина 1 m² 111,00
Одржавање чистоће на дневном нивоу 1 m² 135,00
Одржавање чистоће на дневном нивоу 2 m² 270,00
Одржавање чистоће на месечном нивоу 1 m² 521,00
Одржавање чистоће на месечном нивоу 2 m² 1.042,00

Управни одбор ЈКСП „Гроцка”
Број 1044/9-3, 12. маја 2011. године

Председник 
Ивана Стојановић, с. р.

Општинско веће градске општине Гроцка на седници 
одржаној 15. јуна 2011. године, на основу члана 27. Закона о 
јавним предузећима и обављању делатности од општег инте-
реса („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 ЈП „Водовод и канализација”, број 
1465 од 13. јуна 2011. године, за давање сагласности на Од-
луку Управног одбора којом се усваја нови ценовник услуга 
за 2011. годину бр. 1467/1 од 13. јуна 2011. године донело је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ГРОЦКА

1. Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора ЈП „Во-
довод и канализација” Гроцка 1467/1 од 13. јуна 2011. годи-
не којом се усваја нови ценовник услуга за 2011. годину. 

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 општине Гроцка
Број 38-7, 15. јуна 2011. године

Председник 
Милан Јанковић, с. р.

Управни одбор ЈП „Водовод и канализација” Гроцка на 
својој IV консултативној седници, одржаној 13. јуна 2011. годи-
не, имајући у виду индикаторе раста потрошачких цена у 2011. 
години, увећање цене струје и горива, као основних трошкова 
од утицаја на цене услуга ЈП „Водовод и канализација” Гроц-
ка, као и смањене субвенције на име неекономске цене воде за 
2011. годину од стране оснивача градске општине Гроцка, у ви-
сини од 33%, а у вези са Предлогом ценовника услуга бр. 1458 
од 13. јуна 2011. године, на основу члана 31. Статута предузећа 
и члана 17. Пословника о раду УО, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се нови ценовник услуга за 2011. годину, са 
увећањем досадашњих цена услуга ЈП „Водовод и канали-
зација” Гроцка.

2. Ова одлука ће се примењивати од 1. јула 2011. године, 
а по добијању сагласности од стране надлежног органа ос-
нивача градске општине Гроцка.

Управни одбор ЈП „Водовод и канализација”
Број 1467/1, 13. јуна 2011. године

Предесдник
Миланче Пантелић, с. р.
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Председник УО
Миланче Пантелић, с. р.

Ценовник услуга ангажовања грађевинских машина за потребе трећих лица

Важећи ценовник
врста услуге основна цена ПДВ 18% укупно динара

Рад мини багера „Бобцат” 3.394,93 611,07 4.006,00/час
 Транспорт мини багера до 10km 4.850,87 873,13 5.724,00
 -II– до 20km 7.761,04 1.396,96 9.158,00
 -II– преко 20km 164,41 29,59 194,00/км
Хидраулични подбушивач 1.261,02 226,98 1.488,00/м
Сечење асфалта Д=10cm 484,75 87,25 572,00/м
 -II– бетона Д=10cm 775,43 139,57 915,00/м
 -II– АМ.бетона Д=10cm 969,50 174,50 1.144,00/м

Повећање од 25 %
врста услуге основна цена ПДВ 18% укупно динара

Рад мини багера „Бобцат” 4.243,66 763,84 5,007,50/час
 Транспорт мини багера до 10km 6.063,58 1.091,42 7.155,00
 -II– до 20km 9.701,30 1.746,20 11.447,50
 -II– преко 20km 205,51 36,99 242,50/км
Хидраулични подбушивач 1.576,28 283,72 1.860,00/м
Сечење асфалта Д=10cm 605,94 109,06 715,00/м
 -II– бетона Д=10cm 969,29 174,46 1.143,75/м
 -II– АМ.бетона Д=10cm 1.211,87 218,13 1.430,00/м

Председник УО
Миланче Пантелић, с. р.
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Ценовник ауто-цистерне за фекалије 15 m црево
М Е С Т О СТАРА ЦЕНА  повећање од 15%

ОСНОВНА 
ЦЕНА

8% 
ПОРЕЗ

ДИНАРА ОСНОВНА 
ЦЕНА

8% 
ПОРЕЗ

ДИНАРА

Гроцка 3.430,56 274,44 3.705,00 3.944,45 315,55 4.260,00
Заклопача 4.262,96 341,04 4.604,00 4.901,85 392,15 5.294,00
Болеч 4.960,19 396,81 5.357,00 5.703,71 456,29 6.160,00
Ритопек 4.960,19 396,81 5.357,00 5.703,71 456,29 6.160,00
Винча 5.103,70 408,30 5.512,00 5.868,52 469,48 6.338,00
Лештане 5.103,70 408,30 5.512,00 5.868,52 469,48 6.338,00
Калуђерица 6.303,70 504,30 6.808,00 7.249,08 579,92 7.829,00
Врчин 6.303,70 504,30 6.808,00 7.249,08 579,92 7.829,00
Врчин – Авалски пут, Траншпед 7.336,11 586,89 7.923,00 8.436,11 674,89 9.111,00
Бегаљица 4.262,96 341,04 4.604,00 4.901,86 392,14 5.294,00
Брестовик 4.262,96 341,04 4.604,00 4.901,86 392,14 5.294,00
Пударци 4.960,19 396,81 5.357,00 5.703,71 456,29 6.160,00
Камендол 5.103,70 408,30 5.512,00 5.868,52 469,48 6.338,00
Умчари 5.103,70 408,30 5.512,00 5.868,52 469,48 6.338,00
Дражањ 5.677,78 454,22 6.132,00 6.528,71 522,29 7.051,00
Живковац 5.677,78 454,22 6.132,00 6.528,71 522,29 7.051,00

Председник УО
Миланче Пантелић, с. р.

Ценовник ауто-цистерне за воду 45 m црево
М Е С Т О СТАРА ЦЕНА  повећање од 15%

ОСНОВНА 
ЦЕНА

8% 
ПОРЕЗ

ДИНАРА ОСНОВНА 
ЦЕНА

8% 
ПОРЕЗ

ДИНАРА

Гроцка 4.262,96 341,04 4.604,00 4.901,85 392,15 5.294,00
Заклопача 4.722,22 377,78 5.100,00 5.430,56 434,44 5.865,00
Болеч 5.148,15 411,85 5.560,00 5.920,37 473,63 6.394,00
Ритопек 5.148,15 411,85 5.560,00 5.920,37 473,63 6.394,00
Винча 5.612,96 449,04 6.062,00 6.454,63 516,37 6.971,00
Лештане 5.612,96 449,04 6.062,00 6.454,63 516,37 6.971,00
Калуђерица 7.935,19 634,81 8.570,00 9.125,00 730,00 9.855,00
Врчин 7.935,19 634,81 8.570,00 9.125,00 730,00 9.855,00
Врчин – Авалски пут, Траншпед 8.396,30 671,70 9.068,00 9.655,56 772,44 10.428,00
Бегаљица 4.722,22 377,78 5.100,00 5.430,56 434,44 5.865,00
Брестовик 4.722,22 377,78 5.100,00 5.430,56 434,44 5.865,00
Пударци 5.148,15 411,85 5.560,00 5.920,37 473,63 6.394,00
Камендол 5.612,96 449,04 6.062,00 6.454,63 516,37 6.971,00
Умчари 5.612,96 449,04 6.062,00 6.454,63 516,37 6.971,00
Дражањ 7.647,22 611,78 8.259,00 8.793,52 703,48 9.497,00
Живковац 7.647,22 611,78 8.259,00 8.793,52 703,48 9.497,00

Председник УО
Миланче Пантелић, с. р.

