
Градоначелник града Београда, 30. септембра 2011. го-
дине, на основу члана 16. Закона о обележавању дана жа-
лости на територији Републике Србије („Службени гласник 
РС”, бр. 101/05 и 30/10) и члана 52. став 1. тачка 146. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 
и 6/10), доноси

ОДЛУКУ
O ПРОГЛАШЕЊУ ДАНА ЖАЛОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА БЕОГРАДА

1. Проглашава се Дан жалости поводом смрти трагично 
преминулих радника приликом санације клизишта у земун-
ском насељу Калварија.

2. За дан жалости одређује се 3. октобар 2011. године.
3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Градоначелник града Београда
Број 020-3561/11-Г, 30. септембра 2011. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

Градоначелник града Београда, 29. септембра 2011. годи-
не, на основу члана 8. став 3. Закона о средствима у својини 
Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 3/96, 
54/96 и 32/97) и члана 52. став 1. тачка 11. Статута града Бе-
ограда „Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), 
донео је 

ПРА ВИЛНИК
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПО-
СЛОВНОГ ПРОСТОРА И ГАРАЖА НА КОЈИМА ЈЕ НО-

СИЛАЦ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ГРАД БЕОГРАД

Члан 1.
У Правилнику о давању у закуп пословног простора и 

гaража на којима је носилац права коришћења град Бео-
град („Службени лист града Београда”, бр. 5/05, 28/05, 20/09 
и 1/10), у члану 14. став 1, после алинеје 10, додаје се нова 
алинеја која гласи:

„– у случајевима када је то потребно ради очувања имо-
вине града, односно заштите имовинских права и интереса 
града Београда.”

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 2.
Поступци за одређивање закупаца започети пре сту-

пања на снагу овог правилника, завршиће се у складу са 
овим правилником. 

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Београда”. 

Градоначелник града Београда
Број 361-3556/11-Г, 29. септембра 2011. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

Градоначелник града Београда, 29. септембра 2011. годи-
не, на основу члана 27. Закона о јавним предузећима и оба-
вљању делатности од општег интереса („Службени гласник 
РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), члана 23. За-
кона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, 
бр. 16/97 и 42/98) и члана 52. тачка 6. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ 
ПРЕДУЗЕЋУ „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗА-
ЦИЈА” НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТ-

ПАДНИХ ВОДА

1. Даје се сагласност Јавном комуналном предузећу „Бе-
оградски водовод и канализација” на Одлуку о цени воде и 
одвођења отпадних вода број 41285, коју је донео Управни 
одбор на седници одржаној 23. септембра 2011. године.

2. Ова одлука ступа на снагу по добијеној сагласности 
оснивача, Решење и Одлуку објавити у „Службеном листу 
града Београда”, а Одлука ће се примењивати од 1. октобра 
2011. године.

Градоначелник града Београда
Број 38-3560/11-Г, 29. септембра 2011. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.
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Управни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализа-
ција” је на предлог генералног директора, сагласно члану 
27. Закона о јавним предузећима за обављање делатности 
од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00 – 
108/05) и на основу члана 32. Статута предузећа, без одр-
жавања седнице на основу гласања извршеног телефонским 
путем, 23. септембра 2011. године, донео је следећу 

ОДЛУКУ
О ЦЕНИ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА

I. Утврђује се цена 1m³ воде и 1 m³ одвођења отпадних 
вода, у следећем износу:

1. За категорију „Домаћинства”
– 37,12 дин/m³ за воду
– 15,00 дин/m³ за одвођење отпадних вода
2. За категорију „Спортскo-рекреативни центри – базени”
– 40,56 дин/m³ за воду
– 15,00 дин/m³ за одвођење отпадних вода
3. За категорију „Остали потрошачи”
– 74,97 дин/m³ за воду
– 40,35 дин/m³ за одвођење отпадних вода
II. У цене утврђене у I. ове oдлуке, урачунат је порез на 

додату вредност.
III Ова oдлука ступа на снагу по добијеној сагласности 

oснивача, а примењиваће се од 1. октобра 2011. године.

Управни одбор ЈКП „Београдски водовод и канализација”
Број 41285, 23. септембра 2011. године

Председник
Александар Гајић, с. р.

Градоначелник града Београда, 30. септембра 2011. годи-
не, на основу члана 27. Закона о јавним предузећима и оба-
вљању делатности од општег интереса („Службени гласник 
РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), члана 23. За-
кона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, 
бр. 16/97 и 42/98) и члана 52. тачка 6. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ЦЕНОВНИ-
КА УСЛУГА ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА НА ОПШТИМ 

ПАРКИРАЛИШТИМА У ЗОНИРАНОМ ПОДРУЧЈУ

1. Даје се сагласност Јавном комуналном предузећу 
„Паркинг сервис”, из Београда, на измене Ценовника услу-
га за паркирање возила на општим паркиралиштима у зо-
нираном подручју, који је донео Управни одбор под бројем 
LXXXI, на седници одржаној 30. септембра 2011. године.

2. Ово решење и Ценовник објавити у „Службеном 
листу града Београда” по добијању сагласности градоначе-
лника града Београда, а Ценовник ће се примењивати од 1. 
октобра 2011. године.

Градоначелник града Београда
Број 38-3570/11-Г, 30. септембра 2011. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

На основу члана 30. Статута Јавног комуналног преду-
зећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Бе-
оград, Управни одбор је на седници одржаној 30. септембра 
2011. године донео следећу

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ЈКП „ПАРКИНГ 
СЕРВИС” ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА НА ОПШТИМ 
ПАРКИРАЛИШТИМА У ЗОНИРАНОМ ПОДРУЧЈУ 
(„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА”, БР. 44/2009, 

3/2010, 18/2010 И 4/2011)

1. Мења се тачка 1. и гласи:
„Ценовник услуга за паркирање возила на општим пар-

киралиштима у зонираном подручју и ван зонираног под-
ручја”

Шифра ЈКП: 5221
Шифра делатности: 5221 – у динарима

Опис Цена
услуге

ПДВ 
(18%)

Цена са
порезом

1. ЗОНА 1 – ЦРВЕНА ЗОНА 
(време паркирања је 60 минута)

– карта за паркирање путничког возила (до осам 
седишта) за започети час (плаћање СМС и купо-
вина карата на аутомату и у продајној мрежи)

47,46 8,54 56,00

– карта за паркирање за започети час купљена код 
контролора

50,85 9,15 60,00

2. ЗОНА 2 – ЖУТА ЗОНА 
(време паркирања је 120 минута)

– карта за паркирање путничког возила (до осам 
седишта) за започети час (плаћање СМС и купо-
вина карата на аутомату и у продајној мрежи)

32,20 5,80 38,00

– карта за паркирање за сваки започети час 
купљена код контролора

38,14 6,86 45,00

3. ЗОНА 3 – ЗЕЛЕНА ЗОНА 
(време паркирања је 180 минута)

– карта за паркирање путничког возила (до осам 
седишта) за започети час (плаћање СМС и купо-
вина карата на аутомату и у продајној мрежи)

26,27 4,73 31,00

– карта за паркирање за сваки започети час 
купљена код контролора

31,36 5,64 37,00

4. ВАН ЗОНИРАНОГ ПОДРУЧЈА
– карта за паркирање путничког возила (до осам 

седишта) за започети час (плаћање СМС и купо-
вина карата на аутомату и у продајној мрежи)

26,27 4,73 31,00

– карта за паркирање за сваки започети час 
купљена код контролора

31,36 5,64 37,00

– вишесатна карта за паркирање 241,53 43,47 285,00
5. ДНЕВНА ПАРКИНГ КАРТА 1.584,74 285,26 1.870,00

2. У делу Ценовника „Напомене” ознака V мења се и гласи:
„Вишесатна карта за паркирање важи у временском ин-

тервалу од 7 до 21 час радним даном и од 7 до 14 часова су-
ботом”.

После ознаке V додаје се нова ознака VI која гласи:
„За примењивање ове одлуке задужује се Сектор за по-

слове развоја и организацију паркинг контроле”.
3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда” по добијеној сагласности оснивача, а одлука ће се 
примењивати почев од 1. октобра 2011. године.

Управни одбор ЈКП за јавне гараже и паркиралишта 
„Паркинг сервис” 

Број LXXXI, 30. септембра 2011. године

Председник 
Милан Здравковић, с. р.
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На основу члана 14. Закона о превозу у друмском са-
обраћају („Службени гласник РС”, бр. 46/95, 66/01, 61/05, 
91/05, 62/06 и 31/11) и члана 157. Закона о безбедности са-
обраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09 и 
53/10), Секретаријат за саобраћај доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ 
ОПШТИХ СТАЈАЛИШТА ЗА АУТОБУСЕ НА МЕЂУ-

МЕСНИМ ЛИНИЈАМА

1. У Решењу о одређивању општих стајалишта за ауто-
бусе на међумесним линијама („Службени лист града Бео-
града”, бр. 11/10), у тачки 1. ставу 1. после речи: „20. Сту-
дентски град – оба смера”, брише се тачка, ставља зарез и 
додају речи: „21. Мома Станојловић – оба смера.” 

2. Ово решење се објављује у „Службеном листу града 
Београда”, ступа на снагу наредног дана од дана објављи-
вања.

