
Заменик градоначелникa града Београда, 12. октобра 
2012. године, 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 линијском 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 де-
латностима („Службени гласник РС”, број 88/11) и члана 51. 
став 2. и члана 52. тачка 6. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08 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 5/12 и 49/12), тако што се:

1. 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 (20%)

Цена 
издавања 
картице 

у дин.

Рок важења 
картице

а) Персонализована пластична 
смарт картица

208,33 41,67 250,00 три године

б) Неперсонализована пластич-
на смарт картица

208,33 41,67 250,00 три године

в) Папирна смарт картица 33,33 6,67 40,00 три месеца
Напомена:
За ученике који похађају основ-
не школе (који нису старији од 
17 година) и специјалне
основне школе (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.

208,33 41,67 250,00 Најдуже 
до осам 
година

2. У глави III. Одељак 12. Цене издавања бесконтактних 
смарт картица и начин плаћања услуге превоза у новом 
систему наплате, пододељак: Б) „Начин плаћања услуге пре-
воза у ИТС 1 и ИТС 2 врши се”, мења се и гласи:

Б) Начин плаћања услуге превоза у ИТС1 и ИТС2 врши се:
Бесконтактним смарт картицама:
а) Персонализованом пластичном смарт 
картицом

Куповином електронске карте у пре-
тплати, која се уписује у меморију кар-
тице, у висини цене утврђене овим 
решењем за месечну, полумесечну и го-
дишњу електронску карту у претплати 
за одређену категорију корисника, та-
рифни систем и зону коришћења. 

б) Неперсонализованом пластичном 
смарт картицом и папирном смарт кар-
тицом

Валидацијом картице у возилу при чему 
се умањује новчани износ уписан у ме-
морији картице за цену електронске кар-
те ван режима претплате за појединачну 
вожњу утврђену овим решењем, у зави-
сности од тарифног система наплате и 
зоне коришћења. 

Напомена:
Бесконтактна смарт картица допуњује се новчаним износом одабраним од стране 
корисника, који се електронски уписује у меморију картице и то:
– неперсонализована пластична смарт картица до неограниченог новчаног износа, 
односно
– неперсонализована папирна смарт картица до максималног новчаног износа од 
720,00 динара.
Нови утврђени максимални износ допуне за неперсонализоване папирне смарт 
картице примењује се и на све неперсонализоване папирне смарт картице које су 
продате пре ступања на снагу овог решења, а којима рок важења није истекао.
Допуна се врши на продајним местима одређеним за ову сврху.

2. Куповином папирне карте у возилу
Купује се у возилу код возача по цени:
утврђеној у глави III, одељак 1. подо-
дељак 1.1. (за ИТС 1) и одељак 2, подо-
дељак 2.1. (за ИТС 2), 8,9 и 10.

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

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

Број 38-4384/12-Г-01, 12. октобра 2012. године
Заменик градоначелника

Татјана Пашић, с. р.

Градоначелник града Београда, 16. октобра 2012. го-
дине, на основу члана 27. Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса („Службени гла-
сник 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 ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 
„ГРАДСКО СТАМБЕНО” НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОД-
ЛУКЕ О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМ-

БЕНИХ ЗГРАДА
1. Даје се сагласност Јавном предузећу „Градско стам-

бено” на Одлуку о измени Одлуке о висини накнаде за 
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одржавање стамбених зграда, која је објављена у „Службе-
ном листу града Београда”, број 18/11.

2. Ово решење и Одлуку из става 1. решења објавити у 
„Службеном листу града Београда”.

Градоначелник града Београда
Број 38-4423/12-Г, 16. октобра 2012. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

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), и члана 32. 
став 1. тачка 4. Статута Јавног предузећа „Градско стамбе-
но” („Службени лист града Београда”, број 15 од 4. јула 2005. 
године и број 35 од 17. септембра 2008. год.), Управни одбор 
Јавног предузећа „Градско стамбено”, на седници одржаној 
28. септембра 2012. годинe, донео је следећу

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА ОДР-
ЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА ЈП „ГРАДСКО СТАМ-

БЕНО”
I. У Одлуци Управног одбора ЈП „Градско стамбено” о виси-

ни накнаде за одржавање стамбених зграда ЈП „Градско стамбе-
но” број 840/2 од 4. априла 2011. године, тачка 1. мења се и гласи:

„Висина накнад е за одржавање стамбених зграда износи:
Без ПДВ-а Укупно 

са ПДВ-ом
1. Одржавање згра-
де са лифтом 

 7,3424 
динара/m² стана

8,8109 
динара/m² стана

2. Одржавање згра-
де без лифта

 4,7652 
динара /m² стана 

5,7182 
динара/m² стана.” 

II. Одлуку о измени одлуке о висини накнаде за одржа-
вање стамбених зграда ЈП „Градско стамбено” доставити 
оснивачу на сагласност.

III. Одлуку о измени одлуке о висини накнаде за одр-
жавање стамбених зграда ЈП „Градско стамбено” објавити 
у „Службеном листу града Београда”, a примењује се од 1. 
октобра 2012. године.

Управни одбор ЈП „Градско стамбено”
Број 2730/1, 28. септембра 2012. године

Председник 
Дејан Булајић, с. р.

Градоначелник града Београда, 16. октобра 2012. го-
дине, на основу члана 27. Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса („Службени гла-
сник 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 ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 
„ГРАДСКО СТАМБЕНО” НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОД-
ЛУКЕ О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИ-

ГИЈЕНЕ (РЕДОВНО ЧИШЋЕЊЕ И ПРАЊЕ)
1. Даје се сагласност Јавном предузећу „Градско стамбе-

но” на Одлуку о измени Одлуке о висини накнаде за одр-
жавање хигијене (редовно чишћење и прање), заједничких 

делова стамбених зграда, која је објављена у „Службеном 
листу града Београда”, број 18/11.

2. Ово решење и Одлуку из става 1. решења објавити у 
„Службеном листу града Београда”.

Градоначелник града Београда
Број 38-4424/12-Г, 16. октобра 2012. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

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), и члана 32. 
став 1.тачка 4. Статута Јавног предузећа „Градско стамбено” 
(„Службени лист града Београда”, број 15 од 4. јула 2005. го-
дине и број 35 од 17. септембра 2008. год.), Управни одбор 
Јавног предузећа „Градско стамбено”, на седници одржаној 
28. септембра 2012. годинe, донео је следећу

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА ОДР-
ЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ (РЕДОВНО ЧИШЋЕЊЕ И 

ПРАЊЕ)

I. У Одлуци Управног одбора ЈП „Градско стамбено” о 
висини накнаде за одржавање хигијене (редовно чишћење 
и прање) број 840/3 од 4. априла 2011. године, тачка 1. мења 
се и гласи:

„Утврђује се накнада за послове одржавања хигијене 
(редовно чишћење и прање) заједничких делова стамбених 
зграда у износу од 140,92 без ПДВ-а односно 169,10 динара 
са ПДВ-ом, по стану, месечно. 

II. Одлуку о измени одлуке о висини накнаде за послове 
одржавања хигијене (редовно чишћење и прање) доставити 
Оснивачу на сагласност.

III. Одлуку о измени одлуке о висини накнаде за посло-
ве одржавања хигијене (редовно чишћење и прање) објави-
ти у „Службеном листу града Београда”, а примењује се од 
1. октобра 2012. године.

Управни одбор ЈП „Градско стамбено”
Број 2730/2, 28. септембра 2012. године

Председник
Дејан Булајић,с. р. 

Градоначелник града Београда, 19. октобра 2012. го-
дине, на основу члана 27. Закона о јавним предузећима о 
обављању делатности од општег интереса („Службени гла-
сник 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 ИЗМЕНУ ДЕЛА ЦЕНОВ-

НИКА ОСТАЛИХ УСЛУГА ЈКП „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ”

1. Даје се сагласност Јавном комуналном предузећу „По-
гребне услуге” из Београда на измену дела ценовника оста-
лих услуга, коју је донео Управни одбор под бројем I-23, на 
седници одржаној 28. септембра 2012. године.
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2. Ово решење и ценовник из става 1. решења објавити у 
„Службеном листу града Београда”.

Градоначелник града Београда
Број 38-4490/12-Г, 19. октобра 2012. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

На основу члана 16. 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. За-
кона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, 
број 88/11), члана 15. став 1. Закона о изменама и допунама 
Закона о ПДВ и члана 47. Статута ЈКП „Погребне услуге” 
Београд Управни одбор ЈКП „Погребне услуге” Београд, на 
својој седници одржаној 28. септембра 2012. године, донео је

ИЗМЕНА 
ДЕЛА ЦЕНОВНИКА ОСТАЛИХ УСЛУГА ЈКП „ПОГРЕБ-

НЕ УСЛУГЕ” БЕОГРАД 
Р.
бр.

Назив – опис услуге Стара 
цена са
ПДВ

Цена 
без 
ПДВ

Нов 
износ
ПДВ

Нова 
цена са 
ПДВ

Проценат 
повећања

50. Израда плаката (по 
комаду)

123,00 104,24 20,85 125,00 1,69

51. Израда фотографије за 
плакату

587,00 497,46 99,49 597,00 1,69

52. Пластифицирање по 
комаду

193,00 163,56 32,71 196,00 1,69

53. Израда армирано 
бетонског прстена око 
гробног места на отво-
реним гробљима

6.125,00 5.190,68 1.038,14 6.229,00 1,69

55. Израда платформе за 
нове сахране у гробни-
цу IV реда

5.727,00 4.853,39 970,68 5.824,00 1,69

1. Наведене цене из Ценовника осталих услуга повећа-
вају се у складу са повећањем стопе ПДВ-а са 18% на 20%.

2. Измене дела Ценовника осталих услуга ЈКП „Погреб-
не услуге” Београд, по добијању сагласности оснивача, обја-
вљује се у „Службеном листу града Београда”, а примењује 
се од 1. октобра 2012. године. 

3. Све остале цене из Ценовника осталих услуга обја-
вљеног у „Службеном листу града Београда”, број 8/11 од 
31. марта 2011. године остају непромењене, јер су обрачуна-
те по стопи ПДВ од 8%.

Управни одбор ЈКП „Погребне услуге”
Број 1-23, 28. септембра 2012. године

Председник 
Светлана Кривокапић, с. р.

Градоначелник града Београда, 19. октобра 2012. го-
дине, на основу члана 27. Закона о јавним предузећима о 
обављању делатности од општег интереса („Службени гла-
сник 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 ИЗМЕНУ ЦЕНОВНИ-
КА УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „АДА ЦИГАНЛИЈА”

1. Даје се сагласност Јавном предузећу „Ада Циган-
лија” из Београда на измену ценовника услуга, коју је донео 

Управни одбор под бројем 3/50-III, на седници одржаној 28. 
септембра 2012. године.

