
ВРАЧАР

Скупштина градске општине Врачар je на седници одржа-
ној 14. септембра 2011. године, на основу члана 46. став 1. тачка 
1. и став 4. Закона о локалним изборима („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 34/10 – Одлука Уставног суда и 54/11 / и члана 
15. став 1. тачка 17. Статута градске општине Врачар („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 45/08, 17/10 и 44/10), донела 

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИ-

КА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

1. Утврђује се  престанак мандата одборника Скупшти-
не градске општине Врачар

– др Александра Драшковића  и
– Младена Новакова
са изборне листе Врачар „За европску Србију – Борис 

Тадић”, пре истека времена на које су изабрани због подне-
тих оставки.

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

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-50/2011-VIII/1, 14. септембра 2011. године

Председница 
др Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар je на седници одр-
жаној 14. септембра 2011. године, на основу члана 15. Стату-
та градске општине Врачар („Службени лист града Београда”, 
бр. 45/08, 17/10 и 44/10/ и члана 22. у вези члана 18. Послов-
ника Скупштине градске општине Врачар („Службени лист 
града Београда”, број 15/11 – пречишћен текст) донела

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИ-
КА ПРЕДСЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИ-

НЕ ВРАЧАР

1. Утврђује се  престанак функције заменику председнице 
Скупштине градске општине Врачар др Александру Драшко-
вићу, даном подношења оставке 7. септембром 2011. године. 

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

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-50/2011-VIII/2, 14. септембра 2011. године

Председница 
др Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар је на седници одржа-
ној 14. септембра 2011. године, на основу члана 15. Статута 
градске општине Врачар („Службени лист града Београда” бр. 
45/08, 17/10 и 44/10/ и члана 43. став 4. у вези члана 40. Посло-
вника Скупштине градске општине Врачар („Службени лист 
града Београда”, број 15/11 – пречишћен текст) донела

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА 

ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

1. Утврђује се престанак функције члана Већа градске 
општине Врачар Јовану Армићу, даном подношења оставке 
8. септембром 2011. године.

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

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-50/2011-VIII/3, 14. септембра 2011. године

Председница 
др Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар је на седници одр-
жаној 14. септембра 2011. године,  на основу члана 56. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10 – Одлука Уставног суда и 54/11), и чл. 5. и 8. Послов-
ника Скупштине градске општине Врачар („Службени лист 
града Београда”, брoj 15/11 – пречишћен текст) донела

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

1. Потврђује се мандат одборницима Скупштине град-
ске општине Врачар изабраним на изборима одржаним 11. 
маја 2008. године

– Јовану Армићу и
– Горану Вишњићу
са изборне листе „Врачар за европску Србију – Борис 

Тадић”.
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2. Мандат одборницима траје до престанка мандата 
одборника овог сазива Скупштине градске општине Врачар.

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

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-50/2011-VIII/4, 14. септембра 2011. године

Председница 
др Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар је, на седници одр-
жаној 14. септембра 2011. године, на основу члана 30. став 
1. члана 43. став 1. и члана 63. став 1. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10 и 101/10), 
члана 20. став 1. тачка 3) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 15. став 1. 
тачка 2. Статута градске општине Врачар („Службени лист 
града Београда”, бр. 45/08, 17/10 и 44/10) донела

ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ  БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР 

ЗА 2011. ГОДИНУ

Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине Врачар за 2011. го-

дину („Службени лист града Београда”, бр. 49/10 и 23/11), у 
даљем тексту: одлука), у члану 1. став 1. број „418.290.000,00” 
замењује се бројем „440.630.000,00” и у члану 1. став 2. број 
„15.420.470,00” замењује се бројем „16.320.470,00”.

Члан 2.
Члан 2. одлуке мења си и гласи:
„Приходи и примања из члана 1. став 1. ове одлуке састоје 

се од прихода и примања утврђених Одлуком o изменама и до-
пунама одлуке о обиму средстава за вршење послова Града и 
градских општина и утврђивању прихода и примања који при-
падају граду, односно градским општинама у 2011. години.”

Члан 3.
Члан 3. одлуке мења се и гласи:
„Планирана средства за потрошњу градске општине 

Врачар за 2011. годину према Одлуци о изменама и допу-
нама одлуке о обиму средстава за вршење послова града и 
градских општина и утврђивању прихода и примања који 
припадају граду, односно градским општинама у 2011. го-
дини, предвиђена су за следеће намене:

– 371.387.000,00 динара – Обим средстава за општу пот-
рошњу;

– 69.243.000,00 динара – Обим средстава за наменску 
потрошњу.

440.630.000,00 динара

Члан 4.
Члан 24. одлуке мења се и гласи:
„Приходи и примања по врстама и расходи и издаци по 

основним наменама утврђују се у следећим износима:

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА БУЏЕТА И ЊИ-
ХОВ РАСПОРЕД ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР–ДЕЦЕМБАР 2011. 

ГОДИНЕ
Приходи

Извор 
фин.

Економска 
клас. ВРСТА ПРИХОДА ПЛАН I-ХII 2011.

1. 2. 3. 4.
01 711 Порез на зараде 78.135.000,00 
01 713 Порез на имовину 113.281.000,00 
01 714,716,741 Локалне комуналне таксе 56.959.000,00 

1. 2. 3. 4.
01 733 Текући трансфери од других нивоа власти 30.118.000,00 
01 741 Камате 28.000.000,00 
01 742 Општинске административне таксе 3.565.000,00 

01 742
Приходи које својом делатношћу остварују 
општински органи 100.000,00 

01 742 ПДВ на закуп који је наплаћен кроз закупнину 42.480.000,00 
01 743 Приходи од новчаних казни 559.000,00 
01 743 Приходи од мандатних казни 336.000,00 
01 745 Остали приходи у корист нивоа општина 17.854.000,00 
    I Укупно текући приходи 371.387.000,00 

01 742 Приходи од давања у закуп објеката 69.243.000,00 
    II Укупно наменски приходи 69.243.000,00 

   
III Укупни текући приходи буџета са намен-
ским приходима (I+II) 440.630.000,00 

15 321
Пренети неутрошени наменски трансфери од 
Града и Републике из 2010. и ранијих година 22.395.565,63 

15 321

Пренета неутрошена средства текућих транс-
фера од физичких и правних лица (донације) 
из 2010. и ранијих година 1.114.426,47 

13 321
Пренета неутрошена средства распоређеног 
суфицита из 2009. и ранијих година 13.821.777,37 

13 321 Пренета средства суфицита из 2010. године 17.578.428,41 

13 321
Пренета неутрошена средства распоређеног 
закупа из 2010. и ранијих година 68.634.180,85 

13 321
Пренета неутрошена средства више остваре-
ног закупа из 2009. године 38.179.700,36 

    IV Укупно пренета средства 161.724.079,09 
    Текући приходи и пренета средства (III+IV) 602.354.079,09 

   
V  Додатни приходи – рефундације и други 
приходи и примања 16.320.470,00 

    УКУПНИ ПРИХОДИ (III+IV+V) 618.674.549,09 

Издаци

Е.К. Опис

Укупан обим 
средстава из 

буџета у 2011. 
години

Издаци из до-
датних прихода 
органа у 2011. 

години 

УКУПНО 2011.

1 2 3 4 5(3+4)
41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 222.912.047,51 195.000,00 223.107.047,51 

411 Плате и додаци запослених 172.569.185,12   172.569.185,12 

412
Социјални доприноси на терет 
послодавца 30.890.227,27   30.890.227,27 

413 Накнаде у натури 6.829.600,00 20.000,00 6.849.600,00 
414 Социјална давања запосленима 3.890.000,00 100.000,00 3.990.000,00 
415 Накнаде за запослене 4.168.440,00 60.000,00 4.228.440,00 

416
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 4.564.595,12 15.000,00 4.579.595,12 

42
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И 
РОБА 247.263.927,39 15.475.470,00 262.739.397,39 

421 Стални трошкови 25.356.707,66 14.680.470,00 40.037.177,66 
422 Трошкови путовања 686.500,00 90.000,00 776.500,00 
423 Услуге по уговору 29.888.152,58 505.000,00 30.393.152,58 
424 Специјализоване услуге 5.407.551,43   5.407.551,43 

425
Текуће поправке и одржавање 
(услуге и материјал) 180.163.937,99 40.000,00 180.203.937,99 

426 Материјал 5.761.077,73 160.000,00 5.921.077,73 

46
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 
НИВОИМА ВЛАСТИ 12.973.168,34   12.973.168,34 

463
Трансфери осталим нивоима 
власти 11.173.168,34   11.173.168,34 

465
Остале текуће дотације и 
трансфери 1.800.000,00   1.800.000,00 

47
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 
ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 18.348.000,00   18.348.000,00 

472
Накнаде из буџета за децу и 
породицу 800.000,00   800.000,00 

472
Накнаде из буџета у случају 
смрти 260.000,00   260.000,00 

472
Накнаде из буџета за обра-
зовање 48.000,00   48.000,00 

472 Накнаде из буџета 17.240.000,00   17.240.000,00 
48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 52.823.906,38 650.000,00 53.473.906,38 

481
Дотације невладиним органи-
зацијама 2.915.616,38   2.915.616,38 

481 Дотације политичким странкама 418.290,00   418.290,00 

482
Порези, обавезне таксе и казне 
и ПДВ 48.690.000,00 650.000,00 49.340.000,00 

483
Новчане казне и пенали по 
решењу судова и судских тела 800.000,00   800.000,00 

49 РЕЗЕРВЕ 12.482.958,88   12.482.958,88 
499 Стална резерва 3.509.460,28   3.509.460,28 
499 Текућа резерва 8.973.498,60   8.973.498,60 
51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 35.550.070,59   35.550.070,59 

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

  УКУПНО 602.354.079,09 16.320.470,00 618.674.549,09 
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Члан 5.
Члан 28. одлуке мења се и гласи:
„Приходи и примања и расходи и издаци буџета градске општине Врачар из члана 24. ове одлуке распоређују се на сле-

деће кориснике и то:

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

I-XII 2011.
године 

Издаци из
додатних

прихода органа 
I-XII 2011. 

године

Укупни
расходи I-XII
2011. године

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

ОПШТИНЕ, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ФУНКЦИ-
ОНЕРИ      

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

      1 01 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 60.126.698,82   60.126.698,82 
      2 01 412 Социјални доприноси на терет послодавца 10.762.679,09   10.762.679,09 
      3 01 413 Накнаде у натури 1.100.000,00   1.100.000,00 
      4 01 414 Социјална давања запосленима 300.000,00   300.000,00 
      5 01 415 Накнаде трошкова за запослене 864.000,00   864.000,00 
      6 01 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.450.000,00   1.450.000,00 
      7 01 422 Трошкови путовања 300.000,00   300.000,00 
      8 01 423 Услуге по уговору (Ова апропријација намењена 

је за: прославу општинске славе, протокол, реп-
резентацију и друге услуге по уговору) 1.500.000,00   1.500.000,00 

      9 01 426 Материјал 700.000,00   700.000,00 
            Извори финансирања за функцију 110:      
        01   Приходи из буџета 77.103.377,91   77.103.377,91 
        04   Сопствени приходи     0,00 
            Укупно за функцију 110: 77.103.377,91   77.103.377,91 
            Извори финансирања за Раздео 1:     0,00 
        01   Приходи из буџета 77.103.377,91   77.103.377,91 
        04   Сопствени приходи     0,00 
            УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1: 77.103.377,91   77.103.377,91 
2 1         ОПШТИНСКА УПРАВА      
    410       Општи економски и комерцијални послови по 

питању рада и остали послови      
      10 01 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 97.033.956,30   97.033.956,30 
      11 01 412 Социјални доприноси на терет послодавца 17.369.078,18   17.369.078,18 
      12 01 413 Накнаде у натури 5.200.000,00   5.200.000,00 
      13 01 414 Социјална давања запосленима 1.000.000,00   1.000.000,00 
      14 01 415 Накнаде трошкова за запослене 2.700.000,00   2.700.000,00 
      14-1 01 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 500.000,00   500.000,00 
      15 01 421 Стални трошкови 21.200.000,00   21.200.000,00 
      15-1 04 421 Стални трошкови   1.600.470,00 1.600.470,00 
      16 15 421 Стални трошкови – пренета преостала средства 

донације „Паркинг сервиса” 19.207,66   19.207,66 
      17 01 422 Трошкови путовања 300.000,00   300.000,00 
      18 01 423 Услуге по уговору 13.200.250,00   13.200.250,00 
      18-1 13 423 Услуге по уговору које нису предвиђене буџетом 

– Службени лист града Београда – за објављи-
вање одлука Скупштине и органа Градске општи-
не Врачар за 2010. годину 350.250,00   350.250,00 

      19 01 424 Специјализоване услуге 50.000,00   50.000,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8+9)
      20 13 425 Текуће поправке и одржавање – распоређени 

суфицит из 2008. и ранијих година 4.707.294,54   4.707.294,54 
      21 13 425 Tекуће поправке и одржавање – распоређени 

приход од закупа из 2009. године 14.447.656,12   14.447.656,12 
      22 13 425 Текуће поправке и одржавање – распоређени 

приход од више оствареног закупа из 2009. 
године 920.626,34   920.626,34 

      23 13 425 Tекуће поправке и одржавање – распоређени 
приход од закупа из 2010. године 554.852,25   554.852,25 

      24 15 425 Текуће поправке и одржавање – пренета преос-
тала средства донације „Паркинг сервиса” 1.731,00   1.731,00 

      25 01 426 Материјал 4.000.000,00   4.000.000,00 
      26 15 426 Материјал – пренета преостала средства дона-

ције „Паркинг сервиса” 462.808,65   462.808,65 
      27 01 482 Порези, обавезне таксе и казне 200.000,00   200.000,00 
      28 13 511 Зграде и грађевински објекти – распоређени 

приход од закупа из 2009. године 8.624.300,07   8.624.300,07 
      29 15 512 Машине и опрема – пренета средства донације 

„Паркинг сервиса” 46.251,04   46.251,04 
      30 13 512 Машине и опрема – распоређени приход од заку-

па из 2009. године 6.098.869,46   6.098.869,46 
      31 01 512 Машине и опрема – приход од закупа из 2011. 

