
Градоначелник града Београда, 18. септембра 2012. годи-
не, на основу члана 23. став 5. Закона о превозу у друмском 
саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 46/95, 66/01, 61/05, 
91/05, 62/06 и 31/11), члана 42. став 2. Одлуке о јавном ли-
нијском превозу путника на територији града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 61/09, 10/11 и 55/11), у 
смислу члана 28. став 6. Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник РС”, број 88/11), и члана 52. став 1. тач. 
6. и 10. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/2008 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГЕ 
ПРЕВОЗА У ЈАВНОМ ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИ-

КА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

I.
Овим решењем врши се измена Решења о утврђивању 

цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника 
на територији града Београда број 38-4860/11-Г од 30. де-
цембра 2011. године („Службени лист града Београда”, бр. 
59/11, 4/12 и 15/12), тако што се: 

1. У глави III. одељак 1. Цене превоза у ИТС 1, подо-
дељак: „1.1. Цена карата ван режима претплате за поједи-
начну вожњу у дневном саобраћају”, мења табеларни приказ 
у ставу 1. и гласи: 
Врста карте Зона Цена Износ 

ПДВ-а 
(8%)

Продајна 
цена са 
ПДВ-ом

Eлeктрoнска кaрта вaн рeжимa 
прeтплaтe

Зoнa 1 или 2 66,67 5,33 72,00
Зoнa 1 и 2 105,56 8,44 114,00

Папирна карта у возилу Зoнa 1 или 2 134,26 10,74 145,00
Зoнa 1 и 2 157,41 12,59 170,00

2. У глави III. одељак 1. Цене превоза у ИТС 1, подо-
дељак: „1.2. Цена електронске карте у претплати”, мења та-
беларни приказ у ставу 1. и гласи: 
Категорија корисника Врста карте Цена Износ 

ПДВ-а 
(8%)

Продајна 
цена са 
ПДВ-ом

Запослени Meсeчнa eлeк-
трoнскa кaртa 

2977,78 238,22 3216,00

Пулумeсeчнa 
eлeктрoнскa 

кaртa

1666,67 133,33 1800,00

Пoвлaшћeни:
Ученици средњих школа, студен-
ти, пензионери, инвалиди, незапо-
слени, жене од 60 
до 65 година, избеглице и интерно 
расељена лица и др. (Глава III, 
одељак 11. овог решења)

Meсeчнa eлeк-
трoнскa кaртa

1018,52 81,48 1100,00

3. У глави III. одељак 2. Цене превоза у ИТС 2, подо-
дељак: „2.1. Цена карата ван режима претплате за поједи-
начну вожњу”, мења се и гласи: 

„2.1. Цена карата ван режима претплате за појединачну 
вожњу:

Врста карте Електронска карта ван режи-
ма претплате 

Папирна карта у возилу 

Бр. зона Цена Износ 
ПДВ-а 
(8%)

Продајна 
цена са 
ПДВ-ом

Цена Износ 
ПДВ-а 
(8%)

Продајна 
цена са 
ПДВ-ом

1 88,89 7,11 96,00 143,52 11,48 155,00
2 111,11 8,89 120,00 175,93 14,07 190,00
3 138,89 11,11 150,00 212,96 17,04 230,00
4 166,67 13,13 180,00 245,37 19,63 265,00
5 194,44 15,56 210,00 277,78 22,22 300,00
6 222,22 17,78 240,00 310,19 24,81 335,00
7 250,00 20,00 270,00 342,59 27,41 370,00
8 277,78 22,22 300,00 379,63 30,37 410,00
9 305,56 24,44 330,00 412,04 32,96 445,00

10 333,33 26,67 360,00 444,44 35,56 480,00

Цена карте за појединачну вожњу за превоз на експрес 
линијама у приградском саобраћају:

Врста карте Електронска карта ван режима претплате и папирна карта у 
возилу 

Бр. зона Цена Износ ПДВ-а (8%) Продајна цена са 
ПДВ-ом

1 143,52 11,48 155,00
2 175,93 14,07 190,00
3 212,96 17,04 230,00
4 245,37 19,63 265,00
5 277,78 22,22 300,00
6 310,19 24,81 335,00
7 342,59 27,41 370,00
8 379,63 30,37 410,00
9 412,04 32,96 445,00

10 444,44 35,56 480,00

На линијама локалног саобраћаја централног подручја 
градске општине: Барајево, Обреновац и Младеновац 
утврђује се јединствена цена превоза у висини цене елек-
тронске карте ван режима претплате за једну зону:

Врста карте Електронска карта ван режима претплате и папирна карта у 
возилу 

Бр. зона Цена Износ ПДВ-а (8%) Продајна цена са ПДВ-ом
1 87,96 7,04 95,00

За непрекидну вожњу у једном смеру за коришћену 
тарифну/е зону/е, у дневном саобраћају корисник валидира не-
персонализовану пластичну или папирну смарт картицу (при 
чему се новчани износ уписан у меморији картице умањује за 
цену електронске карте ван режима претплате за одговарајућу 
појединачну вожњу) или купује папирну карту у возилу.”
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4. У глави III. одељак 2. Цене превоза у ИТС 2, пододељак: „2.2. Цена електронске карте у претплати:”, мења и гласи: 
„
Категорија корисника Запослени Повлашћени (осим ученика и студената)

Врста карте Месечна електронска карта Полумесечна електронска карта Месечна електронска карта 
Зона Цена Износ ПДВ-а 

(8%)
Продајна цена са 

ПДВ-ом
Цена Износ ПДВ-а 

(8%)
Продајна цена са 

ПДВ-ом
Цена Износ ПДВ-а 

(8%)
Продајна цена са 

ПДВ-ом
1 3.611,11 288,89 3.900,00 1.988,89 159,11 2.148,00 1305.56 104.44 1410.00

1 и 2 4.911,11 392,89 5.304,00 2.700,00 216,00 2.916,00 1768.52 141.48 1910.00
1, 2 и 3 6.522,22 521,78 7.044,00 3.588,89 287,11 3.876,00 2351.85 188.15 2540.00

2 3.611,11 288,89 3.900,00 1.988,89 159,11 2.148,00 1305.56 104.44 1410.00
2 и 3 4.911,11 392,89 5.304,00 2.700,00 216,00 2.916,00 1768.52 141.48 1910.00

3 3.611,11 288,89 3.900,00 1.988,89 159,11 2.148,00 1305.56 104.44 1410.00

Категорија корисника: лични и породични пензионе-
ри и жене од 60 – 65 година који услугу превоза остварују 
персонализованом пластичном смарт картицом са записом 
електронске карте у претплати за одабране зоне ИТС 2 (1; 1 
и 2; 1, 2 и 3) у меморији картице, имају право на неограни-
чен број вожњи радним даном, суботом, недељом и празни-
ком и у ИТС 1, осим у ноћном саобраћају ИТС 1.

Категорија корисника Ученици средњих школа и студенти
Врста карте Месечна електронска карта

Зона Цена Износ ПДВ-а (8%) Продајна цена са ПДВ-ом
1 1305.56 104.44 1410.00

1 и 2 1305.56 104.44 1410.00
1, 2 и 3 1305.56 104.44 1410.00

2 1305.56 104.44 1410.00
2 и 3 1305.56 104.44 1410.00

3 1305.56 104.44 1410.00

Корисник услугу превоза остварује персонализованом 
пластичном смарт картицом са записом електронске карте 
у претплати, у меморији картице којом се омогућава нео-
граничен број вожњи радним даном, суботом, недељом и 
празником, у одабраним зонама, осим у ноћном саобраћају 
у ИТС 1.

5. У глави III. одељак 2.3. Доплатна електронска карта за 
ЕКСПРЕСНУ ЛИНИЈУ „Београд – Обреновац”, табеларни 
приказ у ставу 1. мења се и гласи:

„
Врста карте: Цена Износ ПДВ-а 

(8%)
Продајна цена 

са ПДВ-ом
Доплатна месечна електронска карта 1.188,89 95,11 1.284,00
Доплатна полумесечна електронска 

карта
655,56 52,44 708,00

6. У глави III. одељак 4. Обједињена месечна електронска 
карта у претплати за превоз у ИТС 1 и зонама ИТС 2, табе-
ларни приказ у ставу 1. мења се и гласи:

„
Кат. корис. Запослени Ученици средњих школа и 

студенти
Врста карта Месечна електронска карта Месечна електронска карта

Зона Цена Износ 
ПДВ-а 
(8%)

Продајна 
цена са 
ПДВ-ом

Цена Износ 
ПДВ-а 
(8%)

Продајна 
цена са 
ПДВ-ом

1 4255,56 340,44 4596,00 1601,85 128,15 1730,00
1 и 2 5555,56 444,44 6000,00 1601,85 128,15 1730,00

1,2 и 3 7166,67 573,33 7740,00 1601,85 128,15 1730,00

”
7. У глави III. одељак 8. Цена карте ван режима претпла-

те на Е-линијама у минибус возилима ван ИТС1 и ИТС2, 
мења се и гласи:

Врста карте: Цена Износ ПДВ-а (8%) Продајна цена са ПДВ-ом
Папирна карта у 

возилу
134,26 10,74 145,00

8. У глави III. одељак 10. Цена карата ван режима пре-
тплате у ноћном саобраћају на подручју ИТС1, табеларни 
приказ мења се и гласи:

Појединачна вожња
Папирна карта у возилу Зoнa 1 или 2 134,26 10,74 145,00

Зoнa 1 и 2 189,81 15,19 205,00

9. У глави III. одељак 12. Цене издавања бесконтактних 
смарт картица и начин плаћања услуге превоза у новом сис-
тему наплате, пододељак: „А) Цена издавања бесконтактних 
смарт картица”, мења се и гласи:

„А) Цена издавања бесконтактних смарт картица:
Врста картице: Цена без 

ПДВ-а
Износ 

обрачунатог 
ПДВ-a (18%)

Цена 
издавања 
картице у 

дин.

