
Скупштина града Београда на седници одржаној 7. јула 
2011. године, на основу члана 160. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
72/09) и члана 31. тачка 7. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ УЏБЕНИКА ОСНОВНИМ ШКО-

ЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
Град Београд у складу са одредбама ове одлуке обез-

беђује уџбенике основним школама чији су оснивачи Ре-
публика Србија и град Београд, а чије се седиште налази на 
територији града Београда (у даљем тексту: школе).

Уџбеници који се обезбеђују школама на основу ове од-
луке су наставна средства школа.

Уџбеници су власништво школа.
Уџбеници се дају на бесплатно коришћење ученицима 

основних школа.
Средства за финансирање уџбеника школама из ове од-

луке обезбеђују се у буџету града Београда за сваку кален-
дарску годину.

Члан 2.
Уџбеник је основно и обавезно дидактички обликовано 

наставно средство у било ком облику или медију, које се ко-
ристи у образовно-васпитном раду за стицање квалитетних 
знања, вештина, формирање вредносних ставова и развој 
интелектуалних способности ученика, чији су садржаји 
утврђени наставним планом и програмом и који је одобрен 
у складу са Законом о уџбеницима и другим наставним 
средствима.

У образовно-васпитном раду у школи користе се уџбе-
ници који су издати и одобрени у складу са Законом о уџ-
беницима и другим наставним средствима, и то према Ре-
гистру одобрених уџбеника на основу кога се једном у току 
школске године, а најкасније до 31. јануара текуће школс-
ке године објављује Каталог уџбеника одобрених за ко-
ришћење у следећој школској години.

Члан 3.
Набавка уџбеника обавиће се у складу са одредбама За-

кона о основама система образовања и васпитања, Закона 
о уџбеницима и другим наставним средствима и Закона о 
јавним набавкама.

Члан 4.
Набављају се само основни уџбеници.

Члан 5.
Школе достављају организационој јединици Градске 

управе града Београда надлежној за образовање (у даљем 
тексту: надлежна организациона јединица) податке о изаб-
раним уџбеницима и броју уџбеника који ће се набављати.

На основу података из става 1. овог члана покреће се 
поступак јавне набавке.

Члан 6.
Додатна набавка уџбеника спроводи се током септембра 

месеца наредне школске године, односно када дође до про-
мене броја ученика по разредима, и то само за ученике који 
су се накнадно уписали или променили школу до почетка 
текуће школске године, најкасније до 15. септембра текуће 
школске године.

Неће се вршити додатна набавка за ученике који мењају 
школу током текуће школске године, односно након 15. сеп-
тембра текуће школске године.

Члан 7.
Школе се у току текуће школске године на основу одо-

бреног Каталога уџбеника за основну школу за наредну 
школску годину, одлучују за одобрене уџбенике, а који ће се 
набављати за наредну школску годину.

Одлуку о избору уџбеника који ће се користити у школи 
за сваку наредну школску годину доноси наставничко веће 
на образложен предлог стручних већа за области предмета, 
односно стручних актива наставника разредне наставе.

Члан 8.
За наредну школску годину школа наручује уџбенике за 

оне ученике који су уписани у школу на дан поручивања са 
пројекцијом планираног броја ученика првог разреда.

Није допуштено наручивање уџбеника за учитеље и на-
ставнике или стварање залиха уџбеника.

Од школске 2012/2013. године сваком ученику ће се на-
бавити и дати на коришћење два комплета уџбеника од 
којих ће један комплет бити чуван у школи, а други ком-
плет ће ученику служити за учење код куће.

Члан 9.
Спискове одобрених уџбеника са бројем ученика по раз-

редима, школе достављају надлежној организационој једи-
ници, најкасније до 15. марта текуће школске године, а како 
би поступак јавне набавке, дистрибуција до школа и распо-
дела ученицима могла бити извршена благовремено до по-
четка наредне школске године.

Надлежна организациона јединица сачињава списак са 
збирним количинама за све школе најкасније до 1. априла 
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текуће школске године, а како би поступак јавне набавке, 
дистрибуција до школа и расподела ученицима могли бити 
извршени благовремено.

Члан 10.
Уџбеници су намењени за вишегодишњу употребу.
Школа је дужна да се стара о уџбеницима, односно да 

води евиденцију и да их на крају школске године складишти 
и чува, како би уџбеници могли бити коришћени у следећој 
школској години.

Члан 11.
Дистрибуција набављених уџбеника спроводиће се то-

ком августа месеца текуће школске године, а обавља је изда-
вач уџбеника до сваке појединачне школе. Директор школе 
дужан је да прими уџбенике, потпише записник о пријему 
и отпремницу које је дужан доставити надлежној организа-
ционој јединици.

Члан 12.
Ако је школа примила оштећене уџбенике или се коли-

чина по испоруци разликује од наручене, дужна је да оба-
вести надлежну организациону јединицу, као и да изврши 
рекламацију код самог издавача.

Члан 13.
Поделу коришћених, а враћених уџбеника из претходне 

школске године који ће се користити у школи за наредну 
школску годину, вршиће школа, а на основу спискова из 
члана 9. став 1. ове Одлуке.

Члан 14.
Уколико дође до оштећења, уништења или губитка уџ-

беника школа је дужна да изврши попис оштећених, униш-
тених или изгубљених уџбеника и да целокупну документа-
цију достави надлежној организационој јединици.

Члан 15.
Ученици су дужни да чувају уџбенике.
Ученици су обавезни да врате уџбенике школи.

Члан 16.
Изузетно од одредаба ове одлуке за школску 2011/12. го-

дину град Београд набавља уџбенике за четврти, пети, шес-
ти, седми и осми разред основне школе.

Члан 17.
Градоначелник града Београда донеће Правилник о 

дистрибуцији, коришћењу, чувању и враћању уџбеника 
најкасније у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове 
одлуке.

Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 6-516/11-С, 7. јула 2011. године

Председник
Александар Антић, с.р.

Скупштина града Београда, на седници одржаној 7. јула 
2011. године, на основу члана 9. став 4. Закона о финан-
сијској подршци породици са децом („Службени гласник 
РС”, бр. 16/2002 и 115/2005) и члана 31. тачка 7. Статута гра-
да Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 
6/10), донела је

ОДЛУКУ

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА 
НА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА УЧЕНИКА 

НА РЕКРЕАТИВНОЈ НАСТАВИ И ТРОШКОВА ЕКС-
КУРЗИЈЕ

Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и начин остваривања 

права на регресирање трошкова боравка ученика на рекре-
ативној настави, за ученике од првог до четвртог разреда 
основне школе, и трошкова екскурзије за ученике од петог 
до осмог разреда основне школе и за ученике четвртог раз-
реда средње школе.

Члан 2.
Право на регресирање трошкова има самохрани роди-

тељ (у даљем тексту: корисник права), под условом:
– да је његово дете ученик који похађа школу која се 

налази у Мрежи основних школа у Београду и Мрежи 
средњих школа у Републици Србији, за град Београд (у 
даљем тексту: школа),

– да је држављанин Републике Србије,
– да укупни приходи заједничког домаћинства остваре-

ни у претходна три месеца, у односу на месец у коме се под-
носи захтев, не прелази последњи познат износ просечне 
зараде остварене по запосленом у Републици Србији.

Члан 3.
Самохрани родитељ, у смислу ове одлуке је:
1. Родитељ који сам издржава дете, ако је други родитељ 

умро или је проглашен за умрлог, а дете није остварило пра-
во на породичну пензију;

2. Родитељ који сам издржава дете, уколико је други ро-
дитељ постао потпуно и трајно неспособан за привређи-
вање, а није стекао право на пензију;

3. Родитељ који сам издржава дете, за време док је други 
родитељ на издржавању казне затвора дуже од шест месеци;

4. Родитељ који је заједно са дететом уживалац породи-
чне пензије;

5. Родитељ који није засновао брачну, односно ванбрач-
ну заједницу, а дете је рођено ван брака, односно ванбрачне 
заједнице;

6. Родитељ коме је поверено дете, а који је разведен или 
је дошло до прекида ванбрачне заједнице родитеља, а није 
засновао другу брачну или ванбрачну заједницу;

7. Родитељ коме је у току бракоразводног поступка 
одређена мера издржавања детета, даном одређивања при-
времене мере;

8. Родитељ – мајка са дететом непознатог оца или непо-
тврђеног очинства.

Члан 4.
Породицу у смислу ове одлуке чине: родитељ, односно 

старатељ, хранитељ, усвојитељи и деца, као и сродници у 
правној линији, а у побочној до другог степена сродства, 
под условом да живе у заједничком домаћинству.

Заједничко домаћинство јесте заједница живљења, при-
вређивања и трошења средстава.
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Члан 5.
Приходи заједничког домаћинства који су од утицаја на 

остваривање права на регресирање трошкова у смислу ове 
одлуке, су:

1. Приходи који подлежу опорезивању према закону 
којим се уређује порез на доходак грађана:

– зараде;
– од пољопривреде и шумарства;
– од самосталне делатности;
– од ауторских права;
– од капитала;
– од издавања у закуп непокретности;
– од капиталних добитака;
– остали приходи.
Подносиоци захтева за регресирање трошкова су у обаве-

зи да поред доказа из тачке 1, доставе и уверење Пореске уп-
раве о приходима по свим основима, за последња три месеца.

2. Приходи остварени од:
– пензија и инвалиднина;
– примања по прописима о правима ратних инвалида;
– сродника који имају законску обавезу издржавања;
– отпремнина у случају престанка потребе за радом за-

послених услед технолошких, економских или организаци-
оних промена, остварених у години пре подношења захтева;

– накнада по основу социјалних програма, остварених у 
години пре подношења захтева;

– накнада за време незапослености;
– реализованих новчаних и других ликвидних средстава 

у години дана пре подношења захтева;
Незапослена лица брисана са евиденције Националне 

службе за запошљавање, као и лица која се нису никада 
пријављивала Националној служби за запошљавање, свој 
статус доказују потврдом из Фонда за пензијско и инвалид-
ско осигурање о уписаном стажу.

Члан 6.
У приходе из члана 5. ове одлуке не урачунавају се 

накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада, накнаде 
трошкова за време проведено на службеним путовањима у 
земљи и иностранству, отпремнине при одласку у пензију, 
солидарна помоћ, јубиларне награде, и помоћи у случају 
смрти члана породице.

Члан 7.
Право на регресирање трошкова боравка ученика на 

рекреативној настави, односно екскурзији, може да оствари 
једанпут у току школске године.

Члан 8.
Трошкови боравка ученика на рекреативној настави и 

екскурзији регресирају се са 25% од укупног износа трош-
кова, за свако дете корисника права.

Члан 9.
Права утврђена овом одлуком остварују се по прописи-

ма о општем управном поступку.
Члан 10.

Право за остваривање права за регресирање трошкова 
рекреативне наставе и екскурзије остварује се на основу 
поднетог захтева.

Образац захтева је саставни део ове одлуке.
Уз захтев се подноси документација којом се доказује 

испуњеност услова, а наведени су у овој одлуци.
Захтев се подноси организационој јединици Градске 

управе града Београда надлежна за послове образовања (у 
даљем тексту: надлежна организациона јединица), преко 
школе коју похађа ученик.

Члан 11.
О правима из ове одлуке у првом степену решава на-

длежна организациона јединица.