Ценовник за прање улица по МЗ општине Гроцка
стара цена  повећање од 25%

М Е С Т О ОСНОВНА 
ЦЕНА

8% ПОРЕЗ ДИНАРА ОСНОВНА 
ЦЕНА

8% ПОРЕЗ ДИНАРА

Гроцка 6.538,89 523,11 7.062,00 8.173,15 653,85 8.827,00
Заклопача 7.631,48 610,52 8.242,00 9.538,89 763,11 10.302,00
Болеч 8.722,22 697,78 9.420,00 10.902,78 872,22 11.775,00
Ритопек 8.722,22 697,78 9.420,00 10.902,78 872,22 11.775,00
Винча 9.815,74 785,26 10.601,00 12.269,45 981,55 13.251,00
Лештане 9.815,74 785,26 10.601,00 12.269,45 981,55 13.251,00
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стара цена  повећање од 25%
М Е С Т О ОСНОВНА 

ЦЕНА
8% ПОРЕЗ ДИНАРА ОСНОВНА 

ЦЕНА
8% ПОРЕЗ ДИНАРА

Калуђерица 12.001,85 960,15 12.962,00 15.001,86 1.200,14 16.202,00
Врчин 12.001,85 960,15 12.962,00 15.001,86 1.200,14 16.202,00
Бегаљица 7.631,48 610,52 8.242,00 9.538,89 763,11 10.302,00
Брестовик 7.631,48 610,52 8.242,00 9.538,89 763,11 10.302,00
Пударци 8.722,22 697,78 9.420,00 10.902,78 872,22 11.775,00
Камендол 9.815,74 785,26 10.601,00 12.269,45 981,55 13.251,00
Умчари 9.815,74 785,26 10.601,00 12.269,45 981,55 13.251,00
Дражањ 10.908,33 872,67 11.781,00 13.635,19 1.090,81 14.726,00
Живковац 10.908,33 872,67 11.781,00 13.635,19 1.090,81 14.726,00

НАПОМЕНА: Ценовник важи за прање улице по једној тури аутоцистерне са водом од 7m³.
Председник УО

Миланче Пантелић, с. р.
ЦЕНОВНИК

УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА И САГЛАСНОСТИ
СТАРА ЦЕНА  ПОВЕЋАЊЕ ОД 25%

У С Л У Г А ОСНОВНА 
ЦЕНА

18% 
ПОРЕЗ

УКУПНО 
ДИНАРА

ОСНОВНА 
ЦЕНА

18% 
ПОРЕЗ

УКУПНО 
ДИНАРА

1. Накнада за израду техничких услова за индивидуална домаћинства 3.114,41 560,59 3.675,00 3.892,39 700,61 4.593,00
2. Накнада за издавање сагласности по претходно издатим техничким условима 7.787,29 1.401,71 9.189,00 9.733,89 1.752,11 11.486,00
3.Уцртавање инсталација по км:            
 '– за размере до 1 : 500 5.327,97 959,03 6.287,00 6.659,34 1.198,66 7.858,00
 '– за размере до 1 : 1000 2.910,17 523,83 3.434,00 3.637,30 654,70 4.292,00
 '– за размере до 1:2 500 1.638,98 295,02 1.934,00 2.048,31 368,69 2.417,00
4. Надокнада за издавање и израду техничких услова за занатске радње, друштвене објекте 9.344,07 1.681,93 11.026,00 11.679,70 2.102,30 13.782,00
5. Издавање потврде о могућности коришћења комуналних услуга 1.032,20 185,80 1.218,00 1.289,84 232,16 1.522,00

Председник УО
Миланче Пантелић, с. р.

ЦЕНОВНИК
УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРИКЉУЧКА И СПАЈАЊЕ УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА НА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗА-

ЦИОНУ МРЕЖУ
СТАРА ЦЕНА  ПОВЕЋАЊЕ ОД 25%

РЕД.
БР.

У С Л У Г А ОСНОВНА 
ЦЕНА

18% 
ПОРЕЗ

УКУПНО 
ДИНАРА

ОСНОВНА 
ЦЕНА

18% 
ПОРЕЗ

УКУПНО 
ДИНАРА

1 Цена водоводног прикључка за индивидуално домаћинство (у цену улази само 
монтажа прикључка) промер ø 3/4" 

19.650,85 3.537,15 23.188,00 24.563,63 4.421,37 28.985,00

2 Цена водоводног прикључка за индивидуално домаћинство (у цену улази само 
монтажа прикључка) промер ø 1" 

23.965,25 4.313,75 28.279,00 29.956,02 5.391,98 35.348,00

3 Цена водоводног прикључка за занатске радње и друштвене објекте (по локалу) 
промер ø1/2 "

25.579,66 4.604,34 30.184,00 31.974,67 5.755,33 37.730,00

4 Цена водоводног прикључка за занатске радње и друштвене објекте (по локалу) 
промер ø3/4 "

27.085,59 4.875,41 31.961,00 33.856,88 6.094,12 39.951,00

5 Цена водоводног прикључка за занатске радње и друштвене објекте (по локалу) 
промер ø 1 "

30.977,12 5.575,88 36.553,00 38.721,30 6.696,70 45.691,00

6 Цена водоводног прикључка за занатске радње , друштвене објекте , стамбене зграде 
промер ø 5/4"

40.627,97 7.313,03 47.941,00 50.784,89 9.141,11 59.926,00

7 Цена водоводног прикључка за занатске радње , друштвене објекте , стамбене зграде 
промер ø 6/4"

48.366,95 8.706,05 57.073,00 60.458,65 10.882,35 71.341,00

8 Цена водоводног прикључка за занатске радње, друштвене објекте , стамбене зграде 
промер ø2 "

61.909,32 11.143,68 73.053,00 77.386,66 13.929,34 91.316,00

9 Цена водоводног прикључка за занатске радње и друштвене објекте ,стамбене зграде 
промер ø3 "

100.604,23 18.108,77 118.713,00 125.755,44 22.635,56 148.391,00

10 Цена канализационог прикључка за индивидуална домаћинства ( у цену улази само 
монтажа прикључка)

18.083,90 3.255.10 21.339,00 22.604,30 4.068,70 26.673,00

11 Цена канализационог прикључка за занатске радње и друштвене објекте ,зграде (за 
вод. промер 1/2",3/4",1')

23.394,92 4.211,08 27.606,00 29.243,31 5.263,69 34.507,00

12 Цена канализационог прикључка за занатске радње ,друштвене објекте ,зграде ( за 
вод. промер 5/4' , 6/4")

34.823,73 6.268,27 41.092,00 43.529,79 7.835,21 51.365,00

13 Цена канализационог прикључка за занатске радње, друштвене објекте (,зграде ( за 
вод. промер 2")

54.172,03 9.750,97 63.923,00 67.714,60 12.188,40 79.903,00

14 Цена канализационог прикључка за занатске радње, друштвене објекте ,зграде ( за 
вод. промер 3")

87.061,86 15.671,14 102.733,00 108.827,43 19.588,57 128.416,00

15 Легализација бесправног урађеног прикључка за индивидуална домаћинства ( у 
цену је урачуната контрола извршених радова и уцртавање у плански документ)-
ИЗНОС СЕ ДОДАЈЕ НА ЦЕНУ ПРИКЉУЦКА

6.770,34 1.218,66 7.989,00 8.462,74 1.523,26 9.986,00
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СТАРА ЦЕНА  ПОВЕЋАЊЕ ОД 25%
РЕД.
БР.

У С Л У Г А ОСНОВНА 
ЦЕНА

18% 
ПОРЕЗ

УКУПНО 
ДИНАРА

ОСНОВНА 
ЦЕНА

18% 
ПОРЕЗ

УКУПНО 
ДИНАРА

16 Легализација бесправног урађеног прикључка за занатске радње и друштвене 
објекте по локалима ( у цену је урачуната контрола извршених радова и уцртавање у 
плански документ)– ИЗНОС СЕ ДОДАЈЕ НА ЦЕНУ ПРИКЉУЦКА

9.672,88 1.741.12 11.414,00 12.090,71 2.176,29 14.267,00

17 Накнада за водоводни прикључак код принудног искључења ( за неблаговремено 
плаћање потрошње воде, неовлашћена замена водомера)

           

   искључење са главног цевовода 4.677,12 841,88 5.519,00 5.845,78 1.052,22 6.898,00
   искључење из водомерног склоништа 933,90 168,10 1.102,00 1.166,95 210,05 1.377,00
  Замена стакла на водомеру            
   ø 3/4'' 817,00 147,00 964,00 1.021,19 183,81 1.205,00

18  ø 1'' 1.035,60 186,40 1.222,00 1.294,07 232,93 1.527,00
19 Промена власника корисника комуналних услуга            

 – физичка лица 484,75 87,25 572,00 605,94 109,06 715,00
 – пословни простор – правна лица 678,81 122,19 801,00 848,31 152,69 1.001,00

20 Издавање потврда о измирењу комуналних услуга и потврда за лег.прикључак            
 – приватно домаћинство и станари 484,75 87,25 572,00 605,94 109,06 715,00
 – пословни простор – правна лица 678,81 122,19 801,00 848,31 152,69 1.001,00

21 Цена водоводног и канализационог прикључка за корисника који су учествовали у 
изградњи мреже умањује се за 50% од вредности утврђене ценовником

           

22 Накнада за раздвајање прикључка умањује се за 50% вредности утврђене ценовни-
ком

           

са домаћинства на локал 50% од цене за локал            
са домаћинства на домаћинство 50% од цене за домаћинство            
са локала на домачинство 50% од цене за домаћинство            

Јавно предузеће „Водовод и канализација”
Број 1467/2, 13. јуна 2011. године

Председник УО
Миланче Пантелић, с. р.