Градска управа града Београда 
Секретаријат за саобраћај

IV-01 бр. 346.1– 35/11, 26. септембра 2011. године

Секретар
Драгољуб Ђаконовић, с. р.

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

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БУЛЕВАРА КРАЉА АЛЕКСАНДРА ЗА 
ПОДРУЧЈЕ ОД УЛИЦЕ ГОСПОДАРА ВУЧИЋА ДО УЛИ-
ЦЕ МИТЕ РУЖИЋА И МИС ИРБИЈЕВЕ, БЛОКОВИ Д1-

Д3, Д21, Д22, Д27-Д35

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја 
на животну средину Плана детаљне регулације Булевара 
краља Александра за подручје од Улице господара Вучића 
до улица Мите Ружића и Мис Ирбијеве, блокови Д1-Д3, 
Д21, Д22, Д27-35 (у даљем тексту: план).

2. Израда плана детаљне регулације поверава се Центру 
за планирање урбаног развоја – ЦЕП из Београда, које је 
дужно да нацрт плана изради у року од 12 месеци од дана 
ступања на снагу одлуке. Средства за израду плана детаљне 
регулације обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште 
и изградњу града Београда, Његошева 84, Београд.

3. Оквирном границом плана разрадиће се делови тери-
торија општина: Звездара, Врачар, Стари град и Палилула, 
који се налазе непосредно уз саобраћајницу Булевар краља 
Александра. 

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

5. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
узимајући у обзир податке наведене у овом Решењу, утврдио 

је да план не представља оквир за одобравање будућих раз-
војних пројеката предвиђених прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину у смислу члана 5. став 
1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

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

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

луке о припремању детаљног урбанистичког плана под-
ручја Булевара револуције, сада Булевара краља Александра 
(„Службени лист града Београда”, бр. 6/93).

Израда плана детаљне регулације поверава се Центру 
за планирање урбаног развоја – ЦЕП из Београда, које је 
дужно да нацрт плана изради у року од 12 месеци од дана 
ступања на снагу одлуке. Средства за израду плана детаљне 
регулације обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште 
и изградњу града Београда, Његошева 84, Београд.

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

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-85/11 од 19. јула 2011. го-
дине, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину Секре-
таријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту 
природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП Бе-
оградски водоводу и канализација, ЈКП „Зеленилу Београд”, 
Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и 
ЈВП „Београдводе”.

ЈКП „Зеленило Београд”, Секретаријат за заштиту жи-
вотне средине и ЈКП „Београдски водовод и канализација”, 
дали су позитивно мишљење на Предлог решења о непри-
ступању израде стратешке процене утицаја на животну сре-
дину предметног плана.

Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут, 
ЈВП „Београдводе”, Градски завод за јавно здравље и Завод 
за заштиту природе Србије, нису доставили предметна 
мишљења у законском року, те се, сходно одредби чл. 11. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10), сматра да не-
мају примедбе на садржину решења о неприступању изради 
стратешке процене утицаја на животну средину предментог 
плана.

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

Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-85/11, 21. септембра 2011. године

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

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БУЛЕВАРА КРАЉА АЛЕКСАНДРА ЗА 
ПОДРУЧЈЕ ОД УЛИЦЕ СТАНИСЛАВА СРЕМЧЕВИЋА ДО 

УЛИЦЕ ГОСПОДАРА ВУЧИЋА, БЛОКОВИ Ц21, Ц27-29.

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја 
на животну средину Плана детаљне регулације Булевара 
краља Александра за подручје од Улице Станислава Срем-
чевића до Улице господара Вучића, блокови Ц21, Ц27-29. 
(у даљем тексту: план).

2. Израда плана детаљне регулације поверава се Центру 
за планирање урбаног развоја – ЦЕП из Београда, Захумска 
34, које је дужно да нацрт плана изради у року од 12 месеци 
од дана ступања на снагу одлуке. Средства за израду плана 
детаљне регулације обезбедиће Дирекција за грађевинско 
земљиште и изградњу града Београда, Његошева 84, Београд.

3. Оквирном границом плана разрадиће се делови тери-
торија општина: Звездара, Врачар, Стари град и Палилула, 
који се налазе непосредно уз саобраћајницу Булевар краља 
Александра. 

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

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

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

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

луке о припремању детаљног урбанистичког Плана под-
ручја Булевара револуције сада Булевара краља Александра 
(„Службени лист града Београда”, број 6/93).

Израда плана детаљне регулације поверава се Центру 
за планирање урбаног развоја – ЦЕП из Београда, које је 
дужно да нацрт плана изради у року од 12 месеци од дана 
ступања на снагу одлуке. Средства за израду плана детаљне 
регулације обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште 
и изградњу града Београда, Његошева 84, Београд.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, имајући 
у виду планиране намене којима нису планирани будући раз-
војни пројекти одређени прописима којима се уређује проце-
на утицаја на животну средину, утврдио је да предметни план 
не представља оквир за одобравање будућих развојних проје-
ката одређених прописима којима се уређује процена утицаја 
на животну средину и не подлеже обавези израде стратешке 
процене утицаја на животну средину у смислу одредбе члана 
5. став 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10), 
уз дописе IX-03 бр. 350.14-86/11 од 19. јула 2011. године, Се-
кретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је 
на мишљење Предлог решења о неприступању стратешкој 
процени утицаја на животну средину Секретаријату за заш-
титу животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, 
Градском заводу за јавно здравље, ЈКП Београдском водоводу 
и канализацији, ЈКП „Зеленило Београд”, Институту за јавно 
здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”.

ЈКП „Зеленило Београд”, Секретаријат за заштиту жи-
вотне средине и ЈКП „Београдски водовод и канализација”, 
дали су позитивно мишљење на Предлог решења о непри-
ступању изради стратешке процене утицаја на животну 
средину предметног плана.

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

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

Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-86/11, 21. септембра 2011. године

Секретар
Милан Вуковић, с. р.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ

Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 21. септембра 2011. године, на основу чл. 46. Закона о ло-
калним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07), донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине градске општине Вождовац, пре истека времена на које је 
изабран, због поднете оставке, Слободана Миливојевића, са изборне листе За бољи Вождовац – Борис Тадић.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац

I број 020-32/2011, 21. септембра 2011. године
Председник

Милан Рајковић, с. р.
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Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 21. септембра 2011. године, на основу чл. 47. и 63. 
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 
54/09, 73/2010 и 101/2010), члана 32. Закона о локалној са-
моуправи („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 27. 
Статута градске општине Вождовац („Службени лист града 
Београда”, број 36/2010), доноси

ОДЛУКУ
О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ВОЖДОВАЦ ЗА 2011. ГОДИНУ

Члан 1.
Укупна примања општине Вождовац за 2011. годину 

утврђују се у износу од 545.735.254,96 динара, а састоје се од:
– пренетих средстава из претходне године 95.991.474,96 

динара,
– примања текуће године 404.119.000,00 динара,
– прихода од закупа (без ПДВ) – наменска средства 

40.190.000,00 динара,
– наменских трансфера 1.434.780,00 динара,
– дела добити ЈП ПП Вождовац 4.000.000,00 динара.

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

од 150.000,00 динара.
О коришћењу ових средстава одлучује председник град-

ске општине Вождовац.

Члан 3.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у изно-

су од 500.000,00 динара и користе се у складу са Законом о 
буџетском систему.

Члан 4.
Примања по врстама и издаци по основним наменама 

утврђују се у следећим износима:

ПРИМАЊА

Ек.кл. Врста примања Износ
I Пренета средства из претходне године 95.991.474,96
II Класична примања у текућој години 404.119.000,00

711 Порез на зараде 80.960.000,00
711 Порез од пољопривреде и шумарства 10.000,00
713 Порез на имовину 127.369.000,00
713 Порез на наслеђе 17.393.000,00
714,716,741 Локалне комуналне таксе 84.985.000,00
733 Трансферна ср. из буџета града за класичну 

потрошњу
62.651.000,00

741 Приходи од камата 14.000.000,00
742 ПДВ из закупа пословног простора 10.661.000,00
742 Административне таксе 8.000,00
742 Приходи општинских органа 4.000.000,00
743 Новчане казне 689.000,00
745 Мешовити и неодређени приходи 1.239.000,00
745 Остали приходи 154.000,00

III Наменска средства-изворна и уступљена 45.624.780,00
742 Приходи од закупа пословног простора (без ПДВ) 40.190.000,00
733 Наменски трансфери 1.434.780,00
745 Део добити ЈП ПП Вождовац 4.000.000,00

Укупно I + II + III 545.735.254,96
Приходи из других извора 68.600.437,72

771,772 Меморанд.ставке за реф.расхода(рефунд.
боловања)

3.500.000,00

Сопствени приходи ЈП ПП Вождовац 47.830.437,72
Сопствени приходи МЗ 17.270.000,00

ИЗДАЦИ
Разд. Функ.

клас.
Пози
ција

Екон.
клас.