године за унапређење образовања на Врачару 16.000.000,00   16.000.000,00 
            Извори финансирања за функцију 410:      
        01   Приходи из буџета 178.753.284,48   178.753.284,48 
        04   Сопствени приходи   1.600.470,00 1.600.470,00 
        13   Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 35.703.848,78   35.703.848,78 
        15   Неутрошена средства донација из претходних 

година 529.998,35   529.998,35 
            Укупно за функцију 410: 214.987.131,61 1.600.470,00 216.587.601,61 
    411       Општи економски и комерцијални послови      
      32 15 422 Трошкови путовања – Матичари – текући намен-

ски трансфер од града у 2010. години 20.000,00   20.000,00 
      33 01 423 Услуге по уговору 1.040.000,00   1.040.000,00 
      34 15 423 Услуге по уговору – Канцеларија за младе – 

текући наменски трансфер од републике у 2010. 
години за спровођење Пројекта за имплемента-
цију Локалног акционог плана за младе 10.141,08   10.141,08 

      35 15 423 Услуге по уговору – Канцеларија за младе – те-
кући наменски трансфер од града у 2010. години 
за спровођење Пројекта „Сликам шта ми смета, 
ради лепшег Врачара и света” 393.500,27   393.500,27 

      36 15 423 Услуге по уговору – Канцеларија за младе – те-
кући наменски трансфер од града у 2010. години 
за спровођење Пројекта „Знање за будућност” 324.698,00   324.698,00 

      37 15 423 Услуге по уговору – Матичари – текући намен-
ски трансфер од града у 2010. години 47.100,00   47.100,00 

      38 15 423 Услуге по уговору – текући добровољни транс-
фер (донација) у 2010. години за младе лидере са 
Врачара 200.000,00   200.000,00 

      39 13 423 Услуге по уговору за израду пројеката фонта-
на на Врачару – распоређени суфицит из 2006. 
године 720.820,00   720.820,00 

      40 15 423 Услуге по уговору – пренети трансфер од града 
за реализацију пројекта „еШКОЛА” 1.573.873,32   1.573.873,32 

      41 15 423 Услуге по уговору – пренети трансфер од репу-
блике за еколошку заштиту 3.814,22   3.814,22 
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      42 13 423 Услуге по уговору – спровођење акције „За 

чистији Врачар” – распоређени суфицит из 2008. 
године 199.052,50   199.052,50 

      43 13 423 Услуге по уговору –- привремени заступници за 
лица непознатог пребивалишта односно бора-
вишта – распоређени суфицит из 2008. године 37.000,00   37.000,00 

      43-1 13 423 Услуге по уговору за спровођење акције „Грађа-
ни предлажу” – распоређени суфицит из 2010. 
године 1.250.000,00   1.250.000,00 

      44 15 424 Специјализоване услуге за уклањање бесправно 
подигнутих објеката и комунално уређење – пре-
нета наменска средства трансфера од града 1.129.308,43   1.129.308,43 

      45 15 424 Специјализоване услуге за уклањање бесправно 
подигнутих објеката и комунално уређење – 
пренета наменска средства трансфера од града 
из 2009. године 1.976.780,00   1.976.780,00 

      46 15 424 Специјализоване услуге за уклањање бесправно по-
дигнутих објеката и комунално уређење – наменска 
средства трансфера од града у 2010. години 1.900.000,00   1.900.000,00 

      47 13 424 Специјализоване услуге за уклањање бесправно 
подигнутих објеката и комунално уређење – рас-
поређени суфицит из 2008. године 351.463,00   351.463,00 

      48 01 425 Текуће поправке и одржавање – распоређени 
приход од закупа из 2011. године 3.485.000,00   3.485.000,00 

      48-1 13 425 Текуће поправке и одржавање – распоређени 
суфицит из 2010. године 12.718.178,41   12.718.178,41 

      48-2 01 425 Текуће поправке и одржавање 8.062.752,49   8.062.752,49 
      49 13 425 Текуће поправке и одржавање школа и школских 

објеката на Врачару – распоређени приход од 
закупа из 2009. године 6.988.028,60   6.988.028,60 

      50 13 425 Текуће поправке и одржавање – распоређени 
приход од закупа из 2009. године за уређење и 
улепшавање улица и тргова на Врачару 506.107,90   506.107,90 

      51 13 425 Текуће поправке и одржавање – распоређени 
приход од закупа из 2009. године за уређење 
зелених површина и паркова 338.119,61   338.119,61 

      52 13 425 Текуће поправке и одржавање – распоређени при-
ход од закупа из 2010. године за уређење паркова 0,00   0,00 

      53 13 425 Текуће поправке и одржавање – распоређени 
приход од закупа из 2010. године за уређење 
зелених површина и урбаних џепова на Врачару 0,00   0,00 

      54 13 425 Текуће поправке и одржавање – распоређени 
приход од закупа из 2010. године за уређење и 
улепшавање простора око Каленић пијаце 1.754.988,03   1.754.988,03 

      55 13 425 Текуће поправке и одржавање – распоређени 
приход од закупа из 2010. године за унапређење 
паркинг система и паркинг простора на Врачару 0,00   0,00 

      56 13 425 Текуће поправке и одржавање – распоређени 
приход од више оствареног закупа из 2009. 
године за поправку и одржавање улаза зграда, 
преддворишта и стаза око објеката на Врачару, 
по пројекту „Поправимо заједно” 766.360,44   766.360,44 

      57 13 425 Текуће поправке и одржавање – распоређени при-
ход од закупа из 2009. године за поправку и одржа-
вање улаза зграда, преддворишта и стаза око објека-
та на Врачару, по пројекту „Поправимо заједно” 2.666.765,88   2.666.765,88 

      58 13 425 Текуће поправке и одржавање фасада на Врачару 
по пројекту „Да лепше изгледа” – распоређени 
приход од закупа из 2009. године 4.366.565,97   4.366.565,97 
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      59 01 425 Текуће поправке и одржавање фасада на Врачару 

по пројекту „Да лепше изгледа” – распоређени 
приход од закупа из 2011. године 20.000.000,00   20.000.000,00 

      60 15 425 Текуће поправке и одржавање фасада на Врачару 
– пренета наменска средства трансфера од града 11.662.713,99   11.662.713,99 

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

      61-1 13 425 Текуће поправке и одржавање фасада на Врача-
ру-распоређени приход од закупа из 2008. године 10.706,51   10.706,51 

      62 13 425 Текуће поправке и одржавање – распоређени 
приход од закупа из 2010. године за реализацију 
пројекта „За безбедније лифтове на Врачару” 0,00   0,00 

      63 13 425 Текуће поправке и одржавање – распоређени 
суфицит из 2008. године за реализацију пројекта 
„За безбедније лифтове на Врачару” 15.340,00   15.340,00 

      64 15 425 Текуће поправке и одржавање – пренети транс-
фер од града за реконструкцију приземља зграде 
у Улици Грчића Миленка број 1, 3, 4а и 4б 266.177,43   266.177,43 

      65 15 425 Текуће поправке и одржавање – пренета средства 
капиталних трансфера од града из 2006. године 
на име надокнаде за загађивање животне средине 472.000,00   472.000,00 

      66 13 425 Текуће поправке и одржавање-распоређени при-
ход од закупа из 2008. године 1.416.000,00   1.416.000,00 

      67 13 425 Текуће поправке и одржавање – распоређени 
приход од закупа из 2009. године 14.241.346,35   14.241.346,35 

      68 13 425 Текуће поправке и одржавање – распоређени при-
ход од више оствареног закупа из 2009. године 36.492.713,58   36.492.713,58 

      69 15 426 Материјал – пренета средства капиталних транс-
фера од Града из 2006. године на име надокнаде 
за загађивање животне средине 53.169,08   53.169,08 

      70 15 426 Материјал – Матичари – текући наменски транс-
фер од града у 2010. години 245.100,00   245.100,00 

      71 01 463 Трансфери основним школама за текуће поправ-
ке и одржавање 10.184.043,62   10.184.043,62 

      72 15 463 Пренета средства трансфера од града за реализа-
цију пројекта „е ШКОЛА” 129.124,72   129.124,72 

      72-1 13 463 Tрансфер за увођење зоне успореног саобраћаја 
на Врачару-распоређени суфицит из 2010. године 860.000,00   860.000,00 

      72-2 13 465 Текуће дотације и трансфери – уређење зграде и 
дворишта НУ „Божидар Аџија” – распоређени 
суфицит из 2010. године 1.800.000,00   1.800.000,00 

      73 13 512 Опрема за Дечији рекреациони центар „Шупља 
стена” – распоређени приход од закупа из 2007. 
године 3.422.000,00   3.422.000,00 

            Извори финансирања за функцију 411:      
        01   Приходи из буџета 42.771.796,11   42.771.796,11 
        04   Сопствени приходи      
        13   Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 93.421.556,78   93.421.556,78 
        15   Неутрошена средства донација из претходних 

година 20.407.500,54   20.407.500,54 
            Укупно за функцију 411: 156.600.853,43   156.600.853,43 
    160       Опште услуге које нису класификоване на другом 

месту      
      74 01 423 Услуге по уговору – спровођење акције „Подрш-

ка врачарским сениоркама и сениорима” 4.660.000,00   4.660.000,00 
      75 13 423 Услуге по уговору – спровођење акције „Подрш-

ка врачарским сениоркама и сениорима” – рас-
поређени суфицит из 2008. године 1.102.971,64   1.102.971,64 
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      76 13 423 Услуге по уговору које нису предвиђене буџетом 

– помоћ и нега у кући 1.024.681,55   1.024.681,55 
      77 15 472 Накнаде из буџета за образовање – текући до-

бровољни трансфери (донације) у 2010. години 
за побољшање квалитета образовања на терито-
рији општине Врачар 48.000,00   48.000,00 

      78 01 472 Накнаде из буџета за децу и породицу 800.000,00   800.000,00 
      79 01 472 Накнаде из буџета у случају смрти 260.000,00   260.000,00 
      80 01 472 Накнаде из буџета 17.240.000,00   17.240.000,00 
      81 01 481 Дотације невладиним организацијама 2.915.616,38   2.915.616,38 
      82 01 481 Дотације политичким странкама (0,1%) 418.290,00   418.290,00 
      83 01 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 800.000,00   800.000,00 
      84 01 499 Стална резерва 400.000,00   400.000,00 
      85 13 499 Пренета средства сталне резерве из ранијих 

година 2.509.460,28   2.509.460,28 
      85-1 13 499 Пренета средства сталне резерве из 2010. године 600.000,00   600.000,00 
      86 01 499 Текућа резерва 5.000.000,00   5.000.000,00 
      87 15 499 Текућа резерва – пренета средства капиталних 

трансфера од Града из 2006. године на име надок-
наде за загађивање животне средине 2.173.450,09   2.173.450,09 

      88 15 499 Текућа резерва – пренета преостала средства 
донације  „Паркинг сервиса” 336.428,12   336.428,12 

      89 15 499 Текућа резерва – пренета средства  трансфера од 
Града за реализацију пројекта „еШКОЛА” 14.615,00   14.615,00 

      90 13 499 Текућа резерва – распоређени приход од закупа 
из 2009. године за зграде и грађевинске објекте и 
набавку опреме 1.449.005,39   1.449.005,39 

      91 13 499 Текућа резерва – распоређени приход од заку-
па из 2010. године, увођење мера за повећање 
безбедности у школама, школским двориштима 
и околини школа 0,00   0,00 

            Извори финансирања за функцију 160:      
        01   Приходи из буџета 32.493.906,38   32.493.906,38 
        04   Сопствени приходи      
        13   Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6.686.118,86   6.686.118,86 
        15   Неутрошена средства донација из претходних 

година 2.572.493,21   2.572.493,21 
            Укупно за функцију 160: 41.752.518,45   41.752.518,45 
    620       ЈП „Пословни простор Врачар”      
            Развој заједнице      
      92 01 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 15.408.530,00   15.408.530,00 
      93 01 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.758.470,00   2.758.470,00 
      94 01 413 Накнаде у натури 529.600,00   529.600,00 
      95 04 413 Накнаде у натури   20.000,00 20.000,00 
      96 01 414 Социјална давања запосленима 2.590.000,00   2.590.000,00 
      97 04 414 Социјална давања запосленима   100.000,00 100.000,00 
      98 01 415 Накнаде трошкова за запослене 604.440,00   604.440,00 
      99 04 415 Накнаде трошкова за запослене   60.000,00 60.000,00 
      100 01 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 2.614.595,12   2.614.595,12 
      101 04 416 Награде запосленима и остали посебни расходи   15.000,00 15.000,00 
      102 01 421 Стални трошкови 4.137.500,00   4.137.500,00 
      103 04 421 Стални трошкови   13.080.000,00 13.080.000,00 
      104 01 422 Трошкови путовања 66.500,00   66.500,00 
      105 04 422 Трошкови путовања   90.000,00 90.000,00 
      106 01 423 Услуге по уговору 2.250.000,00   2.250.000,00 
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      107 04 423 Услуге по уговору   505.000,00 505.000,00 
      108 13 425 Текуће поправке и одржавање – санација по-