Члан 12.
По жалбама на првостепена решења о правима из ове од-

луке у другом степену решава Градско веће града Београда.

Члан 13.
Права утврђена овом одлуком, корисник права оства-

рује у школи коју дете похађа.
Организациона јединица Градске управе надлежна за 

послове финансија, на основу донетог решења из члана 11. 
ове одлуке, одобрена финансијских средстава преноси на 
рачун корисника права.

Члан 14.
Корисник права из ове одлуке који је на основу неисти-

нитих или нетачних података, или непријављивањем про-
мена које утичу на губитак или обим права остварио право, 
дужан је да накнади штету, у складу са законом.

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

вања у „Службеном листу града Београда“.

Скупштина града Београда
Број 6-517/11-С, 7. јула 2011. године

Председник
Александар Антић, с.р.

Скупштина града Београда, на седници одржаној 7. јула 
2011. године, на основу чл. 7, 28. и 30. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитња („Службени гласник РС”, број 
72/09), чл. 4. и 13. Закона о јавним службама („Службени 
гласник РС”, бр. 42/91, 71/94 и 79/05) и члану 25. став 1. тачка 
20. и члану 31. тачка 7. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДРАГАН ЛУКИЋ” 

НОВИ БЕОГРАД, У НАСЕЉУ БЕЖАНИЈСКА КОСА

Члан 1.
Оснива се Основна школа „Драган Лукић” у градској опш-

тини Нови Београд, у насељу Бежанијска коса, за обављање 
делатности у области основног образовања и васпитања.

Члан 2.
Основна школа ће пословати под називом:
Основна школа „Драган Лукић”
Седиште Основне школе „Драган Лукић” (у даљем текс-

ту: школа) је у Београду, Нови Београд, у насељу Бежанијска 
коса, улица Неде Спасојевић број 6.

Члан 3.
На оснивање, организацију и рад школе примењују се 

прописи о јавним службама, основној школи и Закон о ос-
новама система образовања и васпитања.

Члан 4.
Средства за почетак рада и обављање делатности школе 

обезбеђују се у складу са законом.
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Члан 5.
Школа остварује наставни план и програм од првог до 

осмог разреда основне школе, почев од школске 2011/2012. 
године

Наставни план и програм остварује се на српском језику.

Члан 6.
До конституисања школског одбора, образује се привре-

мени школски одбор у саставу:
1. Мира Чобановић, са адресом Веспучијева 27, Нови 

Београд, председник привременог Школског одбора
2. Тугомир Бабок, са адресом Данила Лекића Шпанца 7, 

Нови Београд
3. Петар Рацковић, са адресом Рашка Димитријевића 13, 

Нови Београд
4. Јованка Шкрбић, са адресом Марка Челебоновића 17, 

Нови Београд
5. Вељко Вукојевић, са адресом Љубинке Бобић 12, Нови 

Београд
6. Божидар Павловић, са адресом Данила Лекића Шпан-

ца 19, Нови Београд
7. Илија Новаковић, са адресом Љубинке Бобић 20/15, 

Нови Београд
8. Владета Митровић, са адресом Веспучијева 17, Нови 

Београд
9. Милева Вукелић, са адресом Нехруова 164, Нови Бе-

оград.
Члан 7.

Привремени школски одбор има следеће обавезе:
– да донесе Статут школе до 1. августа 2011. године,
– да донесе школски програм и Годишњи план рада шко-

ле за школску 2011/2012. годину,
– обављаће и друге послове из надлежности школског 

одбора утврђене законом.
Привремени школски одбор престаје са радом када се 

именује школски одбор у складу са законом о основама сис-
тема образовања и васпитања.

Члан 8.
До избора директора школе његове послове ће обављати 

и вршити његова овлашћења, вршилац дужности директо-
ра школе кога ће поставити привремени школски одбор.

Права, обавезе и одговорности директора односе се и на 
вршиоца дужности директора.

Члан 9.
Општи акти школе донеће се у року од 30 дана од дана 

доношења Статута школе.

Члан 10.
Одређени број ученика који су уписани, односно запо-

чели основно образовање у ОШ „Борислав Пекић”, Данила 
Лекића Шпанца бр. 27, ОШ „Јован Стерија Поповић”, Ул. 
Војвођанска бр. 61 и ОШ „Милан Ракић”, ул. Војвођанска 
бр. 62, а који су са пребивалиштем у насељу Бежанијска 
коса и другим оближњим насељима на подручју Школе, у 
школској 2011/2012. години наставиће, на основу писмене 
сагласности родитеља, стицање основног образовања у Ос-
новној школи „Драган Лукић” у Београду, Нови Београд у 
насељу Бежанијска коса, Улица Неде Спасојевић број 6.

Члан 11.
Наставни кадар Основне школе „Драган Лукић” биће 

запослен у складу са чланом 130. и чланом 131. Закона о 
систему образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда“.

Скупштина града Београда
Број 6-518/11-С, 7. јула 2011. године

Председник
Александар Антић, с.р.

Скупштина града Београда, на седници одржаној 7. јула 
2011. године, на основу чл. 29. и 30. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09), члана 9. Закона о предшколском васпитању и 
образoвању („Службени гласник РС”, број 18/10), чл. 4. и 
13. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 
42/91, 71/94 и 79/05), члана 31. тачка 8. Статута града Бео-
града („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10) и 
члана 4. Одлуке о мрежи дечјих вртића у Београду („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 12/06 и 42/09), донела је

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „СУР-

ЧИН” СУРЧИН

Члан 1.
Оснива се Предшколска установа „Сурчин”, Сурчин, за 

обављање делатности предшколског образовања и васпи-
тања за подручје градске општине Сурчин.

Члан 2.
Предшколска установа ће пословати под називом: 

Предшколска установа „Сурчин” Сурчин.
Седиште Предшколске установе „Сурчин” Сурчин (у 

даљем тексту: предшколска установа) је у Београду, Сур-
чин, Улица Братства и јединства бр. 2.

Члан 3.
На оснивање, организацију и рад предшколске установе 

примењују се прописи о јавним службама и прописи из об-
ласти предшколског васпитања и образовања.

Члан 4.
Средства за почетак рада и обављање делатности 

предшколске установе обезбеђују се у складу са законом.

Члан 5.
Предшколска установа ће од Предшколске установе „Др 

Сима Милошевић” Земун, која је до оснивања предшколске 
установе обављала делатност предшколског образовања и 
васпитања за подручје градске општине Сурчин, преузети 
средства и имовину у складу са обимом делатности.

Поделу имовине и средстава, као и међусобне односе, ус-
танове из става 1. овог члана уредиће посебним уговором.

За настале обавезе до оснивања предшколске установе, 
установе из става 1. овог члана одговарају солидарно.

Члан 6.
Предшколска установа ће од Предшколске установе „Др 

Сима Милошевић” Земун, преузети запослене према струч-
ним профилима у складу са обимом делатности, према ре-
публичком нормативу кадрова и према специфичности у 
пословању установе.
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Члан 7.
До конституисања управног одбора, образује се привре-

мени управни одбор, у саставу:
1. Венера Ристић, дипл. педагог,
2. Стана Ненадић, дипл. биолог,
3. Оливера Џунић, дипл. психолог,
4. Оливера Вучићевић, васпитач у ПУ „Др Сима Мило-

шевић”, Земун,
5. Јадранка Лозанчић, медицинска сестра у ПУ „Др Сима 

Милошевић”, Земун,
6. Јелена Маљковић, васпитач у ПУ „Др Сима Милоше-

вић”, Земун,
7. Слађана Јоргић, родитељ,
8. Душан Вујадиновић, родитељ,
9. Катарина Ћетојевић, родитељ.

Члан 8.
Привремени управни одбор донеће статут предшколске 

установе и друге опште акте потребне за упис у судски ре-
гистар и почетак рада предшколске установе.

Привремени управни одбор престаје са радом када се 
именује управни одбор у складу са Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања.

Члан 9.
До избора директора предшколске установе, његове по-

слове ће обављати и вршити његова овлашћења, вршилац 
дужности директора предшколске установе, кога ће поста-
вити привремени управни одбор.

Права, обавезе и одговорност директора односе се и на 
вршиоца дужности директора.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 5-519/11-С, 7. јула 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 7. јула 
2011. године, на основу члана 173. Закона о привредним 
друштвима („Службени гласник РС”, бр. 125/04 и 36/11), 
члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Служ-
бени гласник РС”, број 129/07) и члана 31. став 1. тачка 8. 
Статута града Београда („Службени лист града Београда”, 
бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ 

АКТА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „ЕЛЕКТРОИЗ-
ГРАДЊА” ДОО БЕОГРАД

Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Привредног 

друштва „Електроизградња” д.о.о. Београд („Службени 
лист града Београда”, број 2/11), члан 10. став 4. мења се и 
гласи:

„Оснивач оснива Друштво са посебним правом оба-
вљања делатности наведених у чл. 9. и 10. ове одлуке.”

Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина града Београда
Број 3-522/11-С, 7. јула 2011. године

Председник
Александар Антић, с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 7. јула 
2011. године, на основу члана 41. став 4. Закона о заштити 
природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/10), 
чл. 25. и 31. Статута града Београда („Службени лист града 
Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА „АРБО-

РЕТУМ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА”
Члан 1.

Природно добро „Арборетум Шумарског факултета” 
проглашава се заштићеним подручјем као споменик природе.

Природно добро „Арборетум Шумарског факултета” 
проглашава се заштићеним због јединствене, ботанички раз-
новрсне збирке дендрофлоре на отвореном простору и ради 
очувања и унапређења генофонда аутохтоне, алохтоне и 
егзотне дендрофлоре, као и ретких, ендемичних и реликтних 
врста, намењених научноистраживачком раду и образовању. 

Члан 2.
Природно добро „Арбуретум Шумарског факултета у 

Београду» (у даљем тексту: заштићено подручје), налази се 
на територији града Београда, градска општина Чукарица, 
катастарска парцела 10033/1 КО Чукарица.

Укупна површина заштићеног подручја износи 6 ha, 69 
ari, 62 m2, у државној својини.

Опис границе са графичким приказом заштићеног под-
ручја одштампан је уз ово решење и чини његов саставни део.

Члан 3.
Заштићено подручје сврстава се у III категорију као 

заштићено подручје локалног значаја. 
Члан 4.

Ha заштићеном подручју, установљава се режим зашти-
те II степена.

Режим заштите из става 1. овог члана спроводи се као 
активна заштита заштићеног подручја и забрањују све 
радње и активности које угрожавају или мењају његова обе-
лежја и својства, односно примарне вредности заштићеног 
подручја, а нарочито:

1) промена намене простора и вршење активности које 
нису усклађене са његовом наменом;

2) извођење инвестиционих, грађевинских и других ра-
дова у заштићеном подручју, укључујући реконструкцију 
постојећих објеката, без техничке документације која је 
одобрена у складу са законом и овим решењем;

3) извођење радова и радњи које могу угрозити вегета-
цију, а нарочито:

– сеча дрвећа и шибља, изузев сувог и болесног уз прет-
ходно прибављене услове организације за заштиту природе;

– ломљење грана, оштећивање коре, кидање лишћа и 
друге радње које могу нарушити постојеће стање дендро-
фонда или угрозити његов биолошки опстанак;

– раскопавање и уништавање кореновог система;
– увођење паса у заштићено подручје;
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4) употреба хемикалија и биоцида, осим средстава за 
заштиту и третман биља у случају обољења појединачних 
примерака;

5) одлагање или бацање комуналног, грађевинског, ам-
балажног и других врста отпада, просипање хемијских 
супстанци, отпадних вода и материја, земље и сличних ма-
теријала који могу утицати на вредности и квалитет или 
умањити естетска својства заштићеног подручја;

6) ложење ватре или организовање и обављање дру-
гих активности које могу оштетити постојеће стање или 
уништити заштићено подручје;

7) друге радње и активности које нису у складу са наме-
ном простора или по оцени организације за заштиту приро-
де могу угрозити обележја и својства заштићеног подручја.