ЛАЗАРЕВАЦ

На основу члана 54. став 1. Пословника Скупштине 
градске општине Лазаревац – пречишћен текст („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 27/2010) и члана 2. Одлуке 
о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац III-06 број 
06-68/2011 од 20. маја 2011. године, Комисија за прописе 
Скупштине градске општине Лазаревац утврдила је пре-
чишћен текст Одлуке о оснивању Јавног предузећа за кому-
налну привреду „Лазаревац”, Лазаревац.

Пречишћен текст Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац обухвата 
Одлуку о оснивању Јавног предузећа за комуналну привре-
ду „Лазаревац”, Лазаревац („Службени лист града Београ-
да”, бр.36/2003), Одлуку о измени Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац 
(„Службени лист града Београда”, бр.2/2005), Одлуку о из-
менама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац („Службе-
ни лист града Београда”, бр.9/2006), Одлуку о измени Од-
луке o оснивању Јавног предузећа за комуналну привреду 
„Лазаревац”, Лазаревац („Службени лист града Београда”, 
бр.22/2007) и Одлуку о измени и допуни Одлуке о осни-
вању Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” 
Лазаревац III-06 број: 06-68/2011 од 20. маја 2011. године.

Пречишћен текст Одлуке не садржи члан 23, 24, 26. и 27. 
Одлуке о оснивању Јавног предузећа за комуналну привре-
ду „Лазаревац”, Лазаревац („Службени лист града Београ-
да”, број 36/2003), члан 2. Одлуке о измени Одлуке о осни-
вању Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, 
Лазаревац („Службени лист града Београда”, број 2/2005), 
члан 12. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лаза-
ревац („Службени лист града Београда”, број 9/2006), члан 
2. Одлуке о измени Одлуке o оснивању Јавног предузећа за 

комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац („Службени 
лист града Београда”, број 22/2007) и члан 2. и 3. Одлуке о 
измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за 
комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац III-06 број: 06-
68/2011 од 20. маја 2011. године.

Комисија за прописе Скупштине градске општине 
Лазаревац

III-06 број 06-89/2011, 13. јуна 2011. године

Председник 
Предраг Симић, с. р.

ОДЛУКА
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ 

ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ”, ЛАЗАРЕВАЦ
(пречишћен текст)

Члан 1.
У циљу производње и испоруке комуналних производа и 

пружања комуналних услуга, које су незаменљив услов жи-
вота и рада грађана и других субјеката на територији општи-
не Лазаревац, оснива се Јавно предузеће за комуналну при-
вреду „Лазаревац”, Лазаревац (у даљем тексту: предузеће).

Оснивач предузећа из става 1. овог члана је Градска 
општина Лазаревац у чије име оснивачка права врши 
Скупштина градске општине Лазаревац, ул. Карађорђева 
бр. 42, Лазаревац, ако овом одлуком или другим општим 
актом није другачије одређено.

Члан 2.
Предузеће послује под пословним именом: Јавно преду-

зеће за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац.
Скраћено пословно име гласи: ЈПКП „Лазаревац”.
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Члан 3.
Седиште предузећа је у Лазаревцу у улици Николе Вуја-

чића бр. 28.
Предузеће може променити седиште уз сагласност осни-

вача.
Члан 4.

Делатност предузећа је:
– 3600 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
– 3811 Скупљање отпада који није опасан 
– 3821 Третман и одлагање отпада који није опасан 
– 3832 Поновна употреба разноврсних материјала 
– 3900 Санација, рекултивација и друге услуге у области 

управљања отпадом 
– 8130 Услуге уређења и одржавања околине
– 9603 Погребне и сродне делатности
– 4776 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, 

ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубим-
це у специјализованим продавницама

– 4778 Остала трговина на мало новим производима у 
специјализованим продавницама 

– 4311 Рушење објеката 
– 4312 Припремна градилишта 
– 4120 Изградња стамбених и нестамбених зграда 
– 4221 Изградња цевовода 
– 4291 Изградња хидротехничких објеката
– 5221 Услужне делатности у копненом саобраћају
– 4941 Друмски превоз терета 
– 4299 Изградња осталих непоменутих грађевина
– 4399 Остали непоменути специфични грађевински радови 
– 4222 Изградња електричних и телекомуникационих водова
– 4321 Постављање електричних инсталација 
– 4329 Остали инсталациони радови у грађевинарству 
– 4322 Постављање водоводних, канализационих, греј-

них и климатизационих система
– 4333 Постављање подних и зидних облога
– 4339 Остали завршни радови
– 8110 Услуге одржавања објеката 
– 8121 Услуге редовног чишћења зграда
– 8122 Услуге осталог чишћења зграда и опреме 
– 8129 Услуге осталог чишћења 
– 0113 Гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоластих 

биљака 
– 0128 Гајење зачинског, ароматичног и лековитог биља
– 0129 Гајење осталих вишегодишњих биљака
– 0130 Гајење садног материјала
– 4622 Трговина на велико цвећем и садницама
– 4674 Трговина на велико металном робом, инсталаци-

оним материјалима, опремом и прибором за грејање
– 4752 Трговина на мало металном робом, бојама и 

стаклом у специјализованим продавницама
– 6820 Изнајмљивање властитих или изнајмљених не-

кретнина и управљање њима
– 4939 Остали превоз путника у копненом саобраћају
– 7022 Консултантске активности у вези с пословањем и 

осталим управљањем
– 7111 Архитектонска делатност
– 7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање
– 7721 Изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и 

спорт 
– 7729 Изнајмљивање и лизинг осталих предмета за 

личну употребу и употребу у домаћинству 
– 9311 Делатност спортских објеката
– 4211 Изградња путева и ауто-путева
Оснивач оснива предузеће са посебним правом оба-

вљања делатности наведених у алинејама 5; 6; 7; 10; 11; 12; 
13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 43 и 44.

Предузеће може променити делатност уз сагласност ос-
нивача.

Члан 5.
Средства за рад предузећа чине новчана средства и хар-

тије од вредности и друга имовинска права, право својине 
на покретним и непокретним стварима укључујући и право 
коришћења добара у државној својини.

Неновчани улог предузећа на основу Извештаја о посло-
вању за 2003. годину износи 719.892.704,63 динара који је у 
целости унет у имовину предузећа.

Предузеће из члана 1. ове одлуке не може вршити 
отуђивање непокретности имовине постројења, уређајa и 
опреме који су непосредно везани за технолошки процес 
производње, прераде и дистрибуције воде без претходне са-
гласности оснивача.

Члан 6.
Основна права оснивача по основу удела, а преко Управ-

ног одбора предузећа су да:
– управља предузећем;
– одлучује о расподели добити;
– буде информисан.
Поред права из става 1. овог члана оснивач има и друга 

права у складу са законом и овом одлуком.
Члан 7.

Предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом 
имовином.

Члан 8.
Највише 70% државног капитала са којим располаже 

предузеће из члана 1. ове одлуке може бити предмет про-
даје у поступку приватизације.

Члан 9.
Органи предузећа су:
1. Управни одбор, као орган управљања,
2. директор, као орган пословођења и
3. надзорни одбор, као орган надзора.

Члан 10.
Управни одбор предузећа има девет чланова.
Председника и чланове Управног одбора јавног преду-

зећа именује и разрешава оснивач.
Две трећине чланова Управног одбора именују се из 

реда стручњака из делатности предузећа, а једна трећина из 
реда запослених на предлог репрезентативног синдиката.

Председник и чланови Управног одбора именују се на 
период од четири године и могу бити поново изабрани.

Члан 11.
Управни одбор предузећа:
1. доноси статут предузећа,
2. доноси дугорочни и средњорочни план рада и го-

дишњи програм пословања,
3. усваја годишњи обрачун и извештај,
4. одлучује о расподели добити и покрићу губитка,
5. одлучује о статусним променама предузећа,
6. одлучује о промени и проширењу делатности преду-

зећа,
7. доноси општа акта предузећа у складу са законом,
8. даје директору смернице за остваривање пословне по-

литике,
9. доноси инвестиционе одлуке,
10. одлучује о дугорочној пословној сарадњи са другим 

предузећима,
11. доноси пословник о свом раду,
12. обавља послове другостепеног органа у случајевима 

прописаним законом,
13. са директором предузећа закључује уговор о раду, 

утврђује његову зараду, односно накнаду за рад,
14. обавља и друге послове утврђене законом и статутом 

предузећа.
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Одлуке из става 1. тачке 1, 2, 3, 4, 5, 6. и 9. овог члана Уп-
равни одбор доноси уз сагласност оснивача.

Члан 12.
Директора предузећа поставља и разрешава оснивач.
Директор предузећа поставља се на период од четири 

године и може бити поново именован.
Члан 13.