следица штете настале на објектима пословног 
простора изазване пожаром 653.693,86   653.693,86 

      109 13 425 Текуће поправке и одржавање – распоређени 
приход од закупа из 2010. године 1.590.218,69   1.590.218,69 

      110 01 425 Текуће поправке и одржавање – распоређени 
приход од закупа из 2011. године 28.558.000,00   28.558.000,00 

      111 04 425 Текуће поправке и одржавање   40.000,00 40.000,00 
      112 01 426 Материјал 300.000,00   300.000,00 
      113 04 426 Материјал   160.000,00 160.000,00 
      114 04 482 Порези, обавезне таксе и казне, ПДВ и порез на 

имовину   300.000,00 300.000,00 
      115 01 482 ПДВ на закуп који је наплаћен кроз закупнину 42.480.000,00   42.480.000,00 
      116 01 482 ПДВ на закуп 5.710.000,00   5.710.000,00 
      117 01 482 Порези, обавезне таксе и казне 300.000,00   300.000,00 
      118 04 482 Порези, обавезне таксе и казне   350.000,00 350.000,00 
      119 01 512 Машине и опрема – распоређени приход од заку-

па из 2011. године 1.170.000,00   1.170.000,00 
      120 13 512 Машине и опрема – распоређени приход од заку-

па из 2010. године 31.034,00   31.034,00 
      121 01 515 Нематеријална имовина – распоређени приход 

од закупа из 2011. године 30.000,00   30.000,00 
      122 13 515 Нематеријална имовина – распоређени приход 

од закупа из 2009. године 27.616,02   27.616,02 
      123 13 515 Нематеријална имовина – распоређени приход 

од закупа из 2010. године 100.000,00   100.000,00 
            Извори финансирања за функцију 620:      
        01   Приходи из буџета 109.507.635,12   109.507.635,12 
        04   Сопствени приходи   14.720.000,00 14.720.000,00 
        13   Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.402.562,57   2.402.562,57 
            Укупно за функцију 620: 111.910.197,69 14.720.000,00 126.630.197,69 
            Извори финансирања за Раздео 2:      
        01   Приходи из буџета 363.526.622,09   363.526.622,09 
        04   Сопствени приходи   16.320.470,00 16.320.470,00 
        13   Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 138.214.086,99   138.214.086,99 
        15   Неутрошена средства донација из претходних 

година 23.509.992,10   23.509.992,10 
            УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2: 525.250.701,18 16.320.470,00 541.571.171,18 
            Укупно извори финансирања:      
        01   Приходи из буџета 440.630.000,00   440.630.000,00 
        04   Сопствени приходи   16.320.470,00 16.320.470,00 
        13   Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 138.214.086,99   138.214.086,99 
        15   Неутрошена средства донација из претходних 

година 23.509.992,10   23.509.992,10 
            УКУПНО ИЗДАЦИ: 602.354.079,09 16.320.470,00 618.674.549,09 

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

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-50/2011-VIII/8, 14. септембра 2011. године

Председница
др Тијана Благојевић, с. р.
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Скупштина градске општине Врачар је на седници одр-
жаној 14. септембра 2011. године, на основу  члана 23. у вези 
члана 22. Статута градске општине Врачар („Службени лист 
града Београда”, бр. 45/08, 17/10 и 44/10) и члана 20. став 1. 
у вези члана 9. Пословника Скупштине градске општине 
Врачар („Службени лист града Београда”, број 15/11 – пре-
чишћен текст) донела

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

1. Бира се – Јован Армић за заменика председнице 
Скупштине градске општине Врачар са 14. септембром 
2011. године.

2. Избор се врши до истека мандата овог сазива 
Скупштине градске општине Врачар.

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

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-50/2011-VIII/5, 14. септембра 2011. године

Председница 
др Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар је на седници одр-
жаној 14. септембра 2011. године, на основу члана 15. став 
1. тачка 9. у вези члана 35. став 2. Статута градске општине 
Врачар („Службени лист града Београда”, бр. 45/08, 17/10 и 
44/10/ и  члана 43. став 2. Пословника Скупштине градске 
општине Врачар („Службени лист града Београда”, број 
15/11 – пречишћен текст) донела

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНИЦЕ ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ВРАЧАР

1. Разрешава се – др Душица Летић функције чланице 
Већа градске општине Врачар, са 14. септембром 2011. године.

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

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-50/2011-VIII/6, 14. септембра 2011. године

Председница 
др Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар је на седници одржа-
ној 14. септембра 2011. године, на основу чланa 15. став 1. тачка 
9. и члана 33. став 1. Статута градске општине Врачар („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 45/08, 17/10 и 44/10) и чл. 36. и 38. 
Пословника Скупштине градске општине Врачар („Службени 
лист града Београда”, брoj 15/11 – Пречишћен текст) донела

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ВРАЧАР
1. Бирају се:
– Марко Максимовић и
– Небојша Илић  
за чланове Већа градске општине Врачар,  са 14. септем-

бром 2011. године.

2. Избор се врши до престанка мандата овог сазива 
Скупштине градске општине Врачар.

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

Скупштина градске општине Врачар
Број 96 -50/2011-VIII/7, 14. септембра 2011. године

Председница 
др Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар је на седници одр-
жаној дана 14. септембра 2011. године, на основу члана 20. 
став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, 
бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона и 
83/05 – испр. др. закона), члана 33. Статута Народног уни-
верзитета „Божидар Аџија”, број 01-4-956/1 од 13. маја 2005. 
године, броj 01-1092/1 од 8. септембра 2008. године и број 
01-1029/2 од 29. марта 2010. године и члана 15. став 1. тачка 
13) Статута градске општине Врачар („Службени лист гра-
да Београда”, бр. 45/08, 17/10 и 44/10), донела

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА 

НАРОДНОГ УНИВЕРЗИТЕТА „БОЖИДАР АЏИЈА”

1. Именује се – Предраг Жикић за председника Управ-
ног одбора Народног универзитета  „Божидар Аџија”, са 14. 
септембром 2011. године.

2. Именовање се врши на период од четири године. 
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Врачар
Број 96 -50/2011-VIII/11, 14. септембра 2011. године

Председница 
др Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар je на седници одр-
жаној дана 14. септембра 2011. године, на основу члана  20. 
став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, 
бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона 
и 83/05 – испр. др. закона), члана 31. Статута Центра за 
физичку културу „Врачар”, број 213 од 2. јула 1997. године, 
број 591/1 oд  22. септембра 2005. године и број 1113 од 10. 
септембра 2008. године и члана 15. став 1. тачка 13) Статута 
градске општине Врачар („Службени  лист града Београда”, 
бр. 45/08, 17/10 и 44/10) донела

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ИЗ 
РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ ЦЕНТРA ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ 

„ВРАЧАР”

1. Именује се Младен Новаков за члана Управног одбора 
из реда запослених  Центра за физичку културу „Врачар”,  
са  14. септембром  2011. године.

2. Именовање се врши на период од четири године. 
3. Решење објавити у  „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-50/2011-VIII/12, 14. септембра 2011. године

Председница 
др Тијана Благојевић, с. р.
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РАКОВИЦА

Скупштина градске општине Раковица на седници одр-
жаној 9. септембра  2011. године, на основу члана 63. Зако-
на о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 
73/10, 101/10), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 42. Статута 
градске општине Раковица („Службени лист града Београ-
да”, број 45/08 и 10/10) донела је

ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ  ОПШТИНЕ РАКО-

ВИЦА ЗА 2011. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

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

годину („Службени лист града Београда”, број 48/10) у чла-
ну 1. мења се табела примања и издатакa буџета тако да 
гласи:

у динарима
А. ПРИМАЊА  И ИЗДАЦИ БУЏЕТА  План за 2011. 

годину
1 2  3

I Укупна примања 608.195.884,46
Текући приходи  7 512.195.884,46

1. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ  71 395.935.000,00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке  711 110.264.000,00
1.2. Порез на имовину  713 241.980.000,00
1.3. Порез на добра и услуге (ПДВ и акцизе)  714 24.611.000,00
1.5. Други порези  716 19.080.000,00
2. НЕПОРЕСКИ ПРИХОД, ОД ЧЕГА:  74 18.281.000,00

2.1. Приходи од имовине, од тога: 741 9.650.000,00
– наплаћене камате 7411 1.000.000,00
– закуп непроизводне имовине 7415 8.650.000,00

2.2. Приходи од продаје добара и услуга 742 8.326.000,00
закуп (ПП) 7421 6.140.000,00
општинске административне таксе 7422 1.486.000,00
приходи општинских органа управе 7423 700.000,00

2.3. Новчане казне и одузета имовинска корист 743 269.000,00
2.4. Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица 744  
2.5. Мешовити и неодређени приходи 745 36.000,00
2.6. Приходи из буџета  
3. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 8 96.000.000,00
4. ДОНАЦИЈЕ  
5. ТРАНСФЕРИ  733 97.979.884,46

II Укупни издаци   658.317.134,99
Текући расходи 421.219.570,48

1. РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ   199.198.480,00
2. КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА   124.769.835,12
3. ОТПЛАТА КАМАТА  
4. СУБВЕНЦИЈЕ  
5. ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА
6. ОСТАЛИ РАСХОДИ   53.711.520,00

Текући трансфери 40.242.720,30
Капитални расходи 237.097.564,51
Капитални трансфери  
Издаци за набавку финансијске имовине  
III Буџетски суфицит (буџетски дефицит) (I- II) -50.121.250,53
ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (УКУПНИ ПРИХОДИ 
УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ 
РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) 

-51.121.250,53

Укупни фискални резултат (III+VI)
IV ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИ-
НАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

1 2 3
V ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 
VI ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈС-
КЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV-V)
Ц. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА 
VII ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА  0,00
1. Примања од домаћих задуживања 
2. Примања од иностраног задуживања
VIII ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ  0,00
1. Отплата главнице домаћим кредиторима
2. Отплата главнице ситним кредиторима
IX ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VII-VIII)
X НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ  
(VI+VII-VIII- IX=-III)  50.121.250,53

Члан 2.
У члану 2. тачка 1. мења се и гласи:
„прилива у износу од  658.317.134,99 динара: текућих 

прихода 512.195.884,46 динара и
текућих примања од продаје нефинансијске имовине 

96.000.000,00 динара и вишка прихода из ранијих година 
50.121.250,53 динара”

Тачка 2. мења се и гласи:
„Одлива у укупном износу 658.317.134,99 динара: те-

кућих расхода 421.219.570,48 динара и издатака за основна 
средства 237.097.564,41 динара.

Иза тачке 2. додаје се тачка 3. која гласи:
„Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у из-

носу 50.121.250,53 динара, распоредиће се на:
1. текуће расхода код општинске управе на функционал-

ној класификацији 130 – опште услуге 39.461.390,64 динара 
на економским класификацијама:

423 услуге по уговору 1.140.002,49 динара
425 текуће поправке и одржавање 152.747,49 динара
426 материјал 15.000,00 динара
2. издаци за основна средства код општинске упра-

ве на функционалној класификацији 130 – опште услуге 
38.153.640,66 динара, на економским класификацијама;

511 зграде и грађ.објекти 32.429.525,82 динара
512 машине и опрема 2.847.038,31 динара
515 нематеријална имовина 2.877.076,53 динара
3. издаци за основна средства код општинске управе на 

функционалној класификацији 610 – стамбени развој: 
511 зграде и грђ.објекти 4.243.768,39 динара
4. на функционалној класификацији 090 – социјална 

заштита некласификована на другом месту на:
472 накнада за соц.заш.из буџета 2.730.155,06 динара
5. на функционалној класификацији 810 – услуге рекреације 

и спорта(део за Канцеларију за младе), 31.856,58 динара на:
421 стални трошкови 10.000,00 динара
423 услуге по уговору 21.856,58 динара
6. на функционалној класификацији 560 – зашти-

та животне средине некласификоване на другом месту 
2.780.578,64 динара на:

424 специјализоване услуге 1.484.437,00 динара
425 текући попрев.и одржавање 340.155,64 динара
426 материјал 863.555,00 динара
511 зграде и грађ.објекти 92.431,00 динара
7. на функционалној класификацији 160 – опште јавне 

услуге некласификоване на другом месту на:
421 стални трошкови 9.780,92 динара
8. на функционалној класификацији 912 – основно об-

разовање на:
463 трансфери осталим нив. власти 863.720,30 динара
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Члан 3.
Члан 7. мења се и гласи: „Средства буџета распоређују се по наменама и корисницима: рачуну прихода и примања, рас-

хода и издатака:
II. ПОСЕБАН ДЕО у динарима
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ОПИС Средства 
из буџета (О1)

Сопствени 
приходи 

(О4)