Члан 5.
У оквиру установљеног режима заштите II степена доз-

вољава се спровођење посебних мера заштите, коришћења 
и развоја заштићеног подручја, као и интервенције у циљу 
укупног унапређења заштићеног подручја без последица по 
његове примарне вредности и то:

1) контролисан унос и коришћење флоре у циљу науч-
ноистраживачког рада; 

2) интродукција нових врста и реинтродукција заш-
тићених и угрожених врста за образовну намену, уз прет-
ходно обезбеђење услова за њихово извођење;

3) уклањање примерака који не задовољавају здравстве-
не, естетске и функционалне критеријуме (болесна, преста-
рела, деформисана, закржљала стабла), као и замена једне 
врсте другом ако је то стручно оправдано;

4) редовно извођење биолошко-техничких мера зашти-
те и неге (прихрањивање, заливање, третман против фито-
патолошких и ентомолошких обољења и сл), које су неоп-
ходне за одржавање виталности дрвећа и жбуња, a у циљу 
заштите и унапређења заштићеног подручја;

5) контрола и праћење стања и развоја популација биљ-
них врста, нарочито природних реткости;

6) извођење образовних програма и пројеката;
7) радови на санацији и ревитализацији на основу по-

себних програма и пројеката одобрених у поступку утврђе-
ном законом;

8) израда хербаријума;
9) обнова постојећег система стаза, планирање и из-

градња нових;
10) постављање осветљења, видео надзора и нове хи-

дрантске мреже;
11) успостављање система загревања постојећег стакле-

ника;
12) обезбеђивање услова и посебних мера заштите за 

различите видове презентације и ограничене доступности 
заштићеног подручја широј јавности;

13) друге мере, радови и активности одобрени у складу 
са законом и овим решењем.

Извођење инвестиционих и других радова у заштиће-
ном природном добру, односно реконструкцијa постојећих 
објеката, може се вршити на основу одобрене техничке до-
кументације израђене у складу са претходно прибављеним 
условима заштите природе и другим условима у складу са 
законом.

Услове заштите природе из става 2. овог члана утврђује 
организација за заштиту природе.

Члан 6.
Управљање заштићеним подручјем поверава се Шу-

марском факултету Универзитета у Београду, Улица Кнеза 

Вишеслава број 1 у Београду (у даљем тексту: управљач) 
који испуњава законом прописане услове у погледу струч-
не, кадровске и организационе оспособљености за оба-
вљање послова заштите, унапређења, промовисања и одр-
живог развоја заштићеног подручја.

Члан 7.
Управљач има право активне легитимације у погледу 

остваривања и спровођења установљеног режима зашти-
те, као што је право покретања кривичних, прекршајних и 
управних поступака пред судским, државним и локалним 
органима, право на накнаду од правних и физичких лица 
за коришћење заштићеног подручја и друга права утврђена 
законом и прописима донетим на основу закона.

Члан 8.
Управљач је дужан да:
1) заштићено природно добро чува и одржава у складу 

са режимом и мерама заштите прописаним законом и овим 
решењем;

2) обезбеди континуирано праћење здравственог стања 
свих биљака у заштићеном подручју и благовремено преду-
зимање неопходних мера заштите (узимање узорака оболе-
лих стабала и крошњи, третман оболелих јединки и др);

3) у случају настанка промена које заштићено природно 
добро могу уништити, оштетити или нарушити његова бит-
на својства, без одлагања обавести организацију за заштиту 
природе и надлежни инспекцијски орган;

4) заштићено природно добро обележи постављањем 
табле одговарајућег изгледа и стара се да непрекидно буде 
обележено на прописан начин (назив, основни подаци, гра-
фички приказ заштићеног природног добра) уз претходно 
прибављену сагласност организације за заштиту природе;

5) постави информативне табле са латинским и народ-
ним називима аутохтоних и алохтоних врста и изузетних 
примерака и њиховим битним карактеристикама, као и 
занимљивостима о појединим врстама или о заштићеном 
подручју у целини, а ради његове презентације, обавештења 
и образовања посетилаца; 

6) постави табле са јасно дефинисаним правилима по-
нашања посетилаца, обавезама и ограничењима у погледу 
коришћења заштићеног подручја;

7) донесе план управљања заштићеним подручјем;
8) обезбеди унутрашњи ред и организује чуварску службу;
9) обавља друге послове у складу са законом и овим ре-

шењем или поступа по захтеву организације за заштиту 
природе, односно по налогу надлежног инспектора.

Члан 9.
План управљања заштићеним подручјем доноси упра-

вљач за период од 10 година (у даљем тексту: план упра-
вљања). 

На план управљања сагласност даје организациона једи-
ница Градске управе града Београда надлежна за заштиту 
животне средине по претходно прибављеном мишљењу ор-
ганизације за заштиту природе.

План управљања садржи:
1) приказ главних природних вредности и ресурса;
2) оцену стања заштићеног подручја;
3) преглед конкретних активности, делатности и проце-

са који могу представљати фактор угрожавања заштићеног 
подручја;

4) дугорочне циљеве заштите, очувања и унапређења и 
одрживог развоја;

5) анализу и оцену услова за остваривање тих циљева;
6) приоритетне активности и мере на заштити, одржа-

вању, праћењу стања и унапређењу природних вредности;
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7) приоритетне задатке научноистраживачког и образо-
вног рада;

8) планиране активности на одрживом коришћењу при-
родних вредности, развоју и уређењу простора;

9) просторну идентификацију намене и режима ко-
ришћења земљишта;

10) активности на промоцији вредности заштићеног 
подручја;

11) студијску (истраживачку), програмску, планску и 
пројектну документацију потребну за спровођење циљева и 
активности;

12) облике сарадње и партнерства са корисницима заш-
тићеног подручја;

13) активности и мере на спровођењу плана са динами-
ком и субјектима реализације плана управљања и начин 
оцене успешности његове примене;

14) финансијска средства и друге материјалне претпо-
ставке за извршавање поверених послова у управљању заш-
тићеним подручјем и начин њиховог обезбеђења. 

О предлогу плана управљања управљач је дужан да оба-
вести јавност и да обезбеди јавни увид у предложени план у 
трајању од 30 дана.

У периоду за који је донет може се вршити ревизија пла-
на управљања ако је то потребно.

Извештај о остваривању плана управљања подноси се 
организационој јединици Градске управе града Београда 
надлежној за заштиту животне средине најкасније 60 дана 
пре истека периода за који је план донет.

Члан 10.
План управљања се разрађује и спроводи кроз годишње 

програме управљања заштићеним подручјем (у даљем текс-
ту: програм управљања) на које сагласност даје организа-
циона јединица Градске управе града Београда надлежна за 
заштиту животне средине.

Програмом управљања из става 1. овог члана одређују 
се мере и активности заштите, очувања, унапређења и ко-
ришћења заштићеног подручја, са обимом и динамиком њихо-
ве реализације и износом потребних финансијских средстава.

Извештај о реализацији програма управљања за текућу 
годину, односно програм управљања за наредну годину, уп-
рављач подноси организационој јединици Градске управе 
града Београда надлежној за послове заштите животне сре-
дине најкасније до 15. децембра текуће године. 

Члан 11.
Унутрашњи ред и чуварска служба у заштићеном под-

ручју уређују се актом који доноси управљач уз претходну 
сагласност организационе јединице Градске управе града 
Београда надлежне за заштиту животне средине.

Актом из става 1. овог члана утврђују се: 
1) начин на који ће се понашати посетиоци и корисници 

при кретању, боравку и обављању послова на заштићеном 
подручју; 

2) места, површине и објекти у којима се ограничава 
кретање или забрањује и ограничава обављање одређених 
радњи, као и трајање тих мера; 

3) врсте дивљих биљака чије је коришћење, односно 
брање и сакупљање ограничено, као и начин и услови оба-
вљања тих радњи; 

4) начин сарадње са физичким и правним лицима која 
користе или су заинтересована за коришћење заштићеног 
подручја; 

5) услови заштите под којима се могу обављати научна 
истраживања и образовне активности;

6) начин одржавања уредности и чистоће заштићеног 
подручја;

7) начин и организација чуварске службе и чувања заш-
тићеног подручја, као и кадрови, опрема и средства неоп-
ходна за његово чување и одржавање.

Правила утврђена актом из става 1. овог члана и друге 
неопходне информације о спровођењу режима заштите, уп-
рављач је дужан јавно да огласи и на погодан начин учини 
доступним посетиоцима и корисницима заштићеног под-
ручја.

Члан 12.
Средства потребна за спровођење режима заштите заш-

тићеног подручја обезбеђују се у буџету града Београда, 
из накнаде за коришћење заштићеног подручја, прихода 
остварених у обављању делатности управљања заштићеним 
подручјем, средстава обезбеђених за реализацију програма, 
планова и пројеката у области заштите природе и из других 
извора у складу са законом.

Средства обезбеђена у буџету града Београда за текућу 
годину исплаћују се управљачу у складу са обимом и дина-
миком мера и активности утврђених програмом управљања 
из члана 10. овог решења.

Члан 13.
Стручни надзор над спровођењем овог решења и аката 

донетих на основу овог решења врши организација за заш-
титу природе у складу са законом.

Члан 14.
Планирање, уређење и коришћење простора који обух-

вата заштићено подручје мора бити у складу са овим ре-
шењем и планом управљања.

Планови и програми који обухватају заштићено под-
ручје, а који су донети пре ступања на снагу овог решења, 
усагласиће се са одредбама овог решења у року од годину 
дана од дана ступања на снагу овог решења.

За све планове, програме и пројекте из ст. 1. и 2. овог 
члана прибављају се услови заштите природе од органи-
зације за заштиту природе, као и услови заштите животне 
средине од организационе јединице Градске управе града 
Београда надлежне за заштиту животне средине.

Члан 15.
План управљања из члана 10. овог решења, програм уп-

рављања за 2011. годину и правилник о унутрашњем реду 
и чуварској служби, управљач је дужан да донесе у року од 
120 дана од дана ступања на снагу овог решења.

До доношења програма управљања за 2011. годину и 
правилника о унутрашњем реду и чуварској служби из ста-
ва 1. овог члана, управљач је дужан да поступа у складу са 
обавезама утврђеним законом, спроводи режим заштите 
утврђен овим решењем, организује привремену чуварску 
службу, као и да примењује мере које одреди надлежни ин-
спекцијски орган.

Члан 16.
Управљач је дужан да заштићено подручје обележи у 

року од 30 дана од дана ступања на снагу овог решења.

