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На основу члана 45. Пословника Скупштине општине Ба-
рајево („Службени лист града Београда”, број 44/08), Скупшти-
на општине Барајево на седници одржаној 21. маја 2010. годи-
не, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА РАДНИХ 

ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

1. У Решењу о избору чланова радних тела Скупштине 
општине Барајево („Службени лист града Београда”, број 
30/08), у тачки 2. – члан Савета за пољопривреду Владимир 
Деспотовић, замењује се чланом Савета Драгивојем Мијаи-
ловићем.

2. Ово решење објавиће се у „Службеном листу града 
Београда”.

Скупштина општине Барајево
Број 06-12/2010-179, 21. маја 2010. године

Председник
Првослав Мандић, с. р.

На основу члана 19. Статута градске општине Барајево 
(„Службени лист града Београда”, број 44/08) и члана 12. 
Одлуке о месним заједницама („Службени лист града Бео-
града”, број 12/09), Скупштина општине Барајево на седни-
ци одржаној 21. маја 2010. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ  ЧЛАНОВА САВЕТА 
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

БАРАЈЕВО
1. У Решењу о избору чланова Савета месних заједница 

на територији општине Барајево („Службени лист града 
Београда”, број 35/09), у тачки XIV – Месна заједница „Ро-
жанци”, уместо члана Савета Месне заједнице „Рожанци”, 
Марка Милошевића, бира се члан Савета Месне заједнице 
„Рожанци”, Зоран Милошевић, са 21. мајем 2010. године.

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

Скупштина општине Барајево
Број 06-12/2010-178, 21. маја 2010. године

Председник
Првослав Мандић, с. р.

На основу члана 19. Статута градске општине Барајево 
(„Службени лист града Београда”, број 44/08) и члана 12. 
Одлуке о месним заједницама („Службени лист града Бео-
града”, број 12/09), Скупштина општине Барајево на седни-
ци одржаној 21. маја 2010. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА  САВЕТА МЕСНЕ  ЗАЈЕДНИЦЕ 

„РОЖАНЦИ”

1. Разрешава се дужности члана Савета Месне заједнице 
Рожанци, Марко Милошевић, са 21. мајем 2010. године.

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

Скупштина општине Барајево
Број 06-12/2010-177, 21. маја 2010. године

Председник
Првослав Мандић, с. р.

Председник градске општине Барајево на основу члана 30. 
Одлуке о унутрашњем уређењу Управе градске општине Ба-
рајево („Службени лист града Београда”, бр. 35/09 и 62/09), и 
члана 46. Статута градске општине Барајево („Службени лист 
града Београда”, број 55/08) од 5. маја 2010. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ РАСПОРЕДА 

РАДНОГ ВРЕМЕНА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ЈАВ-
НОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

БАРАЈЕВО

1. У тачки 2, алинеја 1. се брише.
2. Тачка 4. брише се и гласи: радно време у Општинској 

управи и Јавном правобранилаштву градске општине Ба-
рајево утврђено овим решењем примењиваће се од 17. маја 
2010. године.

3. Ово решење ће се објавити у „Службеном листу града 
Београда”.

Председник општине Барајево
VIII-01 број 130-1/2010, 5. маја 2010. године

Председник
Бранка Савић, с. р.

ГРОЦКА

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 7. маја 2010. године, на основу члана 77. Статута града 
Београда („Службени лист града Београда”, број 39/08) и 
члана 15. Одлуке о промени Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, број 6/10) донела је

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

Члан 1.
У Статуту  градске општине Гроцка  („Службени лист гра-

да Београда”, број 42/08), у члану 4. назив „Општинска упра-
ва” замењује се називом „Управа градске општине Гроцка”.

У свим наредним члановима Статута у којима се поја-
вљује назив „Општинска управа” исти ће бити замењен на-
зивом „Управа градске општине Гроцка”.

Члан 2.
У члану 11. додаје се став 5. који гласи „О додели звања 

из става 4. овог члана одлучује Скупштина општине већи-
ном гласова од укупног броја одборника”.

Члан 3.
У члану 17. после тачке 2. додаје се нова тачка која гласи:
„2а доноси стратегије од локалног значаја у складу са ак-

тима града”
Тачка 5. мења се и гласи:
„отуђује и даје у закуп грађевинско земљиште у јавној своји-

ни у складу са законом и одлуком града, ради изградње обје-
ката до 800 m2 бруто развијене грађевинске површине, осим 
отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта непосредном 
погодбом у поступку легализације;  решава по захтевима за по-
ништај правоснажног  решења о изузимању из поседа градског 
грађевинског земљишта; решава по захтевима за престанак 
права коришћења грађевинског земљишта за које је решење о 
давању на коришћење ради изградње, односно последњу изме-
ну решења донео надлежни орган градске општине.”
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Тачка 6. мења се и гласи:
„доноси решење у првом степену о грађевинској дозволи 

за изградњу или реконструкцију објеката до 800 m2 бруто 
развијене грађевинске површине и претварању заједничких 
просторија у стамбени, односно пословни простор, осим 
у поступцима легализације објеката на територији града; 
врши послове инспекцијског надзора над изградњом обје-
ката за које грађевинску дозволу издаје градска општина.”