Директор предузећа:
– представља и заступа предузеће;
– организује и руководи процесом рада и води посло-

вање предузећа;
– одговара за законитост рада предузећа;
– предлаже програм рада и план развоја и предузима 

мере за њихово спровођење;
– подноси финансијске извештаје, извештаје о посло-

вању и годишњи обрачун;
– извршава одлуке Управног одбора предузећа;
– одлучује о правима, обавезама и одговорностима за-

послених, у складу са законом којим се уређују радни односи;
– доноси акт о организацији и систематизацији послова 

и друге опште акте у предузећу;
– врши друге послове одређене законом, овом одлуком 

и статутом.
Члан 14.

Надзорни одбор предузећа има три члана.
Председника и чланове Надзорног одбора именује и 

разрешава оснивач.
Две трећине чланова Надзорног одбора именују се из 

реда стручњака из делатности предузећа, као и финан-
сијских стручњака, а једна трећина из реда запослених на 
предлог репрезентативног синдиката.

Председник и чланови Надзорног одбора именују се на 
четири године и могу бити поново изабрани.

Члан 15.
Надзорни одбор:
1. врши надзор над законитошћу рада предузећа;
2. прегледа годишњи извештај, годишњи обрачун и 

предлог за расподелу добити;
3. утврђује да ли се пословне књиге и друге књиге воде у 

складу са прописама;
4. даје мишљење о предлозима за расподелу добити;
5. доноси пословник о свом раду;
6. обавља и друге послове утврђене законом и статутом 

предузећа.
О резултатима надзора, Надзорни одбор предузећа оба-

вештава оснивача, најмање једанпут годишње.
Члан 16.

Предузеће из члана 1. ове одлуке ради обављања делат-
ности из члана 4. може основати зависно предузеће за оба-
вљање делатности из предмета свог пословања.

На акт из става 1. овог члана сагласност даје оснивач.
Члан 17.

Расподела добити предузећа врши се на основу одлуке 
Управног одбора уз сагласност оснивача, у складу са го-
дишњим обрачуном предузећа.

Остварена добит предузећа расподељује се:
1. запосленима у предузећу на име зарада, у складу са 

Колективним уговором;
2. за резерве предузећа;
3. за друге намене у складу са одлуком Управног одбора 

и сагласности оснивача.
Члан 18.

Средства за обављање делатности предузећа обезбеђују се:
1. из прихода предузећа обављајући делатности из члана 

4. ове одлуке;

2. из донација, прилога и спонзорства од стране домаћих 
и страних физичких и правних лица;

3. из кредита;
4. из других извора.
Ако предузеће својим пословањем на основу завршног 

рачуна искаже губитак, он се покрива из средстава и на на-
чин прописан законом.

Члан 19.
Статутом предузећа ближе се уређују питања унутра-

шње организације, делокруг рада органа предузећа, овла-
шћење у погледу располагања средствима и друга питања 
значајна за пословање предузећа.

Члан 20.
У случају поремећаја у пословању предузећа, оснивач 

може предузети мере којима ће обезбедити услове за несме-
тано функционисање предузећа и обављање делатности од 
општег интереса, а нарочито:

1. промену унутрашње организације предузећа;
2. разрешење органа које именује и именовање привре-

мених органа предузећа;
3. ограничења права појединих делова предузећа да ис-

тупају у правном промету са трећим лицима;
4. ограничење у погледу права располагања појединим 

средствима.
Члан 21.

За време ратног стања или непосредне ратне опасности 
оснивач може у предузећу утврдити организацију за изврша-
вање послова од стратешког значаја за републику и општину.

Члан 22.
У предузећу, у складу са законом којим се уређују усло-

ви за организовање штрајка, запослени могу организовати 
штрајк у складу са Колективним уговором и актом оснива-
ча о минимуму процеса рада.

Члан 23.
У случају да се у предузећу не обезбеде услови за оствари-

вање минимума процеса рада, орган оснивача предузима не-
опходне мере ако оцени да могу наступити теже последице за 
живот и здравље људи или њихову безбедност и безбедност 
имовине или друге штетне неотклоњиве последице, и то:

1. увођење радне обавезе;
2. ангажовање радника из других техничко-технолош-

ких система и других радника;
3. покретање поступка за утврђивање одговорности ди-

ректора, председника и чланова Управног одбора предузећа.
Члан 24.

Предузеће је дужно да у обављању своје делатности 
обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење жи-
вотне средине и да спречава узроке и отклања последице 
које угрожавају животну средину.

Начин обезбеђивања услова из става 1. овог члана 
утврђује предузеће у зависности од утицаја делатности коју 
обавља над животном средином.

Члан 25.
Органи и запослени дужни су да организују обављање 

делатности којом се осигурава безбедност на раду као и да 
спроводе потребне мере заштите на раду у складу са зако-
ном и Статутом предузећа.

Члан 26.
Послове, за које је овом одлуком утврђено да их обавља 

оснивач, у име оснивача обавља Скупштина општине, осим 
послова из члана 3. став 2, члана 4. став 3, члана 5. став 3, 
члана 11. став 1. тачке 4, 6. и 9, чл. 17, 20, 21, 22. и 23. ове 
одлуке, које обавља Општинско веће.
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ОБРЕНОВАЦ

Председник градске општине Обреновац, 13. маја 2011. 
године, по прибављеном мишљењу Већа градске општи-
не Oбреновац са седнице одржане 13. маја 2011. године, 
на основу члана 23. Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник РС”, бр. 16/97 и 42/98), члана 27. Зако-
на о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Службени гласник РС” бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 
108/05), члана 22 става 1. Одлуке о организовању ЈКП „Об-
реновац” из Обреновца („Службени лист града Београда”, 
бр. 26/06) и члана 52. Статута градске општине Обреновац 
(„Службени лист града Београда” бр. 44/08, 4/10 и 15/10) 
поступајући по захтеву ЈКП „Обреновац” из Обреновца 
бр. 1390 од 7. априла 2011. године за давање сагласности на 
Одлуку Управног одбора о измени и допуни Ценовника ос-
новних и осталих комуналних производа и услуга УО број 
39-2/2011 од 1. априла 2011. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ОБРЕ-
НОВАЦ” ИЗ ОБРЕНОВЦА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЦЕ-
НОВНИКА ОСНОВНИХ И ОСТАЛИХ КОМУНАЛНИХ 

ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 
1. Даје се саглaсност на Одлуку Управног одбора ЈКП 

„Обреновац” из Обреновца УО бр. 39-2/2011 од 1. априла 
2011. године о измени и допуни Ценовника основних и ос-
талих комуналних производа и услуга Јавног комуналног 
предузећа „Обреновац” из Обреновца. 

2. Одлука Управног одбора из тачке 1. овог решења на коју 
се даје сагласност примењиваће се од 1. јуна 2011. године.

3. О измени цена комуналних услуга ЈКП „Обреновац” 
Обреновац обавестиће Градски секретаријат за привреду – 
Управу за цене и надлежна министарства РС.

4. Ово решење са Одлуком на коју се даје сагласност 
објавити у „Службеном листу града Београда”.

Председник градске општине Обреновац
VI-03 бр. 020-1/20, 13. маја 2011. године

Председник 
Жељко Јоветић, с. р.

Управни одбор Јавног комуналног предузећа „Обреновац” 
из Обреновца, на 39. седници одржаној 1. априла 2011. годи-
не, на основу члана 23. Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник РС”, бр. 16/97 и 42/98), члана 27. Зако-
на о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,107/05 и 
108/05), члана 24. Статута ЈКП „Обреновац” УО број 1/2006 од 
15.12.2006.године и члана 22. Одлуке о организовању Јавног 
комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца („Службе-
ни лист града Београда”, број 26/06), донео је

ОДЛУКУ
1. Да се Ценовник основних и осталих комуналних про-

извода и услуга Јавног комуналног предузећа „Обреновац” 
из Обреновца („Службени лист града Београда” бр. 15/10 и 
27/10), измени и допуни на следећи начин:

1/А
• Повећавају се цене основних комуналних производа и 

услуга 5,8%, и то цене под следећим редним бројем и сле-
дећим називом:

1. изношење смећа
– за домаћинства, 

– за установе и
– за пословни простор.
• Повећавају се цене основних комуналних производа и 

услуга 10,3%, и то цене под следећим редним бројем и сле-
дећим називом:

Одржавање стамбених зграда у Обреновцу,
1. одржавање зграда са лифтом у Обреновцу,
2. одржавање зграда без лифта у Обреновцу. 
• Повећавају се цене основних комуналних производа и 

услуга до 4,5%, и то цене под следећим редним бројем и сле-
дећим називом:

1. услуге на зеленој пијаци у Обреновцу наведене под та-
чкама 2, 3, 11 и 12,

2. погребне услуге и то услуге наведене под тачкама од 1 – 
12 и услуге од тачке 23 закључно са тачком 25,

3. остале услуге 
– услуге рада и техничких средстава (дин/час), под та-

чкама 1 – 14.
– услуге рада и техничких средстава (дин/тура), под та-

чкама 19 – 35,
– коришћење полигона за ауто школе,
– давање услова за евакуацију отпадака.
– давање сагласност на гл.арх. прој., извед.стање обј. 