Рок важења 
картице

а) Персонализована пластична 
смарт картица

211,86 38,14 250,00 три године

б) Неперсонализована пластич-
на смарт картица

211,86 38,14 250,00 три године

в) Папирна смарт картица 33,90 6,10 40,00 три месеца
Напомена:
За ученике који похађају ос-
новне школе (који нису старији 
од 17 година) и основне школе 
за образовање ученика са сме-
тњама у развоју (а нису старији 
од 19 година) на територији 
града Београда, прво издавање 
персонализоване картице је 
бесплатно а свако наредно 
према ценама утврђеним овим 
решењем.
Трошкове прве израде 
персонализованих картица 
сноси надлежна организациона 
јединица Градске управе града 
Београда.

211,86 38,14 250,00 Најдуже 
до осам 
година

10. Главе IV и V, бришу се.

II.
Цене карата утврђене овим решењем примењиваће се 

почев од октобарске продаје. 

III.
Ово решење ступа на снагу и примењује се даном доно-

шења, а објавиће се у „Службеном листу града Београда”.

Градоначелник града Београда
Број 38-4083/12-Г, 18. септембра 2012. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р. 
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Градоначелник града Београда, 20. септембра 2012. године, на основу члана 27. Закона о јавним предузећима и оба-
вљању делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), члана 28. Закона 
о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11), и члана 52. тачка 6. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ЈАВНОГ КОМУНАЛ-

НОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ”

1. Даје се сагласност Јавном комуналном предузећу „Београдске електране” из Београда на Одлуку о изменама и допу-
нама Одлуке о ценама топлотне енергије ЈКП „Београдске електране” коју је донео Управни одбор предузећа, под бројем 
I-16580/9 од 5. септембра 2012. године.

2. Решење и одлуку објавити у „Службеном листу града Београда” по добијању сагласности оснивача, одлука ступа на 
снагу наредног дана од дана објављивања, а примењује се од 1. октобра 2012. године. 

Градоначелник града Београда
Број 38-4135/12-Г, 20. септембра 2012. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

На основу члана 32. Статута ЈКП „Београдске електране”, број I-8976/8 од 26. јула 2001. године, Одлуке о изменама и 
допунама Статута ЈКП „Београдске електране”, број I-7790/2 од 27. јула 2005. године, Одлуке о измени и допуни Статута 
ЈКП „Београдске електране”, бр. 7-14543/1 од 10. септембра 2008. године и члана 28. Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник РС”, број 88/11), Управни одбор је на 52. редовној седници, одржаној 5. септембра 2012. године, донео 
следећу

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЦЕНАМА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

(„Службени лист града Београда”, бр. 1/02, 3/02 – испр., 23/02, 2/04, 41/04, 4/05– испр., 27/05, 2/07, 7/07 – испр., 36/08, 
55/08, 34/10, 35/10 и 44/11)

Члан 1.
Члан 3. одлуке мења се и гласи:
„Испоручена топлотна енергија наплаћиваће се по следећим ценама:

Ред. 
бр.

Категорија потрошача За загревање просторија Припрема ПТВ 
(топла вода)Према загреваној 

површини
Према инсталисаној 

снази
По мерилу количине топлотне енергије

За инсталисану снагу Утрошена енергија дин/m3

дин/m2 годишње дин/кw годишње дин/кw годишње дин/m2 годишње дин/кwh
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Стамбени простор 1.184,40 2.834,58 445,86 5,77 155,76

1.1 ПДВ 8% 94,75 226,77 35,67 0,46 12,46
1.2 Продајна цена 1.279,15 3.061,35 481,53 6,23 168,22
2. Остали потрошачи ПДВ 8%

Продајна цена
9.370,62 2.834,58 7,26 274,19

2.1 ПДВ 8% 749,65 226,77 0,59 21,93
2.2 Продајна цена 10.120,27 3.061,35 7,85 296,12

Члан 2.
За извршење ове одлуке задужује се ОЦ Маркетинг и продаја.

Члан 3.
Ова одлука, по добијању сагласности оснивача, објављује се у „Службеном листу града Београда” и ступа на снагу на-

редног дана од дана објављивања, а примењује се од 1. октобра 2012. године.

ЈКП „Београдске електране”
Број I-16580/9, 5. септембра 2012. године

Председник Управног одбора
Зоран Спасић, с. р.
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ПАЛИЛУЛА
Скупштина градске општине Палилула, на 2. седници 

одржаној 14. септембра 2012. године, на основу члана 46. 
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 34/10 и 54/11), донела је 

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

1. Утврђује се престанак мандата одборника у Скупшти-
ни градске општине Палилула и то:

– Данилу Башићу са изборне листе „Драган Ђилас избор 
за бољу Палилулу”, подношењем оставке;

– Душку Јанићијевићу са изборне листе „Драган Ђилас 
избор за бољу Палилулу”, подношењем оставке;

– Ненаду Стојићу са изборне листе „Драган Ђилас избор 
за бољу Палилулу”, подношењем оставке;

– Братиславу Петковићу са изборне листе „Покренимо 
Палилулу – Томислав Николић (Српска напредна странка, 
Нова Србија, Покрет снага Србије – БК, Покрет социјали-
ста, Коалиција удружења избјеглица у Републици Србији)”, 
преузимањем посла, односно функције, која је, у складу са 
законом, неспојива са функцијом одборника.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”. 

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-2/2012-I-6-1, 14. септембра 2012. године

Председник
Аца Јевтић, с. р.

Скупштинa градске општине Палилула, на 2. седници 
одржаној 14. септембра 2012. године, на основу члана 56. 
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 34/10 и 54/11), донела је 

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

1. Потврђује се мандат одборника Скупштине градске 
општине Палилула изабраних на изборима за одборнике 
Скупштине градске општине Палилула одржаним 6. маја 
2012. године и то:

– Немањи Живићу са изборне листе „Драган Ђилас из-
бор за бољу Палилулу”,

– Невенки Ловре са изборне листе „Драган Ђилас избор 
за бољу Палилулу”,

– Оливери Бошковић са изборне листе „Драган Ђилас 
избор за бољу Палилулу” и

– Радивоју Јањићу са изборне листе „Покренимо Пали-
лулу – Томислав Николић (Српска напредна странка, Нова 
Србија, Покрет снага Србије – БК, Покрет социјалиста, Ко-
алиција удружења избјеглица у Републици Србији)”.

2. Мандат одборника Скупштине градске општине Па-
лилула почиње да тече даном потврђивања мандата и траје 
до истека мандата одборника којем је престао мандат.

3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-2/2012-I-6-2, 14. септембра 2012. године

Председник 
Аца Јевтић, с. р.

Скупштина градске општине Палилула, на 2. седници 
одржаној 14. септембра 2012. године, на основу члана 47. и 
63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, 
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 101/2011), члана 32. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/2007) и члана 25. Статута градске општине Палилула 
(„Службени лист града Београда”, бр. 43/2008 и 16/2010), 
донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2012. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине Палилула за 2012. 

годину („Службени лист града Београда”, брoj 59/2011 
и 7/2012) – у даљем тексту: одлука, у члану 1. износ 
„611.522.348” замењује се износом „689.268.306”.

У ставу 1. алинеја 2. износ „450.000” замењује се износом 
„9.388.291”.

У алинеји 3. износ „25.076.348” замењује се износом 
„52.594.818”. 

У алинеји 4. износ „30.000” замењује се износом 
„330.000”.

После алинеје 5. додаје се алинеја 6. која гласи: „Текући 
наменски трансфери од Републике у корист нивоа општи-
на, планирају се у износу од 2.959.399 динара”.

После алинеје 6. додаје се алинеја 7. која гласи: „Капи-
тални трансфери градова у корист нивоа општина, плани-
рају се у износу од 38.029.798 динара”.

Члан 2.
У члану 4., износ „1.970.916.” замењује се износом 

„725.359”, износ „130.000” замењује се износом „105.238”, а 
износ „1.840.916” замењује се износом „620.121”.

