
Градоначелник града Београда, 7. јуна 2013. године, на 
основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Служ-
бени гласник РС”, број 129/07), члана 52. тачка 6. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 
и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О 
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗА-
ЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА СО-

ЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО БЕОГРАДА

1. Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој орга-
низацији и систематизацији радних места Градског центра 
за социјално предузетништво Београда који је донео в.д. 
директора Градског центра за социјално предузетништво 
Београда А3/13 од 3. јуна 2013. године.

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

Градоначелник града Београда
Број 110-2590/13-Г, 7. јуна 2013. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

На основу чл. 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04, 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10) и 
члана 53. Одлуке о градској управи („Службени лист града 
Београда”, број 51/08), секретар Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове, доноси:

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИНТЕРМОДАЛНИ ТЕРМИНАЛ 
И ЛОГИСТИЧКИ ЦЕНТАР „БАТАЈНИЦА”, ГРАДСКА 

ОПШТИНА ЗЕМУН

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације за интермо-
дални терминал и логистички центар „Батајница”, градска 
општина Земун (у даљем тексту план).

2. Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП 
„Урбанистички завод Београда”, Београд, Палмотићева 30, 
које је дужно да нацрт плана изради у року од шест месеци 

од дана ступања на снагу одлуке. Средства за израду плана 
детаљне регулације обезбедиће Дирекција за грађевинско 
земљиште и изградњу, Београд, Његошева бр. 84.

3. Предметни план представљаће плански основ за изда-
вање информације о локацији, локацијске дозволе и израду 
урбанистичко-техничких докумената.

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

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

Образложење

Изради предметног плана приступиће се на основу Од-
луке о изради плана детаљне регулације за интермодални 
терминал и логистички центар „Батајница”, градска општи-
на Земун („Службени лист града Београда”, број 51/12).

Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Ур-
банистички завод Београда”, Београд, Палмотићева 30, које 
је дужно да нацрт плана изради у року од шест месеци од 
дана ступања на снагу oдлуке. Средства за израду плана 
детаљне регулације обезбедиће Дирекција за грађевинско 
земљиште и изградњу, Београд, Његошева бр. 84.

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. ст. 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. 350.14-1/13 од 7. маја 2013. го-
дине, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину Секре-
таријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту 
природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП Бе-
оградски водовод и канализација, ЈКП „Зеленило Београд”, 
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Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и 
ЈВП „Београдводе”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-14/2013-V-04 од 20. маја 2013. године) и ЈКП Зеленило 
Београд, Сектор за комерцијалне послове, Биро за пројек-
товање, (допис бр. 51-214 од 29. маја 2013. год.) доставили 
су мишљење у коме наводе да се може донети Решење о не-
приступању стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину предметног плана.

Завод за заштиту природе Србије, Градски завод за јав-
но здравље, ЈКП Београдски водовод и канализација, Ин-
ституту за јавно здравље „Милан Јовановић Батут” и ЈВП 
„Београдводе” нису доставили тражено мишљење у закон-
ском року, па се у складу са одредбама Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС”, бр. 135/04, 88/10) сматра да су сагласни са предлогом 
решења о неприступању стратешкој процени утицаја на 
животну средину предметног 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. 350.14-1/13, 6. јуна 2013. године

Секретар
Милан Вуковић, с. р.

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

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДО-
ПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА 
ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ЈАКУБА КУБУРОВИЋА, НОВОГРАД-

СКЕ, УГРИНОВАЧКЕ И ИВИЋЕВЕ У ЗЕМУНУ

1. За потребе израде измена и допуна Плана детаљне ре-
гулације комплекса између улица: Јакуба Кубуровића, Но-
воградске, Угриновачке и Ивићеве у Земуну, не приступа се 
изради стратешке процене утицаја планираних намена на 
животну средину (у даљем тексту план).

2. Израда измена и допуна плана детаљне регулације 
поверава се предузећу Архистеј д.о.о., Београд, Војводе 
Миленка бр. 39. (у складу са уговором бр. 01-12/11 до 1. де-
цембра 2011. године закљученим између предузећа Архис-
теј д.о.о. и Владана Скадрића и Ратомира Богетића) које је 
дужно да нацрт плана изради у року од 6 (шест) месеци од 
дана ступања на снагу одлуке. Средства за израду измена и 
допуна плана детаљне регулације обезбедиће Владан Ска-
дрић, Београд, Косовска бр. 28 и Ратомир Богетић, Београд, 
Војводе Миленка бр. 21.

3. Предметни план представљаће плански основ за изда-
вање информације о локацији, локацијске дозволе и израду 
урбанистичко-техничких докумената.

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

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

Образложење

Изради измена и допуна предметног плана приступиће 
се на основу Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљ-
не регулације комплекса између улица: Јакуба Кубуровића, 
Новоградске, Угриновачке и Ивићеве у Земуну („Службени 
лист града Београда”, број 51/12).

Израда измена и допуна плана детаљне регулације пове-
рава се предузећу Архистеј д.о.о., Београд, Војводе Милен-
ка бр.39, (у складу са уговором бр. 01-12/11 до 1. децембра 
2011. године закљученим између предузећа Архистеј д.о.о. 
и Владана Скадрића и Ратомира Богетића) које је дужно да 
нацрт плана изради у року од шест месеци од дана ступања 
на снагу одлуке. Средства за израду измена и допуна плана 
детаљне регулације обезбедиће Владан Скадрић, Београд, 
Косовска бр. 28 и Ратомир Богетић, Београд, Војводе Ми-
ленка бр. 21.

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

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-2/13 од 7. маја 2013. 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 Бео-
градски водовод и канализација, ЈКП „Зеленило – Београд”, 
Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и 
ЈВП „Београдводе”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-15/2013-V-04 од 20. маја 2013. година), ЈКП Зеленило 
Београд, Сектор за комерцијалне послове, Биро за пројек-
товање, (допис бр. 51-225 од 29. маја 2013. година) и ЈКП 
Београдски водовод и канализација, Служба развоја из-
воришта подземних вода (допис бр. 19628/1 I4-2 од 31. маја 
2013. године) доставили су мишљење у коме наводи да се 
може донети Решење о неприступању стратешкој процени 
утицаја на животну средину предметног плана.

Завод за заштиту природе Србије, Градски завод за јав-
но здравље, Институт за јавно здравље „Др Милан Јовано-
вић Батут” и ЈВП „Београдводе”, нису доставили тражено 
мишљење у законском року, па се у складу са одредбама 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) сматра да су 
сагласни са Предлогом решења о неприступању стратешкој 
процени утицаја на животну средину предметног плана.
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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. 350.14-2/13, 6. јуна 2013. године

Секретар
Милан Вуковић, с. р.

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

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕ-
КСА СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ У УЛИ-
ЦИ ТРИШЕ КАЦЛЕРОВИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА 

ВОЖДОВАЦ

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину плана детаљне регулације комплекса ста-
нице за снабдевање горивом у Улици Трише Кацлеровића, 
градска општина Вождовац (у даљем тексту: план).

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

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

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

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

индикатора, 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

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

ну средину (смернице које се односе на спровођење плана 
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на 
животну средину у складу са прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину),

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

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

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

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

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

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

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

За потребе израде плана детаљне регулације приступа се 
изради Концепта плана детаљне регулације.

Извештај о стратешкој процени утицаја планираних 
намена на животну средину Плана детаљне регулације 
комплекса станице за снабдевање горивом у Улици Трише 
Кацлеровића, градска општина Вождовац, део је докумен-
тације која се прилаже уз план.

5. Израда извештаја о стратешкој процени, поверава се 
Центру за планирање урбаног развоја – „ЦЕП” д.о.о. из Бе-
ограда, ул. Захумска бр.34.

Носилац израде Нацрта плана са Извештајем о стратеш-
кој процени утицаја предметног плана на животну средину, 
дужан је да исти изради у року од шест месеци од дана сту-
пања на снагу одлуке о изради плана.

Средства за израду извештаја о стратешкој процени 
утицaја планираних намена на животну средину Плана де-
таљне регулације комплекса станице за снабдевање гори-
вом у Улици Трише Кацлеровића, градска општина Вождо-
вац, обезбедиће Друштво за истраживање, производњу, 
прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата 
и истраживање и производњу природног гаса „Нафтна ин-
дустрија Србије” а.д., Нови Сад, Народног фронта бр. 12.

6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја 
плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и заинте-
ресованим органима и организацијама које имају интерес у 
доношењу одлука које се односе на заштиту животне средине.

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

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

Образложење

Изради предметног плана приступиће се на основу Од-
луке о изради плана детаљне регулације комплекса станице 
за снабдевање горивом у Улици Трише Кацлеровића, град-
ска општина Вождовац („Службени лист града Београда”, 
број 51/12).

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске 
послове у поступку доношења овог решења, имајући у виду 
територију плана, планиране намене, чињеницу да су плани-
рани будући развојни пројекти одређени прoписима којима 
се уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је 
да предметни план представља оквир за одобравање будућих 
развојних пројеката и подлеже обавези израде стратешке 
процене утицаја на животну средину, у смислу члана 5. ст. 1. 
и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну среди-
ну („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

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

Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљ-
не регулације комплекса станице за снабдевање горивом у 
Улици Трише Кацлеровића, градска општина Вождовац, 
садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04), уз до-
писе IX-03 бр. 350.14-5/13 од 26. априла 2013. године, Секре-
таријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на 
мишљење Предлог решења о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину плана детаљне регула-
ције комплекса станице за снабдевање горивом у Улици Трише 
Кацлеровића, градска општина Вождовац, Секретаријату за 
заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, 
Градском заводу за јавно здравље, ЈКП Београдски водовод и 
канализација, ЈКП „Зеленилу – Београд”, Институту за јавно 
здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-16/2013-V-04 од 20. маја 2013. године) и ЈКП „Зеле-
нило – Београд”, Сектор за комерцијалне послове, Биро за 
пројектовање, (допис бр. 3942/2 од 29. маја 2013. године.) 
доставили су мишљење у коме наводе да се може донети Ре-
шење о приступању стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину предметног плана.

Завод за заштиту природе Србије, Градски завод за јавно 
здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Инсти-
туту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП 
„Београдводе” нису доставили тражено мишљење у закон-
ском року, па се у складу са одредбама Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС”, бр. 135/04 и 88/10) сматра да су сагласни са Предлогом 
решења о приступању стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину предметног плана.

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

Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03-350.14-5/2013, 7. јуна 2013. године

Секретар
Милан Вуковић, с. р.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,, 
бр. 135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 и 64/10) 
и члана 53. Одлуке о градској управи („Службени лист гра-
да Београда”, број 51/08), секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове, доноси:

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОТЕЗ ДУЖ УЛИЦА ЗЕМУНСКА 
– ТОШИН БУНАР НА НОВОМ БЕОГРАДУ, ГРАДСКА 

ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације за за потез дуж 

улица Земунска – Тошин бунар на Новом Београду, градска 
општина Нови Београд (у даљем тексту: план).

2. Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП 
„Урбанистички завод Београда”, Београд, Палмотићева 30, 
које је дужно да нацрт плана изради у року од 12 (дванаест) 
месеци од дана ступања на снагу одлуке. Средства за израду 
плана детаљне регулације обезбедиће предузеће MOVEN & 
Co. d.o.o., Београд, Милентија Поповића бр. 9.

3. Предметни план представљаће плански основ за изда-
вање информације о локацији, локацијске дозволе и израду 
урбанистичко-техничкох докумената.