2. Ово решење и Ценовник из става 1. решења објавити 
у „Службеном листу града Београда”.

Градоначелник града Београда
Број 38-4491/12-Г, 19. октобра 2012. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

На основу члана 16. 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. За-
кона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, 
број 88/11) и члана 47. Статута ЈП ,,Ада Циганлија” Београд, 
Управни одбор ЈП ,,Ада Циганлија”, је на својој педесетој се-
дници, одржаној 28. септембра 2012. године донео

ИЗМЕНА
ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ЈП ,,АДА ЦИГАНЛИЈА”

1. У Ценовнику услуга Јавног предузећа „Ада Циганлија” 
(„Службени лист града Београда”, број 9/2010), ценовник V, 
мења и то: редни бр. 1. и 2. мења се тако да сада гласи:

Ред. 
бр.

Врста услуге Цена 
без ПДВ-а
(динара)

1. Паркирање возила дневно 208,33
2. Паркирање возила која имају хибридни или елек-

трични погон
дневно 104,17

3. Вожња туристичким возићем појединачна карта 67,80
4. Вожња туристичким возићем за групне потребе сат 5.084,75
5. Накнада за издавање БАРКОД – пропусница за 

паркирање возила за лица по уговору
Накнада за продужење важности БАРКОД про-
пусница за паркирање возила

годишње 508,47

6. МЕСЕЧНА пропусница за паркирање возила за 
лица по уговору

месечно 1.440,67

7. Накнада за изгубљену БАРКОД пропусницу ком 1.525,42
8. Изнајмљивање судијског торња у функцији спорт-

ских и других манифестација
по часу 11.016,95

9. Услуге коришћења кабина на Округлом купатилу годишње 3.389,83
10. Венчање у „Парку за венчања” дану 7.203,39
11. Изнајмљивање стола за стони тенис по часу 169,46

2. У цене услуга није урачунат порез на додату вредност.
3. Измена Ценовника услуга ЈП „Ада Циганлија” доста-

вити оснивачу на сагласност.
4. Измена Ценовника услуга ЈП „Ада Циганлија” се при-

мењује почев од 1. октобра 2012. године, а објавиће се по 
добијеној сагласноти градоначелника града Београда.

5. Даном ступања на снагу Измена ценовника услуга ЈП 
„Ада Циганлија” ценовник V објављен у „Службеном листу 
града Београда”, број 9/2010 престају да важе, а све остале 
одредбе важећег ценовника услуга ЈП „Ада Циганлија” ос-
тају на снази.

Управни одбор JП „Ада Циганлија”
Број 3/50-III, 28. септембра 2012. године

Председник
Слободан Ђиновић, с. р.
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На основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10 и 101/11) 
и члана 23. Одлуке о Градској управи града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10, 32/10, 
45/11 и 42/12), секретар Секретаријата за саобраћај, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА БЕОГРАДА У ПЕРИОДУ ОД 15. НОВЕМБРА 2012. 
ГОДИНЕ ДО 15. МАРТА 2013. ГОДИНЕ (У ЗИМСКИМ 

УСЛОВИМА)
1. Овим решењем утврђује се посебан режим саобраћаја 

у периоду од 15. новембра 2012. до 15. марта 2013. године (у 
зимским условима) на подручју града Београда.

2. За време трајања снежног покривача обуставља се са-
обраћај и одређују за санкање следеће улице:

на територији општине Вождовац:
– Катарине Ивановић, од Заплањске до Валентина Вод-

ника,
– Грчића Миленка, од Устаничке до Стевана Првовенчаног;
на територији општине Звездара:
– М. Милићевића, од Војводе Саватија до Д. Туцовића,
– Радојке Лакић, од Раваничке до В. Илића,
– Шабачка, од Рифата Бурџевића до Д. Туцовића;
на територији општине Земун:
– Синђелићева – цела;
на територији општине Палилула:
– Маљенска, од трафо-станице до Уралске,
– Данила Илића, од Чиче Романијског до Прибојске;
на територији општине Раковица:
– Станка Пауновића, од Богдана Жерајића до Борске;
на територији општине Савски венац:
– Сењачка, од Персиде Миленковић до Војислава Вучко-

вића,
– Фабрисова, од Звечанске до Добропољске;
на територији општине Стари град:
– Задарска од Сребреничке до Косанчићевог венца;
на територији општине Чукарица:
– Владимира Ћопића, од Здравка Јовановића до Краље-

вачких жртава.
Постављање и одржавање саобраћајних знакова и заш-

титне мреже у улицама наведеним у овој тачки обавља ЈКП 
„Београд-пут” по налогу Секретаријата за саобраћај. Знако-
ви се постављају у тренутку када дебљина снежног покри-
вача у наведеним улицама онемогућава безбедно кретање 
возила, односно пружа могућност безбедног санкања.

3. Брзина кретања моторних возила ограничава се на 40 
km/h, на следећим објектима, и то:

а) на надвожњацима и улицама:
– Радничкој, код Господарске механе и на улазу у Аду 

Циганлију,
– Трговачкој, на улазу и излазу из Жаркова (вијадукти),
– Пилота Михајла Петровића у Раковици,
– Војводе Путника, преко ауто-пута,
– Мишка Јовановића, преко ауто-пута и
– Војислава Илића, преко ауто-пута;
б) на мостовима:
– преко реке Саве у Бранковој улици (нови мост),
– Земунском путу (стари мост) и
– преко реке Дунав Панчевачки мост са прилазним објектима.
Постављање и одржавање саобраћајних знакова обавља 

ЈКП „Београд-пут” по налогу Секретаријата за саобраћај. 
Знаци се постављају до 15. новембра.

4. За време снежних падавина или поледице, семафор-
ски уређаји се из режима редовног рада стављају на режим 
трептања жутог светла на следећим раскрсницама:

– Балканска – Краљице Наталије,
– Браће Јерковић – Дарвинова,
– Устаничка – Карла Лукача (пешачки прелаз),

– Устаничка – Булевар краља Александра,
– Устаничка – Кружни пут,
– Батутова – Милана Ракића,
– Старине Новака – Далматинска,
– Булевар кнеза Александра Карађорђевића – Т. Драјзе-

ра – Љутице Богдана,
– Пилота М. Петровића – Маричка,
– Заплањска – Игњата Јоба,
– Борска – Вукасовићева,
– Борска – Станка Пауновића,
– Борска – Варешка,
– Борска – Ивана Мичурина,
– Борска – Српских ударних бригада,
– Паштровићева – Висока,
– Тургењева – Кировљева,
– Кировљева – Љешка,
-Тадеуша Кошћушког – Узун Миркова,
– Пешачки прелаз у Т. Кошћушка,
– Војислава Илића – Струмичка,
– Војислава Илића – Игњата Јоба,
– Војислава Илића – Грчића Миленка,
– Јованке Радаковић – Витезова Карађорђеве звезде,
– Смедеревски пут – Калуђерица,
– Благоја Паровића – Жарковачка,
– Војводе Степе – Боже Јанковића,
– Војводе Степе – Витановачка,
– Кумодрашка нова – Кружни пут,
– Блаже Јовановића – Косте Нађа,
– Матице Српске – Душана Петровића Шанета,
– Париска – Кнеза Симе Марковића,
– Трговачка – Водоводска,
– Мите Ружића – Милана Ракића,
– Господара Вучића – Ђердапска,
– Господара Вучића – Максима Горког,
– Љубинке Бобић – Бежанијских илегалаца,
– Пилота М. Петровића – пешачки прелаз код поште, 
– Николе Пашића – Вука Караџића (Младеновац),
– Бранка Радичевића – Колубарски трг (Лазаревац)
– Господара Вучића – Максима Горког. 
Измену режима рада светлосних уређаја обавља ЈКП 

„Београд-пут” по налогу Секретаријата за саобраћај.
5. Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење 

о посебном режиму саобраћаја на територији града Београда 
у периоду од 15. новембра 2011. до 15. марта 2012. године (у 
зимским условима) бр. IV-01 бр. 344.16-1886/11 од 7. новембра 
2011. године („Службени лист града Београда”, број 45/2011).

6. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу града Београда”.

Град Београд – Градска управа града Београда
Секретаријат за саобраћај

IV-01 бр. 344.16-1990/12, 16. октобра 2012. године
Секретар

Бојан Бован, с. р.

ПОКАЗАТЕ Љ
ПОВЕЋАЊА ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У СЕПТЕМБРУ 

2012. ГОДИНЕ
Завод за информатику и статистику обавештава ко-

риснике да повећање потрошачких цена у септембру 2012. 
године износи 2,0% у односу на претходни месец.

Град Београд – Градска управа града Београда
Завод за информатику и статистику

Број 053-03/12-XVII-01, 15. октобра 2012. године
Директор

Стеван Гвозденов, с. р.
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РАКОВИЦА

Скупштина градске општине Раковица, на седници одр-
жаној 12. октобра 2012. године, на основу члана 46. став 1. 
тачка 1) Закона о локалним изборима („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 107. По-
словника Скупштине градске општине Раковица („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 57/08 и 41/12) донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА

1. Утврђује се престанак мандата одборнику Скупштине 
градске општине Раковица Ненаду Миленковићу, са Избор-
не листе „Драган Ђилас избор за бољу Раковицу”, пре исте-
ка мандата на који је изабран.

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

Скупштина градске општине Раковица
Број 06-39/2012-IV, 12. октобра 2012. године

Председник
Бранислав Вујовић, с. р. 

Скупштина градске општине Раковица, на седници одр-
жаној 12. октобра 2012. године, на основу члана 56. став 2. 
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 70. Став 2. Посло-
вника Скупштине градске општине Раковица („Службени 
лист града Београда”, бр. 57/08 и 41/12), донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА

1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине градске 
општине Раковица, изабраном на изборима, одржаним 
6. маја 2012. године и то Петру Брадићу са Изборне листе 
„Драган Ђилас избор за бољу Раковицу”.

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

Скупштина градске општине Раковица
Број 06-39/2012-IV, 12. октобра 2012. године

Председник
Бранислав Вујовић, с. р. 