Члан 3.
У члану 5. „примања по врстама и издаци по основним 

наменама” мењају се тако да гласе: 

ПРИМАЊА 
Економска
класифи-

кација 

Врста прихода Буџетска
средства

Други
извори

Укупна
средства

321 Део пренетих средства из 
2011. године

52.594.818 456.100 53.050.918

 311 КАПИТАЛ – ЈП „Пословни 
центар општине Палилула”

- 4.700.000 4.700.000

 Свега 3 52.594.818 5.156.100 57.750.918
7 Текући приходи
71 Порези
711 Порез на зараде 265.297.000 - 265.297.000
711 Порези на доходак, добит 

и капиталне добитке (од 
пољопривреде и шумар-
ства) 

- - -

711 Порези на доходак, добит 
и капиталне добитке (на 
земљиште) 

8.500.000 - 8.500.000

711 Самодоприноси - - -
713 Порез на имовину (од 

непокретности)
161.500.000 - 161.500.000

 Свега 71 435.297.000 - 435.297.000

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
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Економска
класифи-

кација 

Врста прихода Буџетска
средства

Други
извори

Укупна
средства

73 Донације и трансфери
732 Донације од међународних 

организација
- - -

733 Други текући трансфери од 
Републике у корист нивоа 
општина

330.000 - 330.000

733 Текући наменски трансфе-
ри од Републике у корист 
нивоа општина

2.959.399 - 2.959.399

733 Текући трансфери градова 
у корист нивоа општина

9.388.291 - 9.388.291

733 Капитални трансфери 
градова у корист нивоа 
општина

38.029.798 - 38.029.798

Свега 73 50.707.488 - 50.707.488
74 Други приходи
741 Приходи од камата на сред-

ства буџета општине 
7.600.000 600.000 8.200.000

742 Приходи од давања у закуп 
објеката општине

- 400.000 400.000

742 Приходи од давања у закуп 
објеката општине (са 
ПДВ-ом)

88.299.000 22.435.000 110.734.000

742 Општинске администра-
тивне таксе

1.600.000 - 1.600.000

742 Приходи од делатности 
општинских органа и 
организација

700.000 1.200.000 1.900.000

743 Приходи од новчаних каз-
ни у корист нивоа општина

210.000 500.000 710.000

743 Приходи од мандатних 
казни у корист нивоа 
општина

60.000 - 60.000

744 Текући добровољни транс-
фери од правних лица

- - -

745 Остали приходи у корист 
нивоа општина

2.300.000 500.000 2.800.000

 Свега 74 100.769.000 25.635.000 126.404.000
77 Меморандумске ставке за 

рефундацију расхода
771 Меморандумске ставке - - -
772 Меморандумске ставке из 

претходне године
- - -

 Свега 77 - - -
 Свега 7 586.773.488 25.635.000 612.408.488
812 Примања од продаје 

покретне имовине
- 123.000 123.000

911 Примања од домаћих 
задуживања

49.900.000 - 49.900.000

921 Примања од продаје до-
маће финансијске имовине

- 1.080.000 1.080.000

 УКУПНИ ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА

689.268.306 31.994.100 721.262.406

ИЗДАЦИ – ОПШТИ ДЕО 

Економска
 класифи-

кација

Опис Средства
из буџета

Из других
извора

Укупно

 4 Текући расходи
 41 Расходи за запослене
 411 Плате, додаци и накнаде 

запослених (зараде)
211.982.167 1.800.000 213.782.167

 412 Социјални доприноси на 
терет послодавца

37.776.111 330.000 38.106.111

 413 Накнаде у натури 5.550.000 75.000 5.625.000
 414 Социјална давања 6.793.793 200.000 6.993.793
 415 Накнаде трошкова за 

запослене
2.240.000 535.000 2.775.000

 416 Награде запосленима и 
остали посебни расходи 

1.130.900 100.000 1.230.900

 Свега 41 265.472.971 3.040.000 268.512.971

Економска
 класифи-

кација

Опис Средства
из буџета

Из других
извора

Укупно

 42 Коришћење услуга и роба    
 421 Стални трошкови 33.758.437 5.564.100 39.322.537
 422 Трошкови путовања 11.388.261 250.000 11.638.261
 423 Услуге по уговору 58.000.838 8.500.000 66.500.838
 424 Специјализоване услуге 13.137.896 3.800.000 16.937.896
 425 Текуће поправке и одржа-

вање
50.168.616 750.000 50.918.616

 426 Материјал 12.052.637 1.410.000 13.462.637
 Свега 42 178.506.685 20.274.100 198.780.785
 43 Амортизација и употреба 

средстава за рад
   

 431 Амортизација некретнина 
и опреме

- 1.880.000 1.880.000

 Свега 43 - 1.880.000 1.880.000
 44 Отплата камата и пратећи 

трошкови задуживања
   

 441 Отплата домаћих камата 3.000.300 - 3.000.300
 444 Пратећи трошкови заду-

живања
159.700 - 159.700

 Свега 44 3.160.000 - 3.160.000
 46 Донације, дотације и 

трансфери
   

 463 Трансфери осталим нивои-
ма власти

32.100.867 - 32.100.867

 465 Остале дотације и транс-
фери

12.704.925 - 12.704.925

 Свега 46 44.805.792 - 44.805.792
 47 Социјално осигурање и 

социјална заштита
   

 472 Накнаде за социјалну заш-
титу из буџета

10.358.862 - 10.358.862

 Свега 47 10.358.862 - 10.358.862
 48 Остали расходи    
 481 Дотације невладиним орга-

низацијама
17.362.422 500.000 17.862.422

 482 Порези, обавезне таксе и 
казне

16.736.580 2.970.000 19.706.580

 483 Новчане казне и пенали по 
решењу судова

17.536.943 - 17.536.943

 484 Накнада за штету насталу 
од елементарних непогода

- - -

 485 Накнада за штету насталу 
од стране државних органа

90.000 - 90.000

 Свега 48 51.725.945 3.470.000 55.195.945
 49 Средства резерве    
 499 Средства резерве (стална 

и текућа)
725.359 - 725.359

 Свега 49 725.359 - 725.359
 Свега 4 554.755.614 28.664.100 583.419.714
 5 Издаци за нефинансијску 

имовину
 51 Основна средства
 511 Зграде и грађевински 

објекти
99.505.891 200.000 99.705.891

 512 Машине и опрема 26.543.058 2.050.000 28.593.058
 513 Остале некретнине и 

опрема
375.000 - 375.000

 515 Нематеријална имовина 4.382.443 - 4.382.443
 Свега 51 130.806.392 2.250.000 133.056.392
 54 Природна имовина    
 541 Земљиште 3.676.300 - 3.676.300
 Свега 54 3.676.300 - 3.676.300
 Свега 5 134.482.692 2.250.000 136.732.692
 6 Издаци за отплату главнице 

и набавку финансијске 
имовине

   

 62 Набавка финансијске 
имовине

   

 621 Набавка домаће финансијс-
ке имовине

30.000 1.080.000 1.110.000

 Свега 62 30.000 1.080.000 1.110.000
 Свега 6 30.000 1.080.000 1.110.000
 УКУПНИ РАСХОДИ 689.268.306 31.994.100 721.262.406
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II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 4.

У члану 6. текст и табела мењају се и гласе: „Средства буџета у износу од 689.268.306 динара и средства од изворних ак-
тивности директних и индиректних корисника средстава буџета у укупном износу од 31.994.100 динара, распоређују се по 
корисницима и то:

Издаци – Посебан део 
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а Опис Из буџета Из других

извора
Укупно

I    СКУПШТИНА, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
 110   Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
  1 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 38.142.000 - 38.142.000
  2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 6.799.000 - 6.799.000
  3 413 Накнаде у натури - - -

3а 414 Социјална давања запосленима 312.000 - 312.000
  4 416 Награде запосленима и остали посебни расходи - - -
  5 421 Стални трошкови 580.600 - 580.600
  6 422 Трошкови путовања 545.000 - 545.000
  7 423 Услуге по уговору 11.852.232 - 11.852.232

8 424 Специјализоване услуге - - -
9 426 Материјал 205.000 - 205.000

10 444 Пратећи трошкови задуживања 10.000 - 10.000
  11 463 Трансфери осталим нивоима власти - - -

12 465 Остале дотације и трансфери - - -
  13 481 Дотације невладиним организацијама    
   – дотације политичким странкама 724.356 - 724.356
   – дотације осталим непрофитним институцијама 7.364.500 - 7.364.500
  14 482 Порези, обавезне таксе и казне 10.000 - 10.000
  15 484 Накнада за штету насталу услед елементарних непогода - - -

16 499 Средства резерве
 – стална резерва 105.238 - 105.238
 – текућа резерва 620.121 - 620.121

Извори финансирања за функцију 110    
01 Приходи из буџета 58.260.269 - 58.260.269
13 Приходи из претходних година 9.007.662 - 9.007.662
07 Донације од осталих нивоа власти - - -
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
15 Неутрошена средства донација из претходних година 2.116 - 2.116

Укупно за функцију 110 67.270.047 - 67.270.047
810 Услуге рекреације и спорта

17 423 Услуге по уговору 50.000 - 50.000
18 424 Специјализоване услуге 1.470.000 - 1.470.000
19 465 Остале дотације и трансфери - - -
20 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 35.715 - 35.715
21 481 Дотације невладиним организацијама 3.788.500 - 3.788.500

Извори финансирања за функцију 810
01 Приходи из буџета 5.344.215 - 5.344.215
13 Приходи из претходних година - - -
07 Донације од осталих нивоа власти - - -
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
15 Неутрошена средства донација из претходних година - - -

Укупно за функцију 810 5.344.215 - 5.344.215
820  Услуге културе

22 421 Стални трошкови 1.900.350 - 1.900.350
23 423 Услуге по уговору 619 - 619
24 424 Специјализоване услуге 216.350 - 216.350
25 426 Материјал - - -
26 463 Трансфери осталим нивоима власти - - -
27 465 Остале дотације и трансфери 12.564.925 - 12.564.925
28 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 102.382 - 102.382
29 481 Дотације невладиним организацијама 1.090.000 - 1.090.000
30 511 Зграде и грађевински објекти 18.653.800 - 18.653.800
31 512 Машине и опрема 6.417.500 - 6.417.500
32 513 Остале некретнине и опрема - - -
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33 621 Набавка домаће финансијске имовине - - -
Извори финансирања за функцију 820

01 Приходи из буџета 30.772.690 - 30.772.690
13 Приходи из претходних година 351.267 - 351.267
07 Донације од осталих нивоа власти - - -
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
10 Примања од домаћих задуживања 9.821.000 - 9.821.000
15 Неутрошена средства донација из претходних година 969 - 969
 Укупно за функцију 820 40.945.926 - 40.945.926

