Број: 96-63/2006-VIII/1

Скупштина општине Врачар је на седници одржаној 26. децембра 2006. године, на основу
члана 40. став 6. Закона о локалној самоуправи /''Сл.гласник РС'', број 9/02, 33/04, 135/04, и
62/06/, члана 34. став 2. Одлуке о организацији и раду органа општине Врачар /''Сл. лист
града Београда'', бр. 16/04 и 17/05/ и члана 16. став 2. Пословника Скупштине општине
Врачар /''Сл.лист града Беoграда'', бр. 33/04/ д о н е л а

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на решење председника градске општине о разрешењу
заменика председника градске општине Врачар бр. 920-289/06 од 26. децембра
2006. године.
2. Овај закључак објавити у ''Службеном листу града Београда''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Број: 96-63/2006-VIII - 26. децембар 2006. године

ПРЕДСЕДНИК
Бранимир Кузмановић,с.р.

Број: 96-63/2006-VIII/2
Скупштина општине Врачар је, на седници одржаној 26. децембра 2006. године, на основу члана
43. став 4. Закона о локалној самоуправи /"Сл. гласник РС", бр. 9/02, 33/04, 135/04 и 62/06/, члана
40. став 8. Одлуке о организацији и раду органа општине Врачар /"Сл. лист града Београда", бр.
16/04 и 17/05/ и члана 21. Пословника Скупштине општине Врачар /"Сл. лист града Београда", бр.
33/04/ д о н е л а

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

1. РАЗРЕШАВА СЕ - Андреј Димитријевић, функције члана Општинског већа градске
општине Врачар, са 26. децембром 2006. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу града Београда".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Број: 96-63/2006-VIII - 26. децембар 2006. године

ПРЕДСЕДНИК
Бранимир Кузмановић,с.р.

Број: 96-63/2006-VIII/3

Скупштина општине Врачар је, на седници одржаној 26. децембра 2006. године, на
основу члана 28. став 3. и 4. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике
Србије'', број 9/2002, 87/2002, 61/2005 - други закон, 66/2005, 101/2005 - други закон,
62/2006 - други закон, 63/2006 - исправка другог закона, 85/06 и 86/06 - исправка), члана
30. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'',
број 9/2002 и 33/2004) и члана 17. став 1. тачка 2. Одлуке о организацији и раду органа
Општине Врачар (''Службени лист града Београда'', број 16/2004 и 17/2005), д о н е л а

ОДЛУКУ
О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ВРАЧАР ЗА 2007. ГОДИНУ

Члан 1.
До доношења Одлуке о буџету Градске општине Врачар за 2007. годину, а
најкасније до 31.03.2007. године, на основу члана 28. став 3. и 4. Закона о буџетском
систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 9/2002, 87/2002, 61/2005 - други
закон, 66/2005, 101/2005 - други закон, 62/2006 - други закон, 63/2006 - исправка другог
закона, 85/06 и 86/06 - исправка), вршиће се привремено финансирање Градске општине
Врачар.
Члан 2.
Привремено финансирање на основу члана 1. ове Одлуке врши се сразмерно
средствима коришћеним у истом периоду у буџету претходне године, а највише до једне
четвртине износа укупних прихода распоређених у буџету претходне фискалне године.
Члан 3.
Овлашћује се председник Градске општине Врачар да утврди обим средстава за
привремено финансирање Градске општине Врачар и изврши њихов распоред.
Распоред средстава из става 1. овог члана на предлог начелника Општинске управе
Градске општине Врачар врши председник Градске општине Врачар Решењем о
тромесечном плану извршења буџета Градске општине Врачар за период јануар - март
2007. године.
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Члан 4.
Неутрошена средства трансфера добијена од Града или Републике за одређене
намене у 2006. и ранијим годинама преносе се у 2007. годину и користиће се за намене за
које су и добијена.
Распоред средстава из става 1. овог члана на предлог начелника Општинске управе
Градске општине Врачар врши председник Градске општине Врачар Решењем о
тромесечном плану извршења буџета Градске општине Врачар за период јануар - март
2007. године.
Члан 5.
Неутрошена средства текућих трансфера од физичких и правних лица (донације)
добијена за одређене намене у 2006. и ранијим годинама, преносе се у 2007. годину и
користиће се за намене предвиђене уговорима по којима су и добијена средства.
Распоред средстава из става 1. овог члана на предлог начелника Општинске управе
Градске општине Врачар, врши председник Градске општине Врачар Решењем о
тромесечном плану извршења буџета Градске општине Врачар за период јануар - март
2007. године.