Скупштина градске општине Раковица на седници одржа-
ној 12. октобра 2012. године, на основу члана 86. Статута града 
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), 
члана 56. став 1. Статута градске општине Раковица („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 45/08, 10/10 и 7/12) и члана 107. 
Пословника Скупштине градске општине Раковица („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 57/08 и 41/12), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УПРАВИ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА 

Члан 1.
У Одлуци о управи градске општине Раковица („Служ-

бени лист града Београда”, бр. 57/08, 17/09, 35/09, 62/09, 10/10 

и 48/12) у члану 19. после речи „трговине;” додају се речи 
„послове канцеларије за младе: организовање приступа про-
блемима младих; промовисање рада са младима; пружање 
подршке младима у сарадњи са образовним и културним 
институцијама, Националном службом запошљавања, ор-
ганизационим јединицама Општинске управе, невладиним 
организацијама, кроз активно укључивање младих у друш-
твене токове и њихово информисање; неформално образо-
вање младих; пружање логистичке подршке у реализацији 
пројеката младих; обезбеђивање једнаког положаја младих 
у друштву; подстицање и вредновање достигнућа младих у 
различитим областима; унапређивање могућности за квали-
тетно организовање слободног времена младих; унапређење 
безбедности младих; припрему акционог плана политике за 
младе на територији општине и друге послове у складу са 
Националном стратегијом за младе Републике Србије.”

Члан 2.
У члану 20. после речи „службама;”, додају се речи „по-

слови канцеларије за локални и економски развој: припре-
ма, иновирање и дистрибуција промотивних материјала 
– брошура, летака, компакт дискова, интернет страница, 
општинских профила, електронских билтена, константно 
ажурирање и дистрибуција промотивног материјала, орга-
низација промотивних манифестација, учешће на сајмови-
ма и привредним изложбама, организација и/или учешће у 
информативним кампањама о важности директних страних 
инвестиција и промоцији пословног концепта који се одра-
жава на локалну заједницу, представљање локалне самоу-
праве на регионалном, државном и међународном нивоу у 
активностима везаним за локални економски развој; систе-
матски приступ у односима са потенцијалним инвестито-
рима – анализа потребних података и њихова презентација, 
пружање помоћи приликом прибављања дозвола за рад; 
свакодневно одржавање контаката с локалним привредни-
цима, спровођење анкета међу пословном заједницом како 
би се побољшало њихово пословање (анализа пословног 
окружења), пружање правне и техничке подршке, давање 
савета и благовремено пружање информација, креирање 
тренинг програма за почетнике у бизнису и пословна удру-
жења, организација тренинга за мала и средња предузећа и 
предузетнике у области писања пројеката и припреме до-
кументације за кредитне захтеве, промовисање концепта 
предузетништва и јавно приватних партнерстава; подрш-
ка процесу стратешког планирања; подстицање финанси-
рања; унапређење радне снаге; припрема и надзор у реали-
зацији пројеката од значаја за локални економски развој: 
анализа, контакти, истраживање, припрема и управљање 
спровођењем развојних пројеката; саветодавна функција: 
предлагање прописа, пружање мишљења и подношење 
иницијатива за припремање и модификовање општинских 
планова; одржава и унапређује економске односе са репу-
бличким телима и институцијама, сарађује са регионал-
ним трговинским коморама, ради са другим градовима и 
општинама, размењује најбоље праксе и предузима актив-
ности за усклађивање развојних мера са другим општина-
ма; стварање и одржавање базе података о: расположивом 
стручном особљу, локалним компанијама, новим домаћим 
и страним инвеститорима, могућностима за приватизацију 
и слободном општинском власништву, земљишту погодном 
за изградњу индустријских постројења”.

Члан 3.
У члану 21. речи „послове канцеларије за младе: ор-

ганизовање приступа проблемима младих; промовисање 
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рада са младима; пружање подршке младима у сарадњи 
са образовним и културним институцијама, Национал-
ном службом запошљавања, организационим јединицама 
Општинске управе, невладиним организацијама, кроз ак-
тивно укључивање младих у друштвене токове и њихово 
информисање; неформално образовање младих; пружање 
логистичке подршке у реализацији пројеката младих; обез-
беђивање једнаког положаја младих у друштву; подстицање 
и вредновање достигнућа младих у различитим областима; 
унапређивање могућности за квалитетно организовање 
слободног времена младих; унапређење безбедности мла-
дих; припрему акционог плана политике за младе на тери-
торији општине и друге послове у складу са Националном 
стратегијом за младе Републике Србије.” бришу се. 

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина градске општине Раковица
Број 06-39/2012-IV, 12. октобра 2012. године

Председник
Бранислав Вујовић, с. р. 

Скупштина градске општине Раковица на седници одр-
жаној 12. октобра 2012. године, на основу члана 19. став 1. 
тачка 6. Статута градске општине Раковица („Службени 
лист града Београда”, бр. 45/08 , 10/10 и 7/12), члана 12а и 
члана 13. Одлуке о установљењу јавних признања град-
ске општине Раковица („Службени лист града Београда”, 
бр. 14/05, 2/07, 17/09) и члана 107. Пословника Скупштине 
градске општине Раковица („Службени лист града Београ-
да”, бр. 57/08, 17/09 – исправка и 41/12), донела је 

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

РАКОВИЦА

I. Скупштина градске општине Раковица, као јавно при-
знање општине у 2012. години, додељује Повељу градске 
општине Раковица: 

1) привредна област: ТПЦ „Орашац” д.о.о. за постиг-
нуте резултате у развоју мале привреде и услужних делат-
ности;

2) хуманитарна област: Опште удружење приватних по-
слодаваца Раковице за учешће у бројним хуманитарним ак-
цијама;

3) област спорта: Џудо клуб „Рекорд” за постигнуте ре-
зултате у џудоу;

4) комунална област: Јавно комунално предузеће „Зеле-
нило Београд”, Погон Раковица за залагање у уређивању но-
вих и одржавању постојећих зелених површина;

5) област дечје заштите: дечји вртић „Сретен Младено-
вић Мика” за постигнуте резултате у педагошком раду;

6) образовно-васпитна област: Основна школа „Никола 
Тесла”, за остварене резултате у школској 2011/2012. години;

7) област социјалне заштите: Градски центар за социјал-
ни рад, Одељење Раковица, за постигнуте резултате у раду.

II. Скупштина градске општине Раковица као јавно при-
знање општине у 2012. години, додељује Захвалницу град-
ске општине Раковица: 

1) хуманитарна област:
а) Певачко друштво „Прело” за учешће на хуманитар-

ном концерту „Млади за Анђелу”,

б) КУД „Младост – Авала” за учешће на хуманитарном 
концерту „Млади за Анђелу”,

в) Плесна група „Беонис” за учешће на хуманитарном 
концерту „Млади за Анђелу”,

г) Марија Мара Јовичић за учешће на хуманитарном 
концерту „Млади за Анђелу”,

д) Миодраг Илић за учешће у хуманитарним акцијама у 
пружању помоћи старим, болесним и изнемоглим особама;

2) образовно-васпитна област:
а) Весна Кљајић Савић, наставник разредне наставе у 

Основној школи „Бранко Ћопић” за вишегодишњи рад и 
постигнуте резултате у педагошком раду,

б) мр Станислав Стевуљевић, директор Основне школе 
„Никола Тесла” за увођење целодневног видео надзора на 
територији школе и дневног боравка школске деце,

в) Разија Смајиловић, ученица Основне школе „Никола Те-
сла” за постигнуте резултате на такмичењима из српског језика,

г) Огњен Ђорђевић, из дечијег вртића „Језерце” за постиг-
нуте резултате у оквиру манифестацији „Право на осмех”;

3) област културе: Бранислав Лалић за залагање у раз-
воју уметности и културе у области музике и учешће у број-
ним хуманитарним акцијама;

4) област спорта:
а) Одбојкашки клуб „Либеро” за афирмацију и помоћ 

спортским такмичењима,
б) Граовац Филип за постигнуте резултате у пливању,
в) Соња Ланговић за постигнуте резултате у каратеу,
г) Филип Стаменковић за постигнуте резултате у кара-

теу,
д) Александар Трпковић за постигнуте резултате које је 

остварио као тренер у џудоу,
ђ) Рукометни клуб „Рукобел” за допринос развоју спор-

та код најмлађе генерације,
е) „Балоте клуб” Канарево брдо за постигнуте резултате 

у 2012. години;
5) област екологије, добитници награда у акцији „За зе-

ленији Београд” за 2012. годину:
а) Скупштина станара зграде Видиковачки венац бр. 4 

за најлепшу зелену површину око стамбеног објекта,
б) ПУ „Чаробна Шума” за налепше уређено двориште 

предшколске установе,
в) Дечја играоница „Лилипут” за најлепше уређен прос-

тор испред пословног објекта,
г) Слађана Мијаиловић за најлепши балкон,
д) Босиљка Букилић за најлепшу зелену површину око 

стамбеног објекта;
6) област унапређења животне средине:
а) Соломон Шпира за изградњу терена, уређење насеља 

и простора којима се побољшавају услови живота грађана,
б) Симеон Шијачки за ангажовање око очувања и 

унапређења животне средине.
7) Комунална област: Момчило Марсенић, руководи-

лац Погона Раковица, Јавно комунално предузећа „Зелени-
ло Београд” за залагање у уређивању нових и одржавању 
постојећих зелених површина. 

III. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бе-
ограда”.

Скупштина градске општине Раковица
Број 06-39/2012-IV, 12. октобра 2012. године

Председник
Бранислав Вујовић, с. р. 
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Скупштина градске општине Раковица на седници одр-
жаној 12. октобра 2012. године, на основу члана 15. став 1. 
тачка 4, члана 33. став 1. тачка 5. и става 2 и члана 42. За-
кона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, 
бр. 111/09 и 92/11), члана 10. и члана 11. Уредбе о саставу 
и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени 
гласник РС”, број 98/10) и члана 14. тачка 19а. и члана 19. 
тачка 10. Статута градске општине Раковица („Службени 
лист града Београда”, бр. 45/08, 10/10 и 7/12), донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕД-
НЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИ-

НЕ РАКОВИЦА

I. Образује се Општински штаб за ванредне ситуације 
на територији градске општине Раковица (у даљем тексту: 
Општински штаб), у који се именују:

1) за команданта: Милосав Миличковић, председник 
градске општине Раковица,

2) за заменика команданта: Душан Ђаковић, заменик 
председника градске општине Раковица,

3) за начелника: Срђан Ковачевић, самостални полицијски 
инспектор у Управи за ванредне ситуације града Београда;

4) за чланове:
– Петар Ђорђевић, члан Већа градске општине Раковица,
– Дарко Игњатовић, члан Већа градске општине Раковица,
– Зоран Миленковић, члан Већа градске општине Рако-

вица,
– Светлана Марчетић, начелник Управе градске општи-

не Раковица, 
– Драгана Коцић, руководилац Одељења за грађевинске, 

комуналне, инспекцијске и управне послове,
– Никола Крајиновић, руководилац Одељења за зајед-

ничке послове и друштвене делатности,
– Милија Јојић, шеф Одсека за безбедност основних 

школа,
– Милан Пејовић, начелник Полицијске станице Рако-

вица, 
– Звонимир Смркуљ, командир Bатрогасне станице Ко-

шутњак,
– Момчило Марсенић, руководилац РЈ ЈКП „Зеленило”,
– Милован Драшкић, руководилац РЈ ЈКП „Градска чистоћа”, 
– Момчило Јокановић, власник ПП „Ударник”, 
– Андрија Чупковић, директор ЈП „Пословни центар Ра-

ковица”,
– Тања Ђукић Јанковић, директор Дома здравља Раковица, 
– Даница Мурганић, секретар Црвеног крста Раковица, 
– Зоран Лукић, виши референт за планове одбране.
II. Општински штаб, по потреби, образује помоћне 

стручно-оперативне тимове за специфичне задатке заштите 
и спасавања посебним актом. 