830  Услуге емитовања и издаваштва
 34 421 Стални трошкови - - -
 35 423 Услуге по уговору

– гласило „Палилула” 3.200.000 - 3.200.000
Извори финансирања за функцију 830

01 Приходи из буџета 3.200.000 - 3.200.000
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
 Укупно за функцију 830 3.200.000 - 3.200.000

160  Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту
36 416 Награде запосленима и остали посебни расходи - - -
37 421 Стални трошкови - - -
38 422 Трошкови путовања 26.000 - 26.000
39 423 Услуге по уговору 7.773.538 - 7.773.538
40 426 Материјал 31.527 - 31.527
40а 481 Дотације невладиним организацијама 536.066 - 536.066

Извори финансирања за функцију 160
01 Приходи из буџета 5.198.593 - 5.198.593
13 Приходи из претходних година - - -
07 Донације од осталих нивоа власти 3.168.538 - 3.168.538
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
 Укупно за функцију 160 8.367.131 - 8.367.131

360 Јавни ред и мир некласификован на другом месту
41 423 Услуге по уговору 721.429 - 721.429
42 463 Трансфери осталим нивоима власти - - -

 43 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -
44 512 Машине и опрема - - -

Извори финансирања за функцију 360
01 Приходи из буџета 721.429 - 721.429
13 Приходи из претходних година - - -
07 Донације од осталих нивоа власти - - -
 Укупно за функцију 360 721.429 - 721.429

760 Здравство некласификовано на другом месту
45 426 Материјал - - -
46 463 Трансфери осталим нивоима власти - - -
47 511 Зграде и грађевински објекти 25.607.490 - 25.607.490
47а 512 Машине и опрема 300.000 - 300.000
48 513 Остале некретнине и опрема - - -

Извори финансирања за функцију 760
01 Приходи из буџета 300.000 - 300.000
13 Приходи из претходних година - - -
07 Донације од осталих нивоа власти 25.607.490 - 25.607.490
 Укупно за функцију 760 25.907.490 - 25.907.490

980  Образовање некласификовано на другом месту
 49 421 Стални трошкови 10.000 - 10.000

50 422 Трошкови путовања 10.069.711 - 10.069.711
51 423 Услуге по уговору - - -
52 424 Специјализоване услуге - - -
53 425 Текуће поправке и одржавање 10.135.000 - 10.135.000
54 426 Материјал - - -
55 463 Трансфери осталим нивоима власти 32.100.867 - 32.100.867
56 465 Остале дотације и трансфери 20.000 - 20.000
57 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 660.335 - 660.335
58 481 Дотације невладиним организацијама 910.000 - 910.000
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59 482 Порези, обавезне таксе и казне - - -
60 511 Зграде и грађевински објекти - - -
61 512 Машине и опрема 3.300.436 - 3.300.436
62 513 Остале некретнине и опрема - - -
63 621 Набавка домаће финансијске имовине - - -

Извори финансирања за функцију 980
01 Приходи из буџета 50.077.822 - 50.077.822
13 Приходи из претходних година 4.421.139 - 4.421.139
07 Донације од осталих нивоа власти 2.707.388 - 2.707.388
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
15 Неутрошена средства донација из претходних година - - -
 Укупно за функцију 980 57.206.349 - 57.206.349

070  Социјална помоћ угроженом становништву
64 423 Услуге по уговору 7.920 - 7.920
65 424 Специјализоване услуге 1.000.000 - 1.000.000
66 425 Текуће поправке и одржавање 1.600.000 - 1.600.000
67 463 Трансфери осталим нивоима власти - - -
68 465 Остале дотације и трансфери - - -
69 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 9.560.430 - 9.560.430
70 481 Дотације невладиним организацијама 1.799.000 - 1.799.000
71 511 Зграде и грађевински објекти - - -

Извори финансирања за функцију 070
01 Приходи из буџета 7.229.430 - 7.229.430
13 Приходи из претходних година 6.407.920 - 6.407.920
07 Донације од осталих нивоа власти 330.000 - 330.000
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
 Укупно за функцију 070 13.967.350 - 13.967.350

620  Развој заједнице
72 421 Стални трошкови 400.000 - 400.000
73 423 Услуге по уговору 665.000 - 665.000
74 424 Специјализоване услуге 6.163.318 - 6.163.318
75 425 Текуће поправке и одржавање 5.300.000 - 5.300.000
76 426 Материјал - - -
77 463 Трансфери осталим нивоима власти - - -
78 485 Накнада за штету насталу од стране државних органа - - -
79 511 Зграде и грађевински објекти 39.159.601 - 39.159.601
80 512 Машине и опрема 3.310.700 - 3.310.700
81 513 Остале некретнине и опрема 375.000 - 375.000
82 541 Земљиште 2.966.300 - 2.966.300
83 621 Набавка домаће финансијске имовине 30.000 - 30.000

Извори финансирања за функцију 620
01 Приходи из буџета 16.354.420 - 16.354.420
13 Приходи из претходних година 18.228.499 - 18.228.499
07 Донације од осталих нивоа власти 2.608.000 - 2.608.000
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
10 Примања од домаћих задуживања 21.179.000 - 21.179.000
15 Неутрошена средства донација из претходних година - - -

  Укупно за функцију 620 58.369.919 - 58.369.919
450  Саобраћај

84 425 Текуће поправке и одржавање 12.389.520 - 12.389.520
Извори финансирања за функцију 450

01 Приходи из буџета 4.961.800 - 4.961.800
13 Приходи из претходних година 2.231.000 - 2.231.000
07 Донације од осталих нивоа власти 5.196.720 - 5.196.720

Укупно за функцију 450 12.389.520 - 12.389.520
421  Пољопривреда

85 424 Специјализоване услуге 2.532.308 - 2.532.308
86 425 Текуће поправке и одржавање 3.890.000 - 3.890.000
87 512 Машине и опрема - - -

Извори финансирања за функцију 421
01 Приходи из буџета - - -
13 Приходи из претходних година - - -
07 Донације од осталих нивоа власти 6.422.308 - 6.422.308

Укупно за функцију 421 6.422.308 - 6.422.308
560 Заштита животне средине некласификована на другом месту

88 421 Стални трошкови - - -
89 422 Трошкови путовања - - -
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90 423 Услуге по уговору - - -
91 424 Специјализоване услуге 1.500.920 - 1.500.920
92 425 Текуће поправке и одржавање 5.373.677 - 5.373.677
93 426 Материјал - - -
94 463 Трансфери осталим нивоима власти - - -
95 465 Остале дотације и трансфери - - -
96 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -
97 481 Дотације невладиним организацијама 1.150.000 - 1.150.000
98 482 Порези, обавезне таксе и казне 31.580 - 31.580
99 512 Машине и опрема 2.460.920 - 2.460.920
99а 541 Земљиште 710.000 - 710.000

Извори финансирања за функцију 560
01 Приходи из буџета 4.962.578 - 4.962.578
13 Приходи из претходних година 2.501.840 - 2.501.840
07 Донације од осталих нивоа власти 3.762.679 - 3.762.679

Укупно за функцију 560 11.227.097 - 11.227.097
180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

100 463 Трансфери осталим нивоима власти - - -
Извори финансирања за функцију 180

01 Приходи из буџета - - -
13 Приходи из претходних година - - -
07 Донације од осталих нивоа власти - - -

Укупно за функцију 180 - - -
Извори финансирања за раздео I 

01 Приходи из буџета 187.383.246 - 187.383.246
13 Приходи из претходних година 43.149.327 - 43.149.327
07 Донације од осталих нивоа власти 49.803.123 - 49.803.123
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
10 Примања од домаћих задуживања 31.000.000 - 31.000.000
15 Неутрошена средства донација из претходних година 3.085 - 3.085
 Укупно за раздео I 311.338.781 - 311.338.781

II   УПРАВА ОПШТИНЕ
130  Опште услуге

101 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 161.246.340 - 161.246.340
102 412 Социјални доприноси на терет послодавца 28.722.233 - 28.722.233
103 413 Накнаде у натури 5.550.000 - 5.550.000
104 414 Социјална давања запосленима 6.481.793 - 6.481.793
105 415 Накнаде трошкова за запослене 2.240.000 - 2.240.000
106 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 936.900 - 936.900
107 421 Стални трошкови 21.996.000 - 21.996.000
108 422 Трошкови путовања 747.550 - 747.550
109 423 Услуге по уговору 30.101.600 - 30.101.600
110 424 Специјализоване услуге 255.000 - 255.000
111 425 Текуће поправке и одржавање 6.515.419 - 6.515.419
112 426 Материјал 11.116.868 - 11.116.868
112а 441 Отплата домаћих камата 3.000.300 - 3.000.300
112б 444 Пратећи трошкови задуживања 149.700 - 149.700
113 465 Остале дотације и трансфери - - -
114 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -
115 481 Дотације невладиним организацијама - - -
116 482 Порези, обавезне таксе и казне 495.000 - 495.000
117 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 17.536.943 - 17.536.943
118 484 Накнада за штету насталу услед елементарних непогода - - -
119 485 Накнада за штету насталу од стране државних органа 90.000 - 90.000
120 511 Зграде и грађевински објекти 16.085.000 - 16.085.000
121 512 Машине и опрема 3.223.000 - 3.223.000
122 513 Остале некретнине и опрема - - -
123 515 Нематеријална имовина 4.382.443 - 4.382.443