Члан 6.
Неутрошена средства суфицита из ранијих година, који је распоређен Одлуком о
буџету Градске општине Врачар за 2006. годину ("Службени лист града Београда", број
број 31/2005, 6/2006, 7/2006 и 19/2006), преносе се у 2007. годину и користиће се за
исте намене за које су и распоређена.

Члан 7.
Средства за привремено финансирање из члана 2. и 3. ове Одлуке аутоматски се
повећавају за средства која у току квартала Град или Република пренесу Градској
општини Врачар за одређену намену, као и за средства које Општина оствари по основу
донација.
Члан 8.
Корисници средстава буџета могу преузимати обавезе само у оквиру средстава
обезбеђених овом Одлуком и Решењем о тромесечном плану извршења буџета Градске
општине Врачар за период јануар - март 2007. године.
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Члан 9.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно
оствареним приходима буџета.

Члан 10.
Расходи у вези стамбених објеката над којима право коришћења има Општина,
вршиће се на терет прихода остварених по основу камата из ранијих година на подрачуну
Стамбени фонд.

Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу
града Београда'', а примењиваће се од 01.01.2007. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Број: 96-63/2006-VIII - 26. децембар 2006. године

ПРЕДСЕДНИК
Бранимир Кузмановић,с.р.

Број: 96-63/2006-VIII/4
Скупштина општине Врачар на седници одржаној 26. децембра 2006.
године, разматрала је Предлог Oдлуке о изменама и допунама Одлуке о
општинској управи и на основу члана 57. став 1. Закона о локалној самоуправи
/"Сл. гласник РС", бр. 9/2002,33/2004, 135/04 и 62/06/ и члана 17. Одлуке о
организацији и раду органа општине Врачар /"Сл. лист града Београда", бр.
16/2004 и 17/2005/,
донела
ОДЛУКУ
O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
Члан 1.
У Одлуци о општинској управи /"Сл. лист града Београда", бр.36/04/ у члану
6. постојећи ставови 3. и 4. се бришу.
Члан 2.
Постојећи члан 8. мења се тако да гласи:
"За вршење послова Општинске управе као и за вршење послова државне
управе који су Општинској управи поверени Статутом града Београда, образују се
одељења као основне организационе јединице и стручне службе."
Члан 3.
Постојећи члан 9. мења се тако да гласи:
"У оквиру Општинске управе образују се одељења и то:
1. Одељење за грађевинске и комуналне послове;
2. Одељење за имовинско-правне и стамбене послове;
3. Одељење за буџет, привреду и друштвене делатности;
4. Одељење за општу управу и
5. Одељење за инспекцијске послове.
Члан 4.
Постојећи члан 10. мења се тако да гласи:
"Одељење за грађевинске и комуналне послове врши послове који се
односе на: праћење стања у области урбанизма, грађевинској и комуналној
области; давање стручних мишљења на нацрте и предлоге прописа из ове
области; давање мишљења на урбанистичке планове; издаје потврду о