Опис Средства 
из буџета

Издаци 
из осталих извора

1 СКУПШТИНА И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
110 Извршни и законодавни органи

1 417 Накнаде одборника 3.000.000,00
2 422 Трошкови путовања 300.000,00
3 423 Трошкови протокола, информ.и маркетинга 3.000.000,00
4 423 Трошкови обележ. празника 200.000,00
5 423 Трошкови репрезентације 400.000,00
6 423 Услуге по уговору (кабинет, коорд. за нац.мањине,синд.фун.,потпредсед.) 9.835.000,00
7 423 Кол центар 432.000,00
8 472 Расх. за обр. деце – стипендије 350.000,00
9 481 Финансирање полит.странака 350.000,00

10 481 Учешће у финанс.пројеката непроф. орг.и удружења 900.000,00
090 Социјална заштита

11 472 Накнаде за соц.заштиту 1.000.000,00
Изв.фин.за фун.110,090 
01 Приходи из буџета 19.767.000,00
Укупно раздео 19.767.000,00

2 ОПШТИНСКА УПРАВА
130 Опште услуге

12 411 Плате и додаци запослених 193.310.400,00
13 412 Соц. допр. на терет послодавца 34.109.600,00
14 413 Накнаде у натури (пакетићи) 400.000,00
15 414 Пор. бол. и бол. преко 30 дана 3.500.000,00
16 414 Отпр.због одласка у пензију 600.000,00
17 414 Солидарне помоћи 500.000,00
18 415 Трошкови превоза 7.920.000,00
19 416 Награде, бонуси и сл. 1.200.000,00
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Разд. Функ.
клас.

Пози
ција

Екон.
клас.

Опис Средства 
из буџета

Издаци 
из осталих извора

20 421 Трошкови платног промета 2.000.000,00
21 421 Трошкови ел. енергије 3.600.000,00
22 421 Трошкови грејања 4.200.000,00
23 421 Услуге телефона 3.200.000,00
24 421 Услуге поште и доставе 1.200.000,00
25 421 Услуге обезбеђења 5.200.000,00
26 421 Услуге чишћења 4.600.000,00
27 421 Комуналне услуге 1.600.000,00
28 421 Доприноси за грађ. земљиште 150.000,00
29 421 Осигурање имовине 250.000,00
30 421 Осигурање запослених 300.000,00
31 422 Трошкови служб. путовања 150.000,00
32 423 Услуге по уговору 2.000.000,00
33 423 Компјутерске услуге(одрж.софтв.) 2.100.000,00
34 423 Вождовачке новине 1.500.000,00
35 423 Објав. тендера и инф.огласа 250.000,00
36 423 Остале услуге 3.655.000,00
37 425 Одржавање зграде 300.000,00
38 425 Одржавање опреме 700.000,00
39 425 Одржавање возила 2.000.000,00
40 426 Канцеларијски материјал 2.000.000,00
41 426 Мат. за образ. и усаврш. запослених 1.900.000,00
42 426 Материјал за саобр. – гориво 1.600.000,00
43 426 Материјал за одрж.хигијене 200.000,00
44 426 Остали материјал 1.450.000,00
45 426 Расходи за радну, заштитну и службену одећу 4.200.000,00

910 Предшколско и основно образовање
46 463 Трансфери за основно образовање 29.000.000,00
47 463 Трансфери за одржавање дечијих установа 7.000.000,00
48 422 Превоз деце основних школа 7.210.000,00
49 422 Превоз и смештај деце 2.500.000,00

820 Услуге културе
50 463 Трансфери за културу 2.150.000,00
51 463 Одржавање споменика културе 400.000,00

473 Туризам
52 463 Туристичка организација Вождовац 100.000,00

810 Услуге рекреације и спорта
53 463 Трансфери за спорт 1.800.000,00

150 Опште јавне услуге
54 463 Трансфери за омладину 900.000,00
55 423 Услуге по уговору (Канцел.за младе) 1.716.000,00

090 Социјална заштита
56 463 Трансфери за соц. хум. организације 2.200.000,00

453 Железнички саобраћај
57 463 Одржавање пружних прелаза 2.000.000,00

520 Управљање отпадним водама
58 424 Београдводе 3.600.000,00

130 59 482 Порези,обав.таксе и казне (ПДВ) 500.000,00
60 512 Администр. и остала опрема 200.000,00
61 499 Стална буџетска резерва 500.000,00
62 499 Текућа буџетска резерва 150.000,00

Извор финан. за функ. 130
01 Приходи из буџета
03 Социјални доприноси 

350.271.000,00
3.500.000,00

Укупно раздео 350.271.000,00 3.500.000,00
3 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

160 Опште јавне услуге
63 421 Трошкови платног промета 50.000,00 220.000,00
64 421 Услуге телефона 200.000,00 660.000,00
65 421 Трошкови енергије 900.000,00 1.500.000,00
66 421 Комуналне услуге 250.000,00 380.000,00
67 421 Остали расходи 100.000,00
68 421 Трошкови осигурања 50.000,00
69 422 Трошкови службених путовања 60.000,00
70 423 Компјутерске услуге 50.000,00
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Разд. Функ.
клас.

Пози
ција

Екон.
клас.

Опис Средства 
из буџета

Издаци 
из осталих извора

71 423 Услуге по уговору 4.700.000,00 2.500.000,00
71а 411 Плате и додаци запослених 2.800.000,00
71б 412 Соц. допр. на терет послодавца 700.000,00
71ц 415 Трошкови превоза 450.000,00
72 423 Репрезентације 750.000,00
73 425 Одржавање зграда и објеката 100.000,00 2.700.000,00
74 425 Одржавање опреме 250.000,00
75 426 Материјал 125.000,00 1.100.000,00
76 463 Донације и трансфери 700.000,00
77 472 Социјална давања 100.000,00
78 482 Порези и таксе 1.300.000,00
79 512 Набавка опреме 30.000,00 900.000,00

Извори финанс.за функ. 160
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи

6.355.000,00
17.270.000,00

Укупно раздео 6.355.000,00 17.270.000,00
4 ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ВОЖДОВАЦ”

133 Остале опште услуге
80 411 Плате,додаци и накнаде запосленима (зараде) 10.770.500,00 5.377.500,00
81 412 Соц. допр. на терет послодавца 1.926.500,00 963.000,00
82 413 Накнаде у натури 342.000,00
83 414 Социјална давања запосленима 1.790.000,00
84 415 Накнаде трошкова за запослене 216.000,00 170.000,00
85 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 322.000,00
86 421 Стални трошкови 12.800.000,00
87 422 Трошкови путовања 620.000,00
88 423 Услуге по уговору 1.292.000,00 7.327.000,00
89 424 Специјализоване услуге 580.000,00
90 425 Текуће поправке и одржавање 2.860.000,00
91 426 Материјал 1.370.000,00
92 431 Амортизација некрет. и опреме 1.158.000,00
93 441 Отплата домаћих камата 160.000,00
94 444 Пратећи трошкови задуживања 20.000,00
95 482 Порези, обавезне таксе и казне 13.521.000,00 2.290.000,00
96 511 Зграде и објекти 500.000,00
97 512 Машине и опрема 3.680.000,00
98 515 Нематеријална имовина 100.000,00
99 Нераспоређени вишак прихода и примања из претходне године 5.400.937,72

Извори финанс. за функ. 133
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи

27.726.000,00
47.830.437,72

Укупно раздео 27.726.000,00 47.830.437,72
Укупно класични расходи 404.119.000,00 68.600.437,72

5 НАМЕНСКИ РАСХОДИ
620 Развој заједнице

Средства закупа – 2011.
100 425 Санација зграде општине (санит. чвор, хидроизолација, електроинсталације) 5.000.000,00
101 423 Консултантске услуге и пројектовање 2.000.000,00
102 512 Набавка основних средстава 2.000.000,00
103 423 Остале услуге (објављивање тендера и услуге надзора) 1.000.000,00
104 425 Комунално уређење (водовод у Рипњу и Раковици) 466.000,00
105 425 Електроинсталације у ДК Рипањ 700.000,00
106 425 Адаптација зграде МЗ Пиносава 2.500.000,00
107 425 Адаптација и уређење амбуланте Рипањ – Брђани 1.000.000,00
108 425 Санација ДК Рипањ 1.600.000,00
109 425 Уређење дечијег игралишта – Аутоком. 500.000,00
110 425 Уређење дечијег игралишта – С. Стена 1.500.000,00
111 465 Санација СЦ Вождовац на Бањици 2.100.000,00
112 465 Санација ЦКС Шумице 2.000.000,00
113 425 Уређење зелених површина -Виногради 500.000,00
114 425  Инфраструктура и ком.уређење по МЗ 13.138.600,00

560 Заштита животне средине
115 424 Услуге очувања животне средине 1.785.400,00
115а 424 Заштита животне средине-јавни радови 2.400.000,00

Пренета наменска средства из 2010
620 116 425 Адаптација и реконструкција зграде општине 4.365.930,81
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Разд. Функ.
клас.

Пози
ција

Екон.
клас.