Извори финансирања за функцију 130
01 Приходи из буџета 296.966.325 - 296.966.325
13 Приходи из претходних година 4.088.536 - 4.088.536
02 Трансфери између корисника на истом нивоу - - -
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07 Донације од осталих нивоа власти 904.365 - 904.365
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
10 Примања од домаћих задуживања 18.900.000 - 18.900.000
15 Неутрошена средства донација из претходних година 12.863 - 12.863

Укупно за функцију 130 320.872.089 - 320.872.089
133  Остале опште услуге

124 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 249.400 - 249.400
125 412 Социјални доприноси на терет послодавца 44.878 - 44.878
126 421 Стални трошкови 31.487 - 31.487
127 423 Услуге по уговору - - -
127а 426 Материјал 15.242 - 15.242

Извори финансирања за функцију 133
01 Приходи из буџета - - -
13 Приходи из претходних година 341.007 - 341.007
06 Донације од међународних организација - - -

Укупно за функцију 133 341.007 - 341.007
150  Опште јавне услуге – истраживање и развој

128 421 Стални трошкови 322.000 - 322.000
129 422 Трошкови путовања - - -
130 423 Услуге по уговору 50.000 - 50.000
131 426 Материјал 389.000 - 389.000
132 465 Остале дотације и трансфери 120.000 - 120.000
132а 481 Дотације невладиним организацијама - - -
133 512 Машине и опрема - - -

Извори финансирања за функцију 150
01 Приходи из буџета 881.000 - 881.000
13 Приходи из претходних година - - -
07 Донације од осталих нивоа власти - - -

Укупно за функцију 150 881.000 - 881.000
2.1  Јавно предузеће „Пословни центар општине Палилула”

410  Општи економски и комерцијални послови и послови о питању рада
134 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 12.344.427 1.800.000 14.144.427
135 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.210.000 330.000 2.540.000
136 413 Накнаде у натури - 75.000 75.000
137 414 Социјална давања запосленима - 200.000 200.000
138 415 Накнаде трошкова за запослене - 535.000 535.000
139 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 194.000 100.000 294.000
140 421 Стални трошкови 1.650.000 4.585.000 6.235.000
141 422 Трошкови путовања - 250.000 250.000
142 423 Услуге по уговору 3.578.500 8.500.000 12.078.500
143 424 Специјализоване услуге - 3.800.000 3.800.000
144 425 Текуће поправке и одржавање 4.700.000 750.000 5.450.000
145 426 Материјал - 1.410.000 1.410.000
146 431 Амортизација некретнина и опреме - 1.880.000 1.880.000
147 441 Отплата домаћих камата - - -
148 463 Трансфери осталим нивоима власти - - -
149 481 Дотације невладиним организацијама - 500.000 500.000
150 482 Порези, обавезне таксе и казне 16.200.000 2.970.000 19.170.000
151 483 Новчане казне и пенали по решењу судова - - -
152 484 Накнада за штету насталу услед елементарних непогода - - -
153 511 Зграде и грађевински објекти - 200.000 200.000
154 512 Машине и опрема 7.525.502 2.050.000 9.575.502
155 513 Остале некретнине и опрема - - -
156 621 Набавка домаће финансијске имовине - 1.080.000 1.080.000

Извори финансирања за функцију 410
01 Приходи из буџета 43.402.429 - 43.402.429
13 Приходи из претходних година 5.000.000 4.700.000 9.700.000
02 Трансфери између корисника на истом нивоу - - -
04 Сопствени приходи буџетског корисника - 26.315.000 26.315.000
07 Донације од осталих нивоа власти - - -
 Укупно за функцију 410 48.402.429 31.015.000 79.417.429

Извори финансирања за главу 2.1
01 Приходи из буџета 43.402.429 - 43.402.429
13 Приходи из претходних година 5.000.000 4.700.000 9.700.000
02 Трансфери између корисника на истом нивоу - - -
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04 Сопствени приходи буџетског корисника - 26.315.000 26.315.000
07 Донације од осталих нивоа власти - - -
 Укупно за главу 2.1 48.402.429 31.015.000 79.417.429

2.2  Месне заједнице
160  Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

157 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - - -
158 412 Социјални доприноси на терет послодавца - - -
159 413 Накнаде у натури - - -
160 414 Социјална давања запосленима - - -
161 415 Накнаде трошкова за запослене - - -
162 416 Награде запосленима и остали посебни расходи - - -
163 421 Стални трошкови 6.868.000 979.100 7.847.100
164 422 Трошкови путовања - - -
165 423 Услуге по уговору - - -
166 424 Специјализоване услуге - - -
167 425 Текуће поправке и одржавање 265.000 - 265.000
168 426 Материјал 295.000 - 295.000
169 431 Амортизација некретнина и опреме - - -
170 463 Трансфери осталим нивоима власти - - -
171 482 Порези, обавезне таксе и казне - - -
172 483 Новчане казне и пенали по решењу судова - - -
173 484 Накнада за штету насталу услед елементарних непогода - - -
174 511 Зграде и грађевински објекти - - -
175 512 Машине и опрема 5.000 - 5.000
176 515 Нематеријална имовина - - -

Извори финансирања за функцију 160
01 Приходи из буџета 7.433.000 - 7.433.000
13 Приходи из претходних година - 456.100 456.100
04 Сопствени приходи буџетског корисника - 523.000 523.000
07 Донације од осталих нивоа власти - - -
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
 Укупно за функцију 160 7.433.000 979.100 8.412.100

Извори финансирања за главу 2.2
01 Приходи из буџета 7.433.000 - 7.433.000
13 Приходи из претходних година - 456.100 456.100
04 Сопствени приходи буџетског корисника - 523.000 523.000
07 Донације од осталих нивоа власти - - -
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
 Укупно за главу 2.2 7.433.000 979.100 8.412.100

Извори финансирања за раздео II
01 Приходи из буџета 348.682.754 - 348.682.754
13 Приходи из претходних година 9.429.543 5.156.100 14.585.643
02 Трансфери између корисника на истом нивоу - - -
04 Сопствени приходи буџетског корисника - 26.838.000 26.838.000
07 Донације од осталих нивоа власти 904.365 - 904.365
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
10 Примања од домаћих задуживања 18.900.000 - 18.900.000
06 Донације од међународних организација - - -
15 Неутрошена средства донација из претходних година 12.863 - 12.863
 Укупно за раздео II 377.929.525 31.994.100 409.923.625

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-2/2012-I-6-3, 14. септембра 2012. године

Председник 
Аца Јевтић, с. р.
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Скупштинa градске општине Палилула, на 2. седници одр-
жаној 14. септембра 2012. године, на основу члана 12. Закона о 
јавним предузећима и обављању делатности од општег инте-
реса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 
и 123/07), члана 18. Одлуке о организовању јавног предузећа 
за управљање и коришћење пословним простором „Послов-
ни центар општине Палилула” која представља оснивачки 
акт („Службени лист града Београда”, бр. 25/06, 32/07 и 42/10) 
и члана 25. Статута градске општине Палилула („Службени 
лист града Београда”, бр. 43/08 и 16/10), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУ-
ЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВ-
НИМ ПРОСТОРОМ „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ 

ПАЛИЛУЛА”

1. Разрешава се Управни одбор Јавног предузећа за уп-
рављање и коришћење пословним простором „Пословни 
центар општине Палилула” и то:

дужности председника
– Слободан Игњатовић;
дужности заменика председника
– Ненад Стојић;
дужности чланова
– Љиљана Новоселац, 
– Владан Првуловић,
– Михаило Пауновић, 
– Ненад Петковић, 
– Тома Вукојевић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”. 
Скупштина градске општине Палилула

Број 060-2/2012-I-6-5, 14. септембра 2012. године
Председник 

Аца Јевтић, с. р.

Скупштинa градске општине Палилула, на 2. седници 
одржано 14. септембра 2012. године, на основу члана 12. 
Закона о јавним предузећима и обављању делатности од 
општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 
107/05, 108/05 и 123/07), члана 18. Одлуке о организовању 
јавног предузећа за управљање и коришћење пословним 
простором „Пословни центар општине Палилула”, која 
представља оснивачки акт („Службени лист града Београ-
да”, бр. 25/06, 32/07 и 42/10) и члана 25. Статута градске 
општине Палилула („Службени лист града Београда”, бр. 
43/08 и 16/10), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВ-
НИМ ПРОСТОРОМ „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ 

ПАЛИЛУЛА”

1. Именује се Управни одбор Јавног предузећа за упра-
вљање и коришћење пословним простором – „Пословни 
центар општине Палилула” на период од четири године, и то:

за председника
– Слободан Игњатовић, на предлог оснивача;
за заменика председника
– Стево Гелевски, на предлог оснивача;
за чланове:
– Михаило Пауновић, на предлог оснивача,
– Марија Ристић, на предлог оснивача,
– Владан Првуловић, на предлог оснивача,

– Ненад Петковић, на предлог запослених,
– Зоран Јовановић, на предлог запослених. 
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”. 
Скупштина градске општине Палилула

Број 060-2/2012-I-6-6, 14. септембра 2012. године
Председник 

Аца Јевтић, с. р.