- 2 усклађености идејног пројекта са изводом из плана односно акта о урбанистичким
условима за објекте до 800 м² бруто; доноси решења у првом степену за
изградњу и реконструкцију објекта до 800 м2 бруто површине и претварање
заједничких просторија у стамбени односно пословни простор; припајање
заједничких
просторија стану или пословном простору; пријаву припремних
радова и почетка извођења радова, издавање пријаве радова за изградњу
објеката и извођење радова за које се не издаје одобрење за изградњу и то за
изградњу помоћних објеката, извођење радова на инвестиционом одржавању
објеката и радова на уклањању препрека за инвалидна лица, адаптације и
санације, текуће одржавање, промену намене објекта, односно делова објекта без
извођења радова; издавање употребне дозволе за објекте за које издаје одобрење
за изградњу; чување техничке документације; спроводи поступак издавања
одобрења за изградњу за већ изграђене, односно реконструисане објекте без
грађевинске и употребне дозволе до 800 м2 бруто површине; издаје решење о
рушењу за објекте за које утврди да је услед дотрајалости или већих оштећења
угрожена њихова стабилност и да представља опасност за живот и здравље људи,
за суседне објекте и безбедност саобраћаја; издавање одобрења за прикључење
инсталација; издавање уверења о физичким деловима објекта; давање стручног
налаза за потребе органа управе; израђивање спецификација и вршење овере
истих за станове на којима је корисник општина Врачар и оверу истих за станове
на територији општине; издавање одобрења за постављање киоска и мањих
монтажних објеката на јавним површинама; издавање одобрења за постављање
покретних привремених објеката и летњих башти на јавним површинама и остали
послови везани за комунално уређење општине из надлежности Одељења; штити
и унапређује животну средину; стара се и предлаже мере за уређење и одржавање
спољног изгледа стамбених и пословних објеката, зелених површина, дечијих
игралишта, објеката јавне расвете и саобраћајних знакова; припремање нацрта
одлука и других аката и стручно опслуживање Скупштине општине и њених радних
тела, председника општине и Општинског већа из делокруга Одељења; покретање
иницијативе код надлежних државних органа и организација за решавање питања
од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана од значаја за рад
Одељења и Општинске управе у целини у вршењу послова државне управе који су
јој поверени и други послови предвиђени законом и другим прописима.
Члан 5.
Постојећи члан 11. мења се тако да гласи:
"Одељење за имовинско-правне и стамбене послове врши послове који се
односе на: праћење и проучавање стања у имовинско-правној области и давање
предлога за предузимање мера; давање стручних мишљења на нацрте и предлоге
прописа из имовинско-правне области; вођење управног поступка у предметима
који се односе на експропријацију, национализацију, утврђивање права коришћења
на осталом неизграђеном грађевинском земљишту, успостављање режима својине
на земљишту које није приведено намени и поништај решења о изузимању из
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решења о утврђеном праву прече градње; обављање послова у вези започетих
поступака по захтеву за утврђивање права прече градње и утврђивање права на
надзиђивање и претварање заједничких просторија у станове, атељеа и пословни
простор и припајање заједничких просторија постојећим становима; вођење
поступка укњижбе имовине на којој је корисник општина у земљишним књигама;
евиденцију непокретности у државној својини на којима је општина Врачар
корисник; издавање уверења грађанима и правним лицима о подацима из
евиденције и пружања
обавештења; обављање свих техничких послова око
управних предмета; провера и прикупљање података о непокретној имовини и
удруживање станова; праћење и проучавање стања у области откупа станова;
решавање по захтевима странака за закључење уговора о откупу станова и
вођење евиденције о закљученим уговорима о откупу; контрола стамбеног; фонда
општине Врачар; издавање уверења о конституисању Скупштине-Савета зграде и
избору председника Скупштине-Савета зграде; опслуживање Стамбене комисије и
Комисије за доделу гаража; вођење управног поступка и доношење решења за
исељење лица која су се уселила у стан или заједничке просторије у згради без
правног основа или користе стан без закљученог уговора или је поништен правни
основ по коме је закључен уговор; обављање послова у вези започетих поступака
и доношење решења за обезбеђење станова и за пресељење носиоца станарског
права на становима у својини грађана; спроводи поступак административног
извршења извршних решења у наведеним поступцима; давање сагласности
члановима породичног домаћинства да наставе са коришћењем стана у случају
смрти закупца или трајног престанка коришћења стана када су у питању станови
на којима је корисник општина; давање предлога Општинском јавном
правобранилаштву за покретање поступка код суда за отказ уговора о закупу;
опслуживање Комисије у вези давања у закуп осталог неизграђеног грађевинског
земљишта у државној својини ради изградње објеката до 800 м2 бруто површине у
оквиру једне грађевинске парцеле из своје надлежности; припремање нацрта
одлука и других аката и стручно опслуживање Скупштине општине и њених радних
тела, председника општине и Општинског већа из делокруга рада Одељења;
покретање иницијативе код надлежних државних и других органа и организација за
решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана
и од значаја за рад Одељења и Општинске управе у целини и други послови
предвиђени законом и другим прописима.
Члан 6.
Постојећи члан 12. мења се тако да гласи:
"Одељење за буџет, привреду и друштвене делатности врши послове који
се односе на: послове буџета - планирање, припрема, нацрт буџета и извршење
буџета; обавештавање корисника буџетских средстава о одобреним
апропријацијама и квотама; планирање буџетске ликвидности готовинских токова у
оквиру планова за извршење; одобравање преузетих обавеза и прослеђивање
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буџетске резерве; вршење евентуалних корекција плана; састављање
консолидованог завршног рачуна буџета и подношење извршном органу локалне
власти; послове трезора - финансијско планирање, управљање готовинским
средствима, контролу расхода која обухвата управљање процесима одобравања
преузимања обавеза, проверу пријема добара и услуга и одобравање плаћања на
терет буџетских средстава, управљање дугом, буџетско рачуноводство и
извештавање које обухвата рачуноводствене послове за обраду плаћања и
евидентирања примања, вођење дневника, главне књиге трезора и главне књиге
директних и индиректних корисника и одабраних помоћних књига за сва примања и
издатке, донације и друге видове помоћи и финансијско извештавање
и
управљање финансијским информационим системом; праћење стања развоја
мале привреде и приватног предузетништва; непосредно примењивање закона и
других прописа; издавање одговарајућих уверења из евиденције; вођење
евиденције и доношење аката за признавање права из радног односа
предузетника; електронска обрада података за Завод за информатику и
статистику; овера уговора о раду са кућним помоћним особљем и за рад ван
седишта простора; стручне послове у вези са статусом избеглих и прогнаних лица
поверених од стране министарства; послове у области друштвених делатности
који се односе на сарадњу са установама, друштвеним организацијама и
удружењима грађана у делатностима од интереса за општину; послове ученичких
и студентских кредита и стипендија; сахрањивање лица без сродника; послове
признавања права на материјалну заштиту лица на обавезној војној служби;
вођење поступка и доношење решења за признавање права у области борачко
инвалидске заштите ратним и мирнодопским војним инвалидима, цивилним
инвалидима рата и корисницима породичне инвалиднине; послови исплате
допунске инвалиднине, материјалног обезбеђења и месечног новчаног примања у
складу са прописима републике и града; вођење евиденције свих корисника и
врсте права, издавање и оверавање књижица за повлашћену вожњу; издавање и
чување радних књижица; предлагање одговарајућих мера у области пословног
простора и вршење послова везаних за уређење, обезбеђење и коришћење
пословног простора чији је корисник Општина; припремање нацрта одлука и других
аката и стручно опслуживање Скупштине општине и њених радних тела,
председника општине и Општинског већа из делокруга рада Одељења; покретање
иницијативе код надлежних државних и других органа и организација за решавање
питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана и од
значаја за рад Одељења и Општинске управе у целини и други послови утврђени
законом и другим прописима."
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Постојећи члан 13. мења се тако да гласи:
"Одељење за општу управу врши послове који се односе на: вођење
бирачких спискова; вођење матичних књига и књига држављана; лична стања
грађана; стручно-техничке послове за избор одборника и спровођење
референдума грађана; стручно-техничке послове за Комисију за попис
становништва; израду нацрта и предлога нормативних аката везаних за
организацију и рад Општинске управе; административно извршење Центра за
социјални рад Општине; врши попис имовине умрлих лица; пружање правне
помоћи; оверу потписа, рукописа и преписа; послове Писарнице; унапређење
организације рада и модернизације Општинске управе увођењем информатичке
опреме; израду нацрта одлука и других аката и послови стручног опслуживања
Скупштине општине и њених радних тела, председника општине и Општинског
већа из делокруга рада Одељења; праћење стања ажурности у решавању
управних предмета у вршењу послова државне управе који су јој поверени;
покретање иницијативе код надлежних државних и других органа и организација за
решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана
и од значаја за рад Одељења и Општинске управе у целини и други послови
утврђени законом и другим прописима и Статутом града Београда."
Члан 8.
Постојећи члан 14. мења се тако да гласи:
"Одељење за инспекцијске послове врши послове комуналне и грађевинске
инспекције; Комунална инспекција врши послове инспекцијског надзора над
извршавањем закона и прописа града који се односе на: обављање комуналних
делатности; коришћење чување и одржавање комуналних објеката; уређивање
града, јавних површина и добара у општој употреби као и друге послове утврђене
законом и прописима града, осим оних послова који су законом и прописима града
поверени комуналној инспекцији града; Грађевинска инспекција врши послове
инспекцијског надзора над изградњом објеката за које одобрење за изградњу
издаје Одељење за грађевинске и комуналне послове и врши надзор над
коришћењем објеката у случајевима предвиђеним законом и предузима мере
предвиђене законом; спроводи административна извршења из области комуналне