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

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

Образложење
Изради предметног плана приступиће се на основу Од-

луке о изради плана детаљне регулације за потез дуж ули-
ца Земунска – Тошин бунар на Новом Београду, градска 
општина Нови Београд („Службени лист града Београда”, 
број 66/12).

Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Ур-
банистички завод Београда”, Београд, Палмотићева 30, које 
је дужно да нацрт плана изради у року од 12 (дванаест) ме-
сеци од дана ступања на снагу oдлуке. Средства за израду 
плана детаљне регулације обезбедиће предузеће MOVEN & 
Co. d.o.o., Београд, Милентија Поповића бр. 9.

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. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-4/13 од 9. маја 2013. 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 Бео-
градски водовод и канализација, ЈКП „Зеленилу – Београд”, 
Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и 
ЈВП „Београдводе”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-17/2013-V-04 од 20. маја 2013. године) и ЈКП „Зеле-
нило – Београд”, Сектор за комерцијалне послове, Биро за 
пројектовање, (допис бр. 3940/2 од 29. маја 2013. године) 
доставили су мишљење у коме наводе да се може донети Ре-
шење о неприступању стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину предметног плана.

Завод за заштиту природе Србије, Градски завод за јавно 
здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Инсти-
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туту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП 
„Београдводе” нису доставили тражено мишљење у закон-
ском року, па се у складу са одредбама Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС”, бр. 135/04 и 88/10) сматра да су сагласни са Предлогом 
решења о неприступању стратешкој процени утицаја на 
животну средину предметног 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. 350.14-4/13, 6. јуна 2013. године

Секретар
Милан Вуковић, с. р.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,, 
бр. 135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 и 64/10) 
и члана 53. Одлуке о градској управи („Службени лист гра-
да Београда”, број 51/08), секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове, доноси:

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО 
ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ ЈАКОВО, ГРАДСКА ОПШТИНА 

СУРЧИН

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана генералне регулације за део при-
вредне зоне Jаково, градска општина Сурчин (у даљем текс-
ту: план).

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

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

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

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

индикатора, 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

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

ну средину (смернице које се односе на спровођење плана 
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на 
животну средину у складу са прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину),

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

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

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

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

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

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

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

За потребе израде плана детаљне регулације приступа се 
изради Концепта плана детаљне регулације.

Извештај о стратешкој процени утицаја планираних 
намена на животну средину Плана генералне регулације за 
део привредне зоне Jаково, градска општина Сурчин, део је 
документације која се прилаже уз план.

5. Израда извештаја о стратешкој процени, поверава се 
ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд, Палмотићева 30.

Носилац израде Нацрта плана са Извештајем о стратеш-
кој процени утицаја предметног плана на животну средину, 
дужан је да исти изради у року од 12 месеци од дана сту-
пања на снагу одлуке о изради плана.

Средства за израду извештаја о стратешкој процени 
утицaја планираних намена на животну средину плана ге-
нералне регулације за део привредне зоне Јаково, градска 
општина Сурчин, обезбедиће се из буџета града Београда.

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

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

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

Образложење

Изради предметног плана приступиће се на основу Од-
луке о изради плана генералне регулације за део привредне 
зоне Јаково, градска општина Сурчин („Службени лист гра-
да Београда”, број 51/12).

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске 
послове у поступку доношења овог решења, имајући у виду 
територију плана, планиране намене, чињеницу да су плани-
рани будући развојни пројекти одређени прoписима којима 
се уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је 
да предметни план представља оквир за одобравање будућих 
развојних пројеката и подлеже обавези израде стратешке 
процене утицаја на животну средину, у смислу члана 5. ст. 1. 
и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну среди-
ну („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

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

Извештај о стратешкој процени утицаја плана генералне 
регулације за део привредне зоне Јаково, градска општина 
Сурчин, садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04), 
уз дописе IX-03 бр. 350.14-6/13 од 9. маја 2013. године, Се-
кретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је 
на мишљење Предлог решења о приступању изради стра-
тешке процене утицаја на животну средину Плана генерал-
не регулације за део привредне зоне Јаково, градска општи-
на Сурчин, Секретаријату за заштиту животне средине, 
Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за јав-
но здравље, ЈКП Београдском водоводу и канализацији, 
ЈКП „Зеленилу – Београд”, Институту за јавно здравље „Др 
Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-19/2013-V-04 од 20. маја 2013. године), ЈКП „Зелени-
ло – Београд”, Сектор за комерцијалне послове, Биро за 
пројектовање, (допис бр. 3941/2 од 29. маја 2013. год.) и ЈКП 
„Београдски водовод и канализација”, Служба развоја изво-
ришта подземне воде (допис 20043/1 од 29. маја 2013. год.) 
доставили су мишљење у коме наводе да се може донети ре-
шење о приступању стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину предметног плана.

Завод за заштиту природе Србије, Градски завод за јав-
но здравље, Институт за јавно здравље „Др Милан Јовано-
вић Батут” и ЈВП „Београдводе” нису доставили тражено 
мишљење у законском року, па се у складу са одредбама 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) сматра да су 
сагласни са Предлогом решења о приступању стратешкој 
процени утицаја на животну средину предметног плана.

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

Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03-350.14-6/2013, 7. јуна 2013. године

Секретар
Милан Вуковић, с. р.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 и 64/10) 
и члана 53. Одлуке о градској управи („Службени лист гра-
да Београда”, број 51/08), секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове, доноси:

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА 
ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ У ВРЧИНУ, ГРАДСКА ОПШТИНА 

ГРОЦКА 

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације дела привред-

не зоне у Врчину, градска општина Гроцка (у даљем тексту: 
план).

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

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

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

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

индикатора, 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

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

ну средину (смернице које се односе на спровођење плана 
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на 
животну средину у складу са прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину),

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

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

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

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

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

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

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

За потребе израде плана детаљне регулације приступа се 
изради Концепта плана детаљне регулације.

Извештај о стратешкој процени утицаја планираних на-
мена на животну средину Плана детаљне регулације дела 
привредне зоне у Врчину, градска општина Гроцка, део је 
документације која се прилаже уз план.

5. Израда извештаја о стратешкој процени, поверава се 
предузећу STYLE POINT д.о.о., Београд, Пере Тодоровића 
бр. 1.

Носилац израде Нацрта плана са Извештајем о стратеш-
кој процени утицаја предметног плана на животну средину, 
дужан је да исти изради у року од 12 месеци од дана сту-
пања на снагу одлуке о изради плана.

Средства за израду извештаја о стратешкој процени 
утицaја планираних намена на животну средину Плана 
детаљне регулације дела привредне зоне у Врчину, градска 
општина Гроцка, обезбедиће Слободан Иличић и Драган 
Иличић, Београд, Карађорђева бр.60.

6. У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и за-
интересованим органима и организацијама које имају инте-



7. јун 2013. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 28 – 7

рес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне 
средине.

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

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

Образложење

Изради предметног Плана приступиће се на основу Од-
луке о изради плана детаљне регулације дела привредне 
зоне у Врчину, градска општина Гроцка („Службени лист 
града Београда”, број 66/12).

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

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

Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне 
регулације дела привредне зоне у Врчину, градска општи-
на Гроцка, садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члана 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04), 
уз дописе IX-03 бр. 350.14-7/13 од 29. априла 2013. године, 
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио 
је на мишљење Предлог решења о приступању изради стра-
тешке процене утицаја на животну средину плана детаљне 
регулације дела привредне зоне у Врчину, градска општина 
Гроцка, Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу 
за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здра-
вље, ЈКП Београдски водовод и канализација, ЈКП „Зелени-
лу – Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јова-
новић – Батут” и ЈВП „Београдводе”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-18/2013-V-04 од 20. 05. 2013. год.) и ЈКП „Зеленило – 

Београд”, Сектор за комерцијалне послове, Биро за пројек-
товање, (допис бр. 3939/2 од 29. маја 2013. године) достави-
ли су мишљење у коме наводе да се може донети Решење о 
приступању стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину предметног плана.

Завод за заштиту природе Србије, Градски завод за јавно 
здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Инсти-
туту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП 
”Београдводе” нису доставили тражено мишљење у закон-
ском року, па се у складу са одредбама Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС”, бр. 135/04 и 88/10) сматра да су сагласни са Предлогом 
решења о приступању стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину предметног плана.

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

Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03-350.14-7/2013, 7. јуна 2013. године

Секретар
Милан Вуковић, с. р.

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, 
53/10, 101/11 и 32/13 – одлука УС), Секретаријат за са-
обраћај доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ 
ОПШТИХ СТАЈАЛИШТА ЗА АУТОБУСЕ НА МЕЂУ-
МЕСНИМ ЛИНИЈАМА IV-01 БРОЈ 344.16 - 689/12 ОД 4. 

МАЈА 2012. ГОДИНЕ

1. У Решењу о одређивању општих стајалишта за ауто-
бусе на међумесним линијама („Службени лист града Бе-
ограда”, бр. 23/12 и 7/13) у тачки 1. став 6. после речи: „8. 
Вреоци – оба смера”, брише се тачка, ставља зарез и додају 
речи:

„9. Маринац (Дудовица) – оба смера.”
2. Ово решење објављује се у „Службеном листу града 

Београда” и ступа на снагу наредног дана од дана објављи-
вања.

Градска управа града Београда
Секретаријат за саобраћај

IV-01 број 344.16-1071/13, 6. јуна 2013. године

Секретар
Бојан Бован, с. р.
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СТАРИ ГРАД

Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, нa 
сeдници oд 6. јуна 2013. гoдинe, нa oснoву члана 32. став 1. 
тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС”, број 129/07), чл. 77. и 78. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 
93/12) и чл. 19. и 35. Статута градске општине Стари град 
(„Службени лист града Београда”, број 3/11 – пречишћен 
текст), на предлог Већа градске општине, доноси

ОДЛУКУ 
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

СТАРИ ГРАД ЗА 2012. ГОДИНУ 

1. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
У завршном рачуну буџета градске општине Стари град 

за 2012. годину (у даљем тексту: завршни рачун) у Билансу 
стања на дан 31. децембар 2012. године (образац 1) утврђе-
на је укупна актива у износу од 389.004 хиљадe динара и 
укупна пасива у износу од 389.004 хиљадe динара.

Биланс стања рачуна буџета:
Еко-

номска 
класи-
фика-
ција

Опис 
Износ у 

хиљадама 
динара

Укупно у 
хиљадама 

динара

1 2 3 4
011 Некретнине и опрема 207,402
014 Природна имовина 34,942
015 Нефинансијска имовина у припреми и аванси 4,482
016 Нематериjална имовина 16,576

01
НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛ-
НИМ СРЕДСТВИМА   263,402

022
Залихе ситног инвентара и потрошног мате-
ријала 61

02 Нефинансијска имовина у залихама   61
0 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 263,463

111 Дугорочна домаћа финансијска имовина 10,471
11 ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА   10,471

121
Новчана средства, племенити метали, хартије 
од вредности 40,364

122 Краткорочна потраживања 5,791
123 Краткорочни пласмани 691

12

НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕ-
ТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРА-
ЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ 46,846

13 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 68,224
1 ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА   125,541

УКУПНА АКТИВА   389,004
25 Обавезе из пословања 2,369
29 Пасивна временска разграничења 71,827

2 ОБАВЕЗЕ   74,196
311 Капитал 273,934

321121 Вишак прихода и примања – суфицит 40,874

3
КАПИТАЛ И УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА 
ПОСЛОВАЊА   314,808

  УКУПНА ПАСИВА   389,004

Члан 2.
У Билансу прихода и расхода рачуна буџета у пери-

оду од 1. јануара до 31. децембра 2012. године (образац 2) 
утврђени су: 
– укупно остварени текући приходи и примања од 
продаје нефинансијске имовине

1.086.891 хиљада динара

– укупно извршени текући расходи и издаци за нефи-
нансијску имовину

1.093.894 хиљада динара

– мањак прихода и примања – буџетски дефицит 7.003 хиљада динара

Буџетски дефицит у износу од 7.003 хиљадe динара ко-
ригује се за део пренетих неутрошених средстава из ра-
нијих година која су коришћена за финансирање расхода и 
издатака у 2012. години у износу од 47.877 хиљада динара, 
тако да буџетски суфицит за 2012. годину износи 40.874 
хиљаде динара. 