Скупштинa градске општине Палилула, на 2. седници одр-
жаној 14. септембра 2012. године, на основу члана 15. Закона о 
јавним предузећима и обављању делатности од општег инте-
реса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 
и 123/07), члана 20. Одлуке о организовању јавног предузећа 
за управљање и коришћење пословним простором „Послов-
ни центар општине Палилула”, која представља оснивачки 
акт („Службени лист града Београда”, бр. 25/06, 32/07 и 42/10) 
и члана 25. Статута градске општине Палилула („Службени 
лист града Београда”, бр. 43/08 и 16/10), донела је 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВ-
НИМ ПРОСТОРОМ „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ 

ПАЛИЛУЛА”

1. Разрешава се Надзорни одбор Јавног предузећа за уп-
рављање и коришћење пословним простором – „Пословни 
центар општине Палилула” и то:

дужности председника
– Драгутин Лукић
дужности чланова
– Бранислав Николић,
– Гордана Ристић,
– Момир Милић,
– Ружица Мирковић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”. 
Скупштина градске општине Палилула

Број 060-2/2012-I-6-7, 14. септембра 2012. године
Председник 

Аца Јевтић, с. р.

Скупштинa градске општине Палилула, на 2. седници одр-
жаној 14. септембра 2012. године, на основу члана 15. Закона о 
јавним предузећима и обављању делатности од општег инте-
реса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 
и 123/07), члана 20. Одлуке о организовању јавног предузећа 
за управљање и коришћење пословним простором „Послов-
ни центар општине Палилула”, која представља оснивачки 
акт („Службени лист града Београда”, бр. 25/06, 32/07 и 42/10) 
и члана 25. Статута градске општине Палилула („Службени 
лист града Београда”, бр. 43/08 и 16/10), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВ-
НИМ ПРОСТОРОМ „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ 

ПАЛИЛУЛА”

1. Именујe се Надзорни одбор Јавног предузећа за упра-
вљање и коришћење пословним простором „Пословни цен-
тар општине Палилула” на период од четири године, и то:
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за председника
– Милена Маровић, на предлог оснивача;
за чланове
– Бранислав Николић, на предлог оснивача,
– Немања Милошевић, на предлог оснивача,
– Драгутин Лукић, на предлог оснивача,
– Ружица Мирковић, на предлог запослених. 
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-2/2012-I-6-8, 14. септембра 2012. године

Председник 
Аца Јевтић, с. р.

Скупштина градске општине Палилула, на 2. седни-
ци одржаној 14. септембра 2012. године, на основу члана 
41. Закона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09), 
члана 8. Одлуке о оснивању Установе културе „Палилула” 
(„Службени лист града Београда”, бр. 17/07, 46/07 и 43/09) 
и члана 25. Статута градске општине Палилула („Службени 
лист града Београда”, бр. 43/08 и 16/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛ-

ТУРЕ „ПАЛИЛУЛА”

1. Разрешава се Управни одбор Установе културе „Пали-
лула”, и то:

дужности председника
– Немања Стефановић;
дужности чланова:
– Душан Јовановић,
– Зоран Јанковић,
– Мурат Фијуљанин,
– Бошко Радовановић, 
– Драгица Љубојевић,
– Ивана Матић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-2/2012-I-6-9, 14. септембра 2012. године

Председник 
Аца Јевтић, с. р.

Скупштина градске општине Палилула, на 2. седници 
одржаној 14. септембра 2012. године, на основу чл. 41. и 
42. Закона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09), 
члана 8. Одлуке о оснивању Установе културе „Палилула” 
(„Службени лист града Београда”, бр. 17/07, 46/07 и 43/09) 
и члана 25. Статута градске општине Палилула („Службени 
лист града Београда”, бр. 43/08 и 16/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ 

КУЛТУРЕ „ПАЛИЛУЛА”

1. Именује се Управни одбор Установе културе „Палилу-
ла” на период од четири године и то:

за председника
– Немања Стефановић, на предлог оснивача;
за чланове:
– Божидар Петровић, на предлог оснивача,
– Бејан Шаћири, на предлог оснивача,
– Јован Личина, на предлог оснивача,
– Игор Илић, на предлог оснивача,
– Ивана Матић, на предлог запослених,
– Драгица Љубојевић, на предлог запослених. 
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-2/2012-I-6-10, 14. септембра 2012. године

Председник 
Аца Јевтић, с. р.

Скупштина градске општине Палилула, на 2. седни-
ци одржаној 14. септембра 2012. године, на основу члана 
45. Закона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09), 
члана 10. Одлуке о оснивању Установе културе „Палилула” 
(„Службени лист града Београда”, бр. 17/07, 46/07 и 43/09) 
и члана 25. Статута градске општине Палилула („Службени 
лист града Београда”, бр. 43/08 и 16/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ 

КУЛТУРЕ „ПАЛИЛУЛА”

1. Разрешава се Надзорни одбор Установе културе „Па-
лилула”, и то:

дужности председника
– Даница Ристић;
дужности чланова
– Сенад Мурановић,
– Слободан Перић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-2/2012-I-6-11, 14. септембра 2012. године

Председник 
Аца Јевтић, с. р.

Скупштина градске општине Палилула, на 2. седници 
одржаној 14. септембра 2012.године, на основу члана 45. и 
46. Закона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09), 
члана 10. Одлуке о оснивању Установе културе „Палилула” 
(„Службени лист града Београда”, бр. 17/07, 46/07 и 43/09) 
и члана 25. Статута градске општине Палилула („Службени 
лист града Београда”, бр. 43/08 и 16/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ 

КУЛТУРЕ „ПАЛИЛУЛА”

1. Именује се Надзорни одбор Установе културе „Пали-
лула” на период од четири године и то:

за председника
– Александар Срећковић, на предлог оснивача;
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за чланове
– Горан Делибашић, на предлог оснивача,
– Предраг Николић, на предлог запослених.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-2/2012-I-6-12, 14. септембра 2012. године

Председник 
Аца Јевтић, с. р.

Скупштина градске општине Палилула, на 2. седници одр-
жаној 14. септембра 2012. године, на основу члана 14. Закона 
о jaвним предузећима и обављању делатности од општег ин-
тереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00 25/02, 107/05, 108/05 
и 123/07), члана 19. Одлуке о организовању Јавног предузећа 
за управљање и коришћење пословним простором „Послов-
ни центар општине Палилула”, која представља оснивачки 
акт („Службени лист града Београда”, бр. 25/06, 32/07 и 42/10) 
и члана 25. Статута градске општине Палилула („Службени 
лист града Београда”, бр. 43/08 и 16/10), донела је 

РЕШЕЊЕ 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УП-
РАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТО-

РОМ „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА”

1. Констатује се да је Горану Шормазу, дипломираном 
економисти, престала дужност вршиоца дужности дирек-
тора Јавног предузећа за управљање и коришћење послов-
ним простором „Пословни центар општине Палилула”, због 
истека мандата, са 10. јуном 2012. године.

2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-2/2012-I-6-13, 14. септембра 2012. године

Председник 
Аца Јевтић, с. р.

Скупштина градске општине Палилула, на 2. седници одр-
жаној 14. септембра 2012. године, на основу члана 14. Закона 
о jaвним предузећима и обављању делатности од општег ин-
тереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00 25/02, 107/05, 108/05 
и 123/07), члана 19. Одлуке о организовању Јавног предузећа 
за управљање и коришћење пословним простором „Послов-
ни центар општине Палилула”, која представља оснивачки 
акт („Службени лист града Београда”, бр. 25/06, 32/07 и 42/10) 
и члана 25. Статута градске општине Палилула („Службени 
лист града Београда”, бр. 43/08 и 16/10), донела је 

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
УПРАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОС-
ТОРОМ „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА”

1. Именује се Горан Шормаз, магистар економских наука, 
за директора Јавног предузећа за управљање и коришћење 
пословним простором „Пословни центар општине Палилу-
ла”, на период од четири године, почев од 1. октобра 2012. 
године.

2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”. 
Скупштина градске општине Палилула

Број 060-2/2012-I-6-14, 14. септембра 2012. године
Председник 

Аца Јевтић, с. р.

Скупштина градске општине Палилула на 2. седници 
одржаној 14. септембра 2012. године, на основу члана 14. 
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 34/10 и 54/11) и члана 25. Статута градске општи-
не Палилула („Службени лист града Београда”, бр. 43/08 и 
16/10), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА У СТАЛНОМ САСТАВУ

1. Именује се Изборна комисија градске општине Пали-
лула у сталном саставу и то:

за председника:
– Драгана Јовановић, дипломирани правник, именована 

на предлог Демократске странке;
за заменика председника
– Александар Јоцић, дипломирани правник, именован 

на предлог Социјалистичке партије Србије;
за чланове
– Дејан Крањчевић, именован на предлог Демократске 

странке,
– Игор Стерђевић, именован на предлог Демократске 

странке,
– Ивана Илинка Тица, именована на предлог Демократ-

ске странке,
– Марија Томић, именована на предлог Либерално демо-

кратске партије,
– Милан Поповић, именован на предлог Српске напред-

не странке,
– Снежана Вучковић, именована на предлог Српске на-

предне странке,
– Диана Ћакић, именована на предлог Демократске 

странке Србије,
– Зоран Стаменић, именован на предлог Социјалистич-

ке партије Србије;
за заменике чланова
– Милка Ђукановић, именована на предлог Демократске 

странке,
– Ненад Ђурђевић, именован на предлог Демократске 

странке,
– Бранислав Николић, именован на предлог Демократ-

ске странке,
– Ивана Панић, именована на предлог Либерално демо-

кратске партије,
– Бојана Видаковић, именована на предлог Српске на-

предне странке,
– Снежана Тадић, именована на предлог Српске напред-

не странке,
– Борисав Јовановић, именован на предлог Демократске 

странке Србије,
– Вељко Ђоковић, именован на предлог Социјалистичке 

партије Србије.
2. У Изборну комисију градске општине Палилула име-

нују се:
за секретара
– Миља Јанићијевић, дипломирани правник, именована 

на предлог Демократске странке;
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за заменика секретара: 
– Александра Трешњев, дипломирани правник, имено-

вана на предлог Либерално демократске партије. 
3. Седиште Изборне комисије градске општине Палилу-

ла је у Београду, Таковска бр. 12. 
4. Даном доношења овог решења престаје да важи Ре-

шење о именовању Изборне комисије градске општине Па-
лилула у сталном саставу („Службени лист града Београда”, 
број 59/11) и Решење о измени решења о именовању Избор-
не комисије градске општине Палилула у сталном саставу 
(„Службени лист града Београда”, број 7/12).

5. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Палилула

Број 060-2/2012-I-6-15, 14. септембра 2012. године
Председник 

Аца Јевтић, с. р.

Скупштина градске општине Палилула, на 2. седници 
одржаној 14. септембра 2012. године, на основу члана 35. 
и 37. Статута градске општине Палилула („Службени лист 
града Београда”, бр. 43/08 и 16/10) и члана 48. и 50. Посло-
вника Скупштине градске општине Палилула („Службени 
лист града Београда”, број 48/08), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ 

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

1. Образује се Комисија за прописе Скупштине градске 
општине Палилула и у састав комисије бирају:

– Даница Ристић,
– Мурат Фијуљанин,
– Уна Мијовић, 
– Бранко Пауновић, 
– Нада Јелић,
– Ведрана Миљковић и
– Зоран Пријовић.
2. Радно тело образује се за мандатни период за који је 

изабрана Скупштина градске општине Палилула. 
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-2/2012-I-6-17, 14. септембра 2012. године

Председник 
Аца Јевтић, с. р.

Скупштина градске општине Палилула, на 2. седници, 
одржаној 14. септембра 2012. године, на основу члана 35. 
и 37. Статута градске општине Палилула („Службени лист 
града Београда”, бр. 43/08 и 16/10) и члана 48. и 50. Посло-
вника Скупштине градске општине Палилула („Службени 
лист града Београда”, број 48/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И 
ПРЕДЛОГЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИ-

ЛУЛА

1. Образује се Комисија за представке и предлоге 
Скупштине градске општине Палилула и у састав комисије 
бирају:

– Александар Бакрач,
– Биљана Ђинђић, 
– Раде Билић,

– Миодраг Петковић,
– Ивана Стевановић, 
– Владимир Гајић,
– Давид Војиновић.
2. Радно тело образује се за мандатни период за који је 

изабрана Скупштина градске општине Палилула. 
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-2/2012-I-6-18, 14. септембра 2012. године

Председник 
Аца Јевтић, с. р.

Скупштина градске општине Палилула, на 2. седници 
одржаној 14. септембра 2012.године, на основу члана 35. и 
37. Статута градске општине Палилула („Службени лист 
града Београда”, бр. 43/08 и 16/10) и чл. 48. и 50. Пословни-
ка Скупштине градске општине Палилула („Службени лист 
града Београда”, број 48/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ПРИВРЕДНА ПИТАЊА, 
БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

1. Образује се Савет за привредна питања, буџет и фи-
нансије Скупштине градске општине Палилула и у састав 
савета бирају:

– Радоица Ћурчић,
– Вера Илијев,
– Жарко Баjиновић,
– Јован Ромчевић,
– Небојша Новаковић,
– Ратко Минић и
– Марко Стипић.
2. Радно тело образује се за мандатни период за који је 

изабрана Скупштина градске општине Палилула. 
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-2/2012-I-6-19, 14. септембра 2012. године

Председник 
Аца Јевтић, с. р.

Скупштина градске општине Палилула, на 2. седници, 
одржаној 14. септембра 2012. године, на основу члана 35. 
и 37. Статута градске општине Палилула („Службени лист 
града Београда”, бр. 43/08 и 16/10) и члана 48. и 50. Посло-
вника Скупштине градске општине Палилула („Службени 
лист града Београда”, број 48/08), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТ-
НОСТИ, УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕ-
ДИНЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

1. Образује се Савет за комуналне делатности, урбани-
зам и заштиту животне средине Скупштине градске општи-
не Палилула и у састав савета бирају:

– Силвија Мирковић, 
– Радивоје Јањић,
– Нејо Ђорђић,
– Јелена Крајачић,
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– Александар Петковић,
– Милета Миљковић и
– Аца Јевтић.
2. Радно тело образује се за мандатни период за који је 

изабрана Скупштина градске општине Палилула. 
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-2/2012-I-6-20, 14. септембра 2012. године

Председник 
Аца Јевтић, с. р.

Скупштина градске општине Палилула на 2. седници, 
одржаној 14. септембра 2012. године, на основу члана 35. 
и 37. Статута градске општине Палилула („Службени лист 
града Београда”, бр. 43/08 и 16/10) и члана 48. и 50. Посло-
вника Скупштине градске општине Палилула („Службени 
лист града Београда”, број 48/08), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ПИТАЊА ЛОКАЛНЕ СА-
МОУПРАВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПА-

ЛИЛУЛА

1. Образује се Савет за питања локалне самоуправе 
Скупштине градске општине Палилула и у састав савета 
бирају:

– Бојана Тешић, 
– Бланша Јовановић,
– Мустафа Козарчанин,
– Душан Марковић,
– Аца Тошић, 
– Данило Тркља и
– Зоран Стојановић.
2. Радно тело образује се за мандатни период за који је 

изабрана Скупштина градске општине Палилула. 
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-2/2012-I-6-21, 14. септембра 2012. године

Председник 
Аца Јевтић, с. р.

Скупштина градске општине Палилула, на 2. седници 
одржаној 14. септембра 2012.године, на основу члана 35. и 
37. Статута градске општине Палилула („Службени лист 
града Београда”, бр. 43/08 и 16/10) и члана 48. и 50. Посло-
вника Скупштине градске општине Палилула („Службени 
лист града Београда”, број 48/08), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТ-
НОСТИ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

1. Образује се Савет за друштвене делатности Скупшти-
не градске општине Палилула и у састав Савета бирају:

– Љиљана Михајловић, 
– Марко Додић, 
– Никола Јаковљевић,
– Габријела Ђокић,
– Биљана Бујошевић, 
– Лазар Шикл и
– Данијела Егреџија.

2. Радно тело образује се за мандатни период за који је 
изабрана Скупштина градске општине Палилула. 

3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-2/2012-I-6-22, 14. септембра 2012. године

Председник 
Аца Јевтић, с. р.

Скупштина градске општине Палилула, на 2. седници 
одржаној 14. септембра 2012.године, на основу члана 35. и 
37. Статута градске општине Палилула („Службени лист 
града Београда”, бр. 43/08 и 16/10) и члана 48. и 50. Посло-
вника Скупштине градске општине Палилула („Службени 
лист града Београда”, број 48/08), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ 

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

1. Образује се Савет за информисање Скупштине град-
ске општине Палилула и у састав савета бирају:

– Небојша Ивић,
– Миломир Новосел,
– Наташа Белча,
– Никола Јоветић,
– Исидора Ђорђевић,
– Аца Тошић и
– Милутин Бркић.
2. Радно тело образује се за мандатни период за који је 

изабрана Скупштина градске општине Палилула. 
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-2/2012-I-6-23, 14. септембра 2012. године

Председник 
Аца Јевтић, с. р.

МЛАДЕНОВАЦ

На основу члана 2. Одлуке о измени Одлуке о устано-
вљењу општинске стипендије за студенте („Службени лист 
града Београда”, број 53/11), Служба за скупштинске посло-
ве Управе градске општине Младеновац сачинила је пре-
чишћен текст Одлуке о установљењу општинске стипендије 
за студенте.

Пречишћен текст Одлуке о установљењу општинске 
стипендије за студенте обухвата Одлуку о установљењу 
општинске стипендије за студенте, објављену у „Службе-
ном листу града Београда”, број 16/04, као и њене измене, 
допуне и исправку објављене у „Службеном листу града Бе-
ограда”, бр. 35/04, 6/05 – исправка, 45/07, 42/08, 45/09, 5/10, 
34/10, 43/10 и 53/11, без прелазних и завршних одредаба. 

ОДЛУКА
О УСТАНОВЉЕЊУ ОПШТИНСКЕ СТИПЕНДИЈЕ ЗА 

СТУДЕНТЕ
(пречишћен текст)

Члан 1.
Овом одлуком установљава се општинска стипендија и 

уређују се услови, органи и поступак остваривања права на 
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стипендију студената на академским студијама, у циљу на-
грађивања и подстицања успеха у току високог образовања.

Члан 2.
Право на стипендију могу остварити студенти академ-

ских студија на високошколским установама чији је осни-
вач Република Србија и то:

1. студенти од II до V (VI) године основних (интегриса-
них) академских студија и

2. студенти другог степена студија (мастер академских 
студија и специјалистичких академских студија) који нису 
у радном односу.

Услови за доделу стипендије:
1. просечна оцена свих положених испита током студи-

рања најмање 8,50; 
2. да немају прекид и нису обновили ниједну годину то-

ком студирања;
3. да се финансирају из буџета Републике Србије;
4. да су у школској години за коју се додељује стипендија 

први пут уписали најмање другу годину основних академ-
ских студија, односно зимски семестар одговарајуће годи-
не дипломских – мастер или специјалистичких академских 
студија и

5. да имају пребивалиште на територији градске општи-
не Младеновац најмање три године пре датума расписи-
вања конкурса.

Стипендија се може доделити, у складу са условима про-
писаним овом одлуком, и студенту који је током студирања 
променио високошколску установу.