који се граде, дограђују или за постој.обј. по захтеву инвес-
титора,

4. услуге градског јавног купатила;
1/Б
• Бришу се цене из дела Услуга на Зеленој пијаци у Обре-

новцу за услуге наведене под тачкама:
– тачка 1 алинеја 2 – дневна наплата по дану на платоу 

по m²;
– тачка 1 алинеја 4 – дневна наплата за тезге ван хале – 5 m²;
– тачка 7 – продаја робе из возила (воће – поврће) – 

дневно;
– тачка 8 – продаја робе из возила (воће – поврће) – ме-

сечно;
1/В
• Смањују се цене основних комуналних производа и ус-

луга и то цене под следећим редним бројем и следећим на-
зивом:

1. услуге на зеленој пијаци у Обреновцу наведене под та-
чкама 7 и 10, тако да сада гласе:

7. коришћење металних рамова за продају пољопри-
вредне робе (месечно) износи 1.610,17 динара без ПДВ-а, 
односно 1.900,оо динара са ПДВ-ом;

10. за коришћење пословног зиданог простора у Млеч-
ној Хали – почетна цена за издавање у закуп износи 1016,95 
динара без ПДВ-а, односно 1.200,оо динара са ПДВ-ом;

2. услуге на сточној пијаци у Обреновцу наведене под 
тачкама 7,8 и 9, тако да сада гласе:

7 За улазак на сточну пијацу:
коњи, краве, јунад, по грлу 169,49 без ПДВ-а  200,00 са ПДВ-ом
телад, ждребад, по грлу  93,22 без ПДВ-а  110,00 са ПДВ-ом
свиње, овце, козе, по комаду  84,75 без ПДВ-а  100,00 са ПДВ-ом 
прасад, јагњад – по комаду  42,37 без ПДВ-а  50,00 са ПДВ-ом
живина – по комаду  25,42 без ПДВ-а  30,00 са ПДВ-ом

8 Накнада за мерење пијачним вагама
за крупну стоку и коње – по грлу  84,75 без ПДВ-а  100,00 са ПДВ-ом
за једно теле и ждребе – по грлу  67,80 без ПДВ-а  80,00 са ПДВ-ом
за једну свињу, козу, овцу – по грлу  67,80 без ПДВ-а  80,00 са ПДВ-ом
за једно прасе, јагње  42,37 без ПДВ-а  50,00 са ПДВ-ом
употреба колске ваге по тони  84,75 без ПДВ-а  100,00 са ПДВ-ом
мерење на ваги по једном мерењу  42,37 без ПДВ-а  50,00 са ПДВ-ом

9 Улазак возила и кола (без робе)
за једно путничко возило  42,37 без ПДВ-а  50,00 са ПДВ-ом
за једно запрежно возило – трактор  42,37 без ПДВ-а  50,00 са ПДВ-ом
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камион и трактор са приколицом (до 
две тоне)

 67,80 без ПДВ-а  80,00 са ПДВ-ом

камион са приколицом (преко две 
тоне)

 84,75 без ПДВ-а  100,00 са ПДВ-ом

1/Г
• Додају се нове цене осталих комуналних произво-

да и услуга и то цена под бројем 15 у делу услуга рада и 
техничких средстава (дин/час), и цена под бројем 36 у делу 
услуга рада и техничких средстава (дин/тури) ,које гласе:

15. изнајмљивање платформе за орезивање износи 2.542,37 
динара без ПДВ-а, односно 3.000,оо динара са ПДВ-ом;

36. депоновање кућног смећа за правна лица –тона– из-
носа 500,оо динара без ПДВ-а, односно 540,оо динара са 
ПДВ-ом;

Интегрални пречишћени текст Ценовника основних и 
осталих комуналних производа и услуга, у складу са овом 
одлуком утврдиће стручна служба ЈКП „Обреновац” и исти 
ће чинити саставни део ове одлуке.

2. Одлуку доставити оснивачу на сагласност.
3. Доношењем ове одлуке престаје да важи Ценовник ос-

новних и осталих комуналних производа и услуга ЈКП „Об-
реновац” из Обреновца, донет одлуком УО број 28-2/2010 
од 6. априла 2010. године и УО број 29-5/2010 од 20.04.2010.
године и Одлуком УО број 31-4/2010 од 6. јула 2010. године 
(„Службени лист града Београда”, бр. 15/10 и 27/10).

4. По добијању сагласности од оснивача, Одлуку са пре-
чишћеним текстом Ценовника основних и осталих кому-
налних производа и услуга ЈКП „Обреновац” из Обреновца 
објавити у „Службени листу града Београда.”

Управни одбор ЈКП „Обреновац” из Обреновца
УO број 39-2/2011, 1. априла 2011. године

Председник
Славица Глишић, с. р.

ЈКП „ОБРЕНОВАЦ” Обреновац         
Цара Лазара 3/1         

  ЦЕНОВНИК ОСНОВНИХ И ОСТАЛИХ КОМУНАЛНИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА  
   ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ОБРЕНОВАЦ” Обреновац  
   ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ        

ЦЕНОВНИК
ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА КОЈЕ ПЛАЋАЈУ НЕПОСРЕДНИ КОРИСНИЦИ

Ред.
број

НАЗИВ Јед.
мере

Осн. цена ПДВ 8% УКУПНО

1 Изношење смећа        
За домаћинства m² 4,74 0,38 5,12
За установе m² 4,74 0,38 5,12
За пословни простор m² 11,91 0,95 12,86

ЦЕНОВНИК 
ОДРЖАВАЊА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА У ОБРЕНОВЦУ 

   
Ред.
број

НАЗИВ Јед.
мере

Осн. Цена ПДВ 18% УКУПНО

1 Одржавање зграда са лифтом у Обреновцу m² 3,92 0,71 4,63
2 Одржавање зграда без лифта у Обреновцу m² 1,95 0,35 2,30

ЦЕНОВНИК
УСЛУГА НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ У ОБРЕНОВЦУ

Ред.
број

НАЗИВ Јед.
мере

Осн. цена ПДВ 18% УКУПНО

1 Продаја пољопривредних, занатских, млечних и других производа      
Дневна наплата по дану на тезги   145,76 26,24 172,00
Дневна наплата у Млечној хали по тезги 268,64 48,36 317,00

2 Резервација пијачне тезге са сандуцима        
 од 2 m² (месечно) „за пољопривреднике”        
 – екстра зона 750,00 135,00 885,00
 – I зона   567,80 102,20 670,00
 – Млечна хала – тезга   843,22 151,78 995,00

3 Регистроване приватне радње и предузећа (простор Зелене пијаце)        
– тезге ван хале (воћарство) (месечно)   2.991,53 538,47 3.530,00
– СЗР по тезги ван хале (почетна цена)   3.050,85 549,15 3.600,00

  – СТР тезге за промет воћа и поврћа-почетна цена месеч 10.000,00 1.800,00 11.800,00
4 Локали – киосци „Зелена пијаца” у власништву закупаца месеч      
  мањи до 12 m²   7.365,26 1.325,74 8.691,00
  средњи од 12-25 m²   10.522,89 1.894,11 12.417,00
  већи преко 25 m²   15.827,97 2.849,03 18.677,00
5 Подрезервација тезге плаћа се месечно 70% од вредности закупа (површинске резервације)        
6 Киосци за продају тестенина и пецива   5.522,04 993,96 6.516,00
7 Коришћење металних рамова за продају пољопривредне робе (месечно)   1.610,17 289,83 1.900,00
8 Коришћење металних рамова за продају пољопривредне робе (дневно)   250,00 45,00 295,00
9 Коришћење пијачног пословног простора за постављање монтажних продавница у власништву корисника        
   – Продавница „Кока” m² 1.239,83 223,17 1.463,00
   – Киоск за продају дневне штампе (месечно)   6.336,44 1.140,56 7.477,00

10 За коришћење пословног зиданог простора у Млечној хали – почетна цена за издавање у закуп m² 1.016,95 183,05 1.200,00
11 За коришћење пословног зиданог простора у ул. В.Караџића – до 10 m² за издавање у закуп m² 1.012,71 182,29 1.195,00
12 За коришћење пословног зиданог простора у ул. В.Караџића – преко 10 m² за издавање у закуп m² 809,32 145,68 955,00
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ЦЕНОВНИК
УСЛУГА НА СТОЧНОЈ ПИЈАЦИ У ОБРЕНОВЦУ 