Вишак прихода и примања – суфицит за пренос у наред-
ну годину утврђује се у износу од 40.874 хиљаде динара.

Остварени буџетски суфицит у износу од 40.874 хиљаде 
динара преноси се у 2013. годину и биће распоређен кроз 
Одлуку о ребалансу буџета градске општине Стари град за 
2013. годину.

Остварени суфицит, односно вишак прихода и примања 
који се преноси у наредну годину, наменски се опредељује 
за финансирање неизмирених, а преузетих обавеза по осно-
ву закључених уговора до 31. децембра 2012. године.

Члан 3.
У Извештају о капиталним издацима и примањима у пе-

риоду од 1. јануара до 31. децембра 2012. године (образац 
3) утврђена су укупна примања у износу од 16.370 хиљада 
динара и укупни издаци у износу од 141.128 хиљада динара.

Структура капиталних издатака и примања је:
УКУПНА ПРИМАЊА у хиљадама динара 16,370

921 Примања од продаје домаће финансијске имовине 16,370
9 Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 16,370
II ИЗДАЦИ у хиљадама динара 141,128

511 Зграде и грађевински објекти 110,517
512 Машине и опрема 4,900
515 Нематеријална имовина 8.831

5 Издаци за нефинансијску имовину 124,248
621 Набавка домаће финансијске имовине 16,880

6 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 16,880
  МАЊАК ПРИМАЊА II-I 124,758

Члан 4. 
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. ја-

нуара до 31. децембра 2012. године (образац 4) утврђени 
су укупни новчани приливи у износу од 1.103.261 хиљаде 
динара и новчани одливи у износу од 1.110.774 хиљаде ди-
нара и мањак новчаних прилива у износу од 7.513 хиљаде 
динара. Када се износ салда готовине на почетку године у 
износу од 47.877 хиљада динара увећа за износ новчаних 
прилива и умањи за износ новчаних одлива, добија се салдо 
готовине на крају године који износи 40.364 хиљаде динара.

Структура новчаних токова у хиљадама динара је:
I НОВЧАНИ ПРИЛИВИ СЕ САСТОЈЕ:
7 Текући приходи 1,086,891
9 Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 16,370
  УКУПНИ НОВЧАНИ ПРИЛИВИ 1,103,261

II НОВЧАНИ ОДЛИВИ СЕ САСТОЈЕ:
4 Текући расходи 969,646
5 Издаци за нефинансијску имовину 124,248
6 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 16,880
  УКУПНИ НОВЧАНИ ОДЛИВИ 1,110,774

III МАЊАК новчаних прилива 7,513
IV Салдо готовине на почетку године 47,877
V Кoриговани приливи за примљена средства у обрачуну 1,103,261
VI Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну 1,110,774
VII Салдо готовине на крају године (IV+V-VI) 40,364

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
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Члан 5.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

I
Издвојена средства за текућу буџетску резерву у 2012. 

години износила су:

Одлуком о 
буџету од

28.12.2011 године 
3,555,000 динара

Одлуком о
 ребалансу буџета од 

29.03.2012 
7,555,000 динара

Одлуком о 
ребалансу буџета од 
21.09.2012 1,152,500 

динара

Одлуком о 
ребалансу буџета 

од 21.12.2012 0 
динара 

II
Текућа резерва је распоређена на следеће позиције 

буџета: ИЗНОС ИЗНОС ИЗНОС ИЗНОС
Раздео 1  Скупштина општине        
Конто  Функција ОПИС        

Средства текуће резерве нису 
коришћена

Раздео 2  Председник општине        
Конто  Функција  ОПИС        

Средства текуће резерве нису 
коришћена

Раздео 3  Општинска управа        
Конто  Функција  ОПИС        

Средства текуће резерве нису 
коришћена

У КУ П Н О РАСПОРЕЂЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 0 0 0 0

Средства текуће буџетске резерве нису коришћена у току 2012. године.
Одлуком о буџету градске општине Стари град за 2012. годину, која је донета на седници Скупштине 28. децембра 2011. 

године („Службени гласник РС”, број 57/11) у текућу буџетску резерву издвојен је износ од 3.555.000 динара. 
У складу са Законом о буџетском систему, током 2012. године, три пута се приступило доношењу ребаланса буџета 

градске општине Стари град у циљу усклађивања прихода и расхода, тј. успостављања буџетске равнотеже на новом нивоу 
и сваки пут је мењан износ текуће буџетске резерве. 

Скупштина градске општине Стари град, на седници одржаној 29. марта 2012. године, донела је Одлуку о (првом) ре-
балансу буџета градске општине Стари град за 2012. годину („Службени гласник РС”, број 15/12). Доношењем ребаланса 
буџета укупни приходи и примања буџета повећани су за износ вишка прихода и примања – суфицита из претходне го-
дине у износу од 47.876.928 динара и утврђени су у укупном износу од 1.269.129.928 динара, а у текућу буџетску резерву 
издвојен је износ од 7.555.000 динара. 

Одлука о другом ребалансу буџета градске општине Стари град за 2012. годину донета је на седници Скупштине 21. 
септембра 2012. године („Службени гласник РС”, број 50/12) услед измењеног односа расподеле прихода између града и 
Градске општине Стари град, као и нижег остварењa прихода од закупа у периоду јануар–август 2012. године, а у циљу 
усклађивања прихода и расхода, тј. успостављања буџетске равнотеже на новом, нижем нивоу. Наиме, Одлуком о измени 
Одлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду, од-
носно градским општинама у 2012. години („Службени лист града Београда”, број 42/12) и Решењем градоначелника града 
Београда број 40-3262/12-Г од 11. јула 2012. године, измењен је однос расподеле прихода од пореза на доходак грађана (по-
рез на зараде) и прихода од пореза на имовину, на штету градске општине Стари град, а у корист града. Одлуком о другом 
ребалансу буџета градске општине Стари град за 2012. годину укупни приходи и примања буџета смањени су и утврђени 
су у износу од 1.164.676.928 динара, а у текућу буџетску резерву издвојен је износ од 1.152.500 динара.

Трећи ребаланс буџета градске општине Стари град за 2012. годину донет је на седници Скупштине 21.12.2012. године 
(„Службени гласник РС”, број 67/12) услед потребе да се изврши ново усклађивање прихода и расхода на нижем нивоу. 
Наиме, сагледавајући остварење прихода и извршавање расхода буџета градске општине Стари град у периоду јануар–
октобар 2012. године констатовано је да су се поједини буџетски приходи (порез на зараде, приход од мандатних казни, 
трансфери од других нивоа власти) остварили на нешто вишем нивоу од планираног, док је приход од имовине остварен 
на знатно нижем нивоу у односу на план. Укупни буџетски приходи и примања буџета за 2012. годину трећим ребалансом 
утврђени су у износу од 1.154.038.667 динара, а средства за текућу буџетску резерву нису планирана.

Члан 6.

Извештај о коришћењу сталне буџетске резерве у 2012. години

1. Издвојена средства за сталну буџетску резерву 
износила су:

Одлуком о 
буџету од 
28.12.2011

године
6,500,000
динара

Одлуком о
ребалансу
буџета од 
29.03.2012
4,880,000
динара

Одлуком о 
ребалансу
буџета од 
21.09.2012
4,880,000 
динара

Одлуком о ребалансу
буџета од 21.12.2012

4,880,000 динара 

2. Средства сталне резерве коришћена су за :        

а

Уплату ОШ „Дринка Павловић” за отклањање штетe настале услед снежних пада-
вина и спречавање настанка штете већих размера,
по Решењу број I—02, 020-1-202/12 од 23. фебруара 2012 300.000

б

Уплату ОШ „Михајло Петровић Алас”, ОШ „Драган Ковачевић”, „Правно – по-
словној школи Београд” и „Трговачкој школи” из Београда за отклањање – сана-
цију штете настале услед непрекидних снежних падавина и спречавање настанка 
штете већих размера,
по Решењу број I—02, 020-1-203/12 од 1. марта 2012 1.320.000

3. НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 4.880.000 4.880.000 4.880.000 4.880.000
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Члан 7.
Планирани и остварени текући приходи и примања по 

изворима, и планирани и извршени текући расходи и изда-
ци буџета градске општине Стари град у 2012. години, као 
и буџетски суфицит (дефицит), примарни суфицит (дефи-
цит) и укупни фискални резултат утврђују се у следећим 
износима у хиљадама динара:

Опис
Економска 
класифи-

кација

Средства 
плани-

рана 
буџетом 

након 
свих ре-
баланса

Оства-
рење /
Извр-
шење 

у 2012. 
години

Из-
вр-

шење 
у %

1 2 3 4 5
 ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ
УКУПНА СРЕДСТВА (3+7+8+9) 1.154.039 1.151.138 100
I - УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+8+9) 1.106.162 1.103.261 100
Текући приходи и примања од продаје 
нефинансијске имовине (7+8) 1.089.282 1.086.891 100
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 1.089.282 1.086.891 100
 1. Порези 71 442.000 443.886 100
– Порез на зараде (извор 01) 711 311.000 313.733 101
–Порез на имовину (извор 01) 713 131.000 130.153 99
2. Донације и трансфери 73 4.700 3.956 84
– Трансфери од других нивоа власти 
(извор 01) 733 0 0
–Трансфери од других нивоа власти 
(извор 07) 733 4.700 3.956 84
3. Приходи од имовине 741 2.100 6.108 291
– Камате (извор 01) 741 2.100 6.108 291
4. Приходи од продаје добара и услуга 742 617.500 610.971 99
– Приход од закупа (бруто закуп са 
ПДВ) 742152 543.200 537.272 99
1 2 3 4 5
Закуп нето (извор 01) 394.580 390.274 99
ПДВ закуп (извор 01) 148.620 146.998 99
– Приходи од општинских администра-
тивних такси (извор 01) 742251 4.300 3.977 92
– Приходи општинских органа управе 
(извор 01) 742351 70.000 69.722 100
5. Новчане казне и одузета имовинска 
корист 743 3.950 4.022 102
– Приходи од новчаних казни (извор 
01) 743351 2.600 2.484 96
– Приходи од мандатних казни (извор 
01) 743353 1.350 1.538 114
6. Мешовити и неодређени приходи 745 10.632 10.620 100
– Остали приходи у корист нивоа 
општине (извор 01) 745151 7.000 7.217 103
– Сопствени приходи пословног прос-
тора и установе културе (извор 04) 745151 3.632 3.403 94
7. Меморандумске ставке за рефунда-
цију расхода из претходне године 772 8.400 7.328 87
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАН-
СИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 9) 81 0 0
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАН-
СИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 12) 92 16.880 16.370 97
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОД-
НИХ ГОДИНА (извор 13) 321 47.877 47.877 100

II - УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6) 1.154.039 1.110.774 96
Текући расходи и издаци за нефинан-
сијску имовину (4+5) 1.137.159 1.093.894 96
1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 1.008.105 969.646 96
1.1. Расходи за запослене 41 300.833 297.264 99
1.2. Коришћење роба и услуга 42 247.153 228.853 93
1.3. Субвенције јавном предузећу 45 46.900 46.871 100
1.4. Социјална заштита из буџета 47 17.765 16.681 94
1.5. Остали расходи 48+49 244.753 244.546 100
1.6.Трансфери 4631+4641 150.701 135.431 90

1 2 3 4 5
2. КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 5 129.054 124.248 96
3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАН-
СИЈСКЕ ИМОВИНЕ 6 16.880 16.880 100

III ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛА-
ТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАН-
СИЈСКЕ ИМОВИНЕ УМАЊЕНА 
ЗА ИЗДАТКЕ ПО ОСНОВУ ДАТИХ 
КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈС-
КЕ ИМОВИНЕ 
1. Примања по основу отплате кредита 92 16.880 16.370 97
2. Издаци по основу датих кредита 62 16.880 16.880 100
IV РАЗЛИКА (1-2) 92-62 0 -510

 V БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ-СУФИЦИТ (7+8)-(4+5) -47.877 -7.003
1 2 3 4 5

Примарни дефицит 
(7+8-7411) 
- (4+5-44) -49.977 -13.111

Укупни фискални резултат 
VI ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ 
V+IV -47.877 -7.513
VII НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV - VI) 
= - V 47.877 7.003

Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа 
текућих прихода и примања по основу продаје нефинан-
сијске имовине и укупног износа текућих расхода и издата-
ка за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу 
од 7.003 хиљадe динара.

Примарни дефицит, односно буџетски дефицит кори-
гован за износ нето камате (разлика између укупног изно-
са наплаћених камата и укупног износа плаћених камата) 
утврђен је у износу од 13.111 хиљада динара.

Укупан фискални резултат је буџетски дефицит (7.003 
хиљаде динара) коригован за разлику између примања по ос-
нову отплате датих кредита и одлива по основу датих кредита 
(510 хиљада динара), утврђен у износу од 7,513 хиљада динара. 

Буџетски дефицит у износу од 7,003 хиљадe динара ко-
ригује се за део вишка прихода из ранијих година који је 
коришћен за покриће расхода у 2012. години у износу од 
47.877 хиљада динара, тако да се буџетски суфицит за пре-
нос у наредну (2013) годину утврђује у износу од 40.874 
хиљаде динара. 

Члан 8.
Извештај о коришћењу међународних донација:
Градска општина Стари град је од Европске комисије 

– Директората за информационе технологије (ICT ЕC) до-
била одобрење за пројекат J – DONT –FALL (Пројекат пре-
венције падова код старијих особа) за који је конкурисала 
у септембру 2011. године. Уговор са Европском комисијом 
потписан је 17. априла 2012. године. Период реализације 
– трајање пројекта износи 36 месеци. За спровођење и ре-
ализацију пројекта формиран је конзорцијум који чини 15 
чланова који су подељени на техничке партнере и пилоте. 
Технички партнери у пројекту су задужени за израду и им-
лементацију солуција за превенцију и детекцију падова код 
старих особа, а пилоти су учесници у пројекту где ће се та 
решења примењивати. Градска општина Стари град је пи-
лот у пројекту. Учешће ЕУ према градској општини Стари 
град планирано је у износу од 54.925 евра. 

За спровођење прве фазе пројекта до 31. децембра 2012. 
године уплаћен је износ од 18.260,38 евра (уплата извршена 
22.06.2012. године), а утрошено 2.794,75 евра на име обра-
чунатих трошкова за службени пут у Италију – Пиза и Бел-
гију – Брисел. Неутрошена средства која се преносе у 2013. 
годину за исте намене износе 15.465,63 евра.
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Укупно стање по изводу Народне банке Србије на девизном рачуну донација на дан 31. децембра 2012. године износи 
15.465,63 евра. 

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9
Укупно планирани и извршени расходи у 2012. години по разделима, функцијама, економској класификацији, намена-

ма и корисницима износе у динарима:

Раз-
део

Гла-
ва

Пози-
ција

Функ-
ција

Еко-
номска 
класи-
фика-
ција

 Опис 

Средства 
планирана 

буџетом 
за 2012. 
годину

Планирани
расходи 

након свих измена 
одлуке о 
буџету 

за 2012. годину

Извршење буџета 
 у 2012. години

У %
9/8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ        

110 Извршни и законодавни органи
1 417 Посланички додатак 2.100.000 2.076.000 2.075.946 100,00
2 481 Донације невладиним организацијама 1.700.000 2.435.000 2.434.598 99,98

Извори финансирања за функцију 110
01 Приходи из буџета 3.800.000 4.511.000 4.510.544 99,99

Укупно за функцију 110 3.800.000 4.511.000 4.510.544 99,99
1 160  Изборна комисија

3 421 Стални трошкови 100 10 0 0,00
4 423 Услуге по уговору 100 7.902.899 7.902.897 100,00
5 426 Материјал 100 92.778 92.778 100,00

Извори финансирања за функцију 160
01 Приходи из буџета 300 5.690.789 5.690.778 100,00
07 Трансфери других нивоа власти 2.304.898 2.304.897 100,00

Укупно за функцију 160 300 7.995.687 7.995.675 100,00
          УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 3.800.300 12.506.687 12.506.219 100,00
2         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ        

010 Социјална заштита
6 424 Здравствена заштита по уговору 12.000.000 12.200.000 12.200.000 100,00

Извори финансирања за функцију 010
01 Приходи из буџета 12.000.000 6.600.000 6.600.000 100,00

13
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година 0 5.600.000 5.600.000 100,00
 Укупно за функцију 010 12.000.000 12.200.000 12.200.000 100,00

110 Извршни и законодавни органи

7 422
Путни трошкови 
– за матичаре (из извора 07) 300.000 динара 2.400.000 2.398.310 2.300.700 95,93

8 423
Услуге по уговору
– за матичаре (из извора 07) 491.310 динара 41.100.000 41.141.102 40.927.220 99,48

9 424 Специјализоване услуге 6.400.000 11.500.000 11.491.690 99,93
10 425 Текуће поправке и одржавање 144.000.000 59.004.000 43.175.534 73,17

11 472

Накнаде за социјалну заштиту
– поклон честитке бебама и исплате пензионерима
– једнократна помоћ социјално угроженом становништву
– једнократна помоћ избеглим и расељеним лицима
– награде најбољим ватрогасцима и полицајцима
– трошкови сахрана за НН лица
– новогодишњи пакетићи и остале накнаде 10.000.000 13.722.000 12.963.322 94,47

12 481

Донације невладиним организацијама
– редовно годишње финансирање 9.000.000
– финансирање програма НО 14.640.000 20.000.000 23.640.000 23.635.924 99,98

13 482 Остали порези 10.000.000 11.000.000 10.997.916 99,98
14 483 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела 4.000.000 1.300.000 6.148.692 472,98
15 484 Накнада штете за елементарне непогоде 100.000 1.620.000 1.620.000 100,00
16 485 Накнада штете за штету нанету од стране државних органа 300.000 1.590.000 1.589.189 99,95

17 499

Средства резерве
– стална резерва 4.880.000
– текућа резерва – 10.055.000 4.880.000 0 0,00

18 511 Зграде и грађевински објекти 59.000.000 68.000.000 64.079.212 94,23
19 512 Машине и опрема 3.000.000 4.203.350 4.203.338 100,00
20 513 Остала основна средства 229.000 1.000 0 0,00
21 515 Нематеријална имовина 3.000.000 3.812.600 3.812.580 100,00

Извори финансирања за функцију 110
01 Приходи из буџета 313.434.000 229.687.260 209.175.807 91,07
07 Донације од осталих нивоа власти 150.000 1.225.102 869.510 70,97
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 16.900.000 16.900.000 100,00

Укупно за функцију 110 313.584.000 247.812.362 226.945.317 91,58
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
160 Опште јавне услуге – Канцеларија за младе

22 421 Стални трошкови 100.000 60.000 55.835 93,06
23 423 Услуге по уговору 700.000 357.000 356.858 99,96
24 424 Специјализоване услуге– Програми и активности 4.700.000 7.129.000 7.128.182 99,99

Извори финансирања за функцију 160
01 Приходи из буџета 5.500.000 7.546.000 7.540.875 99,93

 Укупно за функцију 160 5.500.000 7.546.000 7.540.875 99,93
560 Заштита животне средине

25 424 Заштита животне средине 5.000.000 3.900.000 3.657.678 93,79
Извори финансирања за функцију 560

01 Приходи из буџета 5.000.000 3.900.000 3.657.678 93,79
Укупно за функцију 560 5.000.000 3.900.000 3.657.678 93,79

760 Здравство

26 464

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
– текући расходи 60.000 (извор 01), 
– капитални расходи 18.950.000 (извор 01) 550.000 (извор 13) 30.150.000 19.560.000 11.429.095 58,43
Извори финансирања за функцију 760

01 Приходи из буџета 30.150.000 19.010.000 10.879.095 57,23
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 550.000 550.000 100,00

Укупно за функцију 760 30.150.000 19.560.000 11.429.095 58,43
810 Услуге рекреације и спорта

27 451

Субвенције јавном предузећу
– Текући расходи 100 извор 01
– Капитални расходи 41.900.000 извор 01 5.000.000 извор 13 82.200.000 46.900.100 46.871.310 99,94

28 481
Донације осталим непрофитним институцијама 
(спортским омладинским организацијама) 4.000.000 4.400.000 4.263.000 96,89
Извори финансирања за функцију 810

01 Приходи из буџета 86.200.000 45.800.100 45.634.310 99,64
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 5.500.000 5.500.000 100,00

Укупно за функцију 810 86.200.000 51.300.100 51.134.310 99,68
820 Култура и остале установе

29 463

Трансфери осталим нивоима власти
– текући расходи 2.000.000 (извор 01)
– капитални расходи 13.000.000 (извор 01) 40.500 (извор 13) 21.000.000 15.040.500 11.224.687 74,63
Извори финансирања за функцију 820

01 Приходи из буџета 21.000.000 15.000.000 11.184.187 74,56
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 40.500 40.500 100,00

Укупно за функцију 820 21.000.000 15.040.500 11.224.687 74,63
980 Образовање

30 463

Трансфери осталим нивоима власти
– текући расходи 7.500.000 (извор 01) 
нове надлежности 2.500.000
превоз ученика 5.000.000 
– капитални расходи 100.700.000 (извор 01) 7.900.000 (извор 
13) 79.500.000 116.100.000 112.776.762 97,14

31 472

Накнаде из буџета
– Стипендије ученицима и студентима 350.000
– Награђивање ђака генерације и добитника Вукове дипло-
ме 1.900.000
– Помоћ за одлазак на усавршавање и такмичење 1.000.000
– Награђивање ђака и студената за освојене медаље 300.000
– Награђивање ђака првака и куповина уџбеника 450.000 6.000.000 4.043.000 3.717.378 91,95
Извори финансирања за функцију 980

01 Приходи из буџета 85.500.000 112.200.000 108.551.140 96,75
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 7.943.000 7.943.000 100,00

Укупно за функцију 980 85.500.000 120.143.000 116.494.140 96,96
          УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2 558.934.000 477.501.962 440.626.102 92,28
3         ОПШТИНСКА УПРАВА        