Студенти који су уписали апсолвентску годину студија 
немају право на доделу стипендије.

У једној школској години право на стипендију, под ус-
ловима прописаним овом одлуком, могу остварити највише 
66 студената. 

Стипендија се додељује за једну школску годину, а ис-
плаћује у десет месечних рата, почев од октобра, закључно 
са јулом месецом, односно у пет рата за завршну годину 
студија са непарним бројем семестара. 

Уколико у току стипендирања, студент промени преби-
валиште, односно пријави пребивалиште ван територије 
градске општине Младеновац, изгуби право на финанси-
рање студирања из буџета или напусти редовне студије, 
губи право на стипендију.

Средства исплаћена по основу стипендије су бесповратна.

Члан 3.
Стипендије се додељују на основу конкурса.
Конкурс за доделу стипендија расписује председник 

градске општине Младеновац (у даљем тексту: председ-
ник општине), најкасније до краја октобра месеца за пред-
стојећу школску годину.

Конкурс за доделу стипендија се објављује у локалним 
средствима јавног информисања и на огласној табли Управе 
градске општине Младеновац.

Текст конкурса за доделу стипендија обавезно садржи:
– услове за доделу стипендије;
– документацију којом се доказује испуњеност услова за 

доделу стипендије;
– основне и допунске критеријуме за доделу стипендије;
– начин подношења пријаве на конкурс;
– рок за подношење пријава;
– рок за утврђивање ранг листе;
– број стипендиста и 
– месечни износ стипендије.

Члан 4.
Поступак за доделу стипендија спроводи Комисија за 

спровођење конкурса за доделу општинских стипендија, 
коју, за сваку школску годину, образује председник општине.

Комисија има пет чланова.
Комисија ради у седницама којима присуствује већина 

чланова, а одлуке доноси већином гласова од укупног броја 
чланова.

На седницама комисије води се записник.
Стручне и административно-техничке послове за ко-

мисију обавља Одељење за општу управу Управе градске 
општине Младеновац.

Члан 5.
Редослед студената за доделу студентске стипендије 

утврђује се применом оснвних критеријума:
1) успех остварен у претходном школовању;
2) ефикасност студирања.

Члан 6.
Успех остварен у претходном школовању исказује се 

бројем бодова у висини просечне оцене положених испита 
током студирања (од 8,50 до 10 бодова).

Ефикасност студирања исказује се бројем бодова према 
години студија у коју је студент уписан:

– за II годину – 3,50 бодова,
– за III годину – 4,00 бодова,
– за IV годину – 4,50 бодова,
– за V годину – 5,00 бодова,
– за VI годину – 5,50 бодова.

Члан 7.
Студенти се рангирају према укупном броју бодова 

оствареним по свим основама које се вреднују за доделу 
студентске стипендије.

Рангирање се врши на основу достављене документа-
ције.

Члан 8.
Након разматрања свих поднетих пријава комисија, у 

року од 15 дана од дана истека рока за подношење прија-
ва, утврђује ранг листу студената који испуњавају све усло-
ве конкурса, чији се редослед утврђује применом основних 
критеријума.

Уколико се редослед студената на ранг листи не може 
утврдити из разлога што два или више студената имају 
исти број бодова, предност има студент који је уписао вишу 
годину студија (први допунски критеријум), а ако се ни на 
тај начин не може утврдити редослед, предност има студент 
који има већу просечну оцену из претходне године студија 
(други допунски критеријум).

Ранг листа се објављује у локалним средствима јавног 
информисања и на огласној табли Управе градске општине 
Младеновац.

На утврђену ранг листу учесници конкурса могу под-
нети приговор председнику општине у року од 10 дана од 
дана објављивања исте.

Одлуку по приговору доноси председник општине у 
року од осам дана од дана истека рока за подношење приго-
вора. Одлука донета по приговору је коначна.

У складу са донетим одлукама по приговорима, председ-
ник општине потврђује ранг листу утврђену од стране Ко-
мисије или доноси нову ранг-листу, у случају да усвоји неки 
од поднетих приговора.

Ранг-листа је коначна:
– наредног дана од дана истека рока за подношење при-

говора – ако право на приговор није искоришћено у пропи-
саном року;

– даном потврђивања исте од стране председника 
општине – ако су сви поднети приговори одбачени, од-
носно одбијени;
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– даном доношења нове ранг-листе од стране председ-
ника општине – ако је неки од поднетих приговора усвојен. 

На основу коначне ранг листе, председник општине до-
носи решење о додељивању стипендија.

Члан 9.
На основу решења о додељивању стипендија, са сваким 

стипендистом појединачно закључује се уговор о стипенди-
рању, који у име општине Младеновац потписује председ-
ник општине.

Уговором се ближе регулишу међусобна права и обаве-
зе општине Младеновац, као даваоца и стипендисте, као 
корисника стипендије, у складу са одредбама ове одлуке и 
условима конкурса.

Губитак права на стипендију због промене пребива-
лишта, на предлог комисије решењем утврђује председник 
општине, на основу чега се даје отказ уговора о стипенди-
рању.

Члан 10.
Од укупног броја студентских стипендија опредељује 

се до 15% за студенте из осетљиве друштвене групе – мате-
ријално угрожених породица.

Члан 11.
Студенти из осетљиве друштвене групе подносе пријаву 

на посебан конкурс у оквиру наменски опредељеног броја 
стипендија, под условима и критеријумима предвиђеним 
овом одлуком.

Уз пријаву из става 1. овог члана, студенти подносе 
и документацију којом доказују припадност осетљивој 
друштвеној групи.

Члан 12.
За студенте из осетљиве друштвене групе утврђује се 

посебна ранг-листа.
Уколико се наменски број стипендија за осетљиву 

друштвену групу не додели у опредељеном износу до 15% 
од укупног броја студентских стипендија, остатак се до-
дељује студентима према коначној редовној ранг-листи.

Члан 13.
Студент има право да поднесе пријаву само на један 

конкурс.

Члан 14.
Средства за исплату стипендија за сваку школску годи-

ну посебно обезбеђују се у буџету градске општине Младе-
новац.

Члан 15.
До истека рокова из члана 123. став 1. и 3. Закона о висо-

ком образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07, 
97/08 и 44/10), право на доделу стипендије, у складу са овом 
одлуком, под једнаким условима имају и студенти на основ-
ним и магистарским студијама који су уписали студије пре-
ма раније важећим прописима. 

Управа градске општине Младеновац
Служба за скупштинске послове

Број I-00-06-1-5/47/2012, 17. септембра 2012. године

Начелник 
Снежана Симић, с. р.
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Страна
Решење о измени Решења о утврђивању цене ус-

луге превоза у јавном линијском превозу путника 
на територији града Београда  – – – – – – – – – – – –  1

Решење о давању сагласности на Одлуку о изме-
нама и допунама ценовника услуга Јавног комунал-
ног предузећа „Београдске електране”, са Одлуком   3

Акти градских општина

ПАЛИЛУЛА
Одлука о престанку мандата одборника 

Скупштине градске општине Палилула  – – – – – –  4
Одлука о потврђивању мандата одборника 

Скупштине градске општине Палилула  – – – – – –  4
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету 

градске општине Палилула за 2012. годину  – – – –  4
Решење о разрешењу Управног одбора Јавног 

предузећа за управљање и коришћење пословним 
простором „Пословни центар општине Палилула”–  12

Решење о именовању Управног одбора Јавног 
предузећа за управљање и коришћење пословним 
простором „Пословни центар општине Палилула”–  12

Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног 
предузећа за управљање и коришћење пословним 
простором „Пословни центар општине Палилула”–  12

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног 
предузећа за управљање и коришћење пословним 
простором „Пословни центар општине Палилула”–  12

Решење о разрешењу Управног одбора Установе 
културе „Палилула”  – – – – – – – – – – – – – – – – –  13

Решење о именовању Управног одбора Установе 
културе „Палилула”  – – – – – – – – – – – – – – – – –  13

Страна
Решење о разрешењу Надзорног одбора Устано-

ве културе „Палилула” – – – – – – – – – – – – – – – –  13
Решење о именовању Надзорног одбора Устано-

ве културе „Палилула” – – – – – – – – – – – – – – – –  13
Решење о утврђивању престанка дужности вр-

шиоца дужности директора Јавног предузећа за уп-
рављање и коришћење пословним простором „По-
словни центар општине Палилула” – – – – – – – – –  14

Решење о именовању директора Јавног преду-
зећа за управљање и коришћење пословним прос-
тором „Пословни центар општине Палилула” – – –  14

Решење о именовању Изборне комисије градске 
општине Палилула у сталном саставу  – – – – – – –  14

Решење о образовању Комисије за прописе 
Скупштине градске општине Палилула  – – – – – –  15

Решење о образовању Комисије за представке и 
предлоге Скупштине градске општине Палилула  –  15

Решење о образовању Савета за привредна 
питања, буџет и финансије Скупштине градске 
општине Палилула  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  15

Решење о образовању Савета за комуналне де-
латности, урбанизам и заштиту животне средине 
Скупштине градске општине Палилула  – – – – – –  15

Решење о образовању Савета за питања локалне 
самоуправе Скупштине градске општине Палилула–  16

Решење о образовању Савета за друштвене де-
латности Скупштине градске општине Палилула  –  16

Решење о образовању Савета за информисање 
Скупштине градске општине Палилула  – – – – – –  16

МЛАДЕНОВАЦ 
Одлука о установљењу општинске стипендије за 

студенте (пречишћен текст) – – – – – – – – – – – – –  16

САДРЖАЈ
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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

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