Члан 17.
На предлог овог решења прибављена је сагласност Ми-

нистарства животне средине, рударства и просторног пла-
нирања, број 353-02-00064/2011-03 од 26. маја 2011. године.
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Члан 18.
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 501-515/110-С, 7. јула 2011. године

Председник
Александар Антић, с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 7. јула 
2011. године, на основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о 
јавним предузећима и обављању делатности од општег ин-
тереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05 и 123/07) и члана 31. тачка 9. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНА-
МА И ДОПУНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕД-

НОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАДВОДЕ”

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Јавног водопривредног предузећа „Београдводе”, 
коју је донео Управни одбор предузећа под бројем 4775, на 
седници одржаној 28. јуна 2011. године.

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

Скупштина града Београда
Број 110-523/11-С, 7. јула 011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 7. јула 
2011. године, на основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о 
јавним предузећима и обављању делатности од општег ин-
тереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05 и 123/07) и члана 31. тачка 9. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНА-

МА СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ИНФОСТАН”

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Статута Ја-
вног комуналног предузећа „Инфостан”, коју је донео Уп-
равни одбор предузећа под бројем 4735/1, на седници одр-
жаној 6. јула 2011. године.

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

Скупштина града Београда
Број 110-524/11-С, 7. јула 2011. године

Председник
Александар Антић,с.р.

На основу чл. 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој проце-
ни утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр.135/04, 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11 ) и члана 53. Одлуке о Градској управи града Београ-
да („Службени лист града Београда”, бр. 51//08, 61/09, 6/10, 
23/10 и 32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и 
грађевинске послове, доноси:

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: КРАЉИЦЕ 
МАРИЈЕ, ВЛАДЕТИНЕ, КНЕЗ ДАНИЛОВЕ И ИВАНКО-

ВАЧКЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

1. Не приступа се стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину Плана детаљне регулације блока између улица: 
Краљице Марије, Владетине, Кнез Данилове и Иванковачке, 
градска општина Палилула (у даљем тексту план).

2. Предузеће URBICUS д.о.о., Београд, Кларе Цеткин 
бр.4/16, приступиће изради концепта и нацрта плана из чл. 
1. овог решења, на основу Одлуке о изради Плана детаљне 
регулације блока између улица: Краљице Марије, Владетине, 
Кнез Данилове и Иванковачке, градска општина Палилула. 

3. Границом плана детаљне регулације обухваћен је блок 
између улица: Краљице Марије, Владетине, Кнез Данилове 
и Иванковачке, са везама саобраћајница и инфраструктуре 
до постојеће, односно планиране мреже,површине око 2hа. 
Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити 
приликом израде и верификације концепта, изузетно нацр-
та плана. 

4. Циљ израде плана детаљне регулације је преиспи-
тивањње потенцијала локације,планског решења и пара-
метара у циљу усклађивања са параметрима Генералног 
плана Београда 2021 („Службени лист града Београда”, бр. 
27/03, 25/05, 34/07, 63/09), дефинисање јавног интереса, 
стварање планских могућности за унапређење коришћења 
постојећих и изградњу нових садржаја, обезбеђивање капа-
цитета техничке инфраструктуре за постојећу и планирану 
изградњу.

5. У оквиру намене простора предметног плана нису 
планирани будући развојни пројекти одређени прописима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину.

6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утвр-
дио је да план не представља оквир за одобравање будућих 
развојних пројеката предвиђених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину у смислу чл. 5. 
ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града 
Београда” и представља саставни део документације плана.

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

луке о изради плана детаљне регулације блока између ули-
ца: Краљице Марије, Владетине, Кнез Данилове и Иванко-
вачке, градска општина Палилула.

За носиоца израде плана одређено је предузеће 
URBICUS д.о.о., Београд, Кларе Цеткин бр.4/16. Средства 
за израду плана обезбедиће предузеће „STG-SWISS TITAN 
GROUP” д.о.о. Београд, Мајке Јевросиме бр.47-49.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планиране намене којима нису планирани 
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будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је 
да предметни план не представља оквир за одобравање бу-
дућих развојних пројеката одређених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже 
обавези израде стратешке процене утицаја на животну сре-
дину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратеш-
кој процени утицаја на животну средину („Службени гла-
сник РС”, бр. 135/04, 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-76/11 од 26.05.2011. го-
дине, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину Секре-
таријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту 
природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Бе-
оградски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило Београд”, 
Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и 
ЈВП „Београдводе”.

ЈКП „Зеленило Београд”, Секретаријат за заштиту жи-
вотне средине и Завод за заштиту природе Србије дали су 
позитивно мишљење на Предлог решења о неприступању 
изради стратешке процене утицаја на животну средину 
предметног плана.

Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Ба-
тут”, ЈВП „Београдводе”, ЈКП „Водовод и канализација” и 
Градски завод за јавно здравље нису доставили предметна 
мишљења у законском року, те сходно одредби члана 11. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10), сматра се да не-
мају примедбе на предложену садржину решења о непри-
ступању изради стратешке процене.

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

Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-76 /11, 28. јуна 2011. године

Секретар
Милан Вуковић, с.р.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04, 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 64/10, 
24/11 ) и члана 53. Одлуке о Градској управи града Београ-
да („Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 
23/10 и 32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и 
грађевинске послове, доноси:

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: РАДОЈА 
ДАКИЋА, ЖАРКА МИЛАДИНОВИЋА И МИЛОША 

БАНДИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

1. Не приступа се стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину Плана детаљне регулације блока између улица: 
Радоја Дакића, Жарка Миладиновића и Милоша Бандића, 
градска општина Земун (у даљем тексту план).

2. Предузеће „PC ART” д.о.о. из Београда, Ул. Стра-
хињића Бана 66а, приступиће изради Концепта и Нацрта 
плана из чл. 1. овог Решења, на основу Одлуке о изради пла-
на детаљне регулације блока између Улица: Радоје Дакића, 
Жарка Миладиновић и Милоша Бандића, градска општина 
Земун („Службени лист града Београда”, број 11/11).

3. Границом плана детаљне регулације обухваћен је део 
територије градске општине Земун – блок између улица: 
Радоја Дакића (целокупна регулација улице), Жарка Ми-
ладиновића и Милоша Бандића и граница саобраћајних 
површина дефинисаних Генералним планом Београда 2021 
(„Службени лист града Београда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07 и 
63/09), површине око 3 hа. Коначна граница плана детаљне 
регулације ће се утврдити приликом израде и верификације 
канцепта, изузетно нацрта плана. 

4. Циљ израде плана детаљне регулације је дефинисање 
земљишта јавне намене, стварање планских могућности 
за изградњу нових садржаја, обезбеђивање капацитета 
техничке инфраструктуре за постојећу и планирану из-
градњу, очување и побољшање услова животне средине.

5. У оквиру намене простора предметног плана нису 
планирани будући развојни пројекти одређени прописима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину.

6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утвр-
дио је да план не представља оквир за одобравање будућих 
развојних пројеката предвиђених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину у смислу чла-
на 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града 
Београда” и представља саставни део документације плана.

Образложење
Изради предметног плана приступиће се на основу 

Одлуке о изради плана детаљне регулације блока између 
улица: Радоја Дакића, Жарка Миладиновића и Милоша 
бандића, градска општина Земун („Службени лист града 
Београда”, број 11/11).

За носиоца израде плана одређен је „PC ART” д.о.о. из 
Београда, ул. Страхињића Бана бр. 66а. Средства за израду 
Плана обезбедиће предузеће „НЕИМАР-В” д.о.о. из Београ-
да, Кнегиње Зорке 1.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планиране намене којима нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је да 
предметни План не представља оквир за одобравање бу-
дућих развојних пројеката одређених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже 
обавези израде стратешке процене утицаја на животну сре-
дину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратеш-
кој процени утицаја на животну средину („Службени гла-
сник РС”, бр. 135/04, 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-77/11 од 26. маја 2011. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину Секре-
таријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту 
природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Бе-
оградски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило Београд”, 
Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и 
ЈВП „Београдводе”.
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ЈКП „Зеленило Београд”, Секретаријат за заштиту живот-
не средине, Завод за заштиту природе Србије и ЈКП „Београд-
ски водовод и канализација”, дали су позитивно мишљење на 
Предлог решења о неприступању изради стратешке процене 
утицаја на животну средину предметног плана.

Градски завод за јавно здравље, Институт за јавно здра-
вље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”, нису 
доставили предметна мишљења у законском року, те сход-
но одредби члана 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10), сматра се да немају примедби на предложену садр-
жину решења о неприступању изради стратешке процене.

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

Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-77 /11, 28. јуна 2011. године

Секретар
Милан Вуковић, с.р.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04, 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11 ) и члана 53. Одлуке о Градској управи града Београ-
да („Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 
23/10 и 32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и 
грађевинске послове, доноси:

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-

НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ: САОБРАЋАЈ-
НИЦЕ Т6, УГРИНОВАЧКЕ И БАРАЊСКЕ УЛИЦЕ, 

ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

1. Не приступа се стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину Плана детаљне регулације за подручје између: 
саобраћајнице Т6, Угриновачке и Барањске улице, градске 
општине Земун (у даљем тексту план).

2. Центар за планирање урбаног развоја ЦЕП, из Бео-
града, Захумска 34, приступиће изради Концепта и Нацрта 
плана из члана 1. овог решења, на основу Одлуке о изради 
плана детаљне регулације за подручје између: саобраћанице 
Т6, Угриновачке и Барањске улице, градска општина Земун 
(„Службени лист града Београда”, број 11/11).

3. Границом плана детаљне регулације обухваћен је део 
територије градске општине Земун између саобраћајнице 
Т6, Угриновачке и Барањске улице, са везама саобраћајница 
и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 10,8 ha. Коначна граница плана детаљне ре-
гулације ће се утврдити приликом израде и верификације 
концепта, изузетно нацрта плана.

4. Циљ израде плана детаљне регулације је дефинисање 
земљишта јавне намене, стварање планских могућности 
за изградњу нових садржаја, обезбеђивање капацитета 
техничке инфраструктуре за постојећу и планирану из-
градњу, очување и побољшање услова животне средине.

5. У оквиру намене простора предметног плана нису 
планирани будући развојни пројекти одређени прописима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину.

6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утвр-
дио је да план не представља оквир за одобравање будућих 
развојних пројеката предвиђених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину у смислу чла-
на 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града 
Београда” и представља саставни део документације плана.

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

луке о изради плана детаљне регулације за подручје између: 
саобраћајнице Т6, Угриновачке и Барањске улице, град-
ска општина Земун („Службени лист града Београда”, број 
11/11).

За носиоца израде плана одређен је Центар за плани-
рање урбаног развоја – ЦИП из Београда. Средства за изра-
ду плана обезбедиће предузеће „Beomontex”, д.о.о. из Зему-
на, Главна бр. 38.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планиране намене којима нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је 
да предметни план не представља оквир за одобравање бу-
дућих развојних пројеката одређених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже 
обавези израде стратешке процене утицаја на животну сре-
дину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратеш-
кој процени утицаја на животну средину („Службени гла-
сник РС”, бр. 135/04, 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник Републике Ср-
бије”, бр. 135/04, 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-78/11 од 
2. јуна 2011. године, Секретаријат за урбанизам и грађе-
винске послове доставио је на мишљење Предлог решења о 
неприступању стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за 
заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, 
ЈКП „Зеленило Београд”, Секретаријату за заштиту животне 
средине Заводу за заштиту природе Србије и Институту за 
јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”.