130 Опште услуге
 32 411 Плате и додаци запослених 166.000.000 158.500.000 157.748.089 99,53

33 412 Социјални допринос на терет послодавца 29.700.000 29.200.000 28.238.782 96,71

34 413

Накнаде у натури
– маркице за превоз 4.250.000
– новогодишњи пакетићи за децу запослених 450.000 5.450.000 4.700.000 4.590.849 97,68

35 414

Социјална давања запосленима
– солидарна помоћ за лечење 3.400.000
– отпремнине 13.000.000 12.596.300 16.400.000 14.980.873 91,35

36 415

Накнаде за запослене
– накнада за превоз 257.000
– осигурање запослених 7.781.995 7.600.000 8.038.995 7.724.709 96,09

37 416 Посебни расходи 2.500.000 234.000 233.049 99,59
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

38 421

Стални трошкови
– трошкови платног промета 2.800.000
– енергетске услуге 12.400.000
– комуналне услуге 11.900.000
– трошкови осигурања 3.600.000
– услуге комуникације (телефони, мобилни телефони, 
интернет) 5.000.000
– услуге поште и доставе 2.000.000
– накнада за грађ.земљиште и остали непоменути трошко-
ви 1.300.000 29.200.000 39.000.000 38.485.823 98,68

39 426 Материјал 25.150.000 27.913.428 27.328.104 97,90
40 621 Набавка домаће финансијске имовине 18.000.000 16.880.000 16.880.000 100,00

Извори финансирања за функцију 130
01 Приходи из буџета 277.846.300 271.472.995 267.387.551 98,50
07 трансфери других нивоа власти 350.000 1.170.000 599.300 51,22
12 Примања од продаје финансијске имовине 18.000.000 16.880.000 16.880.000 100,00
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 11.343.428 11.343.428 100,00

Укупно за функцију 130 296.196.300 300.866.423 296.210.279 98,45
1.  ЈП „Пословни простор општине”

410 Општи економски послови и послови по питању радa
41 411 Плате и додаци запослених 51.300.000 51.069.000 51.068.362 100,00
42 412 Социјални допринос на терет послодавца 9.200.000 9.431.000 9.430.207 99,99
43 414 Социјална давања запосленима 400.000 10 0 0,00
44 415 Накнаде за запослене 1.404.000 1.354.000 1.354.000 100,00
45 416 Посебни расходи 6.000.000 5.980.000 5.980.000 100,00
46 421 Стални трошкови 5.500.000 8.800.000 8.550.794 97,17
47 422 Трошкови путовања 10.000 10 0 0,00
48 423 Услуге по уговорима 6.400.000 7.660.000 7.522.433 98,20
49 424 Специјализоване услуге 100.000 10 0 0,00
50 425 Текуће поправке и одржавање 400.000 650.000 581.997 89,54
51 426 Материјал 2.500.000 2.950.000 2.924.813 99,15
52 481 Дотације привредним коморама 130.000 12.000 10.715 89,29
53 482 Остали порези 175.500.000 193.835.000 193.831.657 100,00
54 511 Зграде и грађевински објекти 70.000.000 47.300.000 46.438.167 98,18
55 512 Административна опрема 500.000 460.000 455.853 99,10
56 515 Нематеријална имовина 2.500.000 5.032.000 5.018.349 99,73

Извори финансирања за функцију 410
01 Приходи из буџета 328.844.000 331.133.030 329.995.570 99,66
04 Сопствени приходи 3.000.000 3.400.000 3.171.777 93,29

Укупно за функцију 410 331.844.000 334.533.030 333.167.347 99,59
2. Установа културе „Пароброд”

820 Услуге културе
57 411 Плате и додаци запослених 9.604.097 9.514.892 9.511.850 99,97
58 412 Социјални допринос на терет послодавца 1.812.981 1.703.725 1.703.395 99,98
59 415 Накнаде за запослене 260.000 237.379 237.379 100,00
60 416 Посебни расходи 2.530.120 2.394.304 2.386.456 99,67
61 421 Стални трошкови 2.000.000 1.856.022 1.644.432 88,60
62 423 Услуге по уговору 3.000.000 2.600.000 2.576.661 99,10
63 424 Специјализоване услуге 10.131.202 9.339.796 9.270.219 99,26
64 425 Текуће поправке и одржавање 20.000 114.700 114.700 100,00
65 426 Материјал 700.000 583.533 563.446 96,56
66 482 Остали порези 20.000 41.110 14.530 35,34
67 512 Машине и опрема 400.000 245.104 240.517 98,13

Извори финансирања функцију 820
01 Приходи из буџета 28.978.400 28.398.826 28.031.846 98,71
04 Сопствени приходи 1.500.000 231.739 231.739 100,00

Укупно за функцију 820 30.478.400 28.630.565 28.263.585 98,72
          УКУПНО РАЗДЕО 3 658.518.700 664.030.018 657.641.211 99,04
          УКУПНИ ИЗДАЦИ 1.221.253.000 1.154.038.667 1.110.773.532 96,25

Члан 10.
Саставни део ове одлуке чине Обрасци 1–5, као посебни прилози, по члану 79. Закона о буџетском систему, као и Из-

вештај о извршењу буџета градске општине Стари град за 2012. годину.

Члан 11.
Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Стари град за 2012. годину неће бити предмет екстерне буџетске 

ревизије, с обзиром да ће Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Стари град за 2012. годину, кроз консолидо-
вани завршни рачун града Београда бити предмет екстерне ревизије. 
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Члан 12.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Стари град
I-01, Број 06- 68/13, 6. јуна 2013. године

Председник
Драган Видановић, с. р.

Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, 
нa сeдници oд 6. јуна 2013. гoдинe, нa oснoву чл. 47. и 63. 
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 
54/09, 73/10, 101/10, 101/12 и 93/12), члана 32. Зaкoнa о ло-
калној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07), 
члaнa 77. Статута града Београда („Службени лист града 
Београда”, бр. 39/08 и 6/10) члана 15. и 35. Статута Градске 
општине Стари град („Службени лист града Београда”, број 
3/11 – пречишћен текст) и члана 50. Пословника Скупшти-
не („Службени лист града Београда”, број 9/11) на предлог 
Већа градске општине Стари град, доноси

ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ 

ГРАД ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине Стари град за 

2013. годину („Службени лист града Београда”, број 71/12), 
„Општи део”, члан 2. мења се и гласи:

„Укупни приходи и примања буџета у 2013. години 
утврђују се у износу од 1.232.731.020 динара и чине их: 
приходи из буџета у износу од 1.167.678.000 динара који су 
утврђени Одлуком о обиму средстава за вршење послова 
града и градских општина и утврђивању прихода и при-
мања који припадају граду, односно градским општинама у 
2013. години („Службени лист града Београда”, број 65/12) 
и решењем број: 40-760/13-Г градоначелника града Београ-
да – извор финансирања 01; прихода од меморандумских 
ставки за рефундацију расхода из претходне године у из-
носу од 2.400.000 динара – извор финансирања 01; прихода 
од продаје роба и услуга (сопственог прихода) индиректног 
корисника буџетских средстава Установе културе „Паро-
брод” у укупном износу од 2.500.000 динара – извор финан-
сирања 04; трансферa од других нивоа власти у износу од 
1.150.000 динара – извор финансирања 07; вишка прихода 
из ранијих година у укупном износу од 40.364.295 динара – 
извор финансирања 13, примања од отплате датих кредита 
у износу од 16.880.000 динара – извор финансирања 12 и 
неутрошена средства донације из предходне године у изно-
су од 1.758.725 динара – извор финансирања 15. Наведени 
приходи и примања представљају обим средстава за финан-
сирање јавних расхода.

Укупно распоређена средства из става 1. износе 
1.232.731.020 динара”. 

Члан 2.
Члан 3. одлуке, мења се и гласи: 
„У сталну буџетску резерву издваја се износ од 4.880.000 

динара.
У текућу буџетску резерву издваја се износ од 3.156.575 

динара.”

Члан 3.
Члан 4. одлуке, мења се и гласи: 
„Примања и издаци буџета градске општине Стари град 

за 2013. годину по врстама, утврђују се у следећим износима:

ОПИС 

ШИФРА
 економске 
класифика-

ције

СРЕДСТВА 
ПО ОДЛУ-

ЦИ О БУЏЕ-
ТУ ЗА 2013. 

ГОДИНУ

БУЏЕТСКИ 
ПРИХО-

ДИ И 
ПРИМАЊА 
БУЏЕТА ПО 
РЕБАЛАН-

СУ
1 2 3 4

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
БУЏЕТА (3+7+8+9) 1.191.460.000 1.232.731.020
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – Извор 01 
(A+B) 7 1.165.530.000 1.167.678.000
A. Приходи за општу потрошњу 7 735.578.000 737.726.000
1. Порез на доходак 711 355.352.000 281.898.000
– Порез на зараде 711110 355.352.000 281.898.000
– Самодопринос на територији 
општине 711181 0 0
2. Порез на имовину 713 116.982.000 193.384.000
– Порез на имовину 713 116.982.000 193.384.000
3. Трансфери других нивоа власти 733 0 0
– Трансфери од других нивоа власти 
(извор 01) 733 0 0
3. Приходи од имовине 741 3.000.000 3.000.000
– Камате (извор 01) 741100 3.000.000 3.000.000
4. Приходи од продаје добара и услуга 742 245.394.000 245.394.000
– Приход од закупа пословног просто-
ра (део који се односи на ПДВ) 742152 166.667.000 166.667.000
– Приходи од општинских админи-
стративних такси (извор 01) 742251 4.727.000 4.727.000
– Приходи општинских органа управе 
(извор 01) 742351 74.000.000 74.000.000
 5. Новчане казне и одузета имовинска 
корист 743 3.850.000 3.850.000
– Приходи од новчаних казни (извор 
01) 743351 2.750.000 2.750.000
– Приходи од мандатних казни (извор 
01) 743353 1.100.000 1.100.000
6. Мешовити и неодређени приходи 745 11.000.000 10.200.000
– Остали приходи у корист нивоа 
општине 745151 7.000.000 7.000.000
– Приходи од продаје добара и услуга 
(сопствени приходи) ЈП „Пословни 
простор” (извор 01) 745151 4.000.000 3.200.000
Б. Приходи за наменску потрошњу 7 429.952.000 429.952.000
– Закуп пословног простора (део без 
ПДВ – нето) 742152 429.952.000 429.952.000
B. Остали приходи за потрошњу (73+745+77) 3.550.000 7.808.725
1. Донације и трансфери 73 1.150.000 2.908.725
– Донације од међународних организа-
ција (извор 06) 732 0 0
– Донације од међународних организа-
ција (извор 15) 732 0 1.758.725
– Текући трансфери од Града (извор 07) 733 950.000 950.000
– Капитални трансфери од Града 
(извор 07) 733
– Текући трансфери од осталих нивоа 
власти (извор 07) 733 200.000 200.000
– Капитални трансфери од осталих 
нивоа власти (извор 07) 733
2. Приход од продаје добара и услуга 
(сопствени приход) УК „Пароброд” 
(извор 04) 745151 0 2.500.000
3. Меморандумске ставке за рефунда-
цију расхода (извор 01) 770 2.400.000 2.400.000
УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 
(А+Б+В) 7 1.169.080.000 1.175.486.725
ПРИМАЊА (8+9+3) 22.380.000 57.244.295
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИ-
НАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 9) 81 0 0
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1 2 3 4
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАН-
СИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 12) 92 16.880.000 16.880.000
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОД-
НИХ ГОДИНА (извор 13) 321 5.500.000 40.364.295
II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 
БУЏЕТА (4+5+6) 1.191.460.000 1.232.731.020
1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 1.136.707.600 1.174.778.620
1.1. Расходи за запослене 41 310.302.300 316.471.750
1.2. Коришћење роба и услуга 42 359.762.700 369.502.700
1.3. Субвенције јавном предузећу 45 75.100.000 75.099.995
1.4. Социјална заштита из буџета 47 15.700.000 17.200.000
1.5. Остали расходи 48+49 233.692.600 235.595.575
1.6.Трансфери 4631+4641 142.150.000 160.908.600
2. КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 5 37.872.400 41.072.400
3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАН-
СИЈСКЕ ИМОВИНЕ 6 16.880.000 16.880.000
III. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИ-
НАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ УМАЊЕНА 
ЗА ИЗНОС ДАТИХ КРЕДИТА      
1. Примања по основу отплате кредита 92 16.880.000 16.880.000
2. Износ датих кредита 62 16.880.000 16.880.000
IV. РАЗЛИКА (1–2) 92–62 0 0
V. БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ-СУФИЦИТ 7–(4+5) – 5.500.000 -40.364.295

Примарни дефицит -суфицит
(7+8-7411)

–4+5–44) – 8.500.000 -43.364.295
Укупни фискални резултат
VI. ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ 
V+IV -5.500.000 -40.364.295
VIII. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ( IV - 
VI) = - V   5.500.000 40.364.295

Исказани буџетски дефицит из текућег финансирања по-
крива се из пренетих неутрошених средстава из 2012. године. 