Ред.
број

НАЗИВ Јед.
мере

Осн. цена ПДВ 18% УКУПНО

1 Накнада за пијачну услугу за продају креча по тони   396,61 71,39  468,00 
2 Продаја житарица по тони   396,61 71,39  468,00 
3 Продаја сена по бали   4,92 0,88  5,80 
4 Продаја сламе по бали   4,92 0,88  5,80 
5 За продају резане грађе – по m3   400,85 72,15  473,00 
6 За улазак кола са огревним дрветом по m3   98,31 17,69  116,00 
7 За улазак на Сточну пијацу:        
  коњи, краве, јунад, по грлу   169,49 30,51  200,00 
  телад, ждребад, по грлу   93,22 16,78  110,00 
  свиње, овце, козе, по комаду   84,75 15,25  100,00 
  прасад, јагњад – по комаду 42,37 7,63  50,00 
  живина – по комаду   25,42 4,58  30,00 
8 Накнада за мерење пијачним вагама        
  за крупну стоку и коње – по грлу 84,75 15,25  100,00 
  за једно теле и ждребе – по грлу   67,80 12,20  80,00 
  за једну свињу, козу, овцу – по грлу 67,80 12,20  80,00 
  за једно прасе, јагње   42,37 7,63  50,00 
  употреба колске ваге по тони 84,75 15,25  100,00 
  мерење на ваги по једном мерењу   42,37 7,63  50,00 
9 Улазак возила и кола (без робе)        
  за једно путничко возило   42,37 7,63  50,00 
  за једно запрежно возило – трактор 42,37 7,63  50,00 
  камион и трактор са приколицом (до 2 тоне)   67,80 12,20  80,00 
  камион са приколицом (преко 2 тоне)   84,75 15,25  100,00 

10 Коришћење простора за угоститељске услуге по m² (дневно) – покретни објекти суботом   150,00 27,00  177,00 
11 Коришћење простора за угоститељске услуге по m² (дневно) – покретни објекти суботом (са резервацијом)   77,97 14,03  92,00 
12 Коришћење терена на Сточној пијаци по m² 69,49 12,51  82,00 
13 Коришћење тезге на Сточној пијаци (месечно)   700,00 126,00  826,00 
14 Продаја кауча – по комаду 98,31 17,69  116,00 
  Остале услуге, ван овог Ценовника, које се у пракси појаве регулишу се међусобним уговором.        

ЦЕНОВНИК
ПОГРЕБНИХ УСЛУГА 

Ред.
број

НАЗИВ Јед.
мере

Осн. цена ПДВ 8% УКУПНО

1 Превоз Обреновац – локал (до 20 km)   1.527,78 122,22 1.650,00
2 Превоз Обреновац – Београд – Обреновац   3.379,63 270,37 3.650,00
3 Превоз ван Обреновца по км једном правцу   29,63 2,37 32,00
4 Смештај умрлог у сандук (по позиву у стану покојника)   462,96 37,04 500,00
5 Облачење покојника   1.435,19 114,81 1.550,00
6 Утовар и истовар покојника   768,52 61,48 830,00
7 Коришћење сале на Новом гробљу за скупове по сату   3.564,81 285,19 3.850,00
8 Озвучење капеле (микрофон и посмртни марш)   648,15 51,85 700,00
9 Коришћење капеле (опело за сахрану на другом гробљу)   648,15 51,85 700,00

10 Коришћење мртвачнице (на дан по једној сахрани)   495,37 39,63 535,00
11 Коришћење расхладне коморе за дан   1.527,78 122,22 1.650,00
12 Редовна сахрана у гробно место   6.851,85 548,15 7.400,00
13 Сахрана у гробно место – продубљено и проширено копање   8.292,59 663,41 8.956,00
14 Сахрањивање у гробницу   9.122,22 729,78 9.852,00
15 Дизање плоче        
   – бетонске   3.622,22 289,78 3.912,00
   – мермерне   5.691,67 455,33 6.147,00

16 Закупнина гробног места за 5 година за умрлог   1.532,41 122,59 1.655,00
17 Закупнина – резервација гробног места за 5 година за живота   4.906,48 392,52 5.299,00
18 Закупнина за гробницу за 5 година ( 2 до 4 места)   7.799,07 623,93 8.423,00
19 Закупнина за гробницу за 5 година ( 5 до 9 места)   10.399,07 831,93 11.231,00
20  Закуп гробних места по 1 години (протекло време и након 5 година)        
  a) за умрло лице по 1 години   305,56 24,44 330,00
  б) за живог закупца по 1 години   980,56 78,44 1.059,00
  в) за гробницу по 1 години ( 2-4 особе)   1.559,26 124,74 1.684,00
  г) за гробницу по 1 години ( 6-9 особа)   2.078,70 166,30 2.245,00

21 Одобрење – давање сагласности за извођење грађевинских радова – по објекту (подразумева коришћење 
воде – електричне енергије)

  1.096,30 87,70 1.184,00

22 Одобрење за место и за израду гробнице (подразумева коришћење воде – електричне енергије)   3.290,74 263,26 3.554,00
23 Годишње одржавање гробног места (регулише се међусобним уговором у складу са Одлуком о уређивању, 

одржавању гробља и сахрањивању, члан 10)
  2.314,81 185,18 2.500,00
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24 Одобрење за вршење ексхумације и надзор гробног места – преко 5 година од дана сахране   13.425,93 1.074,07 14.500,00
25 Одобрење за вршење ексхумације и надзор гробног места – до 5 година од дана сахране   17.777,78 1.422,22 19.200,00

ЦЕНОВНИК
ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ГРОБЉУ 

Ред.
број

НАЗИВ Јед.
мере

Осн. Цена ПДВ 8% УКУПНО

1 Израда бетонског опсега за једну особу   10.204,63 816,37 11.021,00
2 Израда бетонског опсега за једну особу са терацом са горње стране   11.798,15 943,85 12.742,00
3 Израда бетонског опсега за једну особу са терацом са горње стране а са спољне прани кулир   13.553,70 1.084,30 14.638,00
4 Израда бетонског опсега за две особе   15.944,45 1.275,55 17.220,00
5 Израда бетонског опсега за три особе   19.623,15 1.569,85 21.193,00
6 Израда бетонског опсега за две особе са терацом са горње стране   16.900,93 1.352,07 18.253,00
7 Израда бетонског опсега за две особе са терацом са горње стране а са спољне прани кулир   20.725,00 1.658,00 22.383,00
8 Израда бетонске надгробне плоче за једну особу   6.623,15 529,85 7.153,00
9 Израда бетонске надгробне плоче за једну особу са терацом   10.204,63 816,37 11.021,00

10 Породичне гробнице (до 4 места) 2,5 Х 2,1 Х 1,8 m   83.333,33 6.666,67 90.000,00
11 Породичне гробнице (5-9 места) 3 Х 3 Х 2,5 m   160.000,01 12.799,99 172.800,00

ЦЕНОВНИК
НАКНАДА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗАНАТСКИХ РАДОВА У КРУГУ ГРОБЉА ОД СТРАНЕ ЗАНАТСКИХ РАДЊИ 

Ред.
број

НАЗИВ Јед.
мере

Осн. цена ПДВ 8% УКУПНО

1 За монтажу споменика   2.069,44 165,56 2.235,00
2 За израду облоге (спољне)   2.587,04 206,96 2.794,00
3 За израду опсега   1.437,04 114,96 1.552,00
4 За реконструкцију гробнице   3.302,78 264,22 3.567,00
5 За реконструкцију гробног места   1.101,85 88,15 1.190,00
6 Накнада за монтажу по објекту / гробно место   1.761,11 140,89 1.902,00
7 За израду облоге (унутрашње)   2.644,44 211,56 2.856,00

ЦЕНОВНИК ОСТАЛИХ УСЛУГА
Ред.
број

НАЗИВ Јед.
мере

Осн. цена ПДВ 18% УКУПНО

  Услуге рада и техничких средстава (дин/час)        
1 Рад НК радника час 198,11 35,66 233,77
2 Рад ПК радника час 272,40 49,03 321,43
3 Рад КВ/ССС радника час 346,70 62,41 409,11
4 Рад ВКВ радника час 396,22 71,32 467,54
5 Рад ВСС/ВС радника час 777,64 139,98 917,62
6 Рад мини ровокопача час 2.476,38 445,75 2.922,13
7 Рад FAP-a кипера – 7 t. час 3.095,47 557,18 3.652,65
8 Рад TAM 1,7 t. и путара 1,5 t. час 2.476,38 445,75 2.922,13
9 Употреба ПИК – АП-а по интервенцији   524,65 94,44 619,09