Секретаријат за заштиту животне средине, ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило Београд” 
и Завод за заштиту природе Србије, дали су позитивно 
мишљење на Предлог решења о неприступању изради стра-
тешке процене утицаја на животну средину предметног 
плана.

Институт за јавно здравље, „Др Милан Јовановић Ба-
тут”, ЈВП „Београдводе” и Градски завод за јавно здравље 
нису доставили предметна мишљења у законском року, 
те сходно одредби члана 11. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04, 58/10), сматра се да немају примедбе на предложену 
садржину решења о неприступању изради стратешке про-
цене.

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

Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-78 /11, 27. јуна 2011. године

Секретар
Милан Вуковић, с.р.
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На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04, 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10) и 
члана 53. Одлуке о Градској управи града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10 и 
32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове, доноси:

РЕШЕЊЕ

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕ-
НЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И 
ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СА-
ОБРАЋАЈНИ ПОТЕЗ УНУТРАШЊИ МАГИСТРАЛ-
НИ ПОЛУПРСТЕН(УМП) ОД САОБРАЋАЈНИЦЕ Т-6 
ДО ПАНЧЕВАЧКОГ МОСТА, ДЕОНИЦА ОД УЛ. ТО-
ШИН БУНАР ДО ЧВОРА „АУТОКОМАНДА”, ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД, ЧУКАРИЦА И САВСКИ 

ВЕНАЦ

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Измена и допуна Плана детаљне регу-
лације за саобраћајни потез унутрашњи магистрални по-
лупрстен (УМП) од саобраћајнице Т-6 до Панчевачког мо-
ста, деоница од ул. Тошин бунар до чвора „Аутокоманда”, 
градске општине Нови Београд, Чукарица и Савски венац 
(у даљем тексту: план).

2. Предузеће ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Пал-
мотићева бр. 30, приступиће изради Концепта и Нацрта 
плана из чл. 1. овог решења, на основу Одлуке о изради 
измена и допуна плана детаљне регулације за саобраћајни 
потез унутрашњи магистрални полупрстен (УМП) од са-
обраћајнице Т-6 до Панчевачког моста – деоница од Ули-
це Тошин бунар до чвора „Аутокоманда”, градске општине 
Нови Београд, Чукарица и Савски венац („Службени лист 
града Београда”, бр. 7/10, 11/11), који је дужан да нацрт пла-
на изради у року од осам месеци од дана ступања на снагу 
одлуке.

3. Границом плана обухваћен је део територије градских 
општина Нови Београд, Чукарица и Савски венац, који је 
Генералним планом Београда 2021. Планиран за коридор 
магистралне саобраћајнице Унутрашњи магистрални по-
лупрстен (УМП)-деоница од Улице Тошин бунар до Ау-
токоманде са новим мостом преко Саве. Коначна граница 
измене и допуне плана ће се утврдити приликом израде и 
верификације концепта, изузетно нацрта плана.

4. Циљ измена и допуна плана је стварање планског ос-
нова за унапредђење појединих планско-техничких решења 
трасе саобраћајнице УМП и изградњу потребних инфра-
структурних водова и објеката у коридору УМП-а која су 
дефинисана важећим планом детаљне регулације.

5. У оквиру намене простора предметног плана нису 
планирани будући развојни пројекти одређени прописима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину.

6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утвр-
дио је да план не представља оквир за одобравање будућих 
развојних пројеката предвиђених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину у смислу чла-
на 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града 
Београда” и представља саставни део документације плана.

О б р а з л оже њ е

Изради предметног Плана приступиће се на основу Од-
луке о изради измена и допуна плана детаљне регулације 
за саобраћајни потез унутрашњи магистрални полупрстен 
(УМП) од саобраћајнице Т-6 до Панчевачког моста – де-
оница од Улице Тошин бунар до чвора „Аутокоманда”, 
градске општине Нови Београд, Чукарица и Савски венац 
(„Службени лист града Београда”, бр. 7/10, 11/11).

За носиоца израде плана одређен је ЈУП „Урбанистички 
завод Београда”, Палмотићева бр. 30. Средства за израду 
плана обезбедиће град Београд преко Дирекције за грађе-
винско земљиште и изградњу Београда, ЈП , Београд, Њего-
шева бр.84.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планиране намене којима нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је 
да предметни план не представља оквир за одобравање бу-
дућих развојних пројеката одређених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже 
обавези израде стратешке процене утицаја на животну сре-
дину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратеш-
кој процени утицаја на животну средину („Службени гла-
сник РС”, бр. 135/04, 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-74/11 од 9. јуна 2011. го-
дине, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину Секре-
таријату за заштиту животне средине, Заводу за зашти-
ту природе Србије, градском заводу за јавно здравље, ЈКП 
Београдском водоводу и канализацији, ЈКП „Зеленило Бе-
оград”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић 
Батут” и ЈВП „Београдводе”.

Секретаријат за заштиту животне средине и Завод за 
заштиту природе Србије, дали су позитивно мишљење на 
Предлог решења о неприступању изради стратешке проце-
не утицаја на животну средину предметног плана.

Градски завод за јавно здравље, ЈКП „Београдски водо-
вод и канализација”, ЈКП „Зеленило Београд”, Интитут за 
јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београд-
воде”, нису доставили предметна мишљења у законском 
року, те сходно одредби члана 11. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гланик РС”, 
бр.135/04, 88/10), сматра се да немају примедбе на предло-
жену садржину решења о неприступању изради стратешке 
процене.

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

Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-74/11, дана 4. јула 2011. године

Секретар
Милан Вуковић, с. р.
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На основу чл. 9.став 1. и 2. Закона о стратешкој проце-
ни утицаја на животну средину („Службени гласник РС” 
бр. 135/04, 88/10), а у вези члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10) и 
члана 53. Одлуке о Градској управи града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10 и 
32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕ-

РАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ОБЈЕКТE ТЕ „КОЛУБАРА” У 
ВЕЛИКИМ ЦРЉЕНИМА, ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗА-

РЕВАЦ

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана генералне регулације за објекте ТЕ 
„Колубара” у Великим Црљенима, градска општина Лазаре-
вац (у даљем тексту: план).

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

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

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

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

индикатора, 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

за смањење негативних утицаја на животну средину, 
– смернице за израде стратешких процена на нижим 

хијерархијским нивоима и процене утицаја пројеката на 
животну средину,

– програм праћења стања животне средине у току спро-
вођења плана (мониторинг),

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

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

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

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

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

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

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину Плана генералне регулације за објекте ТЕ „Колубара” 
у Великим Црљенима, градска општина Лазаревац, део је 
документације која се прилаже уз План.

5. Израда извештаја о стратешкој процени поверава се 
Југословенском институту за урбанизам и становање – ЈУ-
ГИНУС, Београд, Андрићев венац бр.2,која ће дефинисати 
методологију и састав стручног тима за израду извештаја о 
стратешкој процени.

Носилац израде извештаја о стратешкој процени, дужан 
је да исти уради у року од девет месеци од дана ступања на 
снагу Одлуке о изради Плана генералне регулације за објек-
те ТЕ „Колубара” у Великим Црљенима, градска општина 
Лазаревац („Службени лист града Београда”, број 11/11).

Средства за израду извештаја о стратешкој процени 
утицаја на животну срдину Плана генералне регулације, 
обезбедиће ЈП „Електропривреда Србије”, Привредно 
друштво ТЕ „Никола Тесла” д.о.о. из Обреновца, огранак 
друштва ТЕ „Колубара”, Велики Црљени.

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

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изло-
жен на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт пла-
на, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10) и члана 53. Закона о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10).

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

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

луке о изради Плана генералне регулације за објекте ТЕ 
„Колубара” у Великим Црљенима, градска општина Лазаре-
вац („Службени лист града Београда”, број 11/11).

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04, 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог решења, имајући у 
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су 
планирани будући развојни пројекти одређени прoписи-
ма којима се уређује процена утицаја на животну средину, 
утврдио је да предметни план представља оквир за одобра-
вање будућих развојних пројеката и подлеже обавези стра-
тешке процене утицаја на животну средину, у смислу чл. 5. 
став 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

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

Извештај о стратешкој процени утицаја плана генералне 
регулације за објекте ТЕ „Колубара” у Великим Црљенима, 
градска општина Лазаревац, садржаће елементе из члана 
12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04), 
уз дописе IX-03 бр. 350.14-75/11 од 9. јула 2011. године, 
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Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио 
је на мишљење Предлог решења о приступању изради стра-
тешке процене утицаја на животну средину Плана генерал-
не регулације за објекте ТЕ „Колубара” у Великим Црљени-
ма, градска општина Лазаревац, Секретаријату за заштиту 
животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, Град-
ском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и 
канализација”, ЈКП „Зеленилу Београд”, Институту за јавно 
здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”.

Секретаријат за заштиту животне средине, у свом акту 
бр. 501.3-92/11-V-04 од 15.јуна 2011. год. и ЈКП „Зеленило 
Београд”, у свом акту бр. 51/419 од 16. јуна 2011. године дали 
су позитивно мишљење на Предлог решења о приступању 
изради стратешке процене утицаја на животну средину 
предметног плана.

Градски завод за јавно здравље, ЈВП „Београдводе”, Ин-
ститут за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, ЈКП 

„Београдски водовод и канализација” и Завод за заштиту 
природе Србије, нису доставили предметно мишљење у за-
конском року, те сходно одредби члана 11. Закона о стра-
тешкој процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС”, бр. 135/04, 88/10), сматра се да немају примед-
бе на предложену садржину решења о приступању изради 
стратешке процене. 

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

Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03-350.14-75/2011, 4. јула 2011. године

Секретар
Милан Вуковић, с. р.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ

Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 30. јуна 2011. године, на основу чл. 27. и 120. Статута 
градске општине Вождовац-пречишћен текст („Службени 
лист града Београда”, број 36/10) донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ПРАВОБ-

РАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

Члан 1.

У Одлуци о Јавном правобранилаштву општине Вождо-
вац („Службени лист града Београда”, бр. 23/01, 32/05 и 
19/06) мења се наслов и гласи: „Одлука о Јавном правобра-
нилаштву градске општине Вождовац”.

Члан 2.

У тексту Одлуке о Јавном правобранилаштву општине 
Вождовац („Службени лист града Београда”, бр. 23/01, 32/05 
и 19/06) испред речи „општина” додаје се реч „градска” у 
одговарајућем падежу.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана о дана објављи-
вања у „Службеном листу града Београда”.

Члан 4.

Овлашћује се Комисија за организацију и нормативна 
акта Скупштине да утврди и преда на објављивање пре-
чишћен текст Одлуке о Јавном правобранилаштву општине 
Вождовац. 