и грађевинске инспекције; покреће иницијативе код надлежних државних и других
органа и организација за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање
права и интереса грађана и од значаја за рад Одељења и Општинске управе у
целини; израда нацрта одлука и других аката и послови стручног опслуживања
Скупштине општине и њених радних тела, председника општине и Општинског
већа из делокруга рада Одељења и други послови утврђени законом и другим
прописима."
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Изнад члана 15. додаје се наслов: "Стручне службе и њихов делокруг" а
постојећи члан 15. мења се тако да гласи:
"За вршење одређених стручних и других послова за Скупштину општине,
председника општине, Општинско веће и Општинску управу образују се као
организационе јединице:
1.Служба за скупштинске послове,
2. Служба за финансијске и заједничке послове."
Члан 10.
Наслов изнад члана 16. брише се а постојећи члан 16. мења се тако да
гласи:
"Служба за скупштинске послове врши стручне, саветодавне и
организационе послове за Скупштину општине, председника општине, Општинско
веће и секретара Скупштине општине као и све или појединачне послове за
Скупштину општине, председника општине, Општинско веће, секретара Скупштине
општине, месне заједнице и друге органе који се односе на припрему седница и
обраду аката усвојених на седницама; чување изворних докумената о раду
Скупштине општине, председника општине и Општинског већа и вођење
евиденције о одржаним седницама Скупштине општине, њених радних тела и
Општинског већа; представке и притужбе грађана; организује и координира
комуникацију са грађанима, невладиним организацијама, установама и органима
градске и републичке управе; сарадња са политичким странкама; избор и
именовања; јавност рада Скупштине општине и Општинског већа; информисање
одборника у Скупштини општине; сарадња са другим општинaма и градовима у
земљи и иностранству и послови везани за акције и манифестације од значаја за
општину; протокол и други послови по налогу председника општине, секретара
скупштине општине и начелника Општинске управе".
Члан 11.
Постојећи члан 17. мења се тако да гласи:
"Служба за финансијске и заједничке послове обавља стручне послове
везане за финансијско-материјалне послове у оквиру средстава за личне и
материјалне расходе планиране буџетом за финансирање рада општинске управе
као директног корисника и ЈП "Пословни простор Врачар" и месних заједница као
индиректних корисника и то припрему и израду предлога финансијског плана,
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извршење задатака који се односе на управљање имовином државе за коју је
одговорна Служба, вођење помоћних књига и евиденција и усклађивање са
главном књигом трезора и састављање периодичних и годишњих извештаја као и
друге финансијско-материјалне послове; вођење персоналне евиденције и стручне
послове у вези са радним односима; коришћење биротехничких средстава опреме;
коришћење и одржавање зграде и простора и обезбеђење других услова рада
Општинске управе; превоз моторним возилима и друге сервисне услуге; сви
стручни послови у поступку спровођења јавних набавки и доношење Плана јавних
набавки; други послови утврђени законом и другим прописима и други послови по
налогу начелника Општинске управе."
Члан 12.
После постојећег члана 18 Одлуке о Општинској управи додаје се нов члан
''18а'' који гласи:
''За обављање одређених послова, који због своје целовитости и начина
обављања захтевају самосталност и посебно организовање ван организационих
јединица утврђених Одлуком о Општинској управи, председник општине поставља
главног архитекту Општинске управе градске општине Врачар, у складу са
одредбама Одлуке о организацији и раду органа општине Врачар и Одлуке о
Општинској управи.
За свој рад главни архитекта одговара председнику општине.
Главни архитекта обавља послове који се односе на покретање
иницијатива за израду планских аката, као и за њихове измене и допуне, даје
упутства за израду пројеката у циљу заштите архитектонских вредности и очувања
амбијенталних целина и објеката од значаја за општину, сарађује са установама
заштите културних добара, даје мишљење на архитектонске пројекте од значаја за
општину и врши и друге послове које му повери председник општине, а који су у
оквиру његових надлежности; у обављању послова из надлежности Општинске
управе сарађује са начелником Општинске управе у вези с радом одговарајућег
одељења Општинске управе у комуналној и грађевинској области и надлежним
радним телом Скупштине и остварује сарадњу са главним архитектом града
Београда.
За главног архитекту може бити постављено лице које има завршен Архитектонски
факултет и најмање 5 година радног искуства у струци.''
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У постојећим члановима 19, 20, 22, 23, 24, 31, 34, 36, 43 и 48 Одлуке о
Општинској управи речи: ''Стручне службе'' замењују се речју: ''службе''.
У постојећем члану 23. у ставу 1. речи: ''Стручној служби'' замењују се речју:
''служби''.
Члан 14.
После члана 33. Одлуке о Општинској управи у наслову ''Међусобни односи
одељења и односи одељења и Стручне службе'' речи: ''Стручне службе'' замењују
се речју: ''служби''
Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном листу града Београда".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Број: 96-63/2006-VIII - 26. децембар 2006. године

