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27. јануар 2012. године

Градоначелник града Београда, 25. јануара 2012. године,
на основу члана 9. Закона о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 34/01,
62/06 – други закон, 116/08 – други закон и 92/11) и члана
52. тачка 6. Статута града Београда („Службени лист града
Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донео је

ПРА ВИ Л Н И К
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА И
ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ
И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА ГРАДА БЕОГРАДА И ГРАДСКОМ ЈАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
Члан 1.
У Правилнику о платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима града
Београда и Градском јавном правобранилаштву („Службени лист града Београда”, бр. 9/05, 28/07, 10/08, 46/08, 17/09,
29/10, 12/11 и 14/11), члан 9. мења се и гласи:
„Коефицијенти за обрачун и исплату плата изабраних
лица износе:
– 10,50 – за градоначелника,
– 10,50 – за председника Скупштине града Београда,
– 10,45 – за заменика градоначелника,
– 10,45 – за заменика председника Скупштине града Београда,
– 10,40 – за чланове Градског већа.”
Члан 2.
Члан 10. мења се и гласи:
„Коефицијенти за обрачун и исплату плата именованих
и постављених лица у органима града Београда и Градском
јавном правобранилаштву садрже основни и додатни коефицијент, и износе:
– 41,71 – за начелника Градске управе и градског јавног
правобраниоца,
– 39,50 – за секретара Скупштине града и помоћнике
градоначелника,
– 38,90 – за заменика начелника Градске управе,
– 38,36 – за заменика секретара Скупштине града,
– 38,27 – за секретара секретаријата, директора службе, директора завода, директора агенције, шефа кабинета,
шефа канцеларије, начелника Комуналне полиције,
– 36,51 – за заменика секретара секретаријата, заменика директора службе, заменика директора завода, заменика
директора агенције, заменика начелника Комуналне полиције, заменика градског јавног правобраниоца,
– 36,17 – за директора управе и директора дирекције у
саставу Секретаријата,

Цена 220 динара

– 31,19 – за помоћника секретара секретаријата, помоћника директора службе, помоћника директора завода, помоћника директора агенције, помоћника шефа кабинета,
помоћника шефа канцеларије, помоћника начелника Комуналне полиције, помоћника директора управе и дирекције у
саставу секретаријата, шефа подручне организационе јединице и секретара Градског јавног правобранилаштва,
– 29,58 – за заменика шефа подручне организационе јединице.”
Члан 3.
После члана 10. додаје се нови члан, који гласи:
„Члан 10а
Коефицијенти за обрачун и исплату плата именованих
и постављених лица у органима града Београда и Градском
јавном правобранилаштву утврђени у члану 10. овог правилника увећавају се за 30%.”
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењиваће
се почев од обрачуна и исплате плата за фебруар 2012. године.
Градоначелник града Београда
Број 12-202/12-Г, 25. јануара 2012. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с.р.
Градоначелник града Београда, 25. јануара 2012, на основу члана 9. Закона о платама у државним органима и јавним
службама („Службени гласник РС”, бр. 34/01, 62/06 – други
закон, 116/08 – други закон и 92/11), члана 91. став 1. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града
Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10, 32/10 и 45/11) и члана
52. тачка 6. Статута града Београда („Службени лист града
Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донео је

ПРА ВИЛНИК
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ЗВАЊИМА, ЗАНИМАЊИМА И ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ
Члан 1.
У Правилнику о звањима, занимањима и платама запослених у Градској управи („Службени лист града Београда”, бр. 29/03, 7/04, 8/04, 25/05, 10/08, 17/09, 29/10 и 39/10),
члан 24. мења се и гласи:
„Кoeфициjeнти за обрачун и исплату плата запослених у Градској управи утврђују се за звања и занимања, а
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према основним коефицијентима и групама додатних коефицијената и то:
ЗВАЊА И ЗАНИМАЊА
1. Самостални стручни
сарадник
2. Виши стручни сарадник
3. Стручни сарадник
4. Виши сарадник и библиотекар
5. Сарадник и ВКВ радник
6. Виши референт и стенограф
7. Референт, дактилограф и
КВ радник (IV степен)
8. КВ радник (III степен)
9. ПКВ радник
10. НКВ радник