10 Ангажoвање трактора час 1.154,24 207,76 1.362,00
11 Изнајмљивање грајфера (физичка лица) час 2.821,50 507,87 3.329,37
12 Изнајмљивање грајфера (правна лица) час 3.950,10 711,02 4.661,12
13 Изнајмљивање заштитних оградица ком 627,00 112,86 739,86
14 Изнајмљивање грајфера ( правна лица ) по дану дан 13.846,25 2.492,33 16.338,58
15 Изнајмљивање платформе за орезивање час 2.542,37 457,63 3.000,00

Ред.
број

НАЗИВ  Јед.
мере

Осн. цена ПДВ 8% УКУПНО

  Услуге рада и техничких средстава (дин/тури)        
16 Извлачење фекалија + 80,00 дин/km   3.291,30 263,30 3.554,60
17 Извлачење фекалија за фирме – предузећа + 80,00 дин/km   5.485,50 438,84 5.924,34
18 Изливање фекалија у спремиште m3 388,52 31,08 419,60
19 Изношење смећа аутоподизачем за правна лица        
   Обреновац до 5 km.   5.999,07 479,93 6.479,00
   од 5 до 10 km   6.482,87 518,63 7.001,50
   од 11 до 15 km   6.966,66 557,33 7.523,99
   од 16 до 25 km   7.450,46 596,04 8.046,50

20 Изношење смећа аутоподизачем за физичка лица за период до 48 сати        
   Обреновац до 5 km.   3.483,33 278,67 3.762,00
   од 5 до 10 km   3.773,61 301,89 4.075,50
   од 11 до 15 km   4.063,89 325,11 4.389,00
   од 16 до 25 km   4.354,17 348,33 4.702,50

21 Лежарина за контејнер од 5m3 после 48 сати по дану   241,67 19,33 261,00
22 Лежарина за контејнер од 5m3 на месечном нивоу   3.676,85 294,15 3.971,00
23 Лежарина за контејнер од 5m3 на годишњем нивоу   36.767,59 2.941,41 39.709,00
24 Пражњење контејнера 1,1 m3 по позиву (до 5 km)   914,11 73,13 987,24
25 Пражњење контејнера 1,1 m3 по позиву (од 5 – 10 km)   1.371,17 109,69 1.480,86
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26 Пражњење контејнера 1,1 m3 по позиву (од 11-15 km)   1.587,67 127,01 1.714,68
27 Пражњење контејнера 1,1 m3 по позиву (од 16-25 km)   1.828,23 146,26 1.974,49
28 Депоновање смећа за правна лица до 3,5 тона тура 343,94 27,52 371,46
29 Депоновање смећа за правна лица од 3,5 до 7 тона тура 573,23 45,86 619,09
30 Депоновање смећа за правна лица од 7 до 10 тона тура 802,53 8,03 810,56
31 Депоновање смећа за правна лица преко 10 тона тура 1.146,47 91,72 1.238,19
32 Депоновање грађевинског отпада(земља, шут и остало) m³/t 270,64 21,65 292,29
33 Депоновање кланичног отпада m3 3.095,47 247,64 3.343,11
34 Депоновање медицинског отпада m3 3.466,92 277,35 3.744,27
35 Депоновање не опасног отпада тура 4.023,25 321,86 4.345,11
36 Депоновање кућног смећа за правна лица тона 500,00 40,00 540,00

Ред.
број

НАЗИВ Јед.
мере

Осн. цена ПДВ 18% УКУПНО

  Коришћење полигона за ауто школе        
1 Месечна надокнада по школском месту        
  – за "В" категорију   6.414,83 1.154,67 7.569,50
  – за "В" и "С" категорију   8.018,54 1.443,34 9.461,88

Ред.
број

НАЗИВ врс. суда Осн. цена ПДВ 18% УКУПНО

  Давање услова за евакуацију отпадака  

1 Индивидуални стамбени или стамбено пословни објекат канта 1.253,39 225,61 1.479,00
2 Стамбени објекат колективног становања конт.1,1 3.134,75 564,25 3.699,00
3 Стамбено-пословни објекат колективног становања конт.1,1 3.656,78 658,22 4.315,00
4 Пословни простор-локал до 50 m² канта 1.776,27 319,73 2.096,00
5 Пословни простор-локал од 50-100 m² канта 2.089,83 376,17 2.466,00
6 Пословни простор-локал преко 100 m² канта 2.611,86 470,14 3.082,00
7 Посл.простор,маркети,магац.,складишта,погони и сл. конт.1,1 4.179,66 752,34 4.932,00
8 Посл.пр.,марк.,магац.,скл.,пог.и сл.(зависно од врс.дел.) контеј. 5-7m3 5.224,58 940,42 6.165,00
9 Установе ( школе,обданишта,суд и сл.) конт.1,1 2.611,86 470,14 3.082,00

10 Здравствене установе,кланице и сл. конт.1,1 4.179,66 752,34 4.932,00
11 Спортски објекти конт.1,1 3.134,75 564,25 3.699,00
12 Бензинске пумпе,гасне станице и сл. конт.1,1 3.134,75 564,25 3.699,00
  Давање сагласности на гл.арх.прој.,извед.стање обј.који се граде,дограђ.или за постој.обј-по захтеву инвеститора  
1 Индивидуални стамбени или стамбено пословни објекат канта 1.253,39 225,61 1.479,00
2 Стамбени објекат колективног становања конт.1,1 3.134,75 564,25 3.699,00
3 Стамбено-пословни објекат колективног становања конт.1,1 3.656,78 658,22 4.315,00
4 Пословни простор-локал до 50 m² канта 1.776,27 319,73 2.096,00
5 Пословни простор-локал од 50-100 m² канта 2.089,83 376,17 2.466,00
6 Пословни простор-локал преко 100 m² канта 2.611,86 470,14 3.082,00
7 Посл.простор,маркети,магац.,складишта,погони и сл. конт.1,1 4.179,66 752,34 4.932,00
8 Посл.пр.,марк.,магац.,скл.,пог.и сл.(зависно од врс.дел.) контеј. 5-7m3 5.224,58 940,42 6.165,00
9 Установе ( школе,обданишта,суд и сл.) конт.1,1 2.611,86 470,14 3.082,00

10 Здравствене установе,кланице и сл. конт.1,1 4.179,66 752,34 4.932,00
11 Спортски објекти конт.1,1 3.134,75 564,25 3.699,00
12 Бензинске пумпе,гасне станице и сл. конт.1,1 3.134,75 564,25 3.699,00

ЦЕНОВНИК
УСЛУГА ГРАДСКОГ ЈАВНОГ КУПАТИЛА У ОБРЕНОВЦУ

Ред.
број

НАЗИВ Јед.
мере

Осн. цена ПДВ 18% УКУПНО

1 Коришћење бањског купатила по 1. купању   254,24 45,76 300,00
ЦЕНОВНИК

УСЛУГА НА ДАНЕ ВАШАРА
Ред.
број

НАЗИВ Јед.
мере

Осн. цена ПДВ 18% УКУПНО

1. ЗАНАТСКИ ПРОИЗВОДИ И МЕХАНИЗАЦИЈА, место 28 m² – Зона 1        
1.1. Са резервацијом место 1.357,63 244,37 1.602,00
1.2. Без резервације место 2.168,65 390,35 2.559,00
1.3. Резервација на годишњем нивоу место 4.850,85 873,15 5.724,00
2. ЗАНАТСКИ ПРОИЗВОДИ И МЕХАНИЗАЦИЈА, место 14 m² – Зона 1        

2.1. Са резервацијом место 677,12 121,88 799,00
2.2. Без резервације место 1.083,90 195,10 1.279,00
2.3. Резервација на годишњем нивоу место 2.425,42 436,58 2.862,00
3. ПРОДАЈА НА ТЕЗГАМА, 2m² – Зона 1        

3.1. Са резервацијом место 1.299,15 233,85 1.533,00
3.2. Без резервације место 969,49 174,51 1.144,00
3.3. Резервација на годишњем нивоу место 4.850,85 873,15 5.724,00
4. ПОЉОПРИВРЕДНА МЕХАНИЗАЦИЈА, УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА, место 28 m² – Зона 2        

4.1. Са резервацијом место 1.161,86 209,14 1.371,00



20. јун 2011. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 23 – 63

4.2. Без резервације место 1.939,83 349,17 2.289,00
4.3. Резервација на годишњем нивоу место 4.850,85 873,15 5.724,00
5. ПОЉОПРИВРЕДНА МЕХАНИЗАЦИЈА, УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА, место 14 m² – Зона 2      

5.1. Са резервацијом место 581,36 104,64 686,00
5.2. Без резервације место 969,49 174,51 1.144,00
5.3. Резервација на годишњем нивоу место 2.425,42 436,58 2.862,00
6. ПОЉОПРИВРЕДНА МЕХАНИЗАЦИЈА, УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА, место 17,5 m² – Зона 3      