ПРЕДСЕДНИК
Бранимир Кузмановић,с.р.

Број: 96-63/2006-VIII/5

Скупштина општине Врачар је, на седници одржаној 26. децембра 2006. године, на основу
члана 4. став 3. и члана 5. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса /"Сл. гласник РС", бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05/, члана
3. став 2. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање пословним простором
"Пословни простор Врачар" /"Сл. лист града Београда", бр. 21/97, 14/00 и 22/02/ и члана 17.
Одлуке о организацији и раду органа општине Врачар /"Сл. лист града Београда", бр. 16/04
и 17/05/ д о н е л а

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ
"ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ВРАЧАР"
1. У члану 4. став 1. Одлуке о оснивању јавног предузећа за управљање пословним
простором "Пословни простор Врачар" /"Сл. лист града Београда", бр. 21/97, 14/00 и 22/02/
између речи: "Јавно предузеће обавља следеће делатности:" и речи: "45310 постављање
електричних инсталација и опреме", додају се речи: "45210 груби грађевински радови и
специфични радови нискоградње".
2. Остали чланови Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање пословним
простором "Пословни простор Врачар" остају непромењени.
3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
града Београда".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Број: 96-63/2006-VIII - 26. децембар 2006. године

ПРЕДСЕДНИК
Бранимир Кузмановић,с.р.