Укључивањем пренетих неутрошених средстава из пре-
тходне године, исказана примања и издаци буџета за 2013. 
годину су уравнотежени”.

Члан 4.
Члан 5. одлуке се мења и гласи:
„Издаци буџета распоређују се по врстама у следећим 

износима:
Еко-

номска 
класи-
фика-
ција

Врста издатака 

Износ по 
Одлуци

о буџету за 
2013.

 годину

Износ по 
РЕБАЛАН-

СУ 
 буџетa за 

2013. годину
1 2 3 4

41 Издаци за запослене
411 Плате, накнаде и додаци за запослене 230.177.845 231.373.865
412 Социјални допринос послодавца 42.425.484 42.998.914

1 2 3 4
413 Накнаде у натури 4.800.000 6.000.000
414 Социјална давања запосленим 13.100.000 13.400.000
415 Накнаде за запослене 10.312.512 12.012.512
416 Посебни расходи 7.086.459 8.286.459
417 Посланички додатак 2.400.000 2.400.000
Укупно 41: 310.302.300 316.471.750

42 Коришћење роба и услуга
421 Стални трошкови 46.880.700 47.470.700
422 Трошкови пословних путовања 2.330.000 2.630.000
423 Услуге по уговорима 49.360.000 55.755.500
424 Специјализоване услуге 36.790.000 38.750.000
425 Текуће поправке и одржавање 195.252.000 193.542.000
426 Материјал 29.150.000 31.354.500

Укупно 42: 359.762.700 369.502.700
45 Субвенције јавним предузећима

451 Субвенције јавном предузећу 75.100.000 75.099.995
Укупно 45: 75.100.000 75.099.995

46 Дотације и трансфери
463 Трансфери осталим нивоима власти 127.000.000 143.758.600

464
Дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања 15.150.000 17.150.000
Укупно 46: 142.150.000 160.908.600
47 Права из социјалног осигурања

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 15.700.000 17.200.000
Укупно 47: 15.700.000 17.200.000
48 Остали расходи

481 Донације невладиним организацијама 29.130.000 30.009.000
482 Остали порези 194.421.000 192.350.000
483 Новчане казне по решењу судова 4.000.000 5.000.000
484 Накнада штете за елементарне непогоде 100.000 100.000

485
Накнада штете за штету нанету од стране 
државних органа 100.000 100.000
Укупно 48: 227.751.000 227.559.000
49 Административни трансфери

499 Средства резерве 5.941.600 8.036.575
Укупно 49: 5.941.600 8.036.575
51 Основна средства

511 Зграде и грађевински објекти 26.630.000 26.630.000
512 Машине и опрема 6.241.400 7.441.400
513 Остала основна средства 1.000 1.000
515 Нематеријална имовина 5.000.000 7.000.000

Укупно 51: 37.872.400 41.072.400
62 Набавка финансијске имовине

621 Набавка домаће финансијске имовине 16.880.000 16.880.000
  Укупно 62: 16.880.000 16.880.000
  Укупни расходи: 1.191.460.000 1.232.731.020

Члан 5.
Члан 6. одлуке, „Посебни део буџета”, мења се и гласи :
„Средства буџета распоређују се по наменама и корисницима:

Раз-
део

Гла-
ва

Пози-
ција

Функ-
ција

Еко-
ном-
ска 
кла-
си-

фика-
ција

 Опис 

Средства
планирана 

буџетом 
за 

2013.
 годину

Ребаланс буџета за 2013. годину

Средства
 буџета

из
текућих 
прихода

(извор 01)

Средства 
из прихо-

да од 
мемо-
ранду 
мских 
ставки
 (извор 

01 )

Средства
из 

прихода 
од продаје 

добара
 и 

услуга 
(извор 04)

Транс-
фери 

других 
нивоа 
власти
(извор 

07)

Примања 
од 

отплате 
датих

 кредита
 (извор 

12)

Нераспоре 
ђени

вишак 
прихода

 из
 ранијих 
година

(извор 13)

НЕУТРО-
ШЕ
НА

СРЕДСТВА 
ДОНА-

ЦИЈА ИЗ 
ПРЕДХО-

ДНЕ
 ГОДИНЕ
(ИЗВОР 

15)

УКУПНА
СРЕДСТВА

(8+9+10+11+ 
12+13+14)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                  

110 Извршни и законодавни органи
1 417 Посланички додатак 2.400.000 2.400.000 2.400.000

2 481
Донације невладиним органи-
зацијама 1.600.000 1.600.000 1.600.000
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Извори финансирања за 
функцију 110

01 Приходи из буџета 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Укупно за функцију 110 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 4.000.000

          УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 4.000.000
2         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                  

010 Социјална заштита

3 424
Здравствена заштита по 
уговору 10.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000
Извори финансирања за 
функцију 010 0

01 Приходи из буџета 0

13
Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година 0 5.000.000 5.000.000
 Укупно за функцију 010 10.000.000 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000 0 10.000.000

080

Социјална заштита – Истра-
живање и развој
за пројекат „Интегрисана 
превенција и
детекција популације са фак-
тором ризика” 0

3а 411 Плате и додаци запослених 898.010 898.010 1.796.020

3б 412
Социјални допринос на терет 
послодавца 160.715 160.715 321.430

3в 421 Стални трошкови 25.000 25.000 50.000
3г 422 Трошкови путовања 150.000 150.000 300.000
3д 423 Услуге по уговорима 100.000 100.000 200.000
3ђ 424 Специјализоване услуге 25.000 25.000 50.000
3е 426 Материјал 50.000 50.000 100.000
3ж 512 Машине и опрема 350.000 350.000 700.000

Извори финансирања за 
функцију 080 0

01 Приходи из буџета 1.758.725 1.758.725

15
Неутрошене средства донација 
из претходне године 1.758.725 1.758.725
 Укупно за функцију 080 1.758.725 0 0 0 0 0 1.758.725 3.517.450

110 Извршни и законодавни органи 0

4 422

Путни трошкови 
 – за матичаре (из извора 07) 
100.000 динара 2.200.000 2.100.000 100.000 2.200.000

5 423

Услуге по уговору
 – за матичаре (из извора 07) 
300.000 динара 37.800.000 37.800.000 300.000 4.700.000 42.800.000

6 424 Специјализоване услуге 6.000.000 6.000.000 2.000.000 8.000.000
7 425 Текуће поправке и одржавање 124.052.000 116.102.000 250.000 7.700.000 124.052.000

8 472

Накнаде за социјалну заштиту
 – поклон честитке бебама и ис-
плате пензионерима 5.500.000
 – једнократна помоћ социјално 
угроженом становништву 
4.840.000
 – једнократна помоћ избеглим 
и расељеним лицима 200.000 
(из извора 07)
 – награде најбољим ватрогас-
цима и полицајцима 360.000 
 – трошкови сахрана за НН 
лица 100.000
 – новогодишњи пакетићи и 
остале накнаде 700.000 11.200.000 11.500.000 200.000 11.700.000

9 481

Донације невладиним 
организацијамаÇ
 – редовно годишње финанси-
рање 9.000.000 – финансирање 
програма НВО 13.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000

10 482 Остали порези 11.000.000 11.000.000 11.000.000

11 483

Новчане казне и пенали по 
решењу судова 
и судских тела 4.000.000 5.000.000 5.000.000

12 484
Накнада штете за елементарне 
непогоде 100.000 100.000 100.000

13 485
Накнада штете за штету нанету 
од стране државних органа 100.000 100.000 100.000

14 499

Средства резерве
 – стална резерва 4.880.000
 – текућа резерва 3.1561.575 5.941.600 8.036.575 8.036.575

15 511 Зграде и грађевински објекти 26.500.000 24.500.000 2.000.000 26.500.000
16 512 Машине и опрема 5.000.000 5.000.000 5.000.000
17 513 Остала основна средства 1.000 1.000 1.000
18 515 Нематеријална имовина 2.500.000 2.500.000 2.500.000

Извори финансирања за 
функцију 110

01 Приходи из буџета 255.144.600 251.739.575 251.739.575
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07
Трансфери од других нивоа 
власти 750.000 850.000 850.000

13
Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година 2.500.000 16.400.000 16.400.000
Укупно за функцију 110 258.394.600 251.739.575 0 0 850.000 0 16.400.000 0 268.989.575

160

Опште јавне услуге – Канце-
ларија
 за младе

19 421 Стални трошкови 60.000 60.000 60.000
20 423 Услуге по уговору 350.000 350.000 350.000

21 424
Специјализоване услуге – Про-
грами и активности 5.390.000 5.390.000 5.390.000
Извори финансирања за 
функцију 160

01 Приходи из буџета 5.800.000 5.800.000 5.800.000

07
Трансфери других нивоа 
власти 0
 Укупно за функцију 160 5.800.000 5.800.000 0 0 0 0 0 0 5.800.000

560 Заштита животне средине
22 424 Заштита животне средине 4.800.000 4.800.000 4.800.000

Извори финансирања за 
функцију 560

01 Приходи из буџета 4.800.000 4.800.000 4.800.000
Укупно за функцију 560 4.800.000 4.800.000 0 0 0 0 0 0 4.800.000

760 Здравство

23 464

Дотације организацијама оба-
везног социјалног осигурања
 – текући расходи
150.000 (извор 01)
 – капитални расходи 
17.000.000 (извор 01) 15.150.000 17.150.000 17.150.000
Извори финансирања за 
функцију 760

01 Приходи из буџета 15.150.000 17.150.000 17.150.000

13
Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година 0 0 0
Укупно за функцију 760 15.150.000 17.150.000 0 0 0 0 0 0 17.150.000

810 Услуге рекреације и спорта

24 424

 Специјализоване услуге 
спорта
 – Светско првенство у роњењу 3.000.000 3.000.000 3.000.000

25 451

Субвенције јавном предузећу
 – текући расходи 100.000 
извор 01
 – капитални расходи 
66.035.700 извор 01 и
 8.964.295 извор 13 75.100.000 66.135.700 8.964.295 75.099.995