III. Општински штаб обавља следеће послове:
1) предлаже доношење одлуке о проглашењу ванредне 

ситуације;
2) руководи и координира рад субјеката система заш-

тите и спасавања и снага заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама на спровођењу утврђених задатака;

3) руководи и координира спровођење мера и задатака 
цивилне заштите;

4) руководи и координира спровођење мера и задатака 
обнове, реконструкције и рехабилитације, узимајући у об-
зир потребе одрживог развоја и смањења угрожености и 
ризика од будућих ванредних ситуација;

5) разматра и даје мишљење на предлог Процене угро-
жености и предлог Плана заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама;

6) прати стање и организацију заштите и спасавања и 
предлаже мере за њихово побољшање;

7) наређује употребу снага заштите и спасавања, сред-
става помоћи и других средстава која се користе у ванред-
ним ситуацијама;

8) стара се о редовном информисању и обавештавању 
становништва о ризицима и опасностима и предузетим ме-
рама за смањење ризика од катастрофа;

9) разматра организацију, опремање и обучавање јединица 
цивилне заштите, овлашћених, оспособљених правних лица; 

10) сарађује са надлежним органима заштите и спаса-
вања суседних држава у ванредним ситуацијама;

11) наређује приправност – спремност за ванредне си-
туације;

12) процењује угроженост од настанка ванредне ситу-
ације;

13) израђује предлог годишњег плана рада и годишњи 
извештај о раду;

14) спроводи годишњи план рада;
15) доноси наредбе, закључке и препоруке; 
16) сарађује са штабовима суседних јединица локалне 

самоуправе; 
17) именује повереника цивилне заштите и заменика 

повереника цивилне заштите у насељеним местима;
18) разматра и предлаже доношење одлуке о организацији 

заштите и спасавања на територији градске општине Раковица;
19) подноси Скупштини градске општине Раковица на ус-

вајање предлог годишњег плана рада и годишњи извештај о раду;
20) ангажује оспособљена правна лица и друге органи-

зације од знaчаја за градску општину Раковица; 
21) обавља и друге послове у складу са законом. 
IV. Послови из става III овог решења финансирају се из 

буџетских средстава у складу са законом.
V. Стручнe и организационе послове за Општински 

штаб обављаће Одељењe за заједничке послове и друштвене 
делатности.

VI. Престаје да важи Решење о образовању Општинског 
штаба за ванредне ситуације на територији градске општи-
не Раковица („Службени лист града Београда”, број 48/10)

VII. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Раковица
Број 06-39/2012-IV, 12. октобра 2012. године

Председник
Бранислав Вујовић, с. р. 

БАРАЈЕВО

На основу члана 48. став 1, члана 49. став 1. и члана 56. 
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 
129/07 и 54/11), Скупштина општине Барајево, на седници 
одржаној 6. октобра 2012. године, а на основу Извештаја 
Административно-мандатне комисије, са седнице одржане 
21. августа 2012. године, број 06-16/2012. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА У 

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

1. Потврђују се мандати одборницима у Скупштини 
општине Барајево, са 6. октобром 2012. године и то:

– Владану Нинковићу, са Изборне листе „Драган Ђилас 
за Избор за боље Барајево”,
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– Снежани Ранковић, са Изборне листе „Драган Ђилас 
Избор за боље Барајево”,

– Ненаду Стеванчевићу, са Изборне листе „Драган 
Ђилас Избор за боље Барајево”,

– Весни Марић, са Изборне листе „Драган Ђилас Избор 
за боље Барајево”,

– Јасмини Јовановић, са Изборне листе „ГГ Наше Бараје-
во Раде Стевановић” и

– Немањи Стевановићу, са изборне листе „ГГ Наше Ба-
рајево Раде Стевановић”.

2. Ова одлука објавиће се у „Службеном листу града Бе-
ограда”.

Скупштина општине Барајево
Број 06-16/2012-13, 6. октобра 2012. године

Председник
Бранислав Мијаиловић, с. р.

Скупштина градске општине Барајево, на седници одр-
жаној 11. октобра 2012. године, на основу чл. 43. и 63. За-
кона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007) и чла-
на 19. Статута градске општине Барајево („Службени лист 
града Београда”, бр. 44/08, 30/2010) донела је

ОДЛУКУ 
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕ-

ВО ЗА 2012.ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Члан 1. Одлуке о буџету градске општине Барајево за 

2012. годину мења се и гласи:
Буџет градске општине Барајево за 2012. годину утврђује 

се у износу од 413.182.769,98 динара, а састоји се од: 
– Примања текуће године у износу од 367.635.000,00 ди-

нара – утврђених Одлуком о обиму средстава за вршење 
послова града и градских општина и утврђивању прихода и 
примања која припадају граду односно градским општина-
ма у 2012. години,

– трансфера из буџета града Београда у износу од 
6.209.452,00 динара,

– трансфера из буџета републике у износу од 
1.796.408,00 динара,

– вишка прихода наменског карактера из ранијих годи-
на у износ  у од 15.741.332,00 динара,

– нераспоређеног вишка прихода из претходне године у 
износу од 17.659.585,77 динара,

– донација од међународних организација у износу од 
1.140.992,21 динара,

– меморандумских ставки за рефундацију расхода у из-
носу од 3.000.000,00 динара,

– издатака у износу од 413.182.769,98 динара. 

Члан 2.
Члан 2. Одлуке о буџету градске општине Барајево за 

2012. годину мења се и гласи:
1. Приходи остварени од накнаде за коришћење грађе-

винског земљишта, накнаде за загађивање животне сре-
дине, посебне накнаде за заштиту и унaпређење животне 
средине, годишње накнаде за моторна возила, тракторе и 

прикључна возила, закупа пословног простора и дела при-
хода од пореза на зараде усмеравају се Дирекцији за развој 
и изградњу градске општине Барајево, за финансирање про-
грама на који сагласност даје Скупштина градске општине 
Барајево. 

2. Средства трансфера из буџета града Београда у изно-
су од 6.209.452,00 динара распоређују се за следеће намене:

– средства у износу од 3.202.308,00 користиће се за 
уређење атарских путева на територији градске општине 
Барајево,

– средства у износу од 1.600.000,00 динара распоређују 
се Општинској изборној комисији за покриће трошкова 
спровођења избора, заказаних за 6. мај 2012. године за нак-
наду за рад Општинске изборне комисије,

– средства у износу од 128.554,00 динара распоређују 
се Општинској изборној комисији за покриће трошкова 
спровођења избора заказаних за 6. мај 2012. године и то за 
трошкове штампања и материјалне трошкове, 

– средства у износу од 500.000,00 динара распоређују 
се Управи градске општине Барајево, а користиће се за по-
криће трошкова за извршење Решења грађевинске инспек-
ције Управе градске општине Барајево,

– средства у износу од 420.000,00 динара користиће се 
за покриће трошкова реализације пројекта „Три храста 
лужњака” у Месној заједници Шиљаковац,

– средства у износу од 245.590,00 динара распоређују 
се Управи градске општине Барајево на име покрића дела 
трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења 
брака,

– средства у износу од 113.000,00 динара распоређују 
се Управи градске општине Барајево, а користиће се за по-
криће трошкова за извршење Решења комуналне инспекци-
је Управе градске општине Барајево.

3. Средства трансфера из буџета републике у изнсу од 
1.796.408,00 динара распоређују се за следеће намене:

– средства у износу од 1.500.000,00 динара користиће се 
за економско оснаживање интерно ресељених лица на те-
риторији градске општине Барајево кроз доходовне актив-
ности,

– средства у износу од 281.408,00 динара распоређују 
се Управи градске општине Барајево за покриће трошкова 
рада Комисије за повраћај земљишта,

– средства у износу од 15.000,00 користиће се за исплату 
новчане помоћи породици Михајловић, интерно расеље-
ним лицима са Косова и Метохије, тренутно настањеним на 
територији општине Барајево, на име помоћи за превазила-
жење тешке материјалне и здравствене ситуације. 

4. Средства вишка прихода наменског карактера у изно-
су од 15.741.332,00 распоређују се за следеће намене:

– средства у износу од 8.680.000,00 динара распоређују 
се Дирекцији за развој и изградњу општине Барајево за по-
криће трошкова куповине два стана за решавање стамбе-
них проблема станара, који су становали у школским прос-
торијама ОШ „Кнез Сима Марковић” у МЗ Арнајево,

– средства у износу од 4.430.200,00 динара распоређују 
се Дирекцији за развој и изградњу градске општине Бараје-
во за финансирање пројеката намењених побољшању усло-
ва становања,

– средства у износу од 1.300.000,00 динара користиће се 
за стамбено збрињавање, доделом средстава за побољшање 
услова становања набавком грађевинског материјала, по-
родицама интерно расељених лица на територији градске 
општине Барајево, 

– средства у износу од 1.300.000,00 динара користиће се 
за стамбено збрињавање, доделом средстава за побољшање 
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услова становања набавком грађевинског материјала, избе-
гличким породицама на територији градске општине Ба-
рајево,

– средства у износу од 31.132,00 динара распоређују се 
Управи градске општине Барајево, а користиће се за по-
криће трошкова за извршење решења Грађевинске инспек-
ције Управе градске општине Барајево.