Опис Средства 
из буџета

Издаци 
из осталих извора

117 511 Изградња монтажне школ. сале при ОШ „В.Чарапић” Зуце 11.506.568,00
118 511 Изградња монтажне школ. сале при ОШ „В.Путник” Рипањ 4.295.627,70
119 511 Изградња монтажне школ. сале при ОШ „Јајинци” Јајинци 26.499.990,00
120 425 Уређење локалног гробља у Пиносави 1.249.859,15
121 425 Изградња амбуланте у Рипњу 883.000,00
122 511 Услужни центар Б. Поток 339.837,44
123 511 Адаптација и реконстр. Старе механе 579.085,00
124 425 Изр. прој. док. и мере ППЗ 1.508.686,00
125 512 Набавка опреме за ПУ 145.042,88
126 483 Судски трошкови 298.614,27
127 425 Текуће одрж. дечијих игралишта 2.606.663,80
128 511 Уређење трга са фонтаном на Бањици 15.386.422,55
129 425 Комунално уређење и рушење 5.557.732,19
130 425 Уређење улаза стамбених зграда 12.271,81
131 425 Адапт. простора општ. за потр. ПУ 128.740,77
132 423 Канцеларија за младе 152.577,88
133 425 Некатегорисани путеви 7.455.256,00
134 425 Уређење месних заједница 4.372.231,33
135 425 Текуће поправке и одрж. осталих обј. 1.500.000,00
136 465 Адаптација СЦ Вождовац на Бањици 800.000,00
137 423 Консултантске услуге и пројектовање 1.025.396,00
138 425 Објекти у области комуналне инфраструктуре 2.595.651,38
139 423 Остале услуге (отклањање графита) 1.300.000,00
140 425 Уређење куће В.Степе 200.000,00
141 425 Програми на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљ. 1.168.010,00
142 465 Санација крова ЦКС Шумице 290.000,00

130 Опште услуге – матичари
143 423 Остале услуге (превоз, фризер и др.) 279.675,00
144 425 Уређење сале за венчање 130.000,00
145 426 Службена одећа и обућа 644.080,00
146 425 Опрема – Канцеларија за младе 239.305,00
147 423 Стручне услуге – Канцеларија за младе 110.000,00
148 423 Остале стручне услуге 4.000.000,00

Извори финанс.за функ. 620,133,110
01 Приходи из буџета
07 Донације

141.616.254,96
200.000,00

Укупно раздео 141.616.254,96 200.000,00
УКУПНО РАСХОДИ 545.735.254,96 68.800.437,72

Члан 5.
Наредбодавац за извршење буџета је председник град-

ске општине Вождовац.

Члан 6.
Одељење за финансије, привреду, друштвене делатности 

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

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

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

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

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

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

Члан 8.
У оквиру распоређених средстава у члану 4. ове одлуке, 

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

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

Члан 9.
Измене висине апропријација утврђених овом одлуком 

вршиће се сагласно одредбама Закона о буџетском систему.

Члан 10.
Наменска примања увећавају се за износ наменских 

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

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

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

јавним набавкама.
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Набавком мале вредности сматраће се набавка до изно-
са који је дефинисан Законом о буџету Републике Србије за 
2011. годину.

Члан 12.
Исплата зарада у органима општине вршиће се према 

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

Члан 13.
Извештај о исплаћеним платама у претходном месецу 

достављаће се Секретаријату за финансије градске упра-
ве најкасније до 5. у текућем месецу, почев од јануара 2011. 
године у складу са Одлуком о обиму средстава за вршење 
послова града и градских општина и утврђивању прихода и 
примања који припадају граду, односно градским општина-
ма, као и редовне месечне извештаје о оствареним приходи-
ма и извршеним расходима за 2011. годину, односно троме-
сечне извештаје о извршењу обима средстава за капитална 
улагања и извршење наменских прихода буџета.

Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-28/2011, 21. септембра 2011. године

Председник 
Милан Рајковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 21. септембра 2011. године, на основу члана 27. Ста-
тута градске општине Вождовац („Службени лист града Бе-
ограда”, број 36/10 – пречишћен текст) доноси 

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА И УП-
РАВЉАЊА ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ НА ТЕРИТО-

РИЈИ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

Члан 1.
У Одлуци о измени Одлуке о начину коришћења и уп-

рављања пословним простором на територији општине 
Вождовац („Службени лист града Београда”, број 10/2005) 
члан 20. мења се и гласи: 

„Због решавања питања закупа пословног простора, 
захтева удружења грађана, других организација, као и ос-
талих правних и физичких лица, проблема у наплати за-
купнине и мирног решавања спорова пред надлежним ор-
ганима, изузетно од поступка јавног надметања и поступка 
прикупљања писаних понуда, пословни простор може се 
дати у закуп, осносно наставити закуподавни однос у сле-
дећим случајевима, непосредном погодбом, одлуком Управ-
ног одбора предузећа: 

– уколико због смрти, тешке болести, пензионисања за-
купца, или по отказу од стране закупца (физичког лица или 
власника предузетничке радње), пренос права закупа тражи 
дете, усвојеник, брачни друг, усвојилац или родитељ закупца;

– уколико се пословни простор даје у закуп у случају 
престанка рада закупца (власника предузетничке радње), 
пословођи или другом раднику запосленом код закупца, 
који су код закупца радили најмање три године непрекид-
но, а закључење уговора не тражи брачни друг, дете, усвоје-
ник, усвојилац или родитељ закупца;

– уколико закупац, физичко лице (или власник пре-
дузетничке радње) оснива привредно друштво, односно 
приступа постојећем привредном друштву, или уколико ос-
нивач привредног друштва због брисања истог из регистра 
надлежног органа тражи пренос права закупа са привред-
ног друштва који је био закупац на оснивача као физичко 
лице (или предузетничку радњу коју је основао), тј. на дру-
го привредно друштво у коме има својство члана друштва, 
и када оснивач привредног друштва због брисања истог из 
регистра надлежног органа затражи пренос права закупа 
са привредног друштва који је био закупац на оснивача као 
правно лице;

– када закупац-правно лице тражи одређивање за заку-
пца друго правно лице чији је оснивач или када закупац-
правно лице тражи одређивање за закупца друго правно 
лице а оба правна лица имају истог оснивача;

– уколико је код закупца дошло до одређених статусних 
промена (подела, спајање, одвајање);

– уколико закупац оснује ортачко друштво, командитно 
друштво, друштво са ограниченом одговорношћу или ак-
ционарско друштво;

– уколико је закупац остао без пословног простора због 
рушења или расељавања;

– када по протеку времена за које је уговор био закљу-
чен, закупац продужи да употребљава ствар, а закуподавац 
се томе не противи;

– уколико се врши замена пословних просторија између 
два или више закупаца, или када се врши замена закупље-
ног пословног простора за упражњени пословни простор;

– када се пословни простор није могао издати у закуп 
после једног оглашавања у дневним новинама;

– када закупац правно или физичко лице затражи 
одређивање за закупца пословног простора друго правно 
или физичко лице, под условом да оно преузме обавезу из-
мирења целокупан дуг закупца настао услед неплаћања за-
купнине и других уговорних обавеза;

– када правно или физичко лице, затражи да буде заку-
пац пословног простора, где је у закуподавном односу са 
закуподавцем друго правно или физичко лице а које није 
у поседу истог пословног простора, не испуњава уговорне 
обавезе, што ће утврдити надлежни орган закуподавца, под 
условом да правно или физичко лице које тражи да буде 
закупац предметног пословног простора преузме обавезу 
измирења целокупног дуг закупца настао услед неплаћања 
закупнине и других уговорних обавеза, у ком случају ће се 
уговор-предуговор о закупу са закупцем раскинути приме-
ном одредаба Закона о облигационим односима;

– када се одобрава проширење на упражњени пословни 
простор, који на основу налаза надлежног органа чини је-
динствену грађевинску целину, са простором који закупац 
користи;

– уколико ће се у пословним просторијама обављати 
делатност старих и уметничких заната и послова домаће 
радиности, хуманитарна, здравствена, социјална и култур-
на, научна и образовно васпитна делатност, делатност по-
литичких странака, социјална и дечија заштита, делатност 
друштава и удружења грађана, делатност физичке културе, 
јавних предузећа, установа и делатност државних органа и 
органа локалне самоуправе;

– када Управни одбор оцени да у конкретном случају, из 
оправданих разлога постоји интерес за предузеће, сагласно 
одредбама Закона о облигационим односима и другим по-
зитивним прописима”.

Члан 2.
Члан 21. брише се.
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Члан 3.
Ова одлука о измени Одлуке о начину коришћења и 

управљања пословним простором на територији општине 
Вождовац, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу града Београда”. 

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-29/2011, 21. септембра 2011. године

Председник 
Милан Рајковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 21. септембра 2011. године, на основу члана 27. Ста-
тута градске општине Вождовац („Службени лист града Бе-
ограда”, број 36/10 – пречишћен текст) и члана 10. Одлуке о 
измени Одлуке о оснивању ЈП „Пословни простор – Вождо-
вац” („Службени лист града Београда”, број 12/2002) доноси 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИ-
НЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ ПРАВО 
КОРИШЋЕЊА ИМА ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – 

ВОЖДОВАЦ”
Члан 1.

У члану 2. Одлуке о измени Одлуке о утврђивању закуп-
нине за пословни простор на коме право коришћења има ЈП 
„Пословни простор – Вождовац” („Службени лист града Бео-
града”, број 11/2009) после става 6) додаје се став 7) који гласи: 

„Пословни простор у коме је утврђено да постоји та-
вански простор, исти ће се обрачунавати применом коефи-
цијента 0,50%, од цене закупа пословног простора по квм.”