12,05

ГРУПЕ ДОДАТНИХ
КОЕФИЦИЈЕНАТА
I
II
III
IV
V
VI
10,12 12,34 13,45 14,56 15,67 16,77

10,77
10,45
9,91

10,12 13,26 14,30 15,35 16,39
9,48 11,50
8,11

8,95
8,85
8,74

8,11
7,46
6,72

8,00
7,00
6,40

5,86
4,73
4,26

Основни
коефицијент

Додатни коефицијенти за звање и занимање, утврђују се
по групама, према сложености и одговорности послова који
се обављају у том звању, односно занимању.
За сaмoстaлног стручног сaрaдника утврђују се следеће
групе додатних коефицијената:
I групa – за запосленог који обавља послове самосталног
стручног сарадника, осим послова из групе II до
VI овог става,
II групa – за зaпoслeлног кojи рaди нa нajслoжeниjим
aнaлитичкo-нoрмaтивним и упрaвнo нaдзoрним
пoслoвимa,
– за зaпoслeног кojи рaди нa најсложенијим
студиjскo-aнaлитичким, финaнсиjскo-мaтeриjaлним и нoрмaтивним пoслoвимa у oргaнизaциoнoj
jeдиници Грaдскe упрaвe кoja сe бaви пoслoвимa
инвeстициja и стaнoвaњa,
III групa – за шeфа oдсeкa,
– за зaпoслeног кojи рaди нa инспeкциjским
пoслoвимa (oсим буџeтскoг инспeктoрa),
IV групa – за нaчeлника oдeљeњa,
– за шeфа oдсeкa кojи рaди нa припрeми и извршeњу буџeтa или финaнсиjскoг плaнa, вoђeњу
пoслoвних књигa и сaстaвљaњу рaчунoвoдствeних извeштaja у oргaнизaциoнoj jeдиници Градске управе кoja сe бaви пословима финaнсиja,
V групa – за шeфа oдсeкa кojи рaди нa инспeкциjским
пoслoвимa,
VI групa – за кooрдинaтoра,
– за буџeтског инспeктoра,
– за начелника одељења који ради на пословима
буџетске инспекције,
– за нaчeлника oдeљeњa кojи рaди нa припрeми и
извршeњу буџeтa или финaнсиjскoг плaнa, вoђeњу
пoслoвних књигa и сaстaвљaњу рaчунoвoдствeних извeштaja у oргaнизaциoнoj jeдиници Грaдскe
упрaвe кoja сe бaви пoслoвимa финaнсиja,
– за нaчeлника oдeљeњa кojи рaди нa инспeкциjским пoслoвимa,
За вишег стручног сaрaдника утврђују се следеће групе
додатних коефицијената:
I групa – за запосленог који обавља послове вишeг стручног
сарадника, осим послова из групе II до V овог става,
II групa – за шeфа oдсeкa,
– за зaпoслeног кojи рaди нa инспeкциjским
пoслoвимa (oсим буџeтскoг инспeктoрa),
III групa – за нaчeлника oдeљeњa,
– за шeфа oдсeкa кojи рaди нa припрeми и извршeњу буџeтa или финaнсиjскoг плaнa, вoђeњу
пoслoвних књигa и сaстaвљaњу рaчунoвoдствeних извeштaja у oргaнизaциoнoj jeдиници Градске управе кoja сe бaви пословима финaнсиja,
IV групa – за шeфа oдсeкa кojи рaди нa инспeкциjским
пoслoвимa,
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V групa – за буџeтског инспeктoра,
– за нaчeлника oдeљeњa кojи рaди нa припрeми и
извршeњу буџeтa или финaнсиjскoг плaнa, вoђeњу
пoслoвних књигa и сaстaвљaњу рaчунoвoдствeних извeштaja у oргaнизaциoнoj jeдиници Грaдскe
упрaвe кoja сe бaви пoслoвимa финaнсиja,
– за нaчeлника oдeљeњa кojи рaди нa инспeкциjским пoслoвимa,
За стручног сaрaдника утврђују се следеће групе додатних коефицијената:
I групa – за запосленог који обавља послове стручног
сарадника, осим послова из групе II овог става,
II групa – за начелника одељења,
– за шeфа oдсeкa,
– за зaпoслeног кojи рaди нa инспeкциjским
пoслoвимa (oсим буџeтскoг инспeктoрa).
Коефицијент за обрачун и исплату плате запосленог чини
збир основног коефицијента и додатног коефицијента из одговарајуће групе утврђеног за то звање, односно занимање.
Члан 2.
Члан 25. мења се и гласи:
„Кoeфициjeнт који је за звање, односно занимање утврђен на
основу члана 24. овог правилника, може да се увећа:
– запосленом кojи кooрдинирa нajслoжeниje aктивнoсти
– 7,70%;
– запосленом кojи рукoвoди унутрaшњoм oргaнизaциoном jeдиницом – одељењем – 10,00%, односно одсеком –
5,00%, осим за:
Звање
Начелник одељења у буџетској
инспекцији
Начелник одељења у инспекцији
Начелник одељења
Начелник одељења
Начелник одељења у инспекцији
Шеф одсека у инспекцији
Шеф одсека
Шеф одсека у инспекцији
Шеф одсека