Приходи 
од продаје 

станова (О9)

Вишак прихода 
из ранијих 
година(13)

УКУПНА 
СРЕДСТВА

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

1        
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ          

      111   Извршни и законодавни органи      
    411     Плате, додаци и накнаде запослених(зараде) 32.439.111,00       32.439.111,00
    412     Социјални доприноси на терет послодавца 6.022.899,00       6.022.899,00
    415     Накнаде трошкова за запослене 828.000,00       828.000,00
    417     Посланички додатак 10.098.948,00       10.098.948,00
    422     Трошкови путовања 350.000,00       350.000,00
    423     Услуге по уговору 4.860.000,00       4.860.000,00
    482     Порези, обавезне таксе и казне 1.195.054,00       1.195.054,00
          Извори финансирања за функцију 111          
        .01 приходи из буџета 55.794.012,00       55.794.012,00
          УКУПНО за функцију 111 55.794.012,00       55.794.012,00
          Извори финансирања за раздео 1:      
        .01 приходи из буџета 55.794.012,00       55.794.012,00
          УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 55.794.012,00       55.794.012,00
2         ОПШТИНСКА УПРАВА          
      130   Oпште услуге          
    411     Плате, додаци и накнаде запослених(зараде) 104.492.768,00       104.492.768,00
    412     Социјални доприноси на терет послодавца 19.392.173,00       19.392.173,00
    413     Накнаде у натури 120.000,00       120.000,00
    414     Социјална давања запосленима 7.533.674,00       7.533.674,00
    415     Накнаде трошкова за запослене 5.606.700,00       5.606.700,00
    421     Стални трошкови 25.000.000,00       25.000.000,00
    422     Трошкови путовања 800.000,00       800.000,00
    423     Услуге по уговору 64.792.500,00     1.140.002,49 65.932.502,49
    424     Специјализоване услуге 600.000,00       600.000,00
    425     Текуће поправке и одржавање 12.500.000,00 4.679.000,00   152.747,49 17.331.747,49
    426     Материјал 5.815.800,00     15.000,00 5.830.800,00
    481     Дотације невладиним организацијама 6.000.000,00       6.000.000,00
    482     Порези, обавезне таксе и казне 4.471.268,00       4.471.268,00
    483     Новчане казне и пенали по решењу судова 2.299.000,00       2.299.000,00
    499     Средства резерве 18.093.998,00     18.093.998,00
          1. стална резерва 400.000,00       400.000,00
          2. текућа резерва 17.693.998,00       17.693.998,00
    511     Зграде и грађевински објекти 43.443.724,46     32.429.525,82 75.873.250,28
    512     Машине и опрема 38.000.000,00     2.847.038,31 40.847.038,31
    515     Немат.имовина 2.000.000,00     2.877.076,53 4.877.076,53
          Извори финансирања за функцију 130          
        .01 приходи из буџета 360.961.605,46     39.461.390,64 405.101.996,10
        .04 сопствени приходи буџетскиих корисника          
        13 Вишак прихода из ранијих година       39.461.390,64  
          УКУПНО за функцију 130 360.961.605,46     39.461.390,64 405.101.996,10
      .090   Социјална заштита некласификована      
          на другом месту          
    472     Накнаде за социјалну заштиту из буџета 566.860,00     2.730.155,06 3.297.015,06
          Извори финансирања за функцију 090        
        .01 приходи из буџета 566.860,00     2.730.155,06 3.297.015,06
          УКУПНО за функцију 090 566.860,00     2.730.155,06 3.297.015,06
      610   Стамбени развој          
    421     Стални трошкови     20.000,00   20.000,00
    511     Зграде и грађевински објекти     95.980.000,00 4.243.768,39 100.223.768,39
          Извори финансирања за функцију 610        
        о9 примања од продаје нефинансијске имовине 0,00   96.000.000,00 4.243.768,39 100.243.768,39
          УКУПНО за функцију 610 0,00   96.000.000,00 4.243.768,39 100.243.768,39
          Извори финансирања за главу 2.0      
        .01 приходи из буџета 361.528.465,46       521.856.650,93
        .09 Приходи од продаје станова     96.000.000,00   96.000.000,00
        13 Вишак прихода из ранијих година       4.243.768,39 4.243.768,39
          Свега глава 2.0 361.528.465,46   96.000.000,00   521.856.650,93
  .2.1       МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ          
      160   Опште јавне услуге некласификоване  
          на другом месту          
    411     Плате, додаци и накнаде запослених(зараде) 10.198.645,00       10.198.645,00
    412     Социјални доприноси на терет послодавца 1.900.262,00       1.900.262,00
    415     Накнаде трошкова за запослене 565.300,00       565.300,00
    421     Стални трошкови 1.215.000,00     9.780,92 1.224.780,92
    423     Услуге по уговору         0,00
    425   Текуће поправке и одржавање 100.000,00       100.000,00
    482     Порези, обавезне таксе и казне 2.200,00       2.200,00
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          Извори финансирања за функцију 160    
        .01 приходи из буџета 13.981.407,00       13.981.407,00
        13 Вишак прихода из ранијих година       9.780,92 9.780,92
          УКУПНО за функцију 160 13.981.407,00     9.780,92 13.991.187,92
          Извори финансирања за главу 2.1          
        .01 приходи из буџета 13.981.407,00       13.981.407,00
        13 Вишак прихода из ранијих година       9.780,92 9.780,92
          Свега глава 2.1 13.981.407,00     9.780,92 13.991.187,92
  .2.2       ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ          
      912   Основно образовање          
    463     Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти 39.379.000,00     863.720,30 40.242.720,30
        .01 приходи из буџета 39.379.000,00       39.379.000,00
        13 Вишак прихода из ранијих година       863.720,30 863.720,30
          УКУПНО за функцију 912 39.379.000,00     863.720,30 40.242.720,30
        .01 приходи из буџета 39.379.000,00     863.720,30 40.242.720,30
          Свега глава 2.2 39.379.000,00     863.720,30 40.242.720,30
  .2.3       КУЛТУРА          
      820   Услуге културе          
        481 Дотације невладиним организацијама 2.500.000,00       2.500.000,00
          Извори финансирања за функцију 820        
        .01 приходи из буџета 2.500.000,00       2.500.000,00
          УКУПНО за функцију 820 2.500.000,00       2.500.000,00
          Извори финансирања за главу 2.3      
        .01 приходи из буџета 2.500.000,00       2.500.000,00
          Свега глава 2.3 2.500.000,00       2.500.000,00
  .2.4       СПОРТ И АКТИВНОСТИ ОМЛАДИНЕ          
      810   Услуге рекреације и спорта          
        421 Стални трошкови       10.000,00 10.000,00
        423 Услуге по уговору       21.856,58 21.856,58
        481 Дотације невладиним организацијама 19.150.000,00       19.150.000,00
          Задовољавање потреба грађана у области спорта 11.000.000,00       11.000.000,00

         
Рад омладинских организација и реализација 
програма за младе 8.150.000,00       8.150.000,00

        .01 приходи из буџета 19.150.000,00     31.856,58 19.181.856,58
          УКУПНО за функцију 810 19.150.000,00     31.856,58 19.181.856,58
          Извори финансирања за главу 2.4      
        .01 приходи из буџета 19.150.000,00     31.856,58 19.181.856,58
        13 Вишак прихода из ранијих година       31.856,58  
          Свега глава 2.4 19.150.000,00     31.856,58 19.181.856,58
      560   Заштита животне средине некласификоване на 

другом месту
         

    424     Специјализоване услуге       1.484.437,00 1.484.437,00
    425     Текућ.попра.и одржав.       340.155,64 340.155,64
    426     Материјал       863.555,00 863.555,00
    511     Зграде и грађев.објек 11.342.000,00     92.431,00 11.434.431,00
    512     Машине и опрема 3.842.000,00     3.842.000,00
        13 Вишак прихода из ранијих година       2.780.578,64 2.780.578,64
          УКУПНО за функцију 560 15.184.000,00     2.780.578,64 17.964.578,64
          Свега глава 2.6 15.184.000,00     2.780.578,64 17.964.578,64
          Извори финансирања за раздео 2:      
        .01 приходи из буџета 451.722.872,46       581.816.122,99
        .04 сопствени приходи буџетскиих корисника         0,00
        о9 примања од продаје нефинансијске имовине     96.000.000,00   96.000.000,00
        13 Вишак прихода из ранијих година       50.121.250,53 50.121.250,53
          УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2 451.722.872,46   96.000.000,00 50.121.250,53 581.816.122,99
          Укупно извори финансирања:      
        .01 приходи из буџета 507.516.884,46       507.516.884,46
        о9 примања од продаје нефинансијске имовине     96.000.000,00   96.000.000,00
        13 Вишак прихода из ранијих година         50.121.250,53
          УКУПНО 507.516.884,46 4.679.000,00 96.000.000,00 50.121.250,53 658.317.134,99

Члан 4.
У члану 6. став 1. речи „Одељење за буџет и привреду” 

замењују се речима „Одељење за буџетско и трезорско по-
словање”.

У истом члану став 3. речи „Одељење за буџет и привре-
ду” замењују се речима „Одељење за буџетско и трезорско 
пословање”.

Члан 5.
У члану 10. став 2. речи „Одељење за буџет и привреду”, 

замењују се речима „Одељење за буџетско и трезорско по-
словање”.

Члан 6.
У члану 22. став 2. и став 3. бришу се.

Члан 7.
Члан 23. мања се и гласи:
„Градска општина Раковица је у обавези да доставља Се-

кретаријату за финансије Градске управе редовне месечне 

извештаје о оствареним приходима и извршеним расходи-
ма до 5. у месецу, односно тромесечне извештаје о извршењу 
обима средстава за капитална улагања и извршење намен-
ских прихода буџета”.

Члан 8.
Члан 26. став 1. се брише.

Члан 9.
Ову одлуку доставити Министарству финансија Републи-

ке Србије и објавити у „Службеном листу града Београда”.
Члан 10.

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

Скупштина градске општине Раковица
Број 06-28/2011-IV, 9. септембра 2011. године

Председник 
Дарко Роган, с. р.
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Скупштина градске општине Раковица на седници одр-
жаној 9. септембра 2011. године, на основу члана 19. Стату-
та градске општине Раковица („Службени лист града Бео-
града”, бр. 45/08 и 10/10), члана 13. Одлуке о установљавању 
јавних признања општине Раковица („Службени лист гра-
да Београда” бр. 14/05, 2/07, 17/09) и члана 94. Пословника 
Скупштине градске општине Раковица („Службени лист 
града Београда” број 57/08), донела је 

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

РАКОВИЦА

1. Скупштина градске општине Раковица као јавно при-
знање општине у 2011. години, додељује:

Повеље градске општине Раковица 
– Хуманитарна област
„МБЦЕМПРОМ” за донирање бетона потребног за из-

градњу „Народне кухиње” у Реснику. 
Пета економска школа за изузетне резултате у домену мо-

тивације и ангажовања нових добровољних давалаца крви и 
континуираног хуманитарног рада професора и ученика;

Петнаеста београдска гимназија за изузетне резултате у 
домену мотивације и ангажовања нових добровољних дава-
лаца крви и континуираног хуманитарног рада професора 
и ученика;

– Културно-образовна област
Музичка школа „Даворин Јенко” за 60 година постојања, 

образовно-васпитног рада и развоја музичке културе на 
општини;

– Област заштите здравља
Дом здравља Раковица – Стоматолошка служба због 

изузетних резултата у области дечје и превентивне стома-
тологије;

– Област екологије
Добитници награда у акцији „За зеленији Београд” за 

2011. годину:
Скупштина станара зграде Луке Војводића 25 за најлеп-

шу зелену површину око стамбеног објекта;
Средња занатска школа за најлепше уређено школско 

двориште; 
ОШ „Ђура Јакшић” за најлепше уређено школско дво-

риште;
Фризерски салон „Чаплин” за најлепше уређен простор 

испред пословног објекта;
Захвалнице градске општине Раковица
– Област образовно-васпитна 
Гордана Ђурђевић, професор музичке школе „Даворин 

Јенко“, за вишегодишњи рад и изузетно залагање у култур-
ном васпитавању и образовању ученика; 

Филип Живановић за изузетне резултате постигнуте у 
математици, астрономији и астрологији; 

Маријана Вујадиновић за изузетне резултате постигнуте 
у математици, физици, астрономији и српском језику;

– Област културе
Бошко Савковић за велики допринос у области доку-

ментарног филма и културе уопште;
– Област спорта
Александра Бојовић за постигнуте изузетне резултате у 

каратеу;
Катарина Смиљанић за постигнуте изузетне ретултате у 

каратеу;
Милица Николић за постигнуте изузетне ретултате у 

џудоу;

– Привредна област
Љубомир Шиповац за постигнуте резултате у дрвној 

индустрији и помоћи при запошљавању младих;
– Област унапређења животне средине
Миодраг Пауновић Мија за изузетно ангажовање око 

очувања и унапређења животне средине;
Група деце са Петловог брда за покретање акције за из-

градњу спортског игралишта на Петловом брду;
– Област екологије
Добитница награде у акцији „За зеленији Београд”
Слађана Мијаиловић за најлепши балкон;
– Комунална област
Раденко Ковачевић за изузетно залагање у области ко-

муналне инфраструктуре на месној заједници Ресник;
– Област услуга
Пошта 11091 – Београд 109 за ефикасно пружање услуга 

и сарадњу са грађанима.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Раковица
Број 06-28/2011-IV, 9. септембра 2011. године

Председник 
Дарко Роган, с. р.