Број: 96-63/2006-VIII/6

Скупштина општине Врачар је, на седници одржаној 26. децембра 2006. године, на основу
члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса /"Сл. гласник РС", бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05/, члана 30. став 3. Статута
Јавног предузећа за управљање пословним простором "Пословни простор Врачар" /"Сл.
лист града Београда", бр. 7/03/ и члана 17. став 1. тачка 13. Одлуке о организацији и раду
органа општине Врачар /"Сл. лист града Београда", бр. 16/04 и 17/05/ д о н е л а

ЗАКЉУЧАК

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа за управљање
пословним простором "Пословни простор Врачар" број 1526/06 од 18. децембра 2006.
године, о допуни Статута Јавног предузећа за управљање пословним простором "Пословни
простор Врачар".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Број: 96-63/2006-VIII - 26. децембар 2006. године

ПРЕДСЕДНИК
Бранимир Кузмановић,с.р.

Број: 96-63/2006-VIII/7

Скупштина општине Врачар је, на седници одржаној 26. децембра 2006. године, на основу
члана 16. став 1. тачка 2. и члана 22. став 2. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса /"Сл. гласник РС", бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05/, члана
15. став 1. алинеја 1. Статута Јавног предузећа за управљање пословним простором
"Пословни простор Врачар" /"Сл. лист града Београда", бр. 7/03/ и члана 17. Одлуке о
организацији и раду органа општине Врачар /"Сл. лист града Београда", бр. 16/04 и 17/05/
донела

ЗАКЉУЧАК

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за управљање
пословним простором "Пословни простор Врачар" за 2007. годину, број 1525/06 од 18.
децембра 2006. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Број: 96-63/2006-VIII - 26. децембар 2006. године

ПРЕДСЕДНИК
Бранимир Кузмановић,с.р.

Број: 920-289/06-VIII

Председник градске општине Врачар је дана 26. децембра 2006. године, на основу члана
40. став 6. Закона о локалној самоуправи /''Сл.гласник РС'', број 9/02, 33/04, 135/04 и 62/06/,
члана 37. став 1. алинеја 8. и члана 34. став 2. Одлуке о организацији и раду општине
Врачар /''Сл. лист града Београда'' , бр. 16/04 и 17/05/ и члана 16. став 2. Пословника
Скупштине општине Врачар /''Сл.лист града Беoграда'', бр. 33/04/ д о н е о

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

1. РАЗРЕШАВА СЕ Драги Величковић функције заменика председника градске
општине Врачар пре истека времена на које је биран са 26. децембром 2006.
године.
2. Ово решење објавити у ''Службеном листу града Београда''.

ПРЕДСЕДНИК
Бранимир Кузмановић,с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 96-63/2006-VIII
28. децембар 2006. године
Београд
Његошева 77

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
И ПРОПИСЕ ГРАДА БЕОГРАДА

11000 Б Е О Г Р А Д
Трг Николе Пашића бр. 6

У прилогу дописа достављамо вам Решење председника општине и Закључак, Решење и одлуке
донете на 15. седници Скупштине општине Врачар, одржаној 26. децембра2006. године, ради
објављивања у првом наредном броју "Службеног листа града Београда", и то:

- ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР,
- РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
- ОДЛУКУ О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ВРАЧАР ЗА 2007. ГОДИНУ,
- ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ,
- ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ "ПОСЛОВНИ
ПРОСТОР ВРАЧАР", као и
- РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР /ово решење би требало хронолошки објавити прву по реду/

У складу са већ устаљеном праксом, у прилогу вам такође достављамо и дискету која
садржи горе наведене одлуке.

СЕКРЕТАР
Гордана Миљковић