Група

Проценат
увећања

VI
VI
IV
III
V
V
III
IV
II

8,50
7,70
8,30
8,30
7,70
8,00
4,35
8,00
4,35

Самостални стручни сарадник
Самостални стручни сарадник
Самостални стручни сарадник
Виши стручни сарадник
Виши стручни сарадник
Самостални стручни сарадник
Самостални стручни сарадник
Виши стручни сарадник
Виши стручни сарадник

– запосленом кojи ради на припреми и извршењу буџета
или финансијског плана, вођењу пословних књига и састављању рачуноводствених извештаја у oргaнизaциoнoj jeдиници Грaдскe упрaвe кoja сe бaви пoслoвимa финансија
– 10,00%, осим за:
Начелник одељења
Начелник одељења
Шеф одсека
Шеф одсека
Инспектор
Инспектор

Звање

Група

Самостални стручни сарадник
Виши стручни сарадник
Самостални стручни сарадник
Виши стручни сарадник
Самостални стручни сарадник
Виши стручни сарадник

VI
V
IV
III
III
II

Проценат
увећања
7,70
7,70
8,30
8,30
8,65
8,65

– запосленом нa пoслoвимa кoмунaлнoг пoлицajцa – 10,00%;
– запосленом нa пoслoвимa буџeтскe инспeкциje – до 8,50%.
Зaпoслeнoм који има право на увeћaњe кoeфициjeнтa пo
вишe oснoвa из oвoг члaнa, укупно увeћaњe кoeфициjeнтa
нe мoжe бити веће од 10,00%.”
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењује се
почев од обрачуна и исплате плата за фебруар 2012. године.
Градоначелник града Београда
Број 12-203/12-Г, 25. јануара 2012. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с.р.
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Број 3 – 3

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ВРАЧАР
Веће градске општине Врачар је на 83. седници одржаној 22. децембра 2011. године разматрало поднете пријаве на јавни оглас за постављење заменика/заменице начелнице Управе градске општине Врачар, објављен 6. децембра 2011. године
у дневном листу „Данас”, и на основу члана 46. став 1. тачака 7, члана 54. ст. 1. и 2. и члана 56. ст. 1, 2. и 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 10. ст. 1. и 2. Закона о радним односима у државним органима
(„Службени гласник РС”, бр. 48/91, 66/91, 44/98 – др. закон, 49/99 – др. закон, 34/01 – др. закон, 39/02, 49/05 – Одлука УСРС,
79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона и 83/05 – испр. др. закона) и члана 32. став 1. тачка 6. Статута градске општине
Врачар („Службени лист града Београда”, бр. 45/08, 17/10 и 44/10), донело

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИЦЕ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
1. Поставља се Александар Ђорђевић за заменика начелнице Управе градске општине Врачар са даном коначности овог
решења.
2. Постављење се врши на период од пет година.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Веће градске општине Врачар
Број 96-75/2011-VIII/15, 22. децембра 2011. године
Председник
Бранимир Кузмановић, с.р.