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-23/2011, 30. јуна 2011. године

Председник
Милан Рајковић, с.р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 30. јуна 2011. године, на основу члана 27. Статута 
градске општине Вождовац – пречишћен текст („Службени 
лист града Београда”, број 36/10) и чл. 2. и 3. Одлуке о обра-
зовању и утврђивању подручја месних заједница на терито-
рији општине Вождовац, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ СА-
ВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА „БАЊИЦА”, „ГОРЊИ 
ВОЖДОВАЦ”, ЧИНОВНИЧКА КОЛОНИЈА, „ДОЊИ 
ВОЖДОВАЦ”, „АУТОКОМАНДА”, „ТЕШИЋА КУПАТИ-
ЛО”, „ПАШИНО БРДО”, „ВИНОГРАДИ”, „ШУМИЦЕ”, 
„ДУШАНОВАЦ”, „МИЛОРАД МЕДАКОВИЋ”, „СИВА 
СТЕНА”, „БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ”, „МИТРОВО БРДО”, „КУ-
МОДРАЖ”, „КУМОДРАЖ I”, „КУМОДРАЖ II”, „ЈАЈИН-

ЦИ”, „РАКОВИЦА”, „РИПАЊ” И „МЕДАКОВИЋ III”
1. Мења се Решење о разрешењу и избору Савета мес-

них заједница „Бањица”, „Горњи Вождовац”, „Чиновничка 
колонија”, „Доњи Вождовац”, „Аутокоманда”, „Тешића ку-
патило”, „Пашино брдо”, „Виногради”, „Шумице”, „Душано-
вац”, „Милорад Медаковић”, „Сива стена”, „Браће Јерковић”, 
„Митрово брдо”, „Кумодраж”, „Кумодраж I”, „Кумодраж II”, 
„Јајинци”, „Раковица”, „Рипањ” и „Медаковић III”, („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 4/10, 11/10, 31/10, 36/10, 50/10 
и 14/11) у ставу 3. и то:

17. Месна заједница „Кумодраж II”
– Уместо председника Савета: Димитрија Вујиновића, 

који се разрешава дужности на лични захтев за председни-
ка Савета бира се: Радомир Радисављевић,

– Уместо члана Савета: Мирјане Вукас, која се разреша-
ва дужности за члана Савета бира се: Исидор Милетић ,

19. Месна заједница „Раковица”
– Уместо чланова Савета: Чедомира Станојевића и Ми-

ломира Ђурђевића који се разрешавају дужности за члано-
ве Савета бирају се: Горан Вујић и Зоран Кукољ

2. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-24/2011, 30. јуна 2011. године

Председник
Милан Рајковић, с.р.
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ЧУКАРИЦА

На основу чл. 32. и 47. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09 и 73/10) и члана 24. Ста-
тута градске општине Чукарица („Службени лист града Бе-
ограда”, број 44/08), Скупштина Градске општине Чукарица, 
на 23. седници одржаној 29. јуна 2011. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2011. ГОДИНУ

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

годину VIII–04 број: 06–76/2010 – 30. децембар 2010. године 
(у даљем тексту: одлука) у Општем делу Члан 1. мења се и 
гласи:

Приходи и примања, расходи и издаци буџета ГО Чука-
рица за 2011. годину састоје се од:

I. Укупни приходи и примања: 703.818.292,77
а) Буџетска средства, динара 495.883.000,00

б)  Приходи по основу рефундације
расхода накнада, динара 5.850.000,00

в)  Наменски трансфери од осталих
нивоа власти, динара 6.457.000,00

г)  Сопствени приходи и примања
од продаје нефинансијске
имовине, динара 60.152.000,00

д) Пренета средства, динара 135.476.292,77
II.  Укупни расходи и издаци за

набавку нефинансијске имовине 703.818.292,77
а)  Расходи из буџетских средстава,

динара 632.916.072,79
б) Расходи из осталих извора, динара  70.902.219,98
III. Буџетски суфицит/дефицит

Члан 2.

У ставу 1. члана 2. одлуке износ 9.500.000,00 замењује се 
износом 10.000.000,00.

Члан 3.
Мења се члан 3. одлуке и гласи:
Укупни приходи и примања утврђени су, по врсти и изворима, у следећим износима:
1. Укупни приходи и примања

екон.
Клас. Опис Буџетски приходи

(извори 01,03,07,13)
Сопствени приходи 

(извори 04,13) Укупни приходи

1. 2. 3. 4. 5.(3.+4.)
311/321 ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ЗА КЛАСИЧНУ ПОТРОШЊУ 72,632,411.00 9,035,219.98 81,667,630.98 
ПРИХОДИ ЗА КЛАСИЧНУ ПОТРОШЊУ 429,773,900.00 55,751,634.02 485,525,534.02 
711 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ОД ГРАЂАНА (01) – – – 

713 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
(01) 214,352,000.00 – 214,352,000.00 

714
ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ – ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛ. ТАКСЕ НА ПОЈЕ-
ДИН. УСЛ. И УПОТРЕБУ ДОБАРА
(01)

56,767,000.00 – 56,767,000.00 

716 ДРУГИ ПОРЕЗИ – КОМУНАЛНА ТАКСА 
НА ФИРМУ (01) 65,691,000.00 – 65,691,000.00 

733 НЕНАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ ЗА КЛАСИЧНУ ПОТРОШЊУ (01) 41,276,900.00 – 41,276,900.00 
733 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ГРАДА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА (07) 6,457,000.00 – 6,457,000.00 
741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ – КАМАТЕ (01) 4,021,000.00 – 4,021,000.00 

741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ – НАКНАДЕ 
ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА (01) 12,542,000.00 – 12,542,000.00 

742 ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА – ДЕО КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ПДВ (01) 10,717,000.00 – 10,717,000.00 
742 ОПШТИНСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ (01) 2,500,000.00 – 2,500,000.00 

742 ПРИХОДИ КОЈЕ СВОЈОМ ДЕЛАТНОШЋУ ОСТВАРЕ ОРГАНИ И КОРИСНИ-
ЦИ БУЏЕТА (01 И 04) 9,000,000.00 53,751,634.02 62,751,634.02 

743 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА
ИМОВИНСКА КОРИСТ (01) 450,000.00 – 450,000.00 

744 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД 
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (01) – – – 

745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂ. ПРИХ. (01) 150,000.00 – 150,000.00 

770 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (03 И 04) 5,850,000.00 2,000,000.00 7,850,000.00 

         
ПРИХОДИ ЗА НАМЕНСКУ ПОТРОШЊУ –
КАПИТАЛНИ БУЏЕТ 130,509,761.79 6.115,365.98 136,625,127.77

         
321 ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 52,093,661.79 1,715,000.00 53,808,661.79

733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ ИЗДВОЈЕНИ ЗА ФИНАНСИ-
РАЊЕ КАПИТАЛ. БУЏЕТА 48,169,100.00 – 48,169,100.00 

742 ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 
(ДЕО БЕЗ ПДВ–А) 30,247,000.00 4,400,365.98 34,647,365.98 

  УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 632,916,072.79 70,902,219.98 703,818,292.77 
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Расходи и издаци по основним наменама утврђени су у следећим износима:
1. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
ек.
Кл. Назив Расходи и издаци из 

буџетских средстава
Расходи и издаци из 
сопствених извора

Укупни расходи и
издаци

1. 2. 3. 4. 5.(3.+4.)
I КЛАСИЧНА ПОТРОШЊА 502,406,311.00 64,786,854.00 567,193,165.00 
411 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ 202,220,000.00 32,660,000.00 234,880,000.00 
412 СОЦ. ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 35,750,800.00 6,278,000.00 42,028,800.00 
413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 7,694,226.00 50,000.00 7,744,226.00 
414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 10,750,000.00 1,470,000.00 12,220,000.00 
415 НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА 8,590,000.00 311,000.00 8,901,000.00 
416 НАГРАДЕ И ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 2,625,000.00 6,446,627.00 9,071,627.00 
417 ОДБОРНИЧКИ ДОДАТАК 2,500,000.00 – 2,500,000.00 
421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 40,379,000.00 4,654,503.00 45,033,503.00 
422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 54,565,000.00 170,000.00 54,735,000.00 
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 43,037,110.00 4,157,000.00 47,194,110.00 
424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 26,095,270.00 4,350,000.00 30,445,270.00 
426 МАТЕРИЈАЛ 20,651,185.00 1,343,724.00 21,994,909.00 
441 ОТПЛАТА ДОМ. КАМАТА 30,000.00 – 30,000.00 
444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВ. – 51,000.00 51,000.00 

465 ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, 
ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 3,500,000.00 – 3,500,000.00 

472 НАКНАДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 4,315,720.00  – 4,315,720.00 

481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 4,537,000.00 – 4,537,000.00 

482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И 
КАЗНЕ 9,500,000.00 2,845,000.00 12,345,000.00 

482 ПДВ НА ПРИХОДЕ ОД ЗАКУПА 14,866,000.00 – 14,866,000.00 

483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО 
РЕШЕЊУ СУДОВА 300,000.00 – 300,000.00 

499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 10,500,000.00 – 10,500,000.00 
       

II НАМЕНСКА ПОТРОШЊА – КАПИТАЛНИ БУЏЕТ 130,509,761.79 6,115,365.98 136,625,127.77 
425 Текуће поправке и одржавање 17,964,059.00 3,372,365.98 21,336,424.98 
463 Трансфери осталим нивоима власти 24,000,000.00 – 24,000,000.00 
465 Остали капитални трансфери 3,000,000.00 – 3,000,000.00
511 Зграде и објекти 72,165,702.79 375,000.00 72,540,702.79 
512 Машине и опрема 7,580,000.00 2,368,000.00 9,948,000.00 
541 Земљиште 5,800,000.00 – 5,800,000.00 
  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (I+II) 632,916,072.79 70,902,219.98 703,818,292.77 

Исказани приходи и примања, расходи и издаци за 2011. годину су у равнотежи.

Члан 4.
Мења се члан 4. Посебног дела Одлуке и гласи:
Укупна средства утврђена у износу од 703,818,292.77 динара обухватају средства на подрачуну извршења буџета и сред-

ства на подрачунима за посебне намене и сопствене приходе директног и индиректних корисника који се воде у оквиру 
Консолидованог рачуна трезора ГО Чукарица.

Средства из става 2. овог члана распоређују се по корисницима и изворима у следећим износима:
Јед. 
Бр.

корисник

Раз
део

фун
кција

Бр
пози

Ек.
Клас НАЗИВ Буџетски

 расходи

Расходи и издаци
из сопствених

извора

Укупни
расходи 
и издаци

1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9.(7. + 8.)
4196 I 130     УПРАВА ГО ЧУКАРИЦА ОПШТЕ УСЛУГЕ      
КЛАСИЧНА ПОТРОШЊА  436,224,300.00  5,256,627.00  441,480,927.00 

1 411 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ 
ЗАПОСЛЕНИХ  189,700,000.00  

 –  189,700,000.00 

2 412 СОЦ. ДОПРИН. НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА  33,956,800.00  

 –  33,956,800.00 

3 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ  7,300,000.00  –  7,300,000.00 
4 414 СОЦ. ДАВАЊА ЗАПОСЛ.  9,900,000.00  –  9,900,000.00 
5 415 НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА  7,700,000.00  –  7,700,000.00 
6 416 НАГРАДЕ И ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХ.  2,200,000.00  5,226,627.00  7,426,627.00 
7 417 ОДБОРНИЧКИ ДОДАТАК  2,500,000.00  –  2,500,000.00 
8 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ  26,830,000.00  30,000.00  26,860,000.00 
9 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА  54,420,000.00  –  54,420,000.00 
10 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ  37,237,110.00  –  37,237,110.00 

11 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 
УСЛУГЕ  22,225,270.00  –  22,225,270.00 

12 426 МАТЕРИЈАЛ  18,262,400.00  –  18,262,400.00 
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Јед. 
Бр.

корисник

Раз
део

фун
кција

Бр
пози

Ек.
Клас НАЗИВ Буџетски

 расходи

Расходи и издаци
из сопствених

извора

Укупни
расходи 
и издаци

1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9.(7. + 8.)