26 481

Донације осталим непрофит-
ним институцијама 
(спортским омладинским 
организацијама) 3.900.000 4.900.000 4.900.000
Извори финансирања за 
функцију 810

01 Приходи из буџета 80.000.000 74.035.700 74.035.700

07
Трансфери од других нивоа 
власти 0 0 0

13
Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година 2.000.000 8.964.295 8.964.295
Укупно за функцију 810 82.000.000 74.035.700 0 0 0 0 8.964.295 0 82.999.995

820 Култура и остале установе

27 463

Трансфери осталим нивоима 
власти
 – текући расходи 3.000.000 
(извор 01)
 – капитални расходи 
22.758.600 (извор 01) 17.000.000 25.758.600 25.758.600

28 481

Донације невладиним органи-
зацијама
 – Друштво архитеката 
Београда 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Извори финансирања за 
функцију 820

01 Приходи из буџета 18.500.000 27.258.600 27.258.600

13
Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година 0 0 0
Укупно за функцију 820 18.500.000 27.258.600 0 0 0 0 0 0 27.258.600

980 Образовање
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29 463

Трансфери осталим нивоима 
власти
 – текући расходи 12.500.000 
(извор 01) превоз ученика 
7.500.000 персонални асистен-
ти за ученике 2.500.000 остале 
нове надлежности 2.500.000
 – капитални расходи 
100.400.000 (извор 01) и 
5.100.000 (извор 13) 110.000.000 112.900.000  5.100.000 118.000.000

30 472

Накнаде из буџета
 – стипендије ученицима и 
студентима 350.000
 – награђивање ђака генерације 
и добитника Вукове дипломе 
1.500.000
 – помоћ за одлазак на усавр-
шавање и такмичење 600.000
 – награђивање ђака и 
студената за освојене медаље 
од I–III места на републичким 
и међународним такмичењима 
2.400.000
 – награђивање ђака првака и 
куповина уџбеника 650.000 4.500.000 5.500.000 5.500.000
Извори финансирања за 
функцију 980 0

01 Приходи из буџета 113.500.000 118.400.000 118.400.000

13
Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година 1.000.000 0 5.100.000 5.100.000
Укупно за функцију 980 114.500.000 118.400.000 0 0 0 0 5.100.000 0 123.500.000

          УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2 509.144.600 505.942.600 0 0 850.000 0 35.464.295 1.758.725 540.498.170
3         ОПШТИНСКА УПРАВА                  

130 Опште услуге
 31 411 Плате и додаци запослених 168.018.200 168.018.200 168.018.200

32 412
Социјални допринос на терет 
послодавца 30.069.800 30.069.800 30.069.800

33 413

Накнаде у натури
– маркице за превоз 5.500.000
– новогодишњи пакетићи за 
децу запослених 500.000 4.800.000 6.000.000 6.000.000

34 414

Социјална давања запосленима
 – солидарна помоћ за лечење 
3.300.000
 – отпремнине, боловања и 
остало 5.100.000 8.700.000 6.000.000 2.400.000 8.400.000

35 415

Накнаде за запослене
 – накнада за превоз 400.000
 – осигурање запослених 
9.600.000 8.300.000 10.000.000 10.000.000

36 416 Посебни расходи 300.000 1.000.000 1.000.000

37 421

Стални трошкови
 – трошкови платног промета 
2.500.000
 – енергетске услуге 13.000.000
 – комуналне услуге 14.000.000
 – трошкови осигурања 
3.600.000
 – услуге комуникације 
(телефони, мобилни телефони, 
интернет, пошта, достава ) 
5.000.000
 – накнада за грађ.земљиште и 
остали непоменути трошкови 
500.000 38.600.000 38.500.000 100.000 38.600.000

38 426 Материјал 25.700.000 20.600.000 200.000 4.900.000 25.700.000

39 621
Набавка домаће финансијске 
имовине 16.880.000 16.880.000 16.880.000
Извори финансирања за 
функцију 130

01 Приходи из буџета 281.688.000 280.188.000 280.188.000

01
Текући приходи (од меморан-
думских ставки) 2.400.000 2.400.000 2.400.000

07
Трансфери од других нивоа 
власти 400.000 300.000 300.000

12
Примања од отплате датих 
кредита 16.880.000 16.880.000 16.880.000

13
Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година 0 4.900.000 4.900.000
Укупно за функцију 130 301.368.000 280.188.000 2.400.000 0 300.000 16.880.000 4.900.000 0 304.668.000

1.
 ЈП „Пословни простор 
општине”

410
Општи економски послови и 
послови по питању радa

40 411 Плате и додаци запослених 51.612.329 51.012.329 51.012.329

41 412
Социјални допринос на терет 
послодавца 10.409.000 10.661.000 10.661.000

42 414 Социјална давања запосленима 4.400.000 5.000.000 5.000.000
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43 415 Накнаде за запослене 1.588.000 1.588.000 1.588.000
44 416 Посебни расходи 4.000.000 4.500.000 4.500.000
45 421 Стални трошкови 5.600.000 5.690.000 5.690.000
46 422 Трошкови путовања 10.000 10.000 10.000
47 423 Услуге по уговорима 6.710.000 7.130.000 7.130.000
48 424 Специјализоване услуге 100.000 10.000 10.000
49 425 Текуће поправке и одржавање 70.500.000 68.500.000 68.500.000
50 426 Материјал 2.750.000 4.770.000 4.770.000

51 481
Дотације привредним 
коморама 130.000 9.000 9.000

52 482 Остали порези 183.391.000 181.320.000 181.320.000
53 511 Зграде и грађевински објекти 130.000 130.000 130.000
54 512 Административна опрема 500.000 500.000 500.000
55 515 Нематеријална имовина 2.500.000 4.500.000 4.500.000

Извори финансирања за 
функцију 410

01 Приходи из буџета 344.330.329 345.330.329 345.330.329
Укупно за функцију 410 344.330.329 345.330.329 0 0 0 0 0 0 345.330.329

2. 820 Установа културе ”Пароброд”
56 411 Плате и додаци запослених 10.547.316 10.547.316 10.547.316

57 412
Социјални допринос на терет 
послодавца 1.946.684 1.946.684 1.946.684

58 415 Накнаде за запослене 424.512 424.512 424.512
59 416 Посебни расходи 2.786.459 2.786.459 2.786.459
60 421 Стални трошкови 2.620.700 2.070.700 1.000.000 3.070.700
61 422 Трошкови путовања 120.000 120.000 120.000
62 423 Услуге по уговору 4.500.000 5.275.500 5.275.500
63 424 Специјализоване услуге 7.500.000 6.000.000 1.500.000 7.500.000
64 425 Текуће поправке и одржавање 700.000 990.000 990.000
65 426 Материјал 700.000 784.500 784.500
66 482 Остали порези 30.000 30.000 30.000
67 512 Машине и опрема 741.400 1.241.400 1.241.400

Извори финансирања функ-
цију 820

01 Приходи из буџета 32.617.071 32.217.071 32.217.071

04
Средства од продаје добара 
и услуга 2.500.000 2.500.000
Укупно за функцију 820 32.617.071 32.217.071 0 2.500.000 0 0 0 0 34.717.071

          УКУПНО РАЗДЕО 3 678.315.400 657.735.400 2.400.000 2.500.000 300.000 16.880.000 4.900.000 0 684.715.400
          УКУПНИ ИЗДАЦИ 1.191.460.000 1.167.678.000 2.400.000 2.500.000 1.150.000 16.880.000 40.364.295 1.758.725 1.232.731.020

Члан 6.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Одлука ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Стари град
I-01, Број 06- 68/13, 6. јуна 2013. године

Председник
Драган Видановић, с. р.

Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, на сeдници, одржаној 6. јуна 2013. гoдинe, нa oснoву члана 35. Ста-
тута градске oпштинe Стaри грaд („Службени лист грaдa Бeoгрaдa”, број 3/11 – пречишћен текст) и члана 50. Пословника 
Скупштине градске општине Стари град („Службени лист града Београда”, број 9/11), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

1. Констатује се да је Тепшић Драгани, из Београда, престала функција члана Већа градске општине Стари град због 
смрти.

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

Скупштина градске општине Стари град
I-01, Број 06- 68/13, 6. јуна 2013. године

Председник
Драган Видановић, с. р.
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Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, 
нa сeдници oд 6. јуна 2013. гoдинe, нa oснoву члана 60. и 
66. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, 
број 119/12), члана 35. Статута градске општине Стари град 
(„Службени лист града Београда”, број 3/11 – пречишћен 
текст) и чл. 40. и 48. Одлуке о променама одлуке о оснивању 
Јавног предузећа за управљање пословним простором „По-
словни простор општине Стари град” („Службени лист гра-
да Београда”, број 16/2013), у својству оснивача, доноси 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ОПШТИНЕ СТАРИ 

ГРАД”

1. Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа за уп-
рављање пословним простором „Пословни простор општи-
не Стари град”, ј.п., из Београда, Нушићева 27, који је донео 
Управни одбор Јавног предузећа 24. маја 2013. године.

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

Скупштина градске општине Стари град
I-01, Број 06-68/13, 6. јуна 2013. године

Председник
Драган Видановић, с. р.

Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, нa 
сeдници oд 6. јуна 2013. гoдинe, нa oснoву чл. 60. и 66. За-
кона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 
119/12), члана 35. Статута градске општине Стари град 
(„Службени лист града Београда”, број 3/11 – пречишћен 
текст) и члана 44. и 52. Одлуке о променама одлуке о ос-
нивању Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни 
центар „Милан Гале Мушкатировић” („Службени лист гра-
да Београда”, број 16/2013), у својству оснивача, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕ-

ДУЗЕЋА „МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ”

1. Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа Спорт-
ско-рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкати-
ровић”, из Београда, Тадеуша Кошћушка 63, који је донео 
Управни одбор Јавног предузећа 27. маја 2013. године.

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

Скупштина градске општине Стари град
I-01, Број 06- 68/13, 6. јуна 2013. године

Председник
Драган Видановић, с. р.

Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, нa 
сeдници oд 6. јуна 2013. гoдинe, нa oснoву члана 35. Статута 
градске општине Стари град („Службени лист града Београда”, 
број 3/11 – пречишћен текст) и члана 26. Одлуке о променама 
одлуке о оснивању Јавног предузећа СРПЦ „Милан Гале Муш-
катировић” („Службени лист града Београда”, број 16/13 ), из 
Београда, Тадеуша Кошћушка 63, у својству оснивача, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ 
ОДБОРА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЦЕНОВНИ-
КУ УСЛУГА ЈП СРПЦ „МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ”

Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора ЈП СРПЦ 
„Милан Гале Мушкатировић”, број 1789/3, од 27. маја 2013.го-
дине, којом су усвојене измене и допуне Ценовника услуга Ја-
вног предузећа („Службени лист града Београда”, број 2/13).

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

Измене и допуне ценовника ступају на снагу наредног 
дана од дана објављивања.

Скупштина градске општине Стари град
I-01, Број 06- 68/13, 6. јуна 2013. године

Председник
Драган Видановић, с. р.