Тачка 7. мења се и гласи:
„одлучује о постављању и уклањању мањих монтажних 

објеката привременог карактера на површинама јавне на-
мене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покрет-
ни моблијар), у складу са прописом града”.

У тачки 9. после речи „комунални ред” додају се речи 
„врши инспекцијски надзор у комуналној области, у складу 
са посебном одлуком Скупштине града”.

Тачка 12. мења се и гласи;
„обезбеђује услове за обављање и развој комуналних де-

латности на свом подручју, осим јавног линијског превоза 
путника, и за њихово обављање  оснива јавна предузећа, 
односно организује обављање тих делатности  у складу са 
законом и прописима града.

У тачки 14. после речи: „у складу са законом” додају се 
речи: „организује послове који се односе на: превоз деце и 
њихових пратилаца ради похађања припремног предшкол-
ског програма на удаљености већој од 2 km и ученика ос-
новне школе на удаљености већој од 4 km од седишта шко-
ле: превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у 
развоју, без обзира на удаљеност места становања од школе: 
превоз ученика на републичка и међународна такмичења”.

После тачке 20. додаје се нова тачка која гласи:
„20а учествује у заштити и спасавању људи, материјал-

них и културних добара и животне средине у ванредним 
ситуацијама и ублажавању и отклањању њихових последи-
ца, у складу са законом и актима града”.

У тачки 32. после речи „насељених места” додају се речи 
„и о подизању споменика, постављању спомен-плоча или 
скулптуралних дела.”

У истом члану додају се две нове тачке које гласе:
„35. обезбеђује, организује и спроводи управљање ко-

муналним отпадом на свом подручју, у складу са законом и 
актима града”,

„36. издаје грађевинску дозволу за изградњу и рекон-
струкцију саобраћајница и објеката линијске, односно ко-
муналне инфраструктуре на свом подручју; издаје инфор-
мацију о локацији и локацијску дозволу за објекте  за које 
издаје грађевинску дозволу у складу са овим статутом.”

Члан 4.
У члану 44. ставу 3. додаје се тачка 13 која гласи: „одлу-

чује о додели звања почасног грађанина”.

Члан 5.
У члану 57. тачка 6. се брише.

Члан 6.
У члану 60. иза речи „разрешењем” додају се речи „или 

оставком”.
Члан 7.

У члану 61. ставу 1. иза речи „изабран” додају се речи „и 
може поднети оставку”.

Члан 8
У члану 63. став 11. мења се и гласи: „Скупштина општи-

не изабраће новог члана Општинског већа, на предлог 

председника општине, тајним гласањем, већином гласова  
од укупног броја одборника.”

Прелазне и завршне одредбе

Члан 9.
Прописи општине ускладиће се са одредбама ове одлуке 

у року од 90 дана од дана ступања на снагу одлуке.

Члан 10.
Градска управа преузеће од Општинске управе незавр-

шене предмете, архиву и потребан број запослених који на 
дан ступања на снагу ове одлуке обављају послове легали-
зације објеката, у року од годину дана од дана ступања на 
снагу Одлуке о промени Статута града Београда.

Члан 11.
Општинска управа  преузеће од Градске управе потреб-

ну планску документацију, незавршене предмете и архиву 
која се односи на послове издавања грађевинске дозволе за 
изградњу и реконструкцију објеката линијске и комуналне 
инфраструктуре, информације о локацији и локацијску до-
зволу, за те објекте на свом подручју, у року од шест месеци 
од дана ступања на снагу Одлуке о промени Статута града 
Београда.

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Гроцка
Број 110-3, 7. маја 2010. године

Председник
Горан Пекарски, с. р.

Скупштина општине Гроцка на седници одржаној 7. маја 
2010. године, на основу члана 30. тачка 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 9/02, 33/04, 135/04 
и 62/06 – други закон) чл. 63. и 64. Закона о буџетском сис-
тему („Службени гласник РС”, бр. 9/02, 87/02 и 61/05 – дру-
ги закон 66/05, 101/05, 62/06 – други закон и 85/06) и члана 
41. тачка 1. Статута градске општине Гроцка („Службени 
лист града Београда”, број 42/08) а на предлог председника 
општине Гроцка донела је

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ГРОЦКА 

ЗА 2009. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

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

ходи и издаци буџета општине Гроцка за 2009. годину (у 
даљем тексту: одлука), износе у динара, и то:

I Средства из буџета
1. Остварена примања:
– текући приходи (7) 653.919.021
– примања (8+9) 155.000
Укупна примања (7+8+9) 654.074.021