5. Средства из члана 1. ове oдлуке у износу од 
17.659.585,77 динара представљају неангажовани вишак 
прихода из претходне године који се распоређује на следеће 
кориснике :

а) Раздео 1, Глава 1.3, функција 130, позиција 29, еко-
номска класификација 423 – Услуге по уговору у износу од 
1.401.690,32 динара;

б) Раздео 1, Глава 1.3, функција 130, позиција 30, економ-
ска класификација 424 – Специјализоване услуге у износу 
од 159.848,46 динара;

в) Раздео 1, Глава 1.4, функција 160, позиција 37 а, еко-
номска клсификација 416 – Накнаде за рад ОИК – а, у изно-
су од 150.000,00 динара;

г) Раздео 1, Глава 1.4, функција 160, позиција 37 б, еко-
номска класификација 421 – Стални трошкови, у износу од 
9.000,00 динара;

д) Раздео 1, Глава 1.4, функција 160, позиција 37 в, еко-
номска класификација 423 – Услуге по уговору, у износу од 
153.146,75 динара;

ђ) Раздео 1, Глава 1.4, функција 160, позиција 37 г, 
економска класификација 426 – Материјал, у износу од 
106.273,68 динара;

е) Раздео 2, Глава 2.1, функција 090, позиција 40, еко-
номска класификација 472 – Једнократна помоћ у износу од 
500.000,00 динара;

ж) Раздео 2, Глава 2.3, функција 620, позиција 45, еко-
номска класификација 451 – Текуће субвенције јавним не-
финансијским предузећима у износу од 3.000.000,00 динара;

з) Раздео 2, Глава 2.5, функција 860, позиција 50, економ-
ска класификација 481 – Дотације спортским омладинским 
организацијама у износу од 400.000,00 динара;

и) Раздео 3, Глава 3.1, функција 620, позиција 62, еко-
номска класификација 424 – Специјализоване услуге у из-
носу од 7.979.626,56 динара;

ј) Раздео 3, Глава 3.1, функција 620, позиција 67, еко-
номска класификација 512 – Машине и опрема у износу од 
3.800.000,00 динара.

6. Средства донација од међународних организација у 
износу од 1.140.992,21 динара, користиће се за финанси-
рање активности у оквиру пројекта „Увођење географског 
информационог система у Барајеву”, по уговору који је 
склопљен са Европском унијом посредством Европске ко-
мисије.

7.Средства од меморандумских ставки за рефундацију 
у износу од 3.000.000,00 распоређују се Управи градске 
општине Барајево. 

Члан 3.
Члан 3. Одлуке о буџету градске општине Барајево за 

2012. годину мења се и гласи:
У сталну буџетску резерву планирају се средства у виси-

ни од 200.000,00 динара.
Председник општине одлучује о коришћењу средстава 

сталне резерве буџета, за намене утврђене у складу са чла-
ном 70. Закона о буџетском систему, на предлог органа уп-
раве надлежног за финансије.

Члан 4.
Члан 4. Одлуке о буџету градске општине Барајево за 

2012. годину мења се и гласи:
У текућу буџетску резерву планирају се средства у укуп-

ном износу од 550.000,00 динара.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непла-

ниране сврхе за које нису утврђене апропријације или за 
сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису 
биле довољне. Одлуку о коришћењу текуће буџетске резер-
ве доноси Председник општине, за намене утврђене у скла-
ду са чланом 69. Закона о буџетском систему на предлог ор-
гана управе надлежног за финансије.

Члан 5.
Члан 5. Одлуке о буџету градске општине Барајево за 2012. годину мења се и гласи:
Примања буџета општине у укупном износу од 413.182.769,98 динара, по врстама, односно економским класификација-

ма састоје се из:
Ред. 
број

Економска 
класификација

ПРИМАЊА Одлука 
о буџету 

2012.
1 2 3 4 5
1. 321 А Неангажовани и наменски вишак прихода из претходне године 33,400,917.77

Б Класични приходи 307,271,852.21
2. 711111 Порез на зараде 182,316,000.00
3. 711147 Порез на земљиште 1,000,000.00
4. 711120 Порез на приходе од самосталних делатности 21,000,000.00
5. 711140 Порез на приходе од непокретности 5,000,000.00
6. 713120 Порез на имовину 44,700,000.00
7. 713311 Порез на наслеђе и поклон 1,600,000.00
8. 713420 Порез на пренос апсолутних права 15,000,000.00
9. 714,716,741 Локалне комуналне таксе 21,342,000.00

10. 742251 Административне таксе 1,500,000.00
11. 742351 Приходи органа управе 350,000.00
12. 742152 ПДВ на приход од закупа 117,000.00
13. 743350 Новчане и мандатне казне 100,000.00
14. 741100 Камате 1,100,000.00
15. 745151 Мешовити и неодређени приходи 3,000,000.00
16. 733157 Текући трансфери градова у корист нивоа општина 3,007,144.00
17. 733152 Текући трансфери од Републике у корист нивоа општина 1,796,408.00
18. 733253 Капитални трансфери градова у корист нивоа општина 3,202,308.00
19. 732151 Текуће донације од међународних организација 1,140,992.21
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1 2 3 4 5
В Наменски приходи 69,510,000.00

20. 711111 Порез на зараде 45,360,000.00
21. 714514 Накнада за путеве 4,000,000.00
22. 714547 Накнада за загађивање животне средине 1,500,000.00
23. 714562 ЕКО накнада 6,000,000.00
24. 741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 12,000,000.00
25. 742152 Приходи од закупа пословног простора 650,000.00
26. 771,772 Г Меморандумске ставке за рефундацију расхода 3,000,000.00

УКУПНО А + Б + В + Г 413,182,769.98

Члан 6. 
У члану 6. Одлуке о буџету градске општине Барајево за 2012. годину табела којом су утврђени издаци буџета по основ-

ним наменама мења се и гласи:
Економска

класификација
Врста расхода Средства из буџета Издаци из осталих

извора
Укупна средства

1 2 3 4 5
400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 351,405,000.00 32,760,769.98 384,165,769.98 
410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 137,185,000.00 5,140,000.00 142,325,000.00 

411 Плате и додаци запослених 103,501,760.00 330,800.00 103,832,560.00 
412 Социјалани доприноси на терет послодавца 18,528,240.00 59,200.00 18,587,440.00 
413 Накнаде у натури 750,000.00 750,000.00 
414 Социјалана давања запосленима 1,600,000.00 3,000,000.00 4,600,000.00 
415 Накнаде запосленима 4,100,000.00 4,100,000.00 
416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 705,000.00 1,750,000.00 2,455,000.00 
417 Одборнички додатак 8,000,000.00 8,000,000.00 

420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 101,851,000.00 19,605,769.98 121,456,769.98 
421 Стални трошкови 32,200,000.00 9,000.00 32,209,000.00 
422 Трошкови путовања 130,000.00 130,000.00 
423 Услуге по уговору 18,922,800.00 2,499,777.28 21,422,577.28 
424 Специјализоване услуге 39,172,200.00 16,697,523.02 55,869,723.02 
425 Текуће поправке и одржавање 5,500,000.00 5,500,000.00 
426 Материјал 5,926,000.00 399,469.68 6,325,469.68 

450000 СУБВЕНЦИЈЕ 55,290,000.00 3,000,000.00 58,290,000.00 
451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 55,290,000.00 3,000,000.00 58,290,000.00 

460000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 9,128,000.00 9,128,000.00 
463 Текуће донације другим нивоима власти 9,128,000.00 9,128,000.00 

470000 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 34,550,000.00 4,615,000.00 39,165,000.00 
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 34,550,000.00 4,615,000.00 39,165,000.00 

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 12,651,000.00 400,000.00 13,051,000.00 
481 Дотације невладиним организацијама 8,615,000.00 400,000.00 9,015,000.00 
482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 1,550,000.00 1,550,000.00 
483 Новчанe казнe по решењу суда 1,686,000.00 1,686,000.00 
484 Накнада штете услед елементарних непогода 800,000.00 800,000.00 

490000 РЕЗЕРВЕ 750,000.00 750,000.00 
499 Средства резерве 750,000.00 750,000.00 

500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 16,230,000.00 12,787,000.00 29,017,000.00 
510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 16,230,000.00 12,787,000.00 29,017,000.00 

511 Зграде и грађевински објекти 13,800,000.00 8,680,000.00 22,480,000.00 
512 Машине и опрема 2,330,000.00 4,107,000.00 6,437,000.00 
515 Софтвер 100,000.00 100,000.00 

УКУПНИ РАСХОДИ 367,635,000.00 45,547,769.98 413,182,769.98 

II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 7.

Члан 7. Одлуке о буџету градске општине Барајево за 2012. годину мења се и гласи:
Средства буџета у укупном износу од 413.182.769,98 динара распоређују се по корисницима и то:

Раз-
део

Гла-
ва

Функ-
ција

Пози-
ција

Еко-
ном-
ска-

класи-
фика-
ција

Опис Приходи
из буџета

01

Социјални
доприноси

03

Донације од 
међународ-
них органи-

зација
06

Остали 
извори 

07 

 Вишак при-
хода

13 

Укупни издаци 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1

1.1 СО,ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

110 Извршни и законодавни органи 



19. октобар 2012. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 57 – 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 411 Плате и додаци функционера  24,840,000.00   24,840,000.00 
2 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца
 4,447,000.00  4,447,000.00 

3 417 Накнаде одборницима, члановима 
Већа и радних тела

 8,000,000.00  8,000,000.00 

4 423 Репрезентација  350,000.00  44,103.00  394,103.00 
5 423 Трошкови одржавања седница, 

пријема
 372,800.00  372,800.00 

6 423 Трошкови обележавања Славе и 
дана општине

 100,000.00  100,000.00 

7 423 Услуге по уговору  1,300,000.00  1,300,000.00 
8 423 Услуге штампања и „Барајевски 

гласник”
 800,000.00  800,000.00 

9 481 Дотације политичким странкама  910,000.00  910,000.00 
10 481 Дотације невладиним организа-

цијама, удружењима грађана 
 1,600,000.00  1,600,000.00 

11 483 Новчанe казнe по решењу суда  1,500,000.00  1,500,000.00 
12 484 Накнада штете за повреде или 

штету насталу услед елементарних 
непогода 

 800,000.00  800,000.00 

13 499 Средства сталне резерве  200,000.00  200,000.00 
14 499 Средства текуће резерве  550,000.00  550,000.00 

Извори финансирања за главу 1.1 
функције 110

01 Приходи из буџета  45,769,800.00  45,769,800.00 
06 Донације од међународних орга-

низација
 44,103.00  44,103.00 

Укупно за главу 1.1 функције 110  45,769,800.00  44,103.00  45,813,903.00 
1.2 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБ-