Члан 2. 
Ова одлука о измени Одлуке о утврђивању закупнине за 

пословни простор на коме право коришћења има ЈП „По-
словни простор – Вождовац”, ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-30/2011, 21. септембра 2011. године

Председник 
Милан Рајковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници 
одржаној 21. септембра 2011. године, на основу члана 27. 
Статута градске општине Вождовац – пречишћен текст 
(„Службени лист града Београда”, број 36/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ДОМА КУЛТУРЕ „РИПАЊ”
Члан 1.

Одлука о оснивању Дома културе „Рипањ” у Рипњу („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 92/94, 020/40/2000 од 25. октобра 
2000. године и 020-4/01 од 9. фебруара 2009. године) мења се 
тако што се у члану 15, после става 3, додаје став 4, који гласи:

„Директору Дома културе ’Рипањ’ може се исплатити 
накнада највише до износа просечне месечне зараде за-
послених у Управи градске општине Вождовац обрачунате 
за претходни месец од месеца у којем се врши исплата, а по 
достављеном извештају о раду.”

Члан 2.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу града Београда”.

Члан 3.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-34/2011, 21. септембра 2011. године

Председник 
Милан Рајковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 21. септембра 2011. године на основу члана 14. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07) 
члана 27. Статута градске општине Вождовац („Службени 
лист града Београда”, број 36/10) и члана 94. Пословника о 
раду Скупштине градске општине Вождовац („Службени 
лист града Београда”, број 46/I/08) донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

1. У тачки IV Решења о разрешењу и именовању Избор-
не комисије градске општине Вождовац („Службени лист 
града Београда”, број 1/10, 3/10) врши се следећа измена:

– разрешава се Маша Марјановић, дужности заменика 
председника Изборне комисије градске општине Вождовац.

– именује се Зорица Станојевић, дипл. правник, за замени-
ка председника Изборне комисије градске општине Вождовац, 
на предлог Српске напредне странке – Томислав Николић;

– разрешава се Момир Стефановић, дужности члана 1. 
Изборне комисије градске општине Вождовац;

– именује се Јелена Анушић, за члана 1. Изборне коми-
сије градске општине Вождовац, на предлог Српске напред-
не странке – Томислав Николић;

– разрешава се Данијела Вуловић Божовић, дужности 
заменика члана 1. Изборне комисије градске општине 
Вождовац;

– именује се Анђелко Бајић, за заменика члана 1. Избор-
не комисије градске општине Вождовац, на предлог Српске 
напредне странке – Томислав Николић;

– разрешава се Немања Војиновић, дужности заменика 
члана 3. Изборне комисије градске општине Вождовац;

– разрешава се Драгица Војиновић, дужности заменика 
члана 7. Изборне комисије градске општине Вождовац;

– именује се Драгицa Војиновић, за заменика члана 3. Из-
борне комисије градске општине Вождовац, на предлог Демо-
кратске странке Србије – Нова Србија – Војислав Коштуница;

– именује се Маша Марјановић, за заменика члана 7. Из-
борне комисије градске општине Вождовац, на предлог Демо-
кратске странке Србија – Нова Србија – Војислав Коштуница.

У истој тачки иза имена „Невена Продановић” додаје се 
презиме „Чулић”.

2. У тачки V Решења врши се следећа измена:
– разрешава се Биљана Живковић, дужности секретара 

Изборне комисије градске општине Вождовац;
– именује се Мари Клер Ђорђевић, дипл. правник за се-

кретара Изборне комисије градске оштине Вождовац.
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
4. Овлашћује се секретар Изборне комисије да сачини и 

да на објављивање пречишћен текст решења о разрешењу и 
именовању Изборне комисије градске општине Вождовац. 

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-33/2011, 21. септембра 2011. године

Председник 
Милан Рајковић, с. р. 
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ЧУКАРИЦА

На основу члана 32. и 47. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09 и 73/10) и члана 24. Ста-
тута градске општине Чукарица („Службени лист града Бе-
ограда”, број 44/08), Скупштина градске општине Чукарица, 
на 24. седници одржаној 27. септембра 2011. године, донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2011. ГОДИНУ

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

годину VIII-04 број: 06-76/2010 – 30.12.2010. год. (у даљем 
тексту: одлука) у Општем делу члан 1. мења се и гласи:

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

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 753.801.292,77
а) Буџетска средства, динара 544.416.000,00
б) Приходи по основу рефундације расхода накнада, ди-

нара 5.800.000,00
в) Наменски трансфери од осталих нивоа власти, динара

 6.457.000,00
г) Сопствени приходи и примања од продаје нефинан-

сијске имовине, динара 61.652.000,00
д) Пренета средства, динара 135.476.292,77
II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕ-

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 753.801.292,77
а) Расходи из буџетских средстава, динара 681.399.072,79
б) Расходи из осталих извора, динара 72.402.219,98
III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ -

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

1. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
Екон. 
клас.

Опис Буџетски приходи 
(извори 01,03,07,13)

Сопствени приходи 
(извори 04,13)

Укупни приходи

1 2 3 4 5.(3.+4.)
311/321 Пренета средства за класичну потрошњу 41,082,411.00 7,885,219.98 48,967,630.98 
Приходи за класичну потрошњу 478,256,900.00 57,251,634.02 535,508,534.02 
711 Порез на доходак од грађана (01) 118,335,000.00 – 118,335,000.00
713 Порез на имовину (01) 235,112,000.00 – 235,112,000.00 
714 Порез на добра и услуге – локалне комунал. таксе на поједин. усл. и употребу добара (01) 31,114,000.00 – 31,114,000.00 
716 Други порези – комунална такса на фирму (01) 35,000,000.00 – 35,000,000.00 
733 Ненаменски трансфери за класичну потрошњу (01) 18,916,900.00 – 18,916,900.00 
733 Текући трансфери града у корист нивоа општина (07) 6,457,000.00 – 6,457,000.00 
741 Приходи од имовине – камате (01) 4,000,000.00 – 4,000,000.00 
741 Приходи од имовине – накнаде за коришћење јавних површина (01) 5,000,000.00 – 5,000,000.00 
742 Закуп пословног простора – део који се односи на пдв (01) 10,718,000.00 – 10,718,000.00 
742 Општинске административне таксе (01) 2,443,000.00 – 2,443,000.00 
742 Приходи које својом делатношћу остваре органи и корисници буџета (01 и 04) 5,000,000.00 55,251,634.02 60,251,634.02 
743 Новчане казне и одузета имовинска корист (01) 361,000.00 – 361,000.00 
744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица (01) – – – 
745 Мешовити и неодређ. прих. (01) – – – 
770 Меморандумске ставке за рефундацију расхода (03 и 04) 5,800,000.00 2,000,000.00 7,800,000.00 
Приходи за наменску потрошњу – капитални буџет 162,059,761.79 7.265,365.98 169,325,127.77
321 Пренета средства 83,643,661.79 2,865,000.00 86,508,661.79
733 Трансфери од других нивоа власти издвојени за финансирање капитал. буџета 48,169,100.00 – 48,169,100.00 
742 Закуп пословног простора (део без пдв-а) 30,247,000.00 4,400,365.98 34,647,365.98 
  Укупни приходи и примања 681,399,072.79 72,402,219.98 753,801,292.77 

Расходи и издаци по основним наменама утврђени су у следећим износима:
2. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ек. кл. Назив Расходи и издаци из 
буџетских средстава

Расходи и издаци из 
сопствених извора

Укупни расходи и
издаци

1 2 3 4 5(3+4)
I Класична потрошња 519,339,311.00 65,136,854.00 584,476,165.00 

411 Плате и додаци запослених 202,220,000.00 32,260,000.00 234,480,000.00 
412 Соц. доприноси на терет послодавца 35,750,800.00 6,278,000.00 42,028,800.00 
413 Накнаде у натури 8,174,226.00 50,000.00 8,224,226.00 
414 Социјална давања запосленима 14,200,000.00 2,520,000.00 16,720,000.00 
415 Накнаде запосленима 8,610,000.00 711,000.00 9,321,000.00 
416 Награде и остали пословни расходи 5,125,000.00 6,446,627.00 11,571,627.00 
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1 2 3 4 5(3+4)
417 Одборнички додатак 2,700,000.00 - 2,700,000.00 
421 Стални трошкови 43,159,000.00 4,829,503.00 47,988,503.00 
422 Трошкови путовања 57,315,000.00 175,000.00 57,490,000.00 
423 Услуге по уговору 52,215,585.00 4,446,750.00 56,662,335.00 
424 Специјализоване услуге 28,248,795.00 4,400,000.00 32,648,795.00 
426 Материјал 20,561,185.00 1,503,724.00 22,064,909.00 
441 Отплата дом. камата – – – 
444 Пратећи трошкови задужив. – 51,000.00 51,000.00 
465 Остале донације, дотације и трансфери 3,500,000.00 – 3,500,000.00 
472 Накнада за социјалну заштиту 5,315,720.00  – 5,315,720.00 
481 Дотације невладиним организацијама 4,537,000.00 – 4,537,000.00 
482 Порези, обавезне таксе и казне 2,041,000.00 1,420,000.00 3,461,000.00 
482 Пдв на приходе од закупа 14,866,000.00 – 14,866,000.00 
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 300,000.00 45,250.00 345,250.00 
499 Средства резерве 10,500,000.00 – 10,500,000.00 
II Наменска потрошња – капитални буџет 162,059,761.79 7,265,365.98 169,325,127.77 

425 Текуће поправке и одржавање 21,474,059.00 4,472,365.98 25,946,424.98 
463 Трансфери осталим нивоима власти 40,000,000.00 – 40,000,000.00 
465 Остали капитални трансфери 3,000,000.00 - 3,000,000.00
511 Зграде и објекти 75,065,702.79 375,000.00 75,440,702.79 
512 Машине и опрема 9,320,000.00 2,418,000.00 11,738,000.00 
515 Нематеријална имовина 2,500,000.00 - 2,500,000.00
541 Земљиште 10,700,000.00 – 10,700,000.00 

  Укупни расходи и издаци (I+II) 681,399,072.79 72,402,219.98 753,801,292.77 

Члан 4.
Мења се члан 4. Посебног дела одлуке и гласи:
Укупна средства утврђена у износу од 753,801,292.77 динара обухватају средства на подрачуну извршења буџета и сред-

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

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

Јед. 
Бр.