13 465 ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ, 
ДОТАЦ. И ТРАНСФЕРИ  3,500,000.00  

 – 
 
 3,500,000.00 

14 472 НАКНАДА ЗА СОЦ. ЗАШ.  4,315,720.00  –  4,315,720.00 

15 481 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАД. 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА  4,537,000.00  –  

 4,537,000.00 
Црвени крст Чукарице  2,120,000.00  –  2,120,000.00 
Друшт.за цереб. парализу  370,000.00  –  370,000.00 
Удружења бораца Чукарице  372,000.00  –  372,000.00 

Дневни центар и клуб за старије Чукарице  175,000.00  –  
175,000.00 

Остале дотације непрофит. организ.  1,500,000.00  –  
1,500,000.00

16 482 ПОРЕЗИ, ОБАВ. ТАКСЕ  340,000.00  –  340,000.00 
17 482 ПДВ НА ПРИХОДЕ ОД ЗАКУПА – ДЕО ОУ  500,000.00  –  500,000.00 

Јед. 
Бр.
корисник

Раз
део

фун
кција

Бр
пози

Ек.
Клас Н А З И В Буџетски

 расходи

Расходи и издаци
из сопствених
извора

Укупни
расходи 
и издаци

1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9.(7. + 8.)
18 483 НОВ. КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА  300,000.00  –  300,000.00 
19 499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ  10,500,000.00  –  10,500,000.00 

стална резерве  500,000.00  –  500,000.00 
текућа резерва  10,000,000.00  –  10,000,000.00 

НАМЕНСКА ПОТРОШЊА – КАПИТАЛНИ БУЏЕТ 105,575,059.00 – 105,575,059.00
20 425 Текуће поправке и одржавање  13,244,059.00  –  13,244,059.00 
21 463 Трансфери осталим нивоима власти  24,000,000.00  –  24,000,000.00 
79.

22

465

511

Остали капитални трансфери

Зграде и објекти

3,000,000.00

60,261,000.00 

– 
 
 – 

3,000,000.00

 60,261,000.00 
23 512 Машине и опрема  5,070,000.00  –  5,070,000.00 

       

01
03
04
07
13

Извори финансирања функције 130:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи
Трансферна средства
Пренета средства

 
 406.724.000,00
 5.000.000,00 0,00
6.107.000,00
123.968.359,00 

 
0,00 
0,00 
 3.830.000,00
0,00
1.426.627,00 

 
406.724.000,00
 5.000.000,00
 3.830.000,00
6.107.000,00
125.394.986,00 

         
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  541,799,359.00  

 5,256,627.00 
 
547,055,986.00 

4197
4217  

160

   

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА 
ДРУГОМ МЕСТУ

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ      
КЛАСИЧНА ПОТРОШЊА  6,550,000.00  3,026,503.00  9,576,503.00 

24 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ  6,000,000.00  2,866,503.00  8,866,503.00 
25 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА  20,000.00  10,000.00  30,000.00 
26 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 230,000.00  50,000.00  280,000.00 
27 426 МАТЕРИЈАЛ  300,000.00  100,000.00  400,000.00 

НАМЕНСКА ПОТРОШЊА – КАПИТАЛНИ БУЏЕТ  895,000.00  300,000.00  1.195,000.00 
28 425 Текуће одржавање  795,000.00  200,000.00  995,000.00 
29 511 Зграде и грађевин. Обј.  –  –  – 
30 512 Машине и опрема  100,000.00  100,000.00  200,000.00 

       

01
04
13

Извори финансирања функције 160:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Пренета средства

 
7.445.000,00
 0,00
0,00

 
 0,00 2.300.000,00
1.026.503,00

 
 7.445.000,00
 2.300.000,00
1.026.503,00

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ФУНКЦИЈУ 160–МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  7,445,000.00  3,326,503.00  10,771,503.00 
Јед. 
Бр.
корисник

Раз
део

фун
кција

Бр
пози

Ек.
Клас Н А З И В Буџетски

 расходи

Расходи и издаци
из сопствених
извора

Укупни
расходи 
и издаци

1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9.(7. + 8.)

4218   820    
УСЛУГЕ КУЛТУРЕ
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА      

                 
КЛАСИЧНА ПОТРОШЊА  19,238,000.00  7,017,000.00  26,255,000.00 

31 411 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛ.  6,890,000.00  2,760,000.00  9,650,000.00 
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Јед. 
Бр.

корисник

Раз
део

фун
кција

Бр
пози

Ек.
Клас НАЗИВ Буџетски

 расходи

Расходи и издаци
из сопствених

извора

Укупни
расходи 
и издаци

1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9.(7. + 8.)

32 412 СОЦ. ДОПР. НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА  1,234,000.00  495,000.00  1,729,000.00 

33 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ  250,000.00  –  250,000.00 
34 414 СОЦ. ДАВАЊА ЗАПОСЛ.  100,000.00  120,000.00  220,000.00 
35 415 НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА  190,000.00  –  190,000.00 
36 416 НАГРАДЕ И ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХ.  185,000.00  500,000.00  685,000.00 
37 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ  4,494,000.00  502,000.00  4,996,000.00 
38 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА  35,000.00  –  35,000.00 
39 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ  1,695,000.00  165,000.00  1,860,000.00 
40 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ  3,520,000.00  2,300,000.00  5,820,000.00 
41 426 МАТЕРИЈАЛ  495,000.00  130,000.00  625,000.00 
42 441 ОТПЛАТА ДОМ. КАМАТА  30,000.00  –  30,000.00 
43 482 ПОРЕЗИ, КАЗНЕ И ТАКСЕ  120,000.00  45,000.00  165,000.00 

НАМЕНСКА ПОТРОШЊА – КАПИТАЛНИ БУЏЕТ  6,130,000.00  1,945,000.00  8,075,000.00 
44 425 текуће поправке и одржавање  430,000.00  230,000.00  660,000.00 
45 511 зграде и објекти  4,040,000.00  –  4,040,000.00 

46 512 машине и опрема  1,660,000.00  
1,715,000.00  3,375,000.00 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ–КЦ ЧУКАРИЦА  25,368,000.00  8,962,000.00  34,330,000.00 
   
                 
4219         ГАЛЕРИЈА 73      
КЛАСИЧНА ПОТРОШЊА  7,473,011.00  113,724.00  7,586,735.00 

47 411 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛ.  3,130,000.00  –  3,130,000.00 

48 412 СОЦ. ДОПР. НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА  560,000.00  –  560,000.00 

49 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ  144,226.00  –  144,226.00 
50 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАП.  600,000.00  –  600,000.00 
51 416 НАГРАДЕ И ОСТ. РАСХ.  240,000.00  –  240,000.00 
52 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ  600,000.00  –  600,000.00 
53 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА  90,000.00  50,000.00  140,000.00 
54 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ  1,525,000.00  –  1,525,000.00 

Јед. 
Бр.
корисник

Раз
део

фун
кција

Бр
пози

Ек.
Клас Н А З И В Буџетски

 расходи

Расходи и издаци
из сопствених
извора

Укупни
расходи 
и издаци

1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9.(7. + 8.)

55 426 МАТЕРИЈАЛ
 
543,785.00 

 
63,724.00 

 
 607,509.00 

56 482 ПОРЕЗИ, КАЗНЕ И ТАКСЕ
 
40,000.00 

 
– 

 
40,000.00 

НАМЕНСКА ПОТРОШЊА – КАПИТАЛНИ БУЏЕТ  700,000.00  –  700,000.00 

57 425 текуће поправке и одржавање
 
 250,000.00 

 
 – 

 
 250,000.00 

58 511 зграде и објекти
 
 – 

 
 – 

 
 – 

59 512 машине и опрема  450,000.00  
 – 

 
450,000.00 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
„ГАЛЕРИЈА 73”  8,173,011.00  113,724.00  8,286,735.00 

       

01
03
04
07
13

Извори финансирања функције 820:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа
Пренета средства

 

32.473.000,00
700.000,00
 0,00
350.000,00
18.011,00

 
 

 0,00
0,00
 7.022.000,00
0,00
2.053.724,00 

 
 

 32.473.000,00
700.000,00
 7.022.000,00
350.000,00
2.071.735,00

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА ФУНКЦИЈУ 820–КУЛТУРНЕ УСТАНОВЕ  33,541,011.00  9,075,724.00  42,616,735.00 

9792  

620

   

РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ

ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 
ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА“      

ОПШТА ПОТРОШЊА – УКУПНО  32,921,000.00  49,373,000.00  82,294,000.00 

60 411 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛ.  2,500,000.00  29,900,000.00  32,400,000.00 

61 412 СОЦ. ДОПР. НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА  –  5,783,000.00  5,783,000.00 

62 413 НАКНАДЕ У НАТУРИ  –  50,000.00  50,000.00 
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Јед. 
Бр.

корисник

Раз
део

фун
кција

Бр
пози

Ек.
Клас НАЗИВ Буџетски

 расходи

Расходи и издаци
из сопствених

извора

Укупни
расходи 
и издаци

1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9.(7. + 8.)
63 414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛ.  150,000.00  1,350,000.00  1,500,000.00 
64 415 НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА  700,000.00  311,000.00  1,011,000.00 
65 416 НАГРАДЕ И ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХ.  –  720,000.00  720,000.00 
66 421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ  2,455,000.00  1,256,000.00  3,711,000.00 
67 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА  –  110,000.00  110,000.00 
68 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ  2,350,000.00  3,942,000.00  6,292,000.00 
69 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ  350,000.00  2,050,000.00  2,400,000.00 
70 426 МАТЕРИЈАЛ  1,050,000.00  1,050,000.00  2,100,000.00 
71 444 ПРАТЕЋИ ТРОШ. ЗАДУЖИВ.  –  51,000.00  51,000.00 
72 482 ПОРЕЗИ, ТАКСЕ И КАЗНЕ  9,000,000.00  2,800,000.00  11,800,000.00 
73 482 ПДВ НА ПРИХОДЕ ОД ЗАКУПА  14,366,000.00  –  14,366,000.00 
74 483 НОВ. КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА  –  –  – 

Јед. 
Бр.
корисник

Раз
део

фун
кција

Бр
пози

Ек.
Клас Н А З И В Буџетски

 расходи

Расходи и издаци
из сопствених
извора

Укупни
расходи 
и издаци

1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9.(7. + 8.)