АКТИ ЈАВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
На основу члана 137. став 1. тачка 13. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, број 125/2004)
и члана 17. став 1. тачка 11. Одлуке о промени оснивачког
акта Привредног друштва „Електроизградња” д.о.о. Београд
(„Службени лист града Београда” број 2/11), Скупштина
Привредног друштва „Електроизградња” д.о.о. Београд на
седници одржаној 23. децембра 2011. године, донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „ЕЛЕКТРОИЗГРАДЊА” ДОО БЕОГРАД
Члан 1.
Допуњује се члан 10. Одлуке о промени оснивачког акта
Привредног друштва „Електроизградња” д.о.о. Београд
(„Службени лист града Београда” број 2/11), (у даљем тексту: одлука) тако што се после шифре делатности 78.3 додаје
нова шифра делатности, која гласи:
81.10 Услуге одржавања објекта
Обухвата комбинацију услуга одржавања објекта које
подразумевају чишћење, одржавање, избацивање отпадака,
чување и заштиту, разношење поште, прање рубља и сличне
услуге унутар објекта.
Помоћне делатности обавља помоћно особље које није
укључено у обављање главне делатности корисника услуга
и које није одговорно за њу.
Не обухвата:
– пружање услуга само једне од помоћних услуга (нпр.
само услуге унутрашњег чишћења),
– пружање услуга руководећег и радног особља ради
потпуног пословања јединице у власништву корисника услуга, нпр. хотела, ресторана, рудника, болнице
– обезбеђивање функционисања клијентовог рачунарског система и/или уређаја за обраду података, дел. 62.03,
– рад затвора и казнено-поправних домова за накнаду,
делатност 84.23.
Члан 2.
Мења се члан 12. одлуке, тако да сада гласи:
Основни капитал друштва састоји се од улога у новцу и
улога у стварима и то:

1. Улог у новцу
Укупан уписани новчани део основног капитала
Друштва износи:
у еврима 2.731.762,69, што у динарској противвредности,
по средњем курсу НБ Србије, важећем на дан уплата укупно износи 232.314.612,41 динара.
Укупан уплаћени новчани део основног капитала
Друштва износи:
у еврима 2.731.762,69, што у динарској противвредности, по средњем курсу НБ Србије, важећем на дан уплата
укупно износи 232.314.612,41 динара, а према потврди Удружења банака Србије.
2. Улог у стварима
Укупан уписани неновчани део основног капитала
Друштва износи:
у еврима 2.907.090,74, што у динарској противвредности, по средњем курсу НБ Србије, важећем на дан процене 1. јануара 2005. године, износи 229.893.607,73 динара, са
следећом структуром:
– улог у непокретним стварима – грађевински објекти,
према процењеној вредности од 138.993.574,54 динара, што
износи у еврима 1.757.625,79,
– улог у покретним стварима – опреми према процењеној вредности од 42.900.033,19 динара, што износи у еврима
542.486,98,
– улог у покретним стварима – материјалу према процењеној вредности од 46.000.000,00 динара, што износи у
еврима 581,687,22,
– улог у покретним стварима – недовршеној производњи према процењеној вредности од 2.000.000,00 динара,
што износи у еврима 25.290.75.
Улог у стварима унет је у целости у Друштво на дан оснивања Друштва 19. септембра 2005. године.
Члан 3.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Привредно друштво за изградњу
електроенергетских објеката „Електроизградња” д.о.о.
Број 36, 23. децембра 2011. године
Председник
Владимир Павловић, с.р.

Број 3 – 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

27. јануар 2012.

САДРЖАЈ
Страна
Правилник о измени и допуни Правилника о платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима града Београда и Градском јавном правобранилаштву – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Правилник о измени Правилника о звањима, занимањима и платама запослених у Градској управи– – – – – – – – – –

1
1

Акти градских општина
ВРАЧАР
Решење о постављењу заменика начелнице Управе градске општине Врачар – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3

Акти јавних предузећа и других организација
Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Привредног друштва „Електроизградња” д.о.о.
Београд – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3

„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

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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