корисник

Раз
део

Фун
кција

Бр
пози

Ек.
Клас

Назив Буџетски
расходи

Расходи и издаци
из сопствених

извора

Укупни
расходи 
и издаци

1 2 3 4 5 6 7 8 9(7+ 8)
4196 I 130     УПРАВА ГО ЧУКАРИЦА

Опште услуге
     

Класична потрошња  459,416,300.00  5,256,627.00  464,672,927.00 
1 411 Плате и додаци запослених  189,700,000.00 –  189,700,000.00 
2 412 Соц. доприн. на терет послодавца  33,956,800.00 –  33,956,800.00 
3 413 Накнаде у натури  7,800,000.00  –  7,800,000.00 
4 414 Соц. давања запосл.  13,400,000.00  –  13,400,000.00 
5 415 Накнаде запосленима  7,700,000.00  –  7,700,000.00 
6 416 Награде и остали пословни расх.  4,700,000.00  5,226,627.00  9,926,627.00 
7 417 Одборнички додатак  2,700,000.00  –  2,700,000.00 
8 421 Стални трошкови  28,430,000.00  30,000.00  28,460,000.00 
9 422 Трошкови путовања  57,170,000.00  –  57,170,000.00 
10 423 Услуге по уговору  46,415,585.00  –  46,415,585.00 
11 424 Специјализоване услуге  23,978,795.00  –  23,978,795.00 
12 426 Материјал  18,322,400.00  –  18,322,400.00 
13 465 Остале донације, дотац. и трансфери  3,500,000.00  –  3,500,000.00 
14 472 Накнада за соц. заш.  5,315,720.00  –  5,315,720.00 
15 481 Дотације невлад. организацијама  4,537,000.00  –  4,537,000.00 

Црвени крст Чукарице  2,120,000.00  –  2,120,000.00 
Друшт. за цереб. парализу  370,000.00  –  370,000.00 
Удружења бораца Чукарице  372,000.00  –  372,000.00 
Дневни центар и клуб за старије Чукарице  175,000.00  – 175,000.00 
Остале дотације непрофит. организ.  1,500,000.00  – 1,500,000.00

16 482 Порези, обав. таксе  490,000.00  –  490,000.00 
17 482 Пдв на приходе од закупа – део ОУ  500,000.00  –  500,000.00 
18 483 Нов. казне и пенали по решењу судова  300,000.00  –  300,000.00 
19 499 Средства резерве  10,500,000.00  –  10,500,000.00 

Стална резерве  500,000.00  –  500,000.00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9(7+ 8)
Текућа резерва  10.000,000.00  –  10,000,000.00 
Наменска потрошња – капитални буџет 131,820,059.00 - 131,820,059.00

20 425 Текуће поправке и одржавање  16,549,059.00  –  16,549,059.00 
21 463 Трансфери осталим нивоима власти  40,000,000.00  –  40,000,000.00 
79.

22

465

511

Остали капитални трансфери

Зграде и објекти

3,000,000.00

65,461,000.00 

– 
 

 – 

3,000,000.00

 65,461,000.00 
23 512 Машине и опрема  6,810,000.00  –  6,810,000.00 

       
01
03
04
07
13

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

 
 456.161.000,00

 5.000.000,00 0,00
6.107.000,00

123.968.359,00 

 
0,00 
0,00 

 3.830.000,00
0,00

1.426.627,00 

 
456.161.000,00

 5.000.000,00
 3.830.000,00
6.107.000,00

125.394.986,00 
          Укупни расходи и издаци општинске управе  591,236,359.00  5,256,627.00 596,492,986.00 

4197
4217

  160     Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

Месне заједнице

     

Класична потрошња  7,550,000.00  3,026,503.00  10,576,503.00 
24 421 Стални трошкови  7,000,000.00  2,866,503.00  9,866,503.00 
25 422 Трошкови путовања  20,000.00  10,000.00  30,000.00 
26 423 Услуге по уговору 230,000.00  50,000.00  280,000.00 
27 426 Материјал  300,000.00  100,000.00  400,000.00 

Наменска потрошња – капитални буџет  1,100,000.00  300,000.00  1.400,000.00 
28 425 Текуће одржавање  1,000,000.00  200,000.00  1,200,000.00 
29 511 Зграде и грађевин. обј.  –  –  – 
30 512 Машине и опрема  100,000.00  100,000.00  200,000.00 

       
01
04
13

Извори финансирања функције 160
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Пренета средства

 
8.650.000,00

 0,00
0,00

 
 0,00 2.300.000,00

1.026.503,00

 
 8.650.000,00
 2.300.000,00
1.026.503,00

Укупни расходи и издаци за функцију 160 
– месне заједнице

 8,650,000.00  3,326,503.00  11,976,503.00 

4218   820     Услуге културе
Културни центар Чукарица

     

Класична потрошња  19,788,000.00  7,017,000.00  26,805,000.00 
31 411 Плате и додаци запосл.  6,890,000.00  2,360,000.00  9,250,000.00 
32 412 Соц. допр. на терет послодавца  1,234,000.00  495,000.00  1,729,000.00 
33 413 Накнаде у натури  230,000.00  –  230,000.00 
34 414 Соц. давања запосл.  100,000.00  120,000.00  220,000.00 
35 415 Накнаде запосленима  210,000.00  400,000.00  610,000.00 
36 416 Награде и остали пословни расх.  185,000.00  500,000.00  685,000.00 
37 421 Стални трошкови  4,674,000.00  492,000.00  5,166,000.00 
38 422 Трошкови путовања  35,000.00  –  35,000.00 
39 423 Услуге по уговору  1,695,000.00  165,000.00  1,860,000.00 
40 424 Специјализоване услуге  3,920,000.00  2,300,000.00  6,220,000.00 
41 426 Материјал  545,000.00  140,000.00  685,000.00 
42 441 Отплата дом. Камата  –  –  – 
43 482 Порези, казне и таксе  70,000.00  45,000.00  115,000.00 

Наменска потрошња – капитални буџет  6,130,000.00  1,945,000.00  8,075,000.00 
44 425 Текуће поправке и одржавање  430,000.00  230,000.00  660,000.00 
45 511 Зграде и објекти  4,040,000.00  –  4,040,000.00 
46 512 Машине и опрема  1,660,000.00 1,715,000.00  3,375,000.00 

Укупни расходи и издаци – КЦ Чукарица  25,918,000.00  8,962,000.00  34,880,000.00 
4219         Галерија 73      

Класична потрошња  7,473,011.00  113,724.00  7,586,735.00 
47 411 Плате и додаци запосл.  3,130,000.00  –  3,130,000.00 
48 412 Соц. допр. на терет послодавца  560,000.00  –  560,000.00 
49 413 Накнаде у натури  144,226.00  –  144,226.00 
50 414 Социјална давања зап.  600,000.00  –  600,000.00 
51 416 Награде и ост. расх.  240,000.00  –  240,000.00 
52 421 Стални трошкови  600,000.00  –  600,000.00 
53 422 Трошкови путовања  90,000.00  50,000.00  140,000.00 
54 423 Услуге по уговору  1,525,000.00  –  1,525,000.00 
55 426 Материјал 543,785.00 63,724.00  607,509.00 
56 482 Порези, казне и таксе 40,000.00 – 40,000.00 

Наменска потрошња – Капитални буџет  700,000.00  –  700,000.00 
57 425 Текуће поправке и одржавање  250,000.00  –  250,000.00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9(7+ 8)
58 511 Зграде и објекти  –  –  – 
59 512 Машине и опрема  450,000.00  – 450,000.00 

Укупни расходи и издаци „Галерија 73”  8,173,011.00  113,724.00  8,286,735.00 
       

01
03
04
07
13

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

33.023.000,00
700.000,00

 0,00
350.000,00

18.011,00

 0,00
0,00

 7.022.000,00
0,00

2.053.724,00 

 33.023.000,00
700.000,00

 7.022.000,00
350.000,00

2.071.735,00
Укупни расходи и издаци за функцију 820-културне установе  34,091,011.00  9,075,724.00  43,166,735.00 