РАНИЛАШТВО
110 Извршни и законодавни органи 

15 411 Плате и додаци запослених  3,140,000.00  3,140,000.00 
16 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца
 562,000.00  562,000.00 

17 415 Накнаде за запослене (превоз)  100,000.00  100,000.00 
18 422 Трошкови путовања  30,000.00  30,000.00 
19 426 Материјал  30,000.00  30,000.00 
20 512 Опрема  30,000.00  30,000.00 

Извори финансирања за главу 1.2 
функције 110 

01 Приходи из буџета  3,892,000.00  3,892,000.00 
Укупно за главу 1.2 функције 110  3,892,000.00  3,892,000.00 

1.3 ОПШТИНСКА УПРАВА
130 Опште услуге 

21 411 Плате и додаци запослених  65,526,000.00  65,526,000.00 
22 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца
 11,730,000.00  11,730,000.00 

23 413 Накнаде у натури  650,000.00  650,000.00 
24 414 Социјална давања запосленима  1,500,000.00  3,000,000.00  4,500,000.00 
25 415 Накнаде за запослене (превоз)  3,500,000.00  3,500,000.00 
26 416 Награде, бонуси и остали расходи  360,000.00  360,000.00 
27 421 Стални трошкови  10,000,000.00  10,000,000.00 
28 422 Трошкови путовања  100,000.00  100,000.00 
29 423 Услуге по уговору  11,300,000.00  789,889.21  1,401,690.32  13,491,579.53 
30 424 Специјализоване услуге  1,500,000.00  281,408.00  159,848.46  1,941,256.46 
31 424 Специјализоване услуге -ова апро-

пријација користиће се за 
– извршење решења грађевинске 
инспекције 931.132,00 динара – 
извршење решења комуналне 
инспекције1.113.000,00 динара 

 

 1,400,000.00 

 

 613,000.00 

 

 31,132.00 

 

 2,044,132.00 

32 425 Текуће поправке и одржавање 
зграде и опреме

 2,300,000.00  2,300,000.00 

33 426 Материјал  5,000,000.00  245,590.00  5,245,590.00 
34 482 Порези и обавезне таксе  1,200,000.00  1,200,000.00 
35 511 Зграде и грађевински објекти  5,000,000.00  5,000,000.00 
36 512 Машине и опрема  2,200,000.00  307,000.00  2,507,000.00 
37 515 Софтвери  100,000.00  100,000.00 

Извори финансирања за главу 1.3 
функције 130

01 Приходи из буџета  123,366,000.00  123,366,000.00 
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03 Социјални доприноси  3,000,000.00  3,000,000.00 
06 Донације од међународних орга-

низација
 1,096,889.21  1,096,889.21 

07 Остали извори  1,139,998.00  1,139,998.00 
13 Вишак прихода  1,592,670.78  1,592,670.78 

Укупно за главу 1.3 функције 130  123,366,000.00  3,000,000.00  1,096,889.21  1,139,998.00  1,592,670.78  130,195,557.99 
1.4 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИ-

СИЈА
160 Опште јавне услуге некласифико-

ване на другом месту
37 а 416 Накнаде за рад ОИК – а  1,600,000.00  150,000.00  1,750,000.00 
37 б 421 Стални трошкови  9,000.00  9,000.00 
37 в 423 Услуге по уговору  80,948.00  153,146.75  234,094.75 
37 г 426 Материјал  47,606.00  106,273.68  153,879.68 

Извори финансирања за главу 1.4 
функције 160

07 Остали извори  1,728,554.00  1,728,554.00 
13 Вишак прихода  418,420.43  418,420.43 

Укупно за главу 1.4 функције 160  1,728,554.00  418,420.43  2,146,974.43 
1.5 180 Трансфери између различитих 

нивоа власти
37 д 463 Текући трансфери осталим ниво-

има власти
 128,000.00  128,000.00 

Извори финансирања за главу 1.4 
функције 180

01 Приходи из буџета  128,000.00  128,000.00 
Укупно за главу 1.5 функције 180  128,000.00  128,000.00 
Укупно за раздео 1  173,155,800.00  3,000,000.00  1,140,992.21  2,868,552.00  2,011,091.21  182,176,435.42 

2
2.1 90 Социјална заштита некласифико-

вана на другом месту
38 423 Накнaда за превоз категоризоване 

деце и њихових пратиоца
 500,000.00  500,000.00 

39 424 Специјализоване услуге (Локални 
акциони план за Роме)

 200,000.00  200,000.00 

40 472 Социјална помоћ – ова апроприја-
ција користиће се за: 
– једнократне помоћи материјално 
и здравствено угроженим грађани-
ма у износу од 2.300.000,00 динара
– стамбено збрињавање, доделом 
средстава за побољшање услова 
становања набавком грађевинског 
материјала, избегличким и поро-
дицама ИР лица на територији ГО 
Барајево у износу од 2.600.000,00 
динара 
– Средства у износу од 1.500.000,00 
динара користиће се за економско 
оснаживање ИР лица на терито-
рији ГО Барајево кроз доходовне 
активности,
– Средства у износу од 15.000,00 
динара користиће се за испла-
ту новчане помоћи породици 
Михајловић ИР лицима са Косова 
и Метохије, тренутно настањеним 
на територији општине Барајево, 
на име помоћи за превазилажење 
тешке материјалне и здравствене 
ситуације 

 

 
 1,800,000.00  1,515,000.00 

 

 3,100,000.00 

 

 6,415,000.00 

40 а 426 Материјал  46,000.00  46,000.00 
41 472 Трошкови сахране нн лица  50,000.00  50,000.00 

Извори финансирања за главу 2.1 
функције 090 

01 Приходи из буџета  2,596,000.00  2,596,000.00 
07 Остали извори  1,515,000.00  1,515,000.00 
13 Вишак прихода  3,100,000.00  3,100,000.00 

Укупно за главу 2.1 функције 090  2,596,000.00  1,515,000.00  3,100,000.00  7,211,000.00 
2.2 473 Туризам и пољопривреда

42 423 Туризам  1,000,000.00  1,000,000.00 
43 424 Пољопривреда  1,000,000.00  3,202,308.00  4,202,308.00 

Извори финансирања за главу 2.2 
функције 473 

01 Приходи из буџета  2,000,000.00  2,000,000.00 



19. октобар 2012. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 57 – 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
07 Остали извори  3,202,308.00  3,202,308.00 

Укупно за главу 2.2 функције 473  2,000,000.00  3,202,308.00  5,202,308.00 
2.3 620 Развој заједнице

44 424 Специјализоване услуге  17,000,000.00  17,000,000.00 
45 451 Текуће субвенције ЈКП „10.

Октобар”
 1,000,000.00  3,000,000.00  4,000,000.00 

46 451 Капиталне субвенције ЈКП „10.
Октобар”

 14,000,000.00  14,000,000.00 

 Извори финасирања за главу 2.3 
функције 620 

01 Приходи из буџета  32,000,000.00  32,000,000.00 
13 Вишак прихода  3,000,000.00  3,000,000.00 

Укупно за главу 2.3 функције 620  32,000,000.00  3,000,000.00  35,000,000.00 
2.4 630 Водоснабдевање

47 451 Капиталне субвенције ЈКП „ 
10.Октобар”

 30,000,000.00  30,000,000.00 

Извори финансирања за главу 2.4 
функције 630 

01 Приходи из буџета  30,000,000.00  30,000,000.00 
Укупно за главу 2.4 функције 630  30,000,000.00  30,000,000.00 

2.5 860 Рекреација, култура и вера
48 451 Субвенције Центру за културу  10,290,000.00  10,290,000.00 
49 481 Дотације спортском савезу 

Барајево
Ова апропријација користиће се за 
финансирање:
– Школског спорта у износу од 
1.000.000,00 динара
– Осталих програмских актив-
ности у износу од 2.200.000,00 
динара 

 

 3,200,000.00 

 

 3,200,000.00 

50 481 Дотације спортским организација-
ма и рекреативни спорт

 1,700,000.00  400,000.00  2,100,000.00 

51 481 Дотације организацијама – Ова 
апропријација користиће се за 
финансирање:
– КУД „Вранић” у износу од 
320.000,00 динара 
– ФА „Шумадија” у износу од 
200.000,00 динара 

 

 520,000.00 

 

 520,000.00 

51 а 481 Дотације верским заједницама  685,000.00  685,000.00 
Извори финансирања за главу 2.5 
функције 860 

01 Приходи из буџета  16,395,000.00  16,395,000.00 
13 Вишак прихода  400,000.00  400,000.00 

Укупно за главу 2.5 функције 860  16,395,000.00  400,000.00  16,795,000.00 
2.6 950 Образовање

52 463 Трансфери школама  9,000,000.00  9,000,000.00 
53 472 Накнаде из буџета за образовање  32,700,000.00  32,700,000.00 
53а 424 Специјализоване услуге  342,200.00  342,200.00 

Извори финансирања за главу 2.6 
функције 950 

01 Приходи из буџета  42,042,200.00  42,042,200.00 
Укупно за главу 2.6 функције 950  42,042,200.00  42,042,200.00 
Укупно за раздео 2  125,033,200.00  4,717,308.00  6,500,000.00  136,250,508.00 

3 3.1 ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ИЗ-
ГРАДЊУ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

620  Стамбени развој и развој заједнице 
54 411 Плате и додаци запослених  9,995,760.00  9,995,760.00 
55 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца
 1,789,240.00  1,789,240.00 

56 413 Накнаде у натури  100,000.00  100,000.00 
57 414 Социјална давања запосленима  100,000.00  100,000.00 
58 415 Накнаде за запослене  500,000.00  500,000.00 
59 416 Награде, бонуси и остали расходи  345,000.00  345,000.00 
60 421 Стални трошкови  22,000,000.00  22,000,000.00 
61 423 Услуге по уговору  3,000,000.00  3,000,000.00 
62 424 Специјализоване услуге  17,630,000.00  12,409,826.56  30,039,826.56 
63 425 Текуће поправке и одржавање  3,000,000.00  3,000,000.00 
64 426 Материјал  600,000.00  600,000.00 
65 482 Порези, обавезне таксе и казне 

наметнуте од једног нивоа власти 
другом

 350,000.00  350,000.00 
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66 511 Зграде и грађевински објекти  8,800,000.00  8,680,000.00  17,480,000.00 
67 512 Машине и опрема  100,000.00  3,800,000.00  3,900,000.00 

Извори финансирања за главу 3.1 
функције 620 

01 Приходи из буџета  68,310,000.00  68,310,000.00 
13 Вишак прихода  24,889,826.56  24,889,826.56 