Скупштина градске општине Раковица на седници одржа-
ној 9. септембра 2011. године, на основу члана 32. став 1 та-
чка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” 
број 129/07) и члана  19. Статута градске општине Раковица 
(„Службени лист града Београда” бр. 45/08 и 10/10), донела је   

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СТРА-
ТЕШКОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ГАСИФИКАЦИЈУ НА-
СЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКО-

ВИЦА

Члан 1.
У Одлуци о стратешком партнерству за гасификацију 

насеља на територији ГО Раковица („Службени лист града 
Београда” број 22/11) члан 1. мења се и гласи: 

„Овом одлуком именује се Друштво за инжењеринг, 
производњу и услуге MILLENNIUM TEAM d.o.o. из Београ-
да, ул. Војводе Степе бр. 390, ПИБ 103079096 за стратешког 
партера за изградњу дистрибутивно-гасоводне мреже ши-
роке потрошње и кућних гасних прикључака на територији 
градске општине Раковица.”

Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
„Овлашћу је се Веће градске општине Раковица и пред-

седник градске општине Раковица Бојан Милић да са 
стратешким партнером из члана 1. ове одлуке, као и са ЈП 
„Србијагас” из Новог Сада, закључи уговор о пословно-
техничкој сарадњи на реализацији гасификације насеља на 
територији градске општине Раковица.”

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

вања у‚„Службеном листу града Београда”. 

Скупштина градске општине Раковица
Број 06-28/2011-IV, 9. септембра  2011. године

Председник 
Дарко Роган, с. р.
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СУРЧИН
Скупштина градске општине Сурчин, на седници одржа-

ној 8. септембра 2011. године, на основу члана 93. Закона о 
локалној самоуправи (,,Службени гласник РС” број 129/07), 
члана 8. Одлуке о називима улица, тргова, заселака и других 
делова насељених места на територији градске општине Сур-
чин (,,Службени лист града Београда” број 57/08) и на основу 
члана 18. тачка 5. Статута градске општине Сурчин (,,Служ-
бени лист града Београда” бр. 44/08 и 12/10), донела је

РЕШЕЊЕ*
О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА И ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИ-

ЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН

1. Врши се одређивање назива и промена назива улица 
на територији градске општине Сурчин и то:

Насеље Бечмен
1. Улица Бранка Радичевића мења назив у Стевана Раич-

ковића
2. Улица Виноградска мења назив у Максин сокак
3. Улица Душана Вукасовића мења назив у Нове Николића
4. Улица Радничка мења назив у Стевана Радишића 
5. Улица Економије мења назив у Душана Сремчевића 
6. Улица Нова 7 – од Улице Добановачка иза кућног 

броја 2, 1. прилаз десно, мења назив у Душана Стојановића
7. Улица Нова 8 – од Улице Нова 7 1. прилаз десно, мења 

назив у Наде Бубнић
8. Улица Нова 9 – од Улице Никола Тесла до Улице Иве 

Андрића, мења назив у Радета Јотића
9. Улица Нова 10 – од Улице Иве Андрића 1. прилаз десно, 

паралелна са Улицом Главна, мења назив у Ранка Радишића
10. Улица Нова 11 – претпоследњи прилаз десно испред 

Улице Економије, преко катастарске парцеле бр. 2/84, мења 
назив у Боре Јовановића

11. Улица Нова 12 –Од Улице Главна, кућни број 124, 
прилаз десно, преко катастарске парцеле бр. 1262, сече се са 
Улицом Добановачка и наставља према Улици Нова 7, мења 
назив у Браће Ћосић

12. Улица Нова 13 – последњи прилаз десно према Сур-
чину, мења назив у Душана Антонијевића

13. Улица Нова 14 – Од Улице Главна, 1. прилаз десно иза 
Сремске газеле, а затим скреће лево и наставља паралелно 
са Улицом Главна, катастарска парцела бр. 1285, мења назив 
у Петра Добрена

14. Улици која полази од Улице 11. октобра кућни број 18 
прилаз десно, катастарска парцела бр. 756/2, излази на ули-
цу Сава Ковачевић, одређује се назив Ђорђа Сремчевића

15. Улици која полази од Улице Иве Андрића кућни број 
14, 2. прилаз десно, катастарска парцела бр. 1259 паралелна 
са Улицом Главна, одређује се назив – Петра Јовановића

16. Улици која полази од Улице Нова 11, 1. прилаз лево, 
катастарска парцела бр. 2/26 и излази на улицу под ред. бр. 
15. без назива, одређује се назив- Живка Јовановића

17. Улици која полази од Улице Главна кућни број 158, 
прилаз десно , преко катастарске парцеле бр. 2/84 сече се са 
Улицом Добановачка и излази на улицу Нова 7, одређује се 
назив – Стевана Петровића 

18. Улици која полази од Улице Нова 7 кућни број 36, при-
лаз десно, катастарска парцела бр. 1269/2 и катастарска парцела 
бр.270/18 према Рибњаку, одређује се назив Душана Лауташа

19. Улици која полази од Улице Радничка иза кућног 
броја 124, прилаз десно ка Сурчину, катастарска парцела бр. 
1505 одређује се назив Саве Жужића

20. Улици која полази од Улице Једанаестог октобра кућ-
ни број 165, прилаз лево, катастарска парцела бр. 1239, сече 

* Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоу-
праву дало је сагласност на овај акт 13. септембра 2011. године под бројем 119-
015-05-00037/2011-09.

се са улицом под редним бројем 19. и наставља према Ули-
ци Радничка, одређује се назив Ивана Керечког

21. Улици која полази од Улице Једанаестог октобра 
кућни број 209, прилаз лево, катастарска парцела бр. 1817, 
наставља готово паралелно са улицом под редним бројем 
20, одређује се назив Раје Рудонића

22. Улици која полази од Улице Једанаестог октобра 
кућни број 214, прилаз десно према Улици Ђуре Јакшића, 
катастарска парцела бр. 1241, одређује се назив Здравка 
Станисављевића 23. Улици која полази од Улице Једанаес-
тог октобра, прилаз десно, катастарска парцела бр. 1827/1, 
одређује се назив Милутина Сремчевића

24. Улици која полази од УлицеЂуре Јакшића, 3. прилаз 
десно, катастарска парцела бр. 1457, одређује се назив Лаза-
ра Поповића

25. Улици која полази од Улице Хероја Пинкија, 3. при-
лаз десно, катастарска парцела бр. 1418, сече се са Улицом 
Ђуре Јакшића, одређује се назив Нићифора Поповића

26. Улици која полази од Улице Ђуре Јакшића, 2. прилаз 
десно, катастарска парцела бр. 1391, сече се са Улицом Саве 
Ковачевића, одређује се назив Браће Вујадиновић

27. Улици која полази од Улице Саве Ковачевића, 1.прилаз 
лево, катастарска парцела бр. 736/1 према Улици Једанаестог 
октобра, одређује се назив Миће Рашковића (слепа улица)

28. Улици која полази од Улице Главна, прилаз десно, ка-
тастарска парцела бр. 1, одређује се назив Балашевих

29. Улици која полази од Улице Нова 7, 3. прилаз десно, ка-
тастарска парцела бр. 1280, одређује се назив Гаје Јовановића

30. Улици која полази од Улице Ђуре Јакшића, прилаз 
лево, катастарска парцела бр. 1240, сече се са Улицом Хероја 
Пинкија, према Улици Једанаестог октобра, одређује се на-
зив Ранка Миличевића ( слепа улица)

31. Улици која полази од Улице Хероја Пинкија , 3. при-
лаз лево, катастарска парцела бр. 1007/9 и катастарска пар-
цела бр. 1008/9, према Улици Једанаестог октобра, одређује 
се назив Паје Јовановића ( слепа улица)

32. Улици која полази од УлицеЂуре Јакшића, 2. прилаз 
лево, сече се са Улицом Хероја Пинкија и наставља према 
Улици Једанаестог октобра, катастарска парцела бр. 1242, 
одређује се назив Светозара Воденичаревића ( слепа улица )

33. Улици која полази од Улице Хероја Пинкија 5. прилаз 
десно, сече се са Улицом Ђуре Јакшића, катастарска парцела 
бр. 970/2, одређује се назив Браће Сремчевић 

34. Улици која полази од Улице Једанаестог октобра, по-
следњи прилаз лево ка Сурчину, катастарска парцела бр. 
1818, одређује се назив – Новака Николића

Насеље Бољевци
35. Улица Маршала Тита мења назив у Улица Мира 
36. Улица Железничка мења назив у Саве Шумановића
37. Улица Нова 1 – из ул. Браће Јовановић прилаз лево, 

мења назив у Бисеније Симић 
38. Улица Нова 2 – из ул. Нова 6 , прилаз десно према 

Прогару, мења назив у Жарких сунцокрета 
39. Улица Нова 3 – прилаз из ул. Бранка Остојића, при-

лаз лево , катастарска парцела бр. 1636/5, мења назив у Беле 
голубице

40. Улица Нова 4 – из Улице Маршала Тита прилаз лево, 
мења назив у Алексе Симића 

41. Улица Нова 5 – прилаз лево из Нове 4, мења назив у 
Паорска 

42. Улица Нова 6 – од Улице Карађорђева кућни број 41, при-
лаз лево и излази на Фенечку улицу, мења назив у Грабовачка 

43. Мења се назив делу Улице Чмеликово насеље који 
обухвата кућне бројеве од броја 95 до краја Улице, а почев 
од Улице Маршала Тита кућни број 201, прилаз лево, катас-
тарска парцела бр. 2069 у назив Тамбурашка

44. Мења се назив делу Улице Железничка (постоје 
две Улице са истим називом) од катастарске парцеле бр. 
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3000/22, иде источном страном канала према крају Улице 
Фенечка у назив Учитеља Јовановића

45. Мења се назив делу Улице Шиљина, почев од кућног 
брја 59, прилаз лево, катастарска парцела бр. 1969 и катас-
тарска парцела бр. 1932, до краја Улице, где излази на улицу 
Маршала Тита у назив Штрека

46. Улици која полази од Улице Маршала Тита кућни 
број 212 прилаз десно, катастарска парцела бр. 1969 и ка-
тастарска парцела бр. 1973, иде према Сави, сече крај Улице 
Шиљина, одређује се назив Доњопољска

47. Улици која полази од Улице Нова 1 кућни број 10, 1. 
прилаз десно, катастарска парцела бр. 2686/14, сече се са 
Улицом Браће Вујић и наставља према улици под р.бр. 46. 
без назива, одређује се назив Слатина

48. Улици која полази од Улице Фенечка кућни број 1, 
1. прилаз десно, катастарска парцела бр. 147, излази према 
улици под редним бројем 47. без назива, одређује се назив 
Викентија Ракића

49. Улици која полази од Улице Шиљина, 1.прилаз лево, 
катастарска парцела бр. 1791, одређује се назив Криви сокак

Насеље Добановци
50. Улица Војвођанска мења назив у Душанова 
51. Улица Вука Караџића мења назив у Светогорска
52. Улица Железничка мења назив у Архимедова
53. Улица Радничка мења назив у Соколска
54. Улица Сремска мења назив у Надежде Петровић
55. Улица Пролетерска мења назив у Бранислава Нушића
56. Мења се назив делу ул. Ловачка са кућним бројевима 

на катастарским парцелама бр. 1091, бр.1092/1, бр.1092/2, 
бр.1092/3 , бр. 1092/4, бр.1093/1, бр.1093/2, бр. 1094, бр. 
1095/1, бр. 1095/2 и даље у поље, у назив постојеће Улице 
Браће Врањеш, чији продужетак представља. 