6.1. Са резервацијом место 823,73 148,27 972,00
6.2. Без резервације место 1.354,24 243,76 1.598,00
6.3. Резервација на годишњем нивоу место 2.910,17 523,83 3.434,00
7. РУЧНА ПОЉОПРИВРЕДНА МЕХАНИЗАЦИЈА, УРЕЂАЈИ И ОПРЕМА, место 6 m² – Зона 4        

7.1. Са резервацијом место 290,68 52,32 343,00
7.2. Без резервације место 461,86 83,14 545,00
7.3. Резервација на годишњем нивоу место 969,49 174,51 1.144,00
8. ПРОДАЈА ЖИТАРИЦА, КРЕЧА, РЕЗАНЕ ГРАЂЕ, СЕНА, ОГРЕВА, СЛАМЕ и САДНИЦА из камиона до 3 

t – Зона 1
       

8.1. Са резервацијом место 969,49 174,51 1.144,00
8.2. Без резервације место 1.738,98 313,02 2.052,00
8.3. Резервација на годишњем нивоу место 3.880,51 698,49 4.579,00
9. ПРОДАЈА ЖИТАРИЦА, КРЕЧА, РЕЗАНЕ ГРАЂЕ, СЕНА, ОГРЕВА, СЛАМЕ и САДНИЦА из камиона 

преко 3 t – Зона 1
     

9.1. Са резервацијом место 1.354,24 243,76 1.598,00
9.2. Без резервације место 2.168,65 390,35 2.559,00
9.3. Резервација на годишњем нивоу место 4.850,85 873,15 5.724,00
10. Мерење на колској ваги   191,53 34,47 226,00
11. Улазак возила без робе са паркирањем        

11.1. Путничко возило ком 76,27 13,73 90,00
11.2. Трактор, запрежно возило ком 76,27 13,73 90,00
11.3. Трактор са приколицом, камиона до 2 t ком 95,76 17,24 113,00
11.4. Камион без приколице преко 2 t ком 144,92 26,08 171,00
11.5. Камион са приколицом ком 191,53 34,47 226,00
12. Угоститељски објекти        

12.1. Угоститељски објекти са резервацијом m² 76,27 13,73 90,00
12.2. Угоститељски објекти без резервације m² 144,92 26,08 171,00
12.3. Резервација за угоститељски објекат на годишњем нивоу до 50 m² место 5.820,34 1.047,66 6.868,00
12.4. Резервација за угоститељски објекат на годишњем нивоу преко 50 m² место 9.701,70 1.746,30 11.448,00

У Обреновцу, априла 2011. годинe
Председник Управног одбора

Славица Глишић, с. р.

Председник градске општине Обреновац, 14. јуна 2011. године, по прибављеном мишљењу Већа градске општине са 
седнице одржане 14. јуна 2011. године, на основу члана 23. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, 
бр. 16/97 и 42/98), члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник 
РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05), члана 52. Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 
44/08, 4/10 и 15/10) и члана 21 става 1. Одлуке о оснивању ЈКП „Водовод и канализација” из Обреновца („Службени лист 
града Београда”, број 26/06), поступајући по захтеву ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац бр. 3350 од 11. маја 2011. 
године – за давање сагласности на Одлуку Управног одбора УО број 50-6/2011 од 4. маја 2011. године о измени Ценовника 
осталих комуналних услуга, донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД 

И КАНАЛИЗАЦИЈА” ОБРЕНОВАЦ О ИЗМЕНИ ЦЕНОВНИКА ОСТАЛИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
1. Даје се саглaсност на Одлуку Управног одбора ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац УО бр. 50-6/2011 од 

4. маја 2011. године о измени Ценовника осталих комуналних услуга. 
Одлука из претходног става саставни је део овог решења.
2. О Одлуци о измени Ценовника осталих комуналних услуга ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац обавестиће 

Градски секретаријат за привреду – Управу за цене и надлежна министарства РС.
3. Ово решење са Одлуком на коју се даје сагласност објавити у „Службеном листу града Београда”.

Председник градске општине Обреновац
VI-03 бр. 020-1/24, 14. јуна 2011. године

Председник 
Жељко Јоветић, с. р.
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Страна
Одлука о измени и допунама Одлуке о мрежи 

основних школа у Београду  – – – – – – – – – – – – –  1

Акти градских општина
ВРАЧАР

Одлука о потврђивању мандата одборнице 
Скупштине градске општине Врачар  – – – – – – – –  1

Одлука о завршном рачуну буџета градске 
општине Врачар за 2010. годину– – – – – – – – – – –  2

Одлука о ребалансу буџета градске општине 
Врачар за 2011. годину  – – – – – – – – – – – – – – – –  28

Одлука о изменама и допунама Одлуке о накна-
дама и другим примањима одборника у Скупштини 
општине Врачар и платама изабараних и именова-
них лица– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  34

ЗВЕЗДАРА
Одлука о изменама и допунама Одлуке о накна-

дама и другим примањима општинских одборника 
и платама и другим примањима изабраних, име-
нованих и постављених лица у органима градске 
општине Звездара и Општинској управи– – – – – –  34

Решење о допуни Решења о образовању Коми-
сије за решавање стамбених потреба и новчаног да-
вања у једнократном износу борцима, војним инва-
лидима и породицама палих бораца  – – – – – – – –  34

Решење о разрешењу и именовању члана Над-
зорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор 
Звездара”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  35

Страна
ГРОЦКА

Одлука о завршном рачуну буџета општине 
Гроцка за 2010. годину  – – – – – – – – – – – – – – – –  35

Решење о избору члана Општинског већа град-
ске општине Гроцка  – – – – – – – – – – – – – – – – –  49

Решење о одређивању назива улице на терито-
рији градске општине Гроцка  – – – – – – – – – – – –  49

Решење о давању сагласности на Одлуку Упра-
вног одбора ЈКСП „Гроцка” о измени Ценовника 
пијачних услуга са Одлуком и Ценовником  – – – –  50

Решење о давању сагласности на Одлуку Управ-
ног одбора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка са 
Одлуком и Ценовником  – – – – – – – – – – – – – – –  51

ЛАЗАРЕВАЦ
Одлука о оснивању Јавног предузећа за ко-

муналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац (пре-
чишћен текст)– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  55

ОБРЕНОВАЦ
Решење о давању сагласности на Одлуку Уп-

равног одбора Јавног комуналног предузећа 
„Обреновац” из Обреновца о измени и допуни 
Ценовника основних и осталих комуналних произ-
вода и услуга са Одлуком и Ценовником – – – – – –  58

Решење о давању сагласности на Одлуку Управ-
ног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод 
и канализација” Обреновац о измени Ценовника 
осталих комуналних услуга са Одлуком  – – – – – –  63

На основу члана 27. 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 23. Закона о ко-
муналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 16/97 
и 42/98), члана 25. Одлуке о оснивању ЈКП „Водовод и ка-
нализација” Обреновац („Службени лист града Београда”, 
број 26/06) и члана 26. Статута ЈКП „Водовод и канализа-
ција” Обреновац УО бр.1-1/2006 од 14. децембра 2006. год. 
Управни одбор ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац 
на 50. седници одржаној 4. маја 2011. године доноси 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ЦЕНОВНИКА ОСТАЛИХ КОМУНАЛНИХ 
УСЛУГА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ОБРЕ-

НОВАЦ
I. У Ценовнику осталих комуналних услуга ЈКП „Во-

довод и канализација” Обреновац УО број 41-2/2011 од 
24.01.2011. године („Службени лист града Београда”, бр. 
21/10, 49/10 и 3 /2011.год.) у поднаслову Ценовник осталих 
услуга мења се назив тачке 18. и гласи: 

„18.Одлазак возила – цистерне високог притиска и 
цистерне за извлачење фекалија на интервенцију – напла-
та услуге на основуудаљености објекта од ЈКП-а (у једном 
правцу)

 по km 100,00 8%  8,00   108,00.” 
II. Измењени Ценовник осталих комуналних услуга ЈКП 

„Водовод и канализација” Обреновац на основу ове Одлуке 
ће се примењивати по добијању сагласности од Оснивача, 
ГО Обреновац.

Стручне службе предузећа се овлашћују да припреме 
интерно пречишћен текст Ценовника осталих комуналних 
услуга предузећа.

III. Ову одлуку по добијању сагласности из тачке III. ове 
одлуке објавити у „Службеном листу града Београда”. 

Управни одбор
ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац

УО број 50-6/2011, 4. маја 2011. године

Председник
Драган Остојић, с. р.

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, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24. Одговорни уредник 
РАДМИЛА ЈОСИПОВИЋ. Телефони: 3244-325, 3229-678, лок. 6242, 6247. Штампа 
ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15

САДРЖАЈ