Укупно за главу 3.1 функције 620  68,310,000.00  24,889,826.56  93,199,826.56 
Укупно за раздео 3  68,310,000.00  24,889,826.56  93,199,826.56 

4
4.1 Месне заједнице

160 Опште јавне услуге некласифико-
ване на другом месту

68 421 Стални трошкови  200,000.00  200,000.00 
69 423 Услуге по уговору  200,000.00  30,000.00  230,000.00 
70 424 Специјализоване услуге  100,000.00  100,000.00 
71 425 Текуће поправке и одржавање 

зграде
 200,000.00  200,000.00 

72 426 Материјал  250,000.00  250,000.00 
73 483 Новчане казне по решењу суда  186,000.00  186,000.00 
74 411 Плате и додаци запослених  330,800.00  330,800.00 
75 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца
 59,200.00  59,200.00 

Извори финансирања за главу 4.1 
функције 160 

01 Приходи из буџета  1,136,000.00  420,000.00  1,556,000.00 
Укупно за главу 4.1 функције 160  1,136,000.00  420,000.00  1,556,000.00 
Укупно за раздео 4  1,136,000.00  420,000.00  1,556,000.00 
Укупно раздели 1+2+3+4  367,635,000.00  3,000,000.00  1,140,992.21  8,005,860.00  33,400,917.77  413,182,769.98 
Извори финансирања укупно

01 Приходи из буџета  367,635,000.00  367,635,000.00 
03 Социјални доприноси  3,000,000.00  3,000,000.00 
06 Донације од међународних орга-

низација
 1,140,992.21  1,140,992.21 

07 Остали извори  8,005,860.00  8,005,860.00 
13 Вишак прихода  33,400,917.77  33,400,917.77 

УКУПНО  367,635,000.00  3,000,000.00  1,140,992.21  8,005,860.00  33,400,917.77  413,182,769.98 

Члан 8.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењиваће се од 

дана доношења.

Скупштина општине Барајево
Број 06-23/2012-14, 11. октобра 2012. године

Председник
Бранислав Мијаиловић, с. р.

На основу чл. 13. и 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 54/11 ), и члана 19. Статута 
градске општине Барајево – пречишћени текст („Службени лист града Београда”, број 30/10), Скупштина општине Бараје-
во, на седници одржаној 11. октобра 2012. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

1. У Решењу о разрешењу и именовању Општинске изборне комисије („Службени лист града Београда”, бр. 22/11, 15/12 
и 44/2012), у тачки 2. алинеја 11, члан Општинске изборне комисије (у даљем тексту: комисија), Добрило Јоксимовић, раз-
решава се а уместо њега именује се Весна Деветаковић, као представник одборничке групе „Радивоје Давидовић”, а у али-
неји 12 заменик члана комисије Весна Деветаковић, разрешава се и уместо ње именује Раде Гајић, представник ООДС.

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

Скупштина општине Барајево
Број 06-23/2012-15, 11. октобра 2012. године

Председник
Бранислав Мијаиловић, с. р.
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На основу члана 18. став 5. и члана 19. тачка 10. Статута 
градске општине Барајево – пречишћени текст („Службени 
лист града Београда”, број 30/10), Скупштина општине Бараје-
во, на седници одржаној 6. октобра 2012. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП „10. ОКТОБАР” БА-

РАЈЕВО

1. Владан Нинковић разрешава се дужности директора 
ЈКП „10. октобар” Барајево, због потврђивања мандата име-
нованом за одборника у Скупштини општине Барајево, са 
6. октобром 2012. године.

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

Скупштина општине Барајево
Број 06-16/2012-13/1, 6. октобра 2012. године

Председник
Бранислав Мијаиловић, с. р.

ОБРЕНОВАЦ

Председник градске општине Обреновац, 11. октобра 
2012. године, по прибављеном мишљењу Већа градске 
општине са седнице одржане 11. октобра 2012. године, 
на основу члана 28. Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник РС”, број 88/11), члана 27. 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 52. Статута градске општине Обре-
новац („Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 
15/10) и члана 21 става 1. Одлуке о оснивању ЈКП „Водовод 
и канализација” из Обреновца („Службени лист града Бео-
града”, број 26/06), поступајући по захтеву ЈКП „Водовод и 
канализација” Обреновац од 17. септембра 2012. године – за 
давање сагласности на Одлуку Управног одбора о измени 
Ценовника осталих комуналних услуга УО број 4-4-1/2012 
од 24. августа 2012. године и Одлуку Управног одбора о из-
мени Ценовника основних комуналних производа и услуга 
УО број 6-3/2012 од 11. септембра 2012. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКЕ УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВО-
ДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ОБРЕНОВАЦ О ИЗМЕНИ 
ЦЕНОВНИКА ОСНОВНИХ И ОСТАЛИХ КОМУНАЛ-

НИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

1. Даје се саглaсност на Одлуку Управног одбора ЈКП 
„Водовод и канализација” Обреновац УО бр. 4-4-1/2012 од 
24. августа 2012. године о измени Ценовника осталих кому-
налних услуга. 

Даје се саглaсност и на Одлуку Управног одбора ЈКП 
„Водовод и канализација” Обреновац УО бр. 6-3/2012 од 11. 
септембра 2012. године о измени Ценовника основних ко-
муналних производа и услуга. 

Одлуке из претходног става саставни су део овог ре-
шења.

2. О промени цена комуналних производа и услуга на 
основу одлука из тачке 1. овог решења ЈКП „Водовод и ка-
нализација” Обреновац обавестиће Градски секретаријат за 
привреду – Управу за цене и надлежна министарства РС.

3. Ово решење са одлукама на које се даје сагласност и 
пречишћеним текстом ценовника објавити у „Службеном 
листу града Београда”.

Председник градске општине Обреновац
VI-03 бр. 020-1/86, 11. октобра 2012. године

Председник
Мирослав Чучковић, с. р.

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), члана 25. Одлуке о оснивању ЈКП „Водовод и кана-
лизација” Обреновац („Службени лист града Београда”, број 
26/06) и члана 26. Статута ЈКП „Водовод и канализација” 
Обреновац УО бр. 1-1/2006 од 14. децембра 2006. године, а у 
вези са закључцима Већа градске општине Обреновац VI-02 
бр. 020-2/87 и VI-02 бр. 020-2/88 оба од 13. јула 2012. године, 
Управни одбор ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац на 
4. седници, одржаној 24. августа 2012. године доноси 

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

НОВАЦ

I
У Ценовнику осталих комуналних услуга ЈКП „Водовод 

и канализација” Обреновац („Службени лист града Београ-
да”, бр. 1/09, 21/10 – пречишћен текст, 49/10, 3/11, 23/11 и 
15/12) у поднаслову Услуге давања података, услова и са-
гласности на комуналну инфраструктуру иза тачке 12. до-
даје се тачка 13. и гласи: 

За услуге давања података, услова и сагласности на ко-
муналну инфраструктуру под тачкама 3, 6, 8, 9, 10 и 11 не 
наплаћује се накнада Управи градске општине Обреновац и 
другим јавним предузећима чији је оснивач градска општи-
на Обреновац.

II
У поднаслову Прикључак на водоводну и канализацио-

ну мрежу услуга мења се текст услуге под тачком 6. и исти 
гласи: 

Раздвајање водомера са подношењем захтева корисника.
Брише се тачка 9.1. и тачка 9.2. постаје тачка 9, а из те-

кста ове услуге брише се текст: „за који постоји уграђен во-
домер”.

III
У поднаслову Ценовник осталих услуга иза тачке 7. до-

даје се тачка 8. и гласи:
8. Назив јединица 

мере
основна 

цена
ПДВ 18% укупна 

цена
Рад 

минибагера
час 4.247,40 764,53 5.011,93

Тачке 8, 9, 10, 11, 12, 13 постају тачке 9, 10, 11, 12, 13 и 14.
Иза тачке 14. додаје се тачка 15. и гласи:
За услуге давања механизације на коришћење под тачка-

ма 6, 7, 8, 9, 10. и 11. не наплаћује се накнада другим јавним 
предузећима чији је оснивач градска општина Обреновац.
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Код тачке 18 мења се ПДВ и гласи 18%.
Тачке 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. и 22. постају тачке 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. и 24.

IV
У поднаслову Снабдевање корисника питком водом код 

тачке 1. брише се текст у загради (+80 дин/km), а иза тачке 
1. додаје се тачка 2. и гласи: 
2. Назив јединица 

мере
основна 

цена
ПДВ 18% укупна 

цена
Превоз 

за цистерну 
питке 
воде

по 
пређеном 
киломе-

тру

67,80 12,20 80,00

Тачка 2. постаје тачка 3.

V
Овлашћује се ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац 

да у случају промене стопе ПДВ-а усагласи стопе ПДВ-а из 
Ценовника са законом.

VI
Измењени Ценовник осталих комуналних услуга ЈКП 

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

VII
Овлашћују се стручне службе Предузећа да припреме 

пречишћен текст Ценовника осталих комуналних услуга 
Предузећа.

VIII
Доношењем ове одлуке престаје да важи одлука Управ-

ног одбора УО број 72-2/2012 од 13. фебруара 2012. године.

IX
Ову одлуку по добијању сагласности из тачке V ове од-

луке објавити у „Службеном листу града Београда”. 

Управни одбор ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац
УО број 4-4-1/2012, 24. августа 2012. године

Председник
Драган Миленковић, с. р.