57. Улица Нова 3 – Од ул. Угриновачка к.бр. 194 прилаз 
десно према Аутопуту, мења назив у Житна

58. Улица Нова 4 – Од ул. Маршала Тита претпоследњи 
прилаз десно према Сурчину, мења назив у Стражиловска

59. Улици која полази од Улице Маршала Тита, прилаз 
лево, катастарска парцела бр. 3550/1, одређује се назив Ми-
хајла Пупина 

60. Улици која полази од Улице Маршала Тита кућни 
број 209 прилаз лево, катастарска парцела бр.5500, иде пре-
ма прузи, одређује се назив Сретењска

61.Улици која полази од Улице Маршала Тита кућни број 
185 прилаз лево, катастарска парцела бр. 5499, и Улице Бео-
градска, иде према прузи, одређује се назив Талијина

62. Улици која полази од Улице Маршала Тита кућ-
ни број 220, прилаз десно катастарска парцела бр.5308, 
одређује се назив Љубице Марић

63. Улици која полази од Улице Маршала Тита кућни 
број 154, прилаз десно, катастарска парцела бр. 5510, обух-
вата део Улице Ловачка и наставља према каналу, одређује 
се назив Јасенова

64. Улици која полази од Улице Сремска кућни број 25, 
прилаз лево, катастарска парцела бр. 941, иде полукруж-
но и завршава се као слепа улица према Улици Моравска, 
одређује се назив Мајска

65. Улици која полази од Улице Ловачка, почев од кућног 
броај 123 и катастарске парцеле бр.1098, тако да излази на 
улицу Лоле Рибара, одређује се назив Пилотска

66. Улици која полази од Улице Првомајска кућни број 
29, прилаз лево, катастарска парцела бр. 5009 према депо-
нији, одређује се назив Лазе Костића

67. Улици која полази од Улице под редним бројем 66., 1 при-
лаз лево, катастарска парцела бр. 5011, одређује се назив Јовина

68. Улици која полази од угла Улице Угриновачка и Ули-
це Ратарска 1.прилаз лево, почев од катастарске парцеле 
бр.914/3, према Аутопуту, наставља паралелно са Аутопу-
тем према Грмовцу , одређује се назив Грмовачка

69. Улици која полази од Улице Угриовачка, кућни број 
262а, прилаз десно, катастарска парцела бр. 6061, излази у 
њиве, одређује се назив Проте Матеје

70. Улици која полази од Улице Угриовачка кућни број 
258 прилаз десно, катастарска парцела бр. 6038, одређује се 
назив Мокрањчева

71.Улици која полази од Улице Браће Настић кућни број 
39, прилаз лево, катастарска парцела бр. 5020, сече се са 
Улицом Железничка и наставња према Аутопуту, одређује 
се назив Јана Галата 

72.Улици која полази од УлицеУгриновачка, иза кружног 
пута – аутопута према Угриновцима, 1. прилаз лево, катас-
тарска парцела бр. 6063/1, одређује се назив Марије Кири

Насеље Јаково
73. Улица Војвођанска мења назив у Проте Стаматовића
74. Улица Железничка мења назив у Приливак
75. Улица Лоле Рибара мења назив у Сестара Крстоношић
76. Улица Маршала Тита мења назив у Вожда Карађорђа
77. Улица Орачка, мења назив у Ђорђа Радовића
78. Улица ЈНА мења назив у назив постојеће Улице Бал-

канска чији саставни део представља
79. Улица Нова 15 – из Улице Орачка, прилаз десно пре-

ма ул Јаковачке десетине, мења назив у – Ратковачка
80. Улица Нова 16 – из ул. Палих бораца, прилаз лево, 

према Улици Сурчинска, мења назив у Липовачка
81. Мења се назив дела Улице Ослобођења почев од Ули-

це Браће Витомировић, прилаз десно према Улици Велими-
ра Манића, иза катастарске парцеле бр.1316/80 и одређује 
се назив Стане Скендерац

82. Мења се назив дела Улице Ослобођења, почев од 
Улице Војвођанска кућни број 118, прилаз десно са кућним 
бројевима од 109-99 где се сече са Улицом Браће Витоми-
ровић и наставља према Улици Велимира Манића, пара-
лелна са ул. Браће Путниковић, иза катастарске парцеле 
бр.1117/1, и одређује се назив Поручника Савичића

83. Улици која полази од Улице Јаковачки кормандин 
кућни број 20, 1. прилаз десно према каналу катастарска 
парцела бр. 1704, одређује се назив Приградска 

84. Улици која полази од Улице Јаковачки кормандин 
кућни број 20, 2. прилаз десно према каналу, катастарска 
парцела бр. 1714, одређује се назив Пљеваљска

85. Улици која полази од Улице Јаковачки кормандин 
кућни број 20 ,3. прилаз десно према каналу, катастарска 
парцела бр. 1717, одређује се назив Излетничка

86. Улици која полази од Улице Јаковачки кормандин, 4. 
прилаз десно, катастарска парцела бр. 1719/8 према катас-
тарској парцели бр. 1720/3, одређује се назив Авалска

87. Улици која полази од Улице Маршала Тита иза кућ-
ног броја 114, 1. прилаз десно, катастарска парцела бр. 
1853/3, одређује се назив Бранислава Јовановића 

88. Улици која полази од Улице под редним бројем 87., 
1. прилаз лево, део катастарске парцеле бр. 1854/1 и катас-
тарске парцеле бр.1854/2, одређује се назив Багремова

89. Улици која полази од Улице под редним бројем 87., 2 . 
прилаз лево, део катастарске парцеле бр. 1851/4 и део катас-
тарске парцеле бр. 1854/2, одређује се назив Ружа

90. Улици која полази од Улице Савска кућни број 87, 1.при-
лаз лево, излази на улицу Балканску, иза катастарске парцеле 
бр. 232, одређује се назив Дејана Цуцина 91.Улици која полази 
од Улице Манастир Фенек, 1. прилаз десно поред пруге према 
излазу из Јакова, катастарска парцела бр. 2356/1 Граничарска

92. Улици од раскрснице Улице Браће Путниковић и 
Улице Јаковачке десетине, преко катастарске парцеле бр. 
2650/1, одређује се назив Дудова

Насеље Петровчић
93. Улица Бољевачка мења назив у Толиначка
94. Улица Николе Тесле мења назив у Бранка Пешића 
95. Улица Јовановићева мења назив у Чагаљ
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96. Улица Нова 3 – из ул. Душана Вукасовића, прилаз 
десно при крају насеља, мења назив у Змај Огњеног Вука 

97. Улица Нова 4 – из ул. Прогарске, прилаз лево, излази 
на ул. Бољевачку, мења назив у Двадесетчетвртог марта

98. Улица Нова 5 – из ул. Нова 4 , слепа улица, према ул. 
Д. Вукасовића, мења назив у Ћирино сокаче

99. Улица Нова 6 – из ул. Бољевачке 1. прилаз лево , спаја 
се са ул. Нова 11, мења назив у Крчединска

100. Улица Нова 7 – из ул. Браће Љубинковић, прилаз 
лево, мења назив у Драшка

101. Улица Нова 8 – из ул. Бољевачке 2. прилаз лево, 
мења назив у Владе Недељковића

102. Улица Нова 11 – последњи прилаз десно из Улице 
Душана Вукасовића према Бечмену, мења назив у Српских 
добровољаца

103. Улица Нова 12 – 1. прилаз десно из ул. Нова 14, сече 
се са ул. Нова 15, мења назив у Бранка Ћопића

104. Улица Нова 13 – из ул. Нова 14 2.прилаз десно, сече 
се са ул. Нова 15, мења назив у Петра Кочића

105. Улица Нова 14 – од ул . Никола Тесла прилаз лево 
према ул. Дечанској, мења назив у Вука Исаковића

106. Улица Нова 15 – од ул. Дечанска, супротно ул. 
Пољска, према ул. Николе Тесле, мења назив у Мирослава 
Чобановића Уче

107. Улици која полази од Улице Омладиских бригада 
иза кућног броја 2, прилаз десно, од катастарске парцеле 
бр.321 и преко катастарске парцеле бр. 322 према каналу и 
Улици Пољска, одређује се назив Симе Вала

108. Улици која полази од Улице Омладиских бригада 
1,.прилаз лево, слепа улица, преко катастарске парцеле бр. 
333 одређује се назив Шумарева

109. Улици која полази од Улице Омладиских бригада 
2.прилаз лево, иза катастарске парцеле бр.324. преко катас-
тарска парцела бр.880 , сече се са улицом под редним бројем 
110., наставља према Карловчићу и завршава се код Улице под 
редним бројем 116, одређује се назив Обрада Прокопљевића

110. Улици која полази од Улице под редним бројем 109., 
1. прилаз десно ка Дечу, преко катастарске парцеле бр.881, 
одређује се назив Филипа Вишњића

111. Улици која полази од Улице под редним бројем 110. 
,1. прилаз лево, преко катастарске парцеле бр.1379, завршава 
се у пољу (према Карловчићу), одређује се назив Петровачка

112. Улици која полази од Улице Омладиских брига-
да кућни број 45 , прилаз лево, преко катастарске парцеле 
бр.957/5, завршава се у пољу (према Карловчићу) , одређује 
се назив Брестовачка 

113. Улици која полази од Улице Омладиски бригада кућни 
број 47А , прилаз лево, преко катастарске парцеле бр.1378 завр-
шава се у пољу (према Карловчићу) , одређује се назив Адице

114. Улици која полази од Улице под редним бројем 113., 
1. прилаз десно, преко катастарске парцеле бр.1381, заврша-
ва се у пољу (према Дечу, одређује се назив Сакуле

115. Улици која полази од Улице под редним бројем 114., 
1. прилаз лево, преко катастарске парцеле бр.965, завршава 
се у пољу (према Карловчићу), одређује се назив Ливадска

116. Улици која полази од Улице Браће Љубинковић кућ-
ни број 110, прилаз десно, иза катастарске парцеле бр.408, 
преко катастарске парцеле бр. 880 сече се са улицом под ред-
ним бројем 109 и завршава у пољу (према Дечу), одређује се 
назив Дрињска

Насеље Прогар
117. Улица Виноградска мења назив у Мала Америка 
118. Улица Војвођанска мења назив у Рашина Бара 
119. Улица Браће Јовановића (незванично дат назив 

Нова 3), мења назив у Штркова 
120. Улица Нова 4 – од Улице Жртава фашизма последњи 

прилаз лево према Улици Шпрингерова, завршава се у пољу, 
мења назив у Бубнићев шор 121.Улици која полази од краја 

Улице Шпрингерова, кућни број 26 прилаз десно ка насипу, 
катастарска парцела бр. 2647, одређује се назив Парче раја

122. Постојећој Улици Доњопољски пут која полази од 
Улице Момира Пуцаревића кућни број 29, прилаз лево, ка-
тастарска парцела бр. 2842 и иде паралелно са Виноград-
ском ( незванично дат назив Нова 8 ), одређује се назив са 
описаним положајем Доњопољски пут ( у Геодетском заво-
ду није евидентирана, положај непознат) 

123. Улици која полази од угла Улице Војвођанска и Ули-
це Пере Којадиновића , катастарска парцела бр.57 и преко 
катастарске парцеле бр.613, излази на улицу Дванаестог ав-
густа код кућног броја 118., одређује се назив Јарчина

124. Улици која полази од угла Улице Владе Обрадовић 
Каменог кућни број 75 и Улице Партизанских база кућни 
број 2, 1. прилаз лево, катастарска парцела бр. 1353, излази 
у поље према Ашањи, одређује се назив Ашањски друм

125. Улици која полази од Улице Владе Обрадовић – Каменог 
кућни број 106, прилаз десно, катастарска парцела бр. 751/40, 
сече се са Улицом Виноградска, одређује се назив Економија

126. Улици која полази од Улице Владе Обрадовић Каме-
ног кућни број 140, прилаз десно, катастарска парцела бр. 
797, и излази на улицу под редним бројем 123.- Доњопо-
пљски пут, одређује се назив Живача

127. Улици која полази од Улице Владе Обрадовић Ка-
меног кућни број 174, прилаз десно, катастарска парцела 
бр.866/4, одређује се назив Бојчинска

128. Улици која полази од Улице Владе Обрадовић Каме-
ног, у супротном смеру од Улице Пере Којадиновића, иза ка-
тастарске парцеле бр. 298/1, одређује се назив Пушин шор

129. Улици која полази од Улице Момира Пуцаревића 2., 
прилаз десно, катастарска парцела бр. 2675, одређује се на-
зив Црни луг

130. Улици која спаја улицу Шпрингерова, прилаз лево, 
катастарска парцела бр.2758 и улицу под ред.бр. 130. , 
одређује се назив Стевана Сремца

Насеље Сурчин
131. Улица Ловачка мења назив у Браће Огризовић
132. Улица Савска мења назив у Мите Уче
133. Улица Спортска мења назив у Видовданска
134. Улица Трг Маршала Тита мења назив у Трг Зорана 

Ђинђића
135. Улица Партизанска и улица Шумска, која представља 

продужетак Улице Партизанска мења назив у Крушедолска
136. Мења се назив делу Улице Браће Николића почев од 

катастарске парцеле бр. 4926 (прилаз десно од аутобуске ок-
ретнице линије 601) и Улице Нова 5 , катастарска парцела 
бр. 4966 у назив Мајке Ангелине

137. Мења се назив Улице Нова 11 и Улице Палих бора-
ца у назив постојеће Улице Горњопољска, чији продужетак 
представљају

138. Улица Прегревица 2 мења назив у Прегревица
139. Улица Нова 1 –која почиње од катастарске парцеле 

бр. 4939/4, мења назив у Павла Јутића 
140. Улица Нова 2 – која почиње од катастарске парцеле 

бр. 4940, мења назив у Чаплинова
141. Улица Нова 3 – која почиње од катастарске парцеле 

бр. 4941/9, мења назив у Браће Грим
142. Улица Нова 4 – која почиње од катастарске парце-

ле бр.3211 и катастарска парцела бр. 667/2 (код Котекса ), 
мења назив у Мике Антића

143. Улица Нова 10 – спаја Бановачку и Другу Радничку, 
мења назив у Раше Тошића

144. Улица Нова 12 – у супротном смеру од Улице Друга 
Радничка, мења назив у Жарка Јовановића

145. Улица Нова 13 – паралелна са Улицом Железничка, 
мења назив у Васе Давидовића

146. Улица Нова 14 – од Улице Војвођанска између кућ-
них бројева 385 – 387, мења назив у Пушкинова 
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147. Улица Нова 15 – од Улице Горњопољска , катастар-
ска парцела бр.2637/10 према Улици Камендинска, мења на-
зив у Саве Пузавца 

148. Улица Радничка Друга мења назив у Хиландарска
149. Улица Радиофар Улица 1 мења назив у Светог Саве
150. Улица Радиофар Улица 2 мења назив у Милана 

Коњoвића
151. Улица Радиофар Улица 3 мења назив у Василија Ос-

трошког
152. Улица Радиофар Улица 4 мења назив у Царице Милице
153. Улица Радиофар Улица 5 мења назив у Зорана Рад-

миловића
154. Улица Радиофар Улица 6 мења назив у Мире Алеч-

ковић
155. Улица Радиофар Улица 7 мења назив у Милоша 

Црњанског
156. Улица Радиофар Улица 8 мења назив у Војислава 

Илића
157. Улица Радиофар Улица 9 мења назив у Алексе Нена-

довића
158. Улица Радиофар Улица 10 мења назив у Виктора 

Старчића
159. Улица Радиофар Улица 11 мења назив у Косте Абра-

шевић
160. Улица Радиофар Улица 12 мења назив у Немањина
161. Улица Радиофар Улица 13 мења назив у Милована 

Глишића
162. Улица Радиофар Улица 14 мења назив у Краља 

Петра Првог
163. Улица Радиофар Улица 15 мења назив у Патријарха 

Павла
164. Улица Радиофар Улица 16 мења назив у Перунова
165. Улица Радиофар Улица 17 мења назив у Светог Николе
166. Улици која полази од Улице Радиофар Улица 1 од 

кућног броја 109, прилаз лево, почев од катастарске парцеле 
бр. 3798, одређује се назив Косовке девојке 

167. Улици која полази од Улице Радиофар Улица 1 од 
кућног броја 119, прилаз лево, почев од катастарске парцеле 
бр. 3796/2 и 3792/11, одређује се назив Светог Јована

168. Улици која полази од Улице Радиофар Улица 1 од кућног 
броја 135, прилаз лево, почев од катастарске парцеле бр. 3791/1 
и катастарске парцеле бр. 3791/4, одређује се назив Лабудова

169. Улици која спаја почетак Улице Радиофар Улица 1 и 
Улице Радиофар Улица 4, почев од катастарске парцеле бр. 
4827/5, одређује се назив Федерика Фелинија 

170. Улици која полази од Улице Радиофар Улица 3 од 
кућног броја 53, прилаз лево, почев од катастарске парцеле 
бр. 3906/2, одређује се назив Ваљевска

171. Улици која полази од Улице Радиофар Улица 3 , 1. 
прилаз десно иза Улице Радиофар Улица 11 , бр. катастарске 
парцеле 3843/3 и бр. 3843/13, одређује се назив Ужичка 

172. Улици која полази од Улице Браће Николић испред 
броја 20, прилаз десно, почев од катастарске парцеле бр. 
3239/2 према катастарској парцели бр. 477/2, одређује се на-
зив Ђурђевданска 

173. Улици која полази од Улице Нова 4 кућни број 13, 
прилаз лево, почев од катастарске парцеле бр.3213, одређује 
се назив Сергеја Јесењина 

174. Улици која полази од Улице Браће Николић кућ-
ни број 64 ,прилаз десно, почев од катастарске парцеле бр. 
4909, одређује се назив Летња

175. Улици која полази од Улице Браће Николић кућни број 
72, прилаз десно, почев од катастарске парцеле бр. 4928/1 и ка-
тастарске парцеле бр.4928/3, одређује се назив Владимира Беаре

176. Улици која полази од Улице Браће Николић кућ-
ни број 84, прилаз десно, почев од катастарске парцеле бр. 
4930/1, одређује се назив Мачванска

177. Улици која полази од Улице Браће Николић кућни 
број 104, прилаз десно, почев од катастарске парцеле бр. 
4934/8, одређује се назив Римска

178. Улици која полази од Улице Браће Николић кућни број 
110, прилаз десно, преко катастарске парцеле бр.4935/1 и катас-
тарске парцеле бр. 4936, одређује се назив Дон Кихотова

179. Улици која полази од Улице Браће Николић кућни 
број 136, прилаз десно, преко катастарске парцеле бр. 4945, 
одређује се назив Васе Пелагића

180. Улици која полази од Улице Браће Николић кућни 
број 142, прилаз десно, преко катастарске парцеле бр. 4948 и 
катастарске парцеле бр. 4947/1, одређује се назив Трешњина

181. Улици која полази од Улице Браће Николић кућни 
број 146, прилаз десно, почев од катастарске парцеле бр. 
4947/3, одређује се назив Чардаклија

182. Улици која полази од Улице Нова 5, 1.прилаз десно, 
преко катастарске парцеле бр. 4951/1, одређује се назив 
Сремских бећара

183. Улици која полази од Улице Нова 5, 2. прилаз десно, почев 
од катастарске парцеле бр. 4953, одређује се назив Весне Парун

184. Улици која полази од Улице Нова 5, 3. прилаз десно, 
преко катастарске парцеле бр. 4956/2, одређује се назив 
Тристана и Изолде 

185. Улици која полази од Улице Нова 5 кућни број 121, 
1. прилаз лево, почев од катастарске парцеле бр.4980/4 
одређује се назив Поток

186. Улици која полази од Улице Нова 5 кућни број 123, 
2. прилаз лево, почев од катастарске парцеле бр.4973/8, 
одређује се назив Седам самураја

187. Улици која полази од Улице Нова 5 кућни број 
123, 3. прилаз лево, почев од катастарске парцеле бр. 4968, 
одређује се назив Сунчана падина

188. Улици која полази од Улице Браће Николић кућни 
број 123, 2. прилаз лево, почев од катастарске парцеле бр. 
4920/5, одређује се назив Стеве Жигона 

189. Улици која полази од Улице Природна, 1. прилаз 
лево, паралелно са ул. Браће Николић, почев од катастарске 
парцеле бр. 4904, одређује се назив Милеве Марић 

190. Улици која полази од Улице Нова 4, прилаз лево, 
преко катастарске парцеле бр. 667/1 и наставља путем 3203, 
одређује се назив Кукурузна

191. Улици која полази од Улице Браће Николић , прилаз 
десно, почев од катастарске парцеле бр. 4934/10, одређује се 
назив Јосипа Гашпара

192. Улици која полази од Улице Браће Николић , прилаз 
десно, преко катастарске парцеле бр. 4935/1, одређује се на-
зив Павла Вујисића

193. Улици која полази од Улице Браће Николић , при-
лаз десно, почев од катастарске парцеле бр. 4943, одређује 
се назив Мишарска

194. Улици која полази од Улице Браће Николић , прилаз 
десно, почев од катастарске парцеле бр. 4949/17, одређује се 
назив Јанике Балаша

195. Улици која полази од Улице Нова 4, пилаз десно, 
преко катастарске парцеле бр. 4284/1, одређује се назив Ра-
дивоја Кораћа

196. Улици која полази од Улице Нова 4, пилаз десно, пре-
ко катастарске парцеле бр. 4282/1, одређује се назив Бреза

197. Улици која полази од Улице Нова 4, пилаз десно, преко 
катастарске парцеле бр. 4281/1, одређује се назив Рајка Митића

198. Улици која полази од Улице Нова 4, пилаз десно, преко 
катастарске парцеле бр. 4280/4, одређује се назив Омладинска

199. Улици која полази од Улице под редним бројем 
171.,1. прилаз лево, преко катастарске парцеле бр. 608/1, 
одређује се назив Ковачка

120. Улици која полази од Улице под редним бројем 171., 
2.прилаз лево, преко катастарске парцеле бр. 479/1, одређује 
се назив Скупљача перја

201. Улици која полази од Улице под редним бројем 171., 
3.прилаз лево, преко катастарске парцеле бр.477/1, одређује 
се назив Паунова
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202. Улици која полази од Улице под редним бројем 171., 
4.прилаз лево, преко катастарске парцеле бр. 472/1, одређује 
се назив Марка Пола 

203. Улици која полази од Улице под редним бројем 171., 
5.прилаз лево, преко катастарске парцеле бр. 470/1, одређује 
се назив Бекима Фехмијуа

204. Улици која полази од Улице под редним бројем 171., 
6.прилаз лево, почев од катастарске парцеле бр. 3240/2, 
скреће лево и наставља према ул. Нова 4, одређује се назив 
Шехерезадина

205. Улици која полази од Улице Ударне десетине кућни 
број 18, прилаз десно, преко катастарске парцеле бр. 439, 
одређује се назив Пере Мршића

206. Улици која полази од Улице Ударне десетине кућни 
број 30, прилаз десно, преко катастарске парцеле бр. 437, 
одређује се назив Бранка Дрлића

207. Улици која полази од Улице Железничка кућни број 
71, прилаз лево, према аутопуту, почев од катастарске пар-
целе бр. 3247/1, одређује се назив Мите Бињиша

208. Улици која полази од Улице Железничка кућни број 
36, прилаз десно, почев од катастарске парцеле бр. 3719/1, 
одређује се назив Мила Поце

209. Улици која полази од Улице под редним бројем 207., 
1. прилаз лево, почев од катастарске парцеле бр. 3508/37, 
одређује се назив Мила Ковачевића

210. Улици која полази од Улице Спортска кућни број 18К, 
прилаз десно, излази на ул. Обилићев венац, преко катастарс-
ке парцеле бр. 3102, одређује се назив Миленка Вучанића

211. Улици која полази од Улице Спортска кућни број 
18Ц, 1. прилаз десно, према ул. Обилићев венац, преко ка-
тастарске парцеле бр. 3087, одређује се назив Бабе Миљуша 

212. Улици која полази од Улице Спортска кућни број 
18Ц , 2. прилаз десно, према ул. Обилићев венац, преко ка-
тастарске парцеле бр. бр. 3071 и преко катастарске парцеле 
бр. 3074, одређује се назив Васе Појца

213. Улици која полази од Улице Спортска кућни број 33, 
прилаз лево, излази на ул. Нова 12, преко катастарске пар-
целе бр. 3192, одређује се назив Ђуре Црљена 

214. Улици која полази од Улице Бановачка кућни број 
9, прилаз лево, излази на почетак Улице Радничка Друга и 
Улице Нова 12, преко катастарске парцеле бр. 3164, одређује 
се назив Цола Бокића

215. Улици која полази од Улице Радничка Друга кућни 
број 25, прилаз лево, излази у поље, почев од катастарске 
парцеле бр. 3480/5, одређује се назив Цвеје Пиперског

216. Улици која полази од Улице Радничка Друга кућни 
број 49, прилаз лево, излази у поље, почев од катастарске 
парцеле бр. 3480/2, одређује се назив Леке Сретковића

217. Улици која полази од Улице Радничка Друга кућни 
број 55, прилаз лево, излази у поље, почев од катастарске 
парцеле бр. 3478/2, одређује се назив Каћуше Суџук

218. Улици која полази од Улице Аеродромски пут 
испред к.бр. 2, прилаз десно, затим наставља паралелно са 
ул. Аеродромски пут, сече се са Улицом Сремског одреда и 
излази на улицу Радничка Друга, преко катастарске парце-
ле бр. 4255 и преко катастарске парцеле бр. 4256/1, одређује 
се назив Брате Мајетића

219. Улици која полази од Улице Аеродромски пут кућни 
број 18, прилаз десно према путу за аеродром, почев од ка-
тастарске парцеле бр. 4275/1, одређује се назив Јосипа Гајера 

220. Улици која полази од Улице под реднимбр. 218, при-
лаз лево, преко катастарске парцеле бр. 4199/1, одређује се 
назив Николе Колчара

221. Улици која полази од Улице Ударне десетине, прилаз 
десно, почев од катастарске парцеле бр. 448, одређује се на-
зив Живка Мартића

222. Улици која полази од Улице Спортска, прилаз десно, 
почев од катастарске парцеле бр. 3150, одређује се назив 
Спасе Јанкеше 

223. Улици која полази од Улице Нова 12, прилаз лево, 
почев од катастарске парцеле бр.3158 /10, одређује се назив 
Алексе Шантића

224. Улици која полази од Улице Нова 12, прилаз лево, 
почев од катастарске парцеле бр. 3155/11, одређује се назив 
Мике Манојловића

225. Улици која полази супротно од Улице Радничка 
према улици под р.бр. 222., почев од катастарске парцеле 
бр. 3166/2, одређује се назив Ђорђа Јањића

226. Улици која полази од Улице Марка Раба, прилаз 
десно, почев од катастарске парцеле бр. 3324/1, одређује се 
назив Пере Растовића

227. Улици која полази од Улице Марка Раба, прилаз 
лево, преко катастарске парцеле бр. 3473, одређује се назив 
Баће Гогића

228. Улици која полази од Улице Сремских партизана, 2. 
прилаз лево, преко катастарске парцеле бр. 4208/1, одређује 
се назив Луке Наглића

229. Улици која полази од Улице Сремских партиза-
на, 3.прилаз лево преко катастарске парцеле бр. 4208/1, 
одређује се назив Андрије Жугаја

230. Улици која полази од Улице. Спортска кућни број 18Ц, 
3. прилаз десно, према ул. Обилићев венац, преко катастарске 
парцеле бр. бр. 3069, одређује се назив Николе Штампара

231. Улици која полази од Улице Сремских партизана, 1. 
прилаз лево, преко катастарске парцеле бр. 4207/1, а од Ули-
це под ред. бр. 218. ,наставља се преко катастарске парцеле 
бр. 4199/1 и преко катастарске парцеле бр. 4200/1, одређује 
се назив Браће Узелац

232. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
370, 2. прилаз десно, иде брдом, паралелно са Виноградском, 
катастарска парцела бр. 3268/1, одређује се назив Цара Душана

233. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
372, прилаз десно, излази на улицу под ред. бр. 1, преко катас-
тарске парцеле бр. 4425, одређује се назив Бране Петровића

234. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
366, прилаз десно,излази на улицу под ред. бр. 231, преко ка-
тастарске парцеле бр. 4426/1, одређује се назив Хризантема

235. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
368, прилаз десно, излази на улицу под ред. бр. 231, преко ка-
тастарске парцеле бр. 4426/2, одређује се назив Далматинска

236. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 370, 
прилаз десно, излази на улицу под ред. бр. 231, преко катастарс-
ке парцеле бр. 4428, одређује се назив Др Јована Рашковића

237. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 370, 
2. прилаз десно, излази на улицу под ред. бр. 231, преко катас-
тарске парцеле бр. 4429/1, одређује се назив Монахиње Јефимије

238. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
378, 1. прилаз десно, излази на улицу под ред. бр, 231, катас-
тарска парцела бр. 4432/1, одређује се назив Хипократова

239. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
378, 2. прилаз десно, излази на улицу под ред. бр. 231, катас-
тарска парцела бр. 4432/1, одређује се назив Ташка Начића

240. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
378Д, прилаз десно, излази на улицу под ред. бр. 231, катас-
тарска парцела бр. 4662, одређује се назив Тополска

241. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
380, прилаз десно, излази на улицу под ред. бр. 231, преко 
катастарске парцеле бр. 4434, одређује се назив Шумадијска

242. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
388, прилаз десно, излази на улицу под ред. бр. 231, преко ка-
тастарске парцеле бр. 4436/1, одређује се назив Јована Дучића

243. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
388, 2. прилаз десно, излази на улицу под ред. бр. 231, преко 
катастарске парцеле бр. 4437, одређује се назив Бобија Фишера

244. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
388, 3. прилаз десно, излази на улицу под ред. бр. 231, преко ка-
тастарске парцеле бр. 4438, одређује се назив Милана Ракића
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245. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
390, прилаз десно, излази на улицу под ред. бр. 231, катас-
тарска парцела бр. 4440/6, одређује се назив Личка

246. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
392А, прилаз десно, излаз према Виноградској улици, преко 
катастарске парцеле бр. 4441, одређује се назив Кордунска

247. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
400, прилаз десно, излаз према Улици Виноградска, преко 
катастарске парцеле бр. 4442, одређује се назив Банијска

248. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
402, прилаз десно, преко катастарске парцеле бр. 4443/1, 
одређује се назив Бранка Миљковића

249. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
404, прилаз десно, преко катастарске парцеле бр. 4444/3, 
одређује се назив Анице Савић Ребац

250. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
406, прилаз десно, катастарска парцела бр. 4446/11, одређује 
се назив Душка Радовића

251. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 412, 
прилаз десно, излази на ул. Виноградска код кућног бр. 47, ка-
тастарска парцела бр. 4661/1, одређује се назив Ане Карењине 

252. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број  
418, прилаз десно, катастарска парцела бр. 4509/2, одређује 
се назив Живојина Мишића

253. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
448, прилаз десно, катастарска парцела бр. 4510/1, одређује 
се назив Данила Бате Стојковића

254. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
450, прилаз десно, катастарска парцела бр. 4512/1 и катас-
тарска парцела бр. 4512/2, одређује се назив Мајке Југовића

255. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни 
број 496, 1. прилаз десно, катастарска парцела бр. 4665/1, 
одређује се назив Петог октобра

256. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
496, 2. прилаз десно, преко катастарске парцеле бр. 4522/1 , 
одређује се назив Вишеградска

257. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
496, 3. прилаз десно, преко катастарске парцеле бр. 4523, 
одређује се назив Миодрага Петровића Чкаље

258. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
518, прилаз десно, катастарска парцела бр. 4525/2, одређује 
се назив Николаја Велимировића

259. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
524, прилаз десно, преко катастарске парцеле бр. 4528/2, 
одређује се назив Шекспирова

260. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
538, прилаз десно, излази на ул. Виноградска, катастарска 
парцела бр. 4666, одређује се назив Милутина Миланковића

261. Од Улице под редним бројем 259, прилаз десно бр-
дом, паралелно са Улицом Виноградска ка центру Сурчина, 
катастарска парцела бр. 4666, одређује се назив Колумбова

262. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
522, прилаз десно, катастарска парцела бр. 4527, одређује се 
назив Цветна

263. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
359, прилаз лево, излази на ул. Сремског одреда и наставља 
према ул. Радничка Друга, преко катастарске парцеле бр. 
4254/2, одређује се назив Адама Спишића

264. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
363, ,иза парка, прилаз лево, према ул. Радничка Друга, преко 
катастарске парцеле бр. 4250, одређује се назив Стеве Воларића

265. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
367, прилаз лево, према ул. Радничка Друга, преко катас-
тарске парцеле бр. 4241/3, одређује се назив Срете Прибића

266. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
373, прилаз лево, према ул. Радничка Друга, преко катас-
тарске парцеле бр. 4233/17, одређује се назив Византијска

267. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
381, 1.прилаз лево, према ул. Радничка Друга, преко катас-
тарске парцеле бр. 4070/1, одређује се назив Илирска

268. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
381, 2.прилаз лево, према ул. Радничка Друга, преко катас-
тарске парцеле бр. 4067/5, одређује се назив Метохијска 

269. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
385, 1. прилаз лево према аеродрому, преко катастарске 
парцеле бр. 4051, одређује се назив Диане Будисављевић 

270. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
389, 1.прилаз лево, преко катастарске парцеле бр. 4048/14, 
одређује се назив Словенска

271. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни 
број 389, 2.прилаз лево, катастарска парцела бр. 4048/34, 
одређује се назив Солунска 

272. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
395, прилаз лево, катастарска парцела бр. 4048/13, одређује 
се назив Сопоћанска 

273. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
397, прилаз лево, катастарска парцела бр. 4048/36, одређује 
се назив Хајдук Вељкова 

274. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
405, прилаз лево, катастарска парцела бр. 4048/10, одређује 
се назив Моме Капора

275. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
411, прилаз лево, катастарска парцела бр. 4048/23, одређује 
се назив Боре Станковића

276. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
413, прилаз лево, катастарска парцела бр. 4048/39, одређује 
се назив Десанке Максимовић 

277. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
417, прилаз лево, катастарска парцела бр. 4048/4 и катастар-
ска парцела бр. 4048/5, одређује се назив Деспота Стефана

278. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
413Д, прилаз лево, катастарска парцела бр. 4048/3 и катас-
тарска парцела бр. 4048/4, одређује се назив Нишка

279. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
415, прилаз лево, катастарска парцела бр. 4048/1 и катастар-
ска парцела бр. 4048/2, одређује се назив Проминска

280. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
417, прилаз лево, завршава се код Улице под р. бр. 287, ка-
тастарска парцела бр. 4046/2, одређује се назив Бенковачка

281. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
423, 1.прилаз лево, завршава се код Улице под р. бр. 287, пре-
ко катастарске парцеле бр. 4043, одређује се назив Буковачка

282. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
423, 2.прилаз лево, завршава се код Улице под р. бр. 287, преко 
катастарске парцеле бр. 4042, одређује се назив Жанке Стокић

283. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 423, 
2.прилаз лево, завршава се код Улице под р. бр. 287, преко катас-
тарске парцеле бр. 4041/1, одређује се назив Исидоре Секулић

284. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 425, 
прилаз лево, завршава се код Улице под р. бр. 287, катастарска 
парцела бр. 4040/6, одређује се назив Леонарда да Винчија

285. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број  
429, прилаз лево, преко катастарске парцеле бр. 4036/3, 
одређује се назив Меше Селимовића

286. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
433, прилаз лево, завршава се код Улице под р. бр. 287, пре-
ко катастарске парцеле бр. 4029 и преко катастарске парце-
ле бр. 4030, одређује се назив Мије Алексића 

287. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
439, прилаз лево, катастарска парцела бр. 4827/6, одређује 
се назив Стевана Јаковљевића 

288. Улици која полази од Улице под редним бројем 286. 
кућни број 439, прилаз лево, катастарска парцела бр. 4258, 
одређује се назив Стеријина
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Страна
Акти градских општина

ВРАЧАР
Одлука о утврђивању престанка мандата одбор-

ника Скупштине градске општине Врачар  – – – – –  1
Одлука о утврђивању престанка функције за-

меника председнице Скупштине градске општине 
Врачар – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Одлука о утврђивању престанка функције члана 
Већа градске општине Врачар  – – – – – – – – – – – –  1

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

Одлука о ребалансу буџета градске општине 
Врачар за 2011. годину  – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Решење о избору заменика председнице 
Скупштине градске општине Врачар  – – – – – – – –  9

Решење о разрешењу чланице Већа градске 
општине Врачар  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  9

Страна
Решење о избору чланова Већа градске општине 

Врачар – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  9
Решење о именовању председника Управног од-

бора Народног универзитета „Божидар Аџија”  – –  9
Решење о именовању члана Управног одбора из реда 

запослених Центра за физичку културу „Врачар” –  – –  9

РАКОВИЦА
Одлука о ребалансу буџета градске општине Ра-

ковица за 2011. годину  – – – – – – – – – – – – – – – –  10
Одлука о додели јавних признања градске 

општине Раковица  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  13
Одлука о изменама и допунама Одлуке о стра-

тешком партнерству за гасификацију насеља на те-
риторији градске општине Раковица  – – – – – – – –  13

СУРЧИН
Решење о одређивању назива и промени назива 

улица на територији градске општине Сурчин– – –  14

289. Улици која полази од Улице под редним бројем 
287, 1. прилаз десно, преко катастарске парцеле бр. 4027/1, 
одређује се назив Симонидина

290. Улици која полази од Улице. под редним бројем 
287. 2., прилаз десно, преко катастарске парцеле бр. 4027/1, 
одређује се назив Симе Сарајлије

291. Улици која полази од Улице. под редним бројем 
287, 3. прилаз десно, преко катастарске парцеле бр. 4026/1, 
одређује се назив Рембрантова

292. Улици која полази од Улице под редним бројем 
287, 4. прилаз десно, преко катастарске парцеле бр. 4026/1, 
одређује се назив Радоја Домановића

293. Улици која полази од Улице под редним бројем 
287, 5. прилаз десно, преко катастарске парцеле бр. 4025/1, 
одређује се назив Радивоја Марковића

294. Улици која полази од Улице под редним бројем 
287, 6. прилаз десно, преко катастарске парцеле бр. 4024/1, 
одређује се назив Периклова

295. Улици која полази од Улице под редним бројем 
287, 7. прилаз десно, преко катастарске парцеле бр. 4021/1, 
одређује се назив Николе Коперника

296. Улици која полази од Улице под редним бројем 
287, 8. прилаз десно, преко катастарске парцеле бр. 4018, 
одређује се назив Мирослава Поповића

297. Улици која полази од Улице под редним бројем 
287. 9, прилаз десно, преко катастарске парцеле бр. 4015, 
одређује се назив Мире Траиловић

298. Улици која полази од Улице под редним бројем 
287, 10. прилаз десно, преко катастарске парцеле бр. 4008, 
одређује се назив Милована Видака

299. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
367, 2. прилаз лево, према ул. Радничка Друга, катастарска 
парцелеа бр. 4236/5 одређује се назив Студеничка

300. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
373, прилаз лево, према ул. Радничка Друга, катастарска 
парцела бр. 4232/10, одређује се назив Гетеова

301. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
381, 1. прилаз лево, према ул. Радничка Друга, преко катас-
тарске парцеле бр. 4068, одређује се назив Матице српске

302. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
381, 3. прилаз лево, према ул. Радничка Друга, преко катас-
тарске парцеле бр. 4066/1, одређује се назив Незнаног јунака

303. Улици која полази од Улице под редним бројем 287.,1. 
прилаз лево, преко катастарске парцеле бр. 4053 и преко ка-
тастарске парцеле бр. 4054/1, одређује се назив Париска 

304. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни 
број 385, 2. прилаз лево према аеродрому, преко катастарс-
ке парцеле бр. 4049 и преко катастарске парцеле бр. 4050, 
одређује се назив Његошева 

305. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни 
број 423, 3. прилаз лево, завршава се код Улице под редним 
бројем 287, преко катастарске парцеле бр. 4041/3, одређује 
се назив Јоакима Вујића

306. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
425, 2. прилаз лево, завршава се код Улице редним бројем 287, 
катастарска парцела бр. 4037, одређује се назив Мајаковског

307. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни 
број 425, 3. прилаз лево, завршава се код Улице под редним 
бројем 287, катастарска парцела бр. 4038/1, одређује се на-
зив Маслинове гранчице

308. Улици која полази од Улице Војвођанска кућни број 
433, 2. прилаз лево, завршава се код Улице под редним бројем 
287., преко катастарске парцеле бр. 4028/1 и преко катастарс-
ке парцеле бр. 4029, одређује се назив Микеланђелова,

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

Скупштина градске општине Сурчин
Брoj I-01-06-40/2011, 8. септембра 2011. године 

Председник 
др Владан Јанићијевић, с. р.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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

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

САДРЖАЈ
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