9792

  620     Развој заједнице

ЈП „Пословни простор општине Чукарица”

     

Општа потрошња – укупно  25,112,000.00  49,723,000.00  74,835,000.00 
60 411 Плате и додаци запосл.  2,500,000.00  29,900,000.00  32,400,000.00 
61 412 Соц. допр. на терет послодавца  –  5,783,000.00  5,783,000.00 
62 413 Накнаде у натури  –  50,000.00  50,000.00 
63 414 Социјална давања запосл.  100,000.00  2,400,000.00  2,500,000.00 
64 415 Накнаде запосленима  700,000.00  311,000.00  1,011,000.00 
65 416 Награде и остали пословни расх.  –  720,000.00  720,000.00 
66 421 Стални трошкови  2,455,000.00  1,441,000.00  3,896,000.00 
67 422 Трошкови путовања  –  115,000.00  115,000.00 
68 423 Услуге по уговору  2,350,000.00  4,231,750.00  6,581,750.00 
69 424 Специјализоване услуге  350,000.00  2,100,000.00  2,450,000.00 
70 426 Материјал  850,000.00  1,200,000.00  2,050,000.00 
71 444 Пратећи трош. задужив.  –  51,000.00  51,000.00 
72 482 Порези, таксе и казне  1,441,000.00  1,375,000.00  2,816,000.00 
73 482 Пдв на приходе од закупа  14,366,000.00  –  14,366,000.00 
74 483 Нов. казне и пенали по решењу судова  –  45,250.00  45,250.00 

Наменска потрошња – капитални буџет  22,309,702.79 5,020,365.98  27,330,068.77 
75 425 Текуће поправке и одржавање  3,245,000.00  4,042,365.98  7,287,365.98 
76 511 Зграде и објекти  5,564,702.79  375,000.00  5,939,702.79 
77 512 Машине и опрема  300,000.00  603,000.00  903,000.00 
78 541 Земљиште 10,700,000.00 / 10,700,000.00
79 515 Нематеријална имовина 2,500,000.00 - 2,500,000.00

       
01
03
04
13

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

 
 46.582.000,00

 100.000,00
 0,00

739.702,79

 
 0,00 
 0,00

 48.500.000,00
6.243.365,98 

 
 46.582.000,00

 100.000,00
 48.500.000,00

6.983.068,77 
Укупни расх. и издаци за функцију 620 – ЈП „Пословни прост. општине Чукарица  47,421,702.79 54,743,365.98 102,165,068.77 

        Укупан класичан оквир  519,339,311.00  65,136,854.00  584,476,165.00 
        Укупан наменски оквир  162,059,761.79  7,265,365.98  169,325,127.77 
        Укупно сви корисници  681,399,072.79  72,402,219.98  753,801,292.77 

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

буџет састоје се из средстава одобрених из буџета града 
за капитални буџет (32.800.000,00), прихода од издавања 
у закуп пословног простора (нето закуп – 30.247.000,00), 
дела прихода класичне потрошње издвојених из трансфер-
них средстава за додатно финансирање капиталног буџета 
(15.369.100,00) и дела пренетих средстава (83.643.661,79), и 
укупно износе 162.059.761,79 динара. 

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

– за финансирање текућег одржавања објеката и опреме 
корисника буџета ГО Чукарица, економска класификација 
425, функционална класификација 130, 160 и 820, динара 
5.636.100,00;

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

– за финансирање радова поправке односно замене оп-
реме на јавним спортским теренима на територији општи-
не Чукарица, економска класификација 425, функционална 
класификација 130, динара 2.000.000,00;

– за финансирање санације и репарације аутобускох 
стајалишта на територији општине, економска класифи-
кација 425, функционална класификација 130, динара 
2.000.000,00;

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

– за финансирање текућег одржавања основних школа, 
економска класификација 463, функциоанална класифика-
ција 130, динара 40.000.000,00;

– за финансирање капиталног трансфера Скупштинама 
станара по основу учешћа ГО Чукарица у заједничкој адап-
тацији и санацији улаза у стамбене зграде, економска кла-
сификација 465, функционална класификација 130, динара 
3.000.000,00;
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– за финансирање капиталног одржавања паркинга и 
комуникационих површина, економска класификација 511, 
функционална класификација 130, динара 14.500.000,00;

– за финансирање радова на промени јавних зелених 
површина у спортско-рекреативне површине са уградњом 
припадајућег мобилијара на локацијама Тараиш, Сремчица 
и др., економска класификација 511, функционална класи-
фикација 130, динара 3.200.000,00;

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

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

– за финансирање капиталног одржавања пословног 
простора, економска класификација 511, функционална 
класификација 620, динара 1.825.000,00;

– за финансирање набавке опреме корисника буџета, 
економска класификација 512, функционална класифика-
ција 130, 160, 620 и 820, динара 9.320.000,00;

– за финансирање набавке новог компјутерског софтве-
ра, економска класификација 515, функционална класифи-
кација 620, динара 2.500.000,00;

– за финансирање набавке земљишта за проширење ло-
калних гробаља, економска класификација 541, функцио-
нална класификација 620, динара 10.700.000,00;

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

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

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

Скупштина општине Чукарица
VIII-04 број 06-54/2011, 27. септембра 2011. године

Председник 
Нада Зоњић, с. р.

Скупштина ГО Чукарица на 24. седници одржаној 
27. септембра 2011. године, на основу члана 14. Закона о ло-
калним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/2007) и 
члана 24. Статута градске општине Чукарица („Службени 
лист града Београда”, бр. 44/08 и 15/2010), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

1. Разрешава се Слободан Игњатов, дипл. правник, 
председник Изборне комисије.

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

Скупштина општине Чукарица
VIII-04 број 06-54/2011, 27. септембра 2011. године

Председник 
Нада Зоњић, с. р.

Скупштина ГО Чукарица на 24. седници, одржаној 
27. септембра 2011. године, на основу члана 14. Закона о ло-
калним изборима („Службени гласник РС”, број 129/2007) 
и члана 24. Статута градске општине Чукарица („Службени 
лист града Београда”, бр. 44/08 и 15/2010), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА ИЗБОРНЕ КОМИСИ-

ЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

1. Именује се Споменка Михаиловић, дипл. правник, за 
председника Изборне комисије, на предлог одборничке гру-
пе ДС.

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

Скупштина општине Чукарица
VIII-04 број 06-54/2011, 27. септембра 2011. године

Председник 
Нада Зоњић, с. р.

Скупштина ГО Чукарица на 24. седници, одржаној 
27. септембра 2011. године, на основу члана 14. Закона о ло-
калним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/2007) и 
члана 24. Статута ГО Чукарица („Службени лист града Бео-
града”, бр. 44/08 и 15/2010), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИ-

СИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

1. Разрешава се Дарко Димитријевић, заменик члана.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина општине Чукарица
VIII-04 број 06-54/2011, 27. септембра 2011. године

Председник 
Нада Зоњић, с. р.

Скупштина ГО Чукарица на 24. седници, одржаној 
27. септембра 2011. године, на основу члана 14. Закона о ло-
калним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/2007) и 
члана 24. Статута ГО Чукарица („Службени лист града Бео-
града”, бр. 44/08 и 15/2010), донела је

РЕШЕЊE
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КО-

МИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

1. Именује се Сава Ненадић, за заменика члана на пред-
лог одборничке групе ДСС-а.

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

Скупштина општине Чукарица
VIII-04 број 06-54/2011, 27. септембра 2011. године

Председник 
Нада Зоњић, с. р.
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Скупштина ГО Чукарица на 24. седници, одржаној 
27. септембра 2011. године, на основу члана 32. тачка 9. За-
кона о локалној самуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07) и члана 24. Статута ГО Чукарица („Служберни лист 
града Београда”, бр. 44/08 и 15/2010), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА КУ „ГАЛЕРИЈА 73”

1. Разрешава се Дејан Савић, директор КУ „Галерија 73”. 
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина општине Чукарица
VIII-04 број 06-54/2011, 27. септембра 2011. године

Председник 
Нада Зоњић, с. р.

Скупштина ГО Чукарица на 24. седници, одржаној 
27. септембра 2011. године, на основу члана 32. тачка 9. За-
кона о локалној самуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07) и члана 24. Статута ГО Чукарица („Службени лист 
града Београда”, бр. 44/08 и 15/2010), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА КУ „ГАЛЕРИЈА 73”
1. Именује се Бранка Тинтор Андрић, за директора КУ 

„Галерија 73”.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина општине Чукарица
VIII-04 број 06-54/2011, 27. септембра 2011. године

Председник 
Нада Зоњић, с. р.

ОБРЕНОВАЦ

Скупштина градске општине Обреновац на седници одр-
жаној 1. јуна 2011. године, на основу члана 13 става 3 Закона 
о локалној самуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), 
члана 24 Статута градске општине Обреновац („Службени 
лист града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10) и члана 102 По-
словника Скупштине градске општине Обреновац („Служ-
бени лист града Београда”, број 6/11), донела је

ОДЛУКУ
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ И ПРИХВАТАЊУ 
СПОРАЗУМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ, РЕПУБЛИКА СРБИЈА, И ОК-

РУГА НОВИ СОНЧ, РЕПУБЛИКА ПОЉСКА
Члан 1.