ПРЕЧИШЋЕН ТЕКС Т
ЦЕНОВНИКА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”, ОБРЕНОВАЦ ОСТАЛИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА, ОКТОБАР 

2012. ГОДИНЕ
Услуге давања података, услова и сагласности на комуналну инфраструктуру

Редни 
број

Назив Јединица 
мере

Основна 
цена

ПДВ 
20 %

Укупно 
цена

1 2 3 4 5 6
1. Давање података о положају комуналне инфраструктуре за индивидуалне објекте (легализација) по објекту 3,144.07 628.81 3,772.88
2. Давање података о положају комуналне инфраструктуре за објекте колективног становања, пословне објекте и 

пословно стамбене објекте
   

2.1. – за парцеле до 10 ари по ару 628.81 125.76 754.57
2.2. – за парцеле преко 10 ари по парцели 7,420.00  1,484.00 8,904.00
3. Давање података о положају комуналне инфраструктуре и услова за пројектовање водоводних и спољних инстала-

ција за индивидуалне објекте
по парцели 4,042.37 808.47 4,850.84

4. Давање услова за пројектовање водоводних и канализационих инсталација за објекте колективног становања по објекту 8,893.22  1,778.64 10,671.86
5. Давање услова за пројектовање водоводних и канализационих инсталација за пословне и пословно – стамбене објекте по објекту 11,228.81  2,245.76 13,474.57
6. Давање података о положају комуналне инфраструктуре и услова за израду Урбанистичких услова и Урбанистич-

ких пројеката
по парцели 7,420.00  1,484.00 8,904.00

7. Давање додатних података о положају комуналне инфраструктуре и услова за пројектовање водоводних и канали-
зационих инсталација за све категорије објеката

по објекту 2,694.91 538.98 3,233.89

8. Давање података и услова за пројектовање инфраструктуре и објеката на истој (топловод, каблови, саобраћајнице, 
водовод и канализација и др.) у односу на постојећу водоводну и канализациону мрежу

   

  – до 100 m по m 134.75 26.95 161.70
  – од 100 до 500 m по m 62.88 12.58 75.46
  – преко 500 m по m 44.91 8.98 53.89
9. Давање сагласности на положај трасе планиране инфраструктуре   1,796.61 359.32 2,155.93

10. Давање сагласности на пројектну документацију за све категорије објеката (стамбени, пословни, индустријски и 
др.)

по објекту 2,120.00 424.00 2,544.00

11. Давање потврда о расположивим притисцима на водоводној мрежи и других података по објекту 1,077.97 215.59 1,293.56
12. Давање потврда о постојању легалног прикључка на водоводну и канализациону мрежу по објекту 314.41 62.88 377.29
13. За услуге давања података, услова и сагласности на комуналну инфраструктуру под тачкама 3, 6, 8, 9, 10 и 11 не 

наплаћује се накнада Управи градске општине Обреновац и другим јавним предузећима чији је оснивач градска 
општина Обреновац

Прикључак на водоводну и канализациону мрежу
Редни 
број

Назив Јединица 
мере

Основна 
цена

ПДВ 
20 %

Укупно 
цена

1 2 3 4 5 6
1. Подношење захтева за прикључак (обрачун по прикључку)   - - -

1.1. За индивидуалне објекте   - - -
  – на водоводну и канализациону мрежу   7,635.59  1,527.12 9,162.71
  – на водоводну или канализациону мрежу   4,940.68 988.14 5,928.82
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1 2 3 4 5 6
1.2. За објекте колективног становања, пословне, стамбено – пословне објекте и економске објекте на водоводну и 

канализациону мрежу
  - - -

  а) по стамбеној јединици   7,635.59  1,527.12 9,162.71
  б) по пословној јединици   13,474.58  2,694.92 16,169.50
  – на водоводну или канализациону мрежу   - - -
  а) по стамбеној јединици   4,940.68 988.14 5,928.82
  б) по пословној јединици   8,533.90  1,706.78 10,240.68
2. Извођење прикључка на улични цевовод   - - -

2.1. – за пречнике до и Ø 50 са уградњом ПОЦ или ПП-Р фитинга, као и за пречнике Ø 50 и веће преко амброшелне 
или одговарајуће обујмице

  - - -

2.1.1. – за индивидуални објекат по ком. 3,144.07 628.81 3,772.88
2.1.2. – за колективно становање по ком. 4,042.37 808.47 4,850.84
2.1.3. – за пословне и пословно-стамбене објекте по ком. 7,635.59  1,527.12 9,162.71
2.2. Са насецањем уличног цевовода и уградњом фазонских комада и арматуре (све категорије објеката) за улични 

цевовод називног пречника
  - - -

2.2.1. – ДН 50 – ДН 100 по ком. 26,050.85  5,210.17 31,261.02
2.2.2. > ДН 100 – ДН 200 по ком. 30,452.54  6,090.51 36,543.05
2.2.3. > ДН 200 по ком. 37,728.81  7,545.76 45,274.57

3. Монтажа цеви од прикључка на улични цевовод до водомерног склоништа и арматуре у склоништу по m 718.64 143.73 862.37
4. Монтажа водомера и арматуре за пречнике   - - -

4.1. – мање од Ø 6/4 по ком. 3,144.07 628.81 3,772.88
4.2. – Ø 6/4 – Ø 100 по ком. 8,983.05  1,796.61 10,779.66
4.3. – > Ø 100 по ком. 17,966.10  3,593.22 21,559.32
5. Набавка и уградња „Secuo“ вентила са кључем (напомена: за објекте колективног становања и пословно стамбене објекте 

не обрачунавати уградњу „Secuo“ вентила по стамбеним јединицама осим у случају искључења због нередовног плаћања)
   

  а) за испред водомера пречника - - -
5.1. Ø 1/2 по ком. 2,874.57 574.91 3,449.48
5.2. Ø 3/4 по ком. 3,233.90 646.78 3,880.68
5.3. Ø 1 по ком. 7,006.78  1,401.36 8,408.14
5.4. Ø 5/4 по ком. 8,623.73  1,724.75 10,348.48
5.5. Ø 6/4 по ком. 10,959.32  2,191.86 13,151.18
5.6. б) са холендером за водомер   - - -
5.7. Ø 3/4 – холендер Ø 3/4 по ком. 2,874.58 574.92 3,449.50
5.8. Ø 3/4 – холендер Ø 1 по ком. 4,132.20 826.44 4,958.64
5.9. Ø 1– холендер Ø 1 по ком. 4,042.37 808.47 4,850.84

5.10. Ø 5/4 – холендер Ø 5/4 по ком. 10,869.49  2,173.90 13,043.39
5.11. Ø 6/4 – холендер Ø 6/4 по ком. 13,564.41  2,712.88 16,277.29
5.12. Ø 2 – холендер Ø 2 по ком. 17,876.27  3,575.25 21,451.52

6. Раздвајање водомера са подношењем захтева корисника по ком. 8,084.75  1,616.95 9,701.70
7. Искључење или укључење са система водоводне и канализационе мреже по захтеву корисника по ком. 1,796.61 359.32 2,155.93
8. Искључење и поновно укључење са система водоводне мреже због нередовног плаћања основних комуналних 

производа и услуга
по ком. 4,042.37 808.47 4,850.84

9. Легализација прикључака на водоводну мрежу (напомена: нови корисник по важећем ценовнику плаћа и надокна-
ду за утрошену воду утврђену из просечне потрошње за домаћинство у том насељу за претходне три године)

по ком. 17,966.10  3,593.22 21,559.32

10. Испитивање и лоцирање ломова на водоводној мрежи   - - -
  а) -за индивидуална домаћинства са прев. корисника   628.81 125.76 754.57
  – са коришћењем возила ЈКП   808.47 161.69 970.16
  б) за остале кориснике (јавна, друштвена, државна и приватна предузећа, школе)   1,257.63 251.53 1,509.16

11. Поновно прикључење на водоводну мрежу корисника који су дуже од 9 месеци искључени са система водоводне 
мреже за водомер пречника:

  - - -

  Ø 1/2 по ком. 8,983.05  1,796.61 10,779.66
  Ø 3/4 по ком. 9,881.35  1,976.27 11,857.62
  Ø 1 по ком. 13,474.57  2,694.91 16,169.48
  Ø 5/4 по ком. 15,271.19  3,054.24 18,325.43
  Ø 6/4 по ком. 17,067.79  3,413.56 20,481.35

12. Давање података и услова за пројектовање техничког решења канализационог прикључка – за постојеће објекте   - - -
12.1. – за индивидуалне објекте по објекту 2,245.76 449.15 2,694.91
12.2. – за објекте колективног становања, пословне и стамбено-пословне објекте по објекту 3,144.07 628.81 3,772.88
13. Давање сагласности на пројекат техничког решења канализационог прикључка – за раније изграђене објекте са 

грађевинском дозволом или у поступку легализације
по објекту 898.30 179.66 1,077.96

14. Подношење захтева за прикључак на канализациону мрежу (обрачун по прикључку) – за раније изграђене објекте 
са грађевинском дозволом или у поступку легализације

   

14.1. – за индивидуалне објекте по објекту 2,694.91 538.98 3,233.89
14.2. – за објекте колективног становања, пословне и стамбено пословне објекте   -

  а) по стамбеној јединици   2,694.91 538.98 3,233.89
  б) по пословној јединици   4,940.68 988.14 5,928.82

15. Накнада за вршење стручног надзора и потврда о техничком пријему прикључка   3,180.00 636.00 3,816.00
16. Легализација прикључка на канализациону мрежу по објекту 8,983.05  1,796.61 10,779.66
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Ценовник осталих услуга
Редни 
број

Назив Јединица 
мере

Основна 
цена

ПДВ 8% 
или 20% у 

зависности 
од врсте 
радова у 
складу са 
законом

Укупно 
цена

1 2 3 4 5 6
  Услуге рада и техничких средстава (дин/час)        
1. Рад НК радника час 183.05 36.61 219.66
2. Рад ПК радника час 251.69 50.34 302.03
3. Рад КВ/ССС радника час 320.34 64.07 384.41
4. Рад ВКВ радника час 366.10 73.22 439.32
5. Рад ВСС/ВС радника час 719.39 143.88 863.27
6. Рад компресора час 2,427.37 485.47  2,912.84 
7. Рад ровокопача (СКИП) час 4,247.40 849.48  5,096.88 
8. Рад мини багера час 4,247.40 849.48  5,096.88 
9. Рад ровокопача (А600) час 4,853.76 970.75  5,824.51 

10. Рад ФАП-а кипера час 3,033.72 606.74  3,640.46 
11. Рад ТАМ 1,7 t и путара 1,5 t час 2,427.37 485.47  2,912.84 
12. Употреба ПИКАП-а (по интервенцији) час 514.18 102.84 617.02
13. Ангажовање трактора час 1,131.22 226.24  1,357.46 
14. Услуга црпљења воде пумпом час 1,212.71 242.54  1,455.25 
15. За услуге давања механизације на коришћење под тачкама 6, 7, 8, 9, 10 и 11 не наплаћује се накнада другим јавним 

предузећима чији је оснивач градска општина Обреновац
Услуге рада и техничких средстава

16. Рад цистерне VP-VOMA (и Лулаш) – за предузећа и установе (правна лица) час 6,741.60 8% 539.33  7,280.93 
17. Рад цистерне VP-VOMA (и Лулаш) – за кућне савете и индивидуалне стамбене објекте час 3,641.10 8% 291.29  3,932.39 
18. Извлачење фекалија из септичке јаме за физичка лица час 3,703.70 8% 296.30  4,000.00 
19. Извлачење фекалија из септичке јаме за правна лица час 6,740.74 8% 539.26  7,280.00 
20. Одлазак