НАМЕНСКА ПОТРОШЊА – КАПИТАЛНИ БУЏЕТ  17,209,702.79  
3,870,365.98 

 
 21,080,068.77 

75 425 текуће поправке и одржавање  3,245,000.00  2,942,365.98  6,187,365.98 
76 511 зграде и објекти  7,864,702.79  375,000.00  8,239,702.79 
77 512 машине и опрема  300,000.00  553,000.00  853,000.00 
78 541 земљиште 5,800,000.00 / 5,800,000.00

       

01
03
04
13

Извори финансирања функције 620:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Сопствени приходи
Пренета средства

 
 49.241.000,00
 150.000,00
 0,00
739.702,79

 
 0,00 
 0,00
 47.000.000,00
6.243.365,98 

 
 
 49.241.000,00
 150.000,00
 47.000.000,00
6.983.068,77 

УКУПНИ РАСХ.И ИЗДАЦИ 
ЗА ФУНКЦИЈУ 620 – ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТ.
ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

 50,130,702.79  
53,243,365.98 

 
103,374,068.77 

        УКУПАН КЛАСИЧАН ОКВИР  502,406,311.00  64,786,854.00  567,193,165.00 
        УКУПАН НАМЕНСКИ ОКВИР  130,509,761.79  6,115,365.98  136,625,127.77 
        УКУПНО СВИ КОРИСНИЦИ  632,916,072.79  70,902,219.98  703,818,292.77 

Члан 5.
Члан 8. одлуке мења се и гласи:
Буџетски приходи за наменску потрошњу и капитални 

буџет састоје се из средстава одобрених из буџета града 
за капитални буџет (32.300.000,00), прихода од издавања 
у закуп пословног простора (нето закуп – 30.247.000,00), 
дела прихода класичне потрошње издвојених из трансфер-
них средстава за додатно финансирање капиталног буџета 
(15.869.100,00) и дела пренетих средстава (52.093.661,79), и 
укупно износе 130.509.761,79 динара. 

Приходи из става 1. овог члана распоређују се за по-
криће расхода за текуће одржавање објеката и опреме и из-
датака за нефинансијску имовину у следећим износима:

– за финансирање текућег одржавања објеката и опреме 
корисника буџета ГО Чукарица, економска класификација 
425, функционална класификација 130, 160 и 820, динара 
4.626.100,00;

– за финансирање радова на уређењу улаза у зграде и 
стаза на територији општине, економска класификација 
425, функционална класификација 130, динара 5.000.000,00;

– за финансирање санације и репарације аутобускох 
стајалишта на територији општине, економска класифи-
кација 425, функционална класификација 130, динара 
1.500.000,00;

– за финансирање текућег одржавања пословних прос-
тора, објеката месних заједница и изградњу опсега на ло-
калним гробљима, економска класификација 425, функцио-
нална класификација 620, динара 3.245.000,00;

– за финансирање текућег одржавања основних школа, 
економска класификација 463, функциоанална класифика-
ција 130, динара 24.000.000,00;

– за финансирање капиталног трансфера Скупштинама 
станара по основу учешћа ГО Чукарица у заједничкој адап-
тацији и санацији улаза у стамбене зграде, економска кла-
сификација 465, функционална класификација 130, динара 
3.000.000,00;

– за финансирање капиталног одржавања паркинга, еко-
номска класификација 511, функционална класификација 
130, динара 12.500.000,00;

– за финансирање санације и адаптације дела зграде 
Културног центра Чукарица, економска класификација 511, 
функционална класификација 820, динара 4.040.000,00;

– за финансирање капиталног уређења стаза и платоа на 
локалним гробљима, економска класификација 511, функ-
ционална класификација 620, динара 3.000.000,00;

– за финансирање израде пројектне документације, еко-
номска класификација 511, функционална класификација 
620, динара 2.500.000,00;

– за финансирање капиталног одржавања пословног 
простора, економска класификација 511, функционална 
класификација 620, динара 1.625.000,00;

– за финансирање набавке опреме корисника буџета, 
економска класификација 512, функционална класифика-
ција 130, 160, 620 и 820, динара 7.580.000,00;

– за финансирање преузетих а неизмирених обавеза из 
пренетих буџетских средстава по основу капиталног буџе-
та из 2010. године, економске класификације 425, 511 и 512, 
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функционална класификација 130, у укупном износу од 
52.093.661,79 динара;

– за финансирање набавке земљишта за проширење ло-
калних гробаља, економска класификација 541, функцио-
нална класификација 620, динара 5.800.000,00;

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”, а примењиваће 
се од 1. јануара 2011. године.

Скупштина општине Чукарица
VIII–04 број 06– 37/2011, 29. јуна 2011. године

Председник
Нада Зоњић, с. р.

Скупштина градске општине Чукарица на 23. седници 
одржаној 29. јуна 2011. године, на основу члана 12. Закона 
о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05 и 123/07) и члана 24. тачка 16. Статута градске 
општине Чукарица („Службени лист града Београда”, бр. 
44/08 и 15/2010), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБО-
РА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 

ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА-ј.п.”

1. Разрешава се: Чедо Ђукић, председник УО.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина општине Чукарица
VIII-04 број 06-37/2011, 29. јуна 2011. године

Председник
Нада Зоњић, с. р.

Скупштина градске општине Чукарица на 23. седници 
одржаној 29. јуна 2011. године, на основу члана 12. Закона 
о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05 и 123/07) и члана 24. тачка 16. Статута градске 
општине Чукарица („Службени лист града Београда”, бр. 
44/08 и 15/2010), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОД-

БОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 
ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА-ЈП”

1. Именује се: Владимир Влајић, за председника УО.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина општине Чукарица
VIII-04 број 06-37/2011, 29. јуна 2011. године

Председник 
Нада Зоњић, с. р.

ЛАЗАРЕВАЦ

Комисија за доделу јавних признања Скупштине град-
ске општине Лазаревац, на основу члана 13. став 1. Одлуке 
о наградама градске општине Лазаревац – пречишћен текст 
(„Службени лист града Београда”, број 35/2009), на седници 
одржаној 24. јуна 2011. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАГРАДА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕ-

ВАЦ
I. За изузетне резултате остварене у области саобраћаја, 

за најуспешније резултате и остварења ученика и студената 
и за изузетан допринос у области противпожарне заштите, 
додељују се следеће награде градске општине Лазаревац:

1. Видовданска награда градске општине Лазаревац:
Саобраћајном предузећу „Ластра” д.о.о Лазаревац
2. Награда градске општине Лазаревац за стваралаштво 

младих:
– Марији Спасић из Лазаревца, студенту Медицинског 

факултета у Београду
– Драгославу Ђорђевићу из Лазаревца, ученику Музич-

ке школе „Марко Тајчевић“ Лазаревац
– Марку Мићићу из Степојевца, ученику Гиманазије у Ла-

заревцу и члану плесног клуба „РМП Колубара” Лазаревац,
3. Награда градске општине Лазаревац у области проти-

впожарне заштите:
Саши Манасијевићу из Лазаревца, командиру Ватрогас-

но-спасилачког вода у Ватрогасно спасилачкој јединици Ла-
заревац

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

Скупштина градске општине Лазаревац
Комисија за доделу јавних признања

III-06 број 06-100/2011, 24. јуна 2011. године
Председник 

Миодраг Алексић, с. р.

ОБРЕНОВАЦ

Председник градске општине Обреновац 24. јуна 2011. го-
дине, на основу члана 52. Статута градске општине Обрено-
вац („Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10), 
члана 22. став 2. Одлуке о организовању ЈКП „Обреновац” 
из Обреновца („Службени лист града Београда”, број 26/06), 
члана 22. став 2. Одлуке о оснивању ЈКП „Tопловод” Обре-
новац („Службени лист града Београда”, број 26/06) и члана 
21. став 2. Одлуке о оснивању ЈКП „Водовод и канализације” 
Обреновац („Службени лист града Београда”, број 26/06), по 
прибављеном мишљењу Већа градске општине Обреновац 
на седници одржаној 24. јуна 2011. године, донео је 

ЗА КЉУЧА К
 О ИЗМЕНИ ЗАКЉУЧКА О УВОЂЕЊУ ИНТЕРВЕНТНЕ 
МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ НАЈУГРОЖЕНИЈИХ ГРАЂАНА У 

ОПШТИНИ ОБРЕНОВАЦ
I. У Закључку о увођењу интервентне мере за заштиту 

најугроженијих грађана у општини Обреновац – у даљем 
тексту: Закључак („Службени лист града Београда”, број 
17/11 – пречишћен текст), у тачци 2. речи: „до 30. јуна 2011. 
године” замењују се речима: „до 31. децембра 2011. године.”

II. Овај закључак објавити у „Службеном листу града 
Београда”.

Председник градске општине Обреновац
VI-03 број 020-1/ 28, 24. јуна 2011. године 

Председник
Жељко Јоветић, с. р.
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Страна
Одлука о обезбеђивању уџбеника основним 

школама на територији града Београда – – – – – – –  1
Одлука о условима и начину остваривања пра-

ва на регресирање трошкова боравка ученика на 
рекреативној настави и трошкова екскурзије  – – –  2

Одлука о оснивању Основне школе „Драган Лу-
кић” Нови Београд, у насељу Бежанијска коса – – –  3

Одлука о оснивању Предшколске установе 
„Сурчин”, Сурчин– – – – – – – – – – – – – – – – – – –  4

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког 
акта Привредног друштва „Електроизградња” д.о.о. 
Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  5

Решење о проглашењу заштићеног подручја 
„Арборетум Шумарског факултета”  – – – – – – – –  5

Решење о давању сагласности на Одлуку о из-
менама и допунама Статута Јавног водопривредног 
предузећа „Београдводе”– – – – – – – – – – – – – – –  8

Решење о давању сагласности на Одлуку о из-
менама Статута Јавног комуналног предузећа „Ин-
фостан”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  8

Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације блока између улица: Краљице Марије, 
Владетине, Кнез Данилове и Иванковачке, градска 
општина Палилула  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  8

Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину Плана детаљ-
не регулације блока између улица: Радоја Дакића, 
Жарка Миладиновића и Милоша Бандића, градска 
општина Земун  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  9

Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину Плана детаљне ре-
гулације за подручје између: саобраћајнице Т6, Угри-
новачке и Барањске улице, градска општина Земун  10

Решење о неприступању Изради стратешке про-
цене утицаја на животну измена и допуна Плана де-
таљне регуалације за саобраћајни потез унутрашњи 
магистрални полупрстен (УМП) од саобраћајнице 
Т-6 до Панчевачког моста, деоница од ул. Тошин 
бунар до чвора „Аутокоманда”, градске општине 
Нови Београд, Чукарица и Савски венац – – – – – –  11

Страна
Решење о приступању изради стратешке проце-

не утицаја на животну Плана генералне регулације 
за објекте ТЕ „Колубара” у Великим Црљенима, 
градска општина Лазаревац  – – – – – – – – – – – – –  12

Акти градских општина

ВОЖДОВАЦ
Одлука о измени и допуни Одлуке о Јавном пра-

вобранилаштву општине Вождовац  – – – – – – – –  13
Решење о измени Решења о разрешењу и избору 

савета месних заједница Бањица, Горњи Вождовац, 
Чиновничка колонија, Доњи Вождовац, Аутоко-
манда, Тешића купатило, Пашино брдо, Виногради, 
Шумице, Душановац, Милорад Медаковић, Сива 
стена, Браће Јерковић, Митрово брдо, Кумодраж, 
Кумодраж I, Кумодраж II, Јајинци, Раковица, Рипањ 
и Медаковић III – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  13

ЧУКАРИЦА
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету 

градске општине Чукарица за 2011. годину  – – – –  14
Решење о разрешењу председника Управног од-

бора Јавног предузећа „Пословни простор општине 
Чукарица – јп”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  19

Решење о именовању председника Управног од-
бора Јавног предузећа „Пословни простор општине 
Чукарица – ј.п.”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  19

ЛАЗАРЕВАЦ
Одлука о додели награда градске општине Лаза-

ревац– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  20

ОБРЕНОВАЦ
Закључак о измени Закључка о увођењу Интер-

вентне мере за заштиту најугроженијих грађана у 
општини Обреновац  – – – – – – – – – – – – – – – – –  20

САДРЖАЈ

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
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