Управни одбор Јавног предузећа Спортско-рекреатив-
но-пословног центра „Милан Гале Мушкатировић”, на ос-
нову члана 18. Закона о јавним предузећима(„Службени 
гласник РС”, број 119/12) и Одлуке o промени одлуке о ос-
нивању Јавног предузећа Спортско рекреативно пословног 
центра „Милан Гале Мушкатировић” („Службени лист гра-
да Београда”, број 16/13), члана 16. Статута Јавног преду-
зећа („Службени лист града Београда”, број 4/06) и члана 14. 
Пословника о раду (број 1901 од 25. октобра 2010. године), 
на седници од 27. маја 2013. године, донео је

ОДЛУКУ
 О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА ЈАВНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНО ПОСЛОВНОГ 

ЦЕНТРА „МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ”

Члан 1.
Мења се и допуњује ценовник услуга СЦ „Милан Гале 

Мушкатировић” ј.п. за 2013. годину („Службени лист гра-
да Београда”, број ./13) тако што се у ценовнику додаје нови 
члан 1А који гласи: 

Ред.
бр. Назив спортско рекреативних програма Термини

време
 Цена у 

динарима
47. отворени базен – одрасли дневна 300,00
48. отворени базен – одрасли после 16 h 200,00
49. отворени базен – деца до 10 година дневна 100,00
50. отворени базен – пензионери дневно 200,00
51. отворени базен – појединачна карта ноћно купање 350,00
52. отворени базен – одрасли месечна 4000,00
53. отворени базен – одрасли сезонска 10.000,00

54.
такмичења – затворени базен (национални 
спортски савези) дневно 100.000,00

55.
закуп термина – цео затворени базен (нацио-
нални спортски савези) један сат 10.000,00
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Ред.
бр. Назив спортско рекреативних програма Термини

време
 Цена у 

динарима
56. изнајмљивање сунцобрана дневно 150,00
57. изнајмљивање лежаљке дневно 150,00
58. комплет сунцобран и две лежаљке дневно 300,00

59.
закуп перголе са две лежаљке – ка Дунавској 
тераси дневно 1000,00

Ценовник путничког брода „Београд 25”
Ред.
бр. Брод „Београд 25” Термини

време
 Цене у 

динарима
1.  ђачке екскурзије (цена по ђаку) 1 сат 200,00
2. дечји рођендани (узраст до 10 година) 2 сата 12000,00
3. закуп брода (од 08h до 17h) 1 сат 12.000,00
4. закуп брода (од 21,00h – 24,00h) 1 сат 13.000,00

5. закуп брода – излет
од 09,00 h 
до 17,00 h 35.000,00

6.  карта – одрасле 2 сата 350,00
7.  карта – деца до 10 година 2 сата 250,00
8. карта – пензионери 2 сата 250,00

ЦЕНОВНИК ЗА УГОСТИТЕЉСТВО
р.бр. назив артикла кол. цена

24. „Heineken” флаширано пиво 0.25 l 120,00
31. минерална вода негазирана 0.33 l 100,00
41–42. сок негазирани 0.20 l 140,00
59. „Red Bull” – energy drink 0.25 l 250,00

Члан 2.
У цене услуга јавног предузећа урачунат је припадајући 

порез.
Члан 3.

Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда” 
по добијеној сагласности оснивача.

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу града Београда”.

Управни одбор ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић”
Број 1789/3, 27. маја 2013. године

Председница
Александра Димитријевић, с. р.

ЛАЗАРЕВАЦ

На основу овлашћења градоначелника града Београда од 
7. јуна 2013. године, у складу са члана 77. Статута града Бе-
ограда и чл. 30, 31. и 32.   Закона   о ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник РС”,  број 111/09),  на  предлог Штаба  за 
ванредне ситуације на територији градске општине Лазаре-
вац I – 01 број 06-161/2013 од 7. јуна 2013. године,  доносим 

ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ  ВАНРЕДНЕ  СИТУАЦИЈЕ НА ДЕЛУ 

ПОДРУЧЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Проглашава  се ванредна  ситуација на делу подручја 
градске општине Лазаревац – део КО Јунковац који обух-
вата потес Стублине услед клизишта на спољном одлага-
лишту површинског копа „Поље Ц” у Јунковцу.

2. Ова одлука ступа на снагу даном  доношења.
3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-

града” 

Председник градске општине Лазаревац
Број 101/2013-К, 7. јуна 2013. године

Председник
Драган Алимпијевић, с. р.

ОБРЕНОВАЦ

Председник градске општине Обреновац, 3. јуна 2013. 
године, на предлог Већа градске општине са седнице одржа-
не 3. јуна 2013. године, на основу члана 28. Закона о кому-
налним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11), 
члана 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, број 119/12), члана 52. Статута градске општине Об-
реновац („Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 
15/10) и члана 30. Одлуке о промени оснивачког акта – Од-
луке о оснивању ЈКП „Водовод и канализација” Обреновaц 
(„Службени лист града Београда”, број 12/13), поступајући 
по захтеву ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац број 
2905 од 13. маја 2013. године – за давање сагласности на 
Одлуку Управног одбора о измени Ценовника осталих ко-
муналних услуга УО број 28-5/2013 од 9. маја 2013. године, 
донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВО-
ДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ОБРЕНОВАЦ О ИЗМЕНИ 

ЦЕНОВНИКА ОСТАЛИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

1. Даје се саглaсност на Одлуку Управног одбора ЈКП 
„Водовод и канализација” Обреновац УО бр. 28-5/2013 од 9. 
маја 2013. године о измени Ценовника осталих комуналних 
услуга.

Одлука из претходног става саставни је део овог ре-
шења.

2. О промени цена комуналних услуга на основу одлукe 
из тачке I овог Решења ЈКП „Водовод и канализација‘‘ Об-
реновац обавестиће градски секретаријат за привреду – Уп-
раву за цене и надлежна министарства РС.

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

Председник градске општине Обреновац
VIII-01 бр. 020-4/ 39, 3. јуна 2013. године

Председник
Мирослав Чучковић, с. р.

На основу члана 18 и 66 Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, број 119/2012), члана 28. Закона 
о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 
88/11), члана 38. Одлуке о промени оснивачког акта – Од-
луке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и 
канализација” Обреновац („Службени лист града Београ-
да”, број 12/2013), чланa 26. Статута ЈКП „Водовод и кана-
лизација” Обреновац УО бр. 1-1/2006 од 14. децембра 2006. 
године и тачке 2. решења Скупштине градске општине Об-
реновац VI-01 бр. 020-237 од 24. децембра 2012. године, Уп-
равни одбор ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац на 
28. седници одржаној 9. маја 2013. године доноси 

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

НОВАЦ

I.
У Ценовнику осталих комуналних услуга ЈКП „Водовод 

и канализација” Обреновац („Службени лист града Бео-
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града”, број 57/12 – пречишћен текст и 2/13) у поднаслову 
Услуге давања података, услова и сагласности на комуналну 
инфраструктуру иза тачке 4. додаје се тачка 4.1., иза тачке 
5 додаје се тачка 5.1. и иза тачке 13. додају се тачке 14. и 15. 
које гласе: 

Назив јединица 
мере 

основна 
цена 

ПДВ 
20% 

укупно 
цена 

4.1. Давање података о положају  
комуналне инфраструктуре и  усло-
ва за пројектовање  водоводних и 
канализационих  инсталација за 
објекте колективног становања

по објекту 12.666,08 2.533,22 15.199,30

5.1. Давање података о положају 
комуналне инфраструктуре и
 услова за пројектовање 
 водоводних и канализационих 
 инсталација за пословне и 
 пословно-стамбене објекте

по објекту 15.001,67  3.000,33 18.002,00

14. Давање потврде за добијање 
употребне дозволе

по објекту 3.234,32 646,86 3.881,84 

15. Давање података о положају  
објекта у односу на зоне санитарне 
заштите

по објекту 2.158,17 431,63 2.589,80

– У поднаслову Услуге давања података, услова и са-
гласности на комуналну инфраструктуру мења се тачка 10. 
и гласи: Преглед пројектне документације у циљу давања 
сагласности на пројектну документацију за све категорије 
објеката (стамбени, пословни, индустријски и др.).

– У поднаслову Прикључак на водоводну и канализаци-
ону мрежу иза тачке 3. додаје се тачка 3.1 и и иза тачке 16. 
додаје се тачка 17. које гласе: 

Назив јединица 
мере 

основна 
цена 

ПДВ 
20% 

укупно 
цена 

3.1. Монтажа прикључка (дужег 
од 15m) већег капацитета за  више 
корисника

паушал 3.593,20  718,64 4.311,84

17. Провера исправности водомера 
по захтеву корисника  када је водо-
мер исправан

ком. 4.621,58 924,32  5.545,90

II.
Измењени Ценовник осталих комуналних услуга ЈКП 

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

III.
Овлашћују се стручне службе предузећа да припреме 

пречишћен текст Ценовника осталих комуналних услуга 
ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац.

IV.
Ову одлуку по добијању сагласности из тачке II ове од-

луке објавити у „Службеном листу града Београда”. 

Управни одбор 
ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац

УО број 28- 5/2013, 9. маја 2013. године

Председник
Драган Миленковић, с. р.
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Страна
Решење о давању сагласности на Правилник о 

унутрашњој организацији и систематизацији рад-
них места Градског центра за социјално предузет-
ништво Београда  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације за интермодални терминал и логистич-
ки центар „Батајница”, градска општина Земун  – –  1

Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину Измена и допуна 
Плана детаљне регулације комплекса између улица: 
Јакуба Кубуровића, Новоградске, Угриновачке и 
Ивићеве у Земуну– – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Решење о приступању изради стратешке проце-
не утицаја планираних намена на животну средину 
Плана детаљне регулације комплекса станице за 
снабдевање горивом у Улици Трише Кацлеровића, 
градска општина Вождовац  – – – – – – – – – – – – –  3

Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације за потез дуж улица Земунска – Тошин 
бунар на Новом Београду, градска општина Нови 
Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  4

Решење о приступању изради стратешке проце-
не утицаја планираних намена на животну средину 
Плана генералне регулације за део привредне зоне 
Јаково, градска општина Сурчин  – – – – – – – – – –  5

Решење о приступању изради стратешке проце-
не утицаја планираних намена на животну средину 
Плана детаљне регулације дела привредне зоне у 
Врчину, градска општина Гроцка  – – – – – – – – – –  6

Страна
Решење о измени и допуни Решења о одређивању 

општих стајалишта за аутобусе на међумесним линија-
ма IV – 01 број 344.16 – 689/12 од 4. маја 2012. године   7

Акти градских општина

СТАРИ ГРАД
Одлука о завршном рачуну буџета градске 

општине Стари град за 2012. годину  – – – – – – – –  8
Одлука о ребалансу буџета градске општине 

Стари град за 2013. годину– – – – – – – – – – – – – –  14
Решење о престанку функције члана Већа град-

ске општине Стари град  – – – – – – – – – – – – – – –  19
Решење о давању сагласности на Статут Јавног 

предузећа „Пословни простор општине Стари 
град” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  20

Решење о давању сагласности на Статут Јавног 
предузећа „Милан Гале Мушкатировић”  – – – – – –  20

Решење о давању сагласности на Одлуку Управ-
ног одбора о измени и допуни Одлуке о ценовнику 
услуга ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић” са 
Одлуком – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  20

ЛАЗАРЕВАЦ
Одлука о проглашењу ванредне ситуације на 

делу подручја градске општине Лазаревац  – – – – –  21

ОБРЕНОВАЦ
Решење о давању сагласности на Одлуку Управ-

ног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод 
и канализација” Обреновац о измени Ценовника 
осталих комуналних услуга са Одлуком  – – – – – –  21

САДРЖАЈ



Број 28 – 24 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 7. јун 2013.

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 БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247. 
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15
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