Успоставља се сарадња и прихвата Споразум о сарадњи 
између градске општине Обреновац, Република Србија и 
округа Нови Сонч, Република Пољска, у тексту чији је пред-
лог утврђен од потписница 9. маја 2011. године, а који је 
потписао председник градске општине Обреновац.

Потписани споразум из става 1. овог члана саставни је 
део ове одлуке. 

Члан 2.
Сарадња се успоставља у циљу верификације добрих 

односа и намера потписница Споразума за унапређење 
економског развоја, културе, спорта и туризма, размене 
младих и сарадње између школа, размене информација и 
искустава у циљу прибављања финансијских средстава из 
екстерних фондова, функционисања локалне самоуправе и 
у осталим областима у којима за то постоје могућности и 
обострани интереси, а око којих се потписнице сложе. 

Члан 3.
У складу са закљученим споразумом о сарадњи, сред-

ства за спровођење пројеката од заједничког интереса обез-
бедиће се у буџету градске општине Обреновац.

Члан 4.
Ову одлуку доставити на сагласност Влади Републике 

Србије.
Потписани споразум о сарадњи, у складу са чланом 9. 

истог, ступиће на снагу по добијању сагласности од Владе 
Републике Србије. 

Члан 5.
Ову одлуку по добијању сагласности Владе Републике 

Србије објавити у „Службеном листу града Београда”.
Од Владе Републике Србије сагласност на Одлуку до-

бијена је Решењем 05 број 016-6634/2011 од 1. септембра 
2011. године („Службени гласник РС”, број 67/2011). 

Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-50, 1. јуна 2011. године

Председник 
Мирослав Неговановић, с. р.

СУРЧИН

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

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА 
ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ 
ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАЂАНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИ-
НЕ СУРЧИН НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУ-
КЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПЕСКА И 

ХУМУСА ИЗ ЛЕЖИШТА „ЈАКОВАЧКА КУМША”

1. Даје се сагласност Јавном предузећу за обављање ко-
муналних и других делатности од општег интереса за грађа-
не градске општине Сурчин, на Одлуку о измени и допуни 
Одлуке о утврђивању цене грађевинског песка и хумуса из 
лежишта ,,Јаковачка кумша”, коју је донео Управни одбор 
Јавног предузећа за обављање комуналних и других делат-
ности од општег интереса за грађане градске општине Сур-
чин на седници одржаној 20. септембра 2011. године, под 
бројем 4911/11.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Председник градске општине Сурчин
Број II-04-134/2011, 21. септембра 2011. године

Председник 
Војислав Јаношевић, с. р.

На основу чланa 19. Статута Јавног предузећа за оба-
вљање комуналних и других делатности од општег интереса 
за грађане градске општине Сурчин („Службени лист града 
Београда”, бр. 12/05) и члана 27. Пословника о раду УО, Уп-
равни одбор Јавног предузећа Сурчин на седници одржаној 
20. септембра 2011. год., донео је следећу

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

ЖИШТА „ЈАКОВАЧКА КУМША”

I. У Одлуци о утврђивању цене грађевинског песка 
и хумуса из лежишта „Јаковачка кумша” број 873/11 од 

24. фебруара 2011. године, врши се измена ценовника у та-
чки I у табеларном делу, тако што се мења редни број 1. и 
редни број 2. и гласи:

Ред. 
број

Назив производа Цена по јединици са ПДВ 18% 
и утоваром

rm3 / дин
1. Грађевински песак 350,00
2. Хумус 271,40

II. Ценовник доставити председнику градске општине 
Сурчин на сагласност.

III. Одлука важи од дана добијања сагласности.
IV. Ценовник објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Управни одбор ЈП за обављање комуналних и других 
делатности од општег интереса за грађане градске 

општине Сурчин
Број 4911/11, 20. септембра 2011. године

Председник
Немања Радишић, с. р.
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Страна
Одлука о проглашењу Дана жалости на терито-

рији града Београда  – – – – – – – – – – – – – – – – –  1
Правилник о допуни Правилника о давању у за-

куп пословног простора и гаража на којима је носи-
лац права коришћења град Београд– – – – – – – – –  1

Решење о давању сагласности Јавном комунал-
ном предузећу „Београдски водовод и канализа-
ција” на Одлуку о цени воде и одвођења отпадних 
вода са Одлуком  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Решење о давању сагласности на измене Ценов-
ника услуга за паркирање возила на општим пар-
киралиштима у зонираном подручју са Одлуком о 
измени ценовника  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Решење о измени и допуни Решења о одређи-
вању општих стајалишта за аутобусе на међумес-
ним линијама  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину Плана детаљне ре-
гулације Булевара краља Александра за подручје од 
Улице господара Вучића до улица Мите Ружића и 
Мис Ирбијеве, блокови Д1 – Д3, Д 21, Д 22, Д 27 – Д35  3

Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације Булевара краља Александра за подручје 
од Улице Станислава Сремчевића до Улице госпо-
дара Вучића, блокови Ц 21, Ц 27 – 29  – – – – – – – –  4

Акти градских општина
ВОЖДОВАЦ

Одлука о престанку мандата одборника 
Скупштине градске општине Вождовац  – – – – – –  4

Одлука о првом ребалансу буџета градске 
општине Вождовац за 2011. годину – – – – – – – – –  5

Одлука о измени Одлуке о начину коришћења 
и управљања пословним простором на територији 
општине Вождовац – – – – – – – – – – – – – – – – – –  9

Страна
Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупни-

не за пословни простор на коме право коришћења 
има ЈП „Пословни простор – Вождовац” – – – – – –  10

Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању 
Дома културе „Рипањ” – – – – – – – – – – – – – – – –  10

Решење о измени Решења о разрешењу и имено-
вању Изборне комисије градске општине Вождовац  10

ЧУКАРИЦА
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету 

градске општине Чукарица за 2011. годину  – – – –  11
Решење о разрешењу председника Изборне ко-

мисије градске општине Чукарица  – – – – – – – – –  15
Решење о именовању председника Изборне ко-

мисије градске општине Чукарица  – – – – – – – – –  15
Решење о разрешењу заменика члана Изборне 

комисије градске општине Чукарица  – – – – – – – –  15
Решење о именовању заменика члана Изборне 

комисије градске општине Чукарица  – – – – – – – –  15
Решење о разрешењу директора КУ „Галерија 73”  16
Решење о именовању директора КУ „Галерија 73”  16

ОБРЕНОВАЦ
Одлука о успостављању сарадње и прихватању 

Споразума о сарадњи између градске општине Об-
реновац, Република Србија, и округа Нови Сонч, 
Република Пољска  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  16

СУРЧИН
Решење о давању сагласности Јавном преду-

зећу за обављање комуналних и других делатности 
од општег интереса за грађане градске општине 
Сурчин на Одлуку о измени и допуни Одлуке о 
утврђивању цене грађевинског песка и хумуса из 
лежишта „Јаковачка кумша” са Одлуком – – – – – –  16

САДРЖАЈ
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КЊИЖЕВНИ ГЛАСНИК
ИЗАБЕРИТЕ КОЛЕКЦИЈУ НАЈБОЉЕ БЕЛЕТРИСТИКЕ ПО СОПСТВЕНОМ УКУСУ!

ПРЕТПЛАТИТЕ СЕ НА НОВУ БИБЛИОТЕКУ

30%

Књиге можете поручити на телефоне: 011/36 444 52, 36 310 49, 30 60 359,
или e-mail: pretplata@slglasnik.com.

У Гласниковој on-line књижари сајамски попусти су већ почели! Oдаберите свој комплет на сајту: www.slglasnik.com.
Искористите понуду куповине комплета Гласникових књига на више рата по специјалним ценама. 

КОЛЕКЦИЈА ГЛАСОВИ СВЕТА 
Дон Кихот, Процес, Пустоловине Хаклберија Фина, Азијати и Огњени анђео

ПРЕТПЛАТНА ЦЕНА КОМПЛЕТА од пет књига: 3.969,00 дин.

КОЛЕКЦИЈА СОПСТВЕНА СОБА
Буђење, Нове и Говор ствари

ПРЕТПЛАТНА ЦЕНА КОМПЛЕТА од три књиге: 1.285,20 дин.

КОЛЕКЦИЈА ЈЕДАН ПРЕМА ЈЕДАН – Српски писци у три књиге:
Љубица Арсић, Зоран Ћирић и Милисав Савић

ПРЕТПЛАТНА ЦЕНА КОМПЛЕТА од три књиге: 1.587,60 дин.

ПРЕТПЛАТНА ЦЕНА СВА ТРИ КОМПЛЕТА: 6.841,80 дин.
Претплата траје до 22. октобра 2011.

Наруџбеницу послати на адресу: ЈП Службени гласник, 11000 Београд, Јована Ристића 1, или на факс: 011/ 30-60-571.
Тел.: 011/36-444-52, 36-310-49, 30-60-359, 30-60-369, e-mail: pretplata@slglasnik.com. Поштарина и ПДВ урачунати у цену.

НАРУЏБЕНИЦА

текући рачун, ПИБ

Име и презиме, ЈМБГ (назив фирме)

адреса, телефон, e-mail

назив књиге, количина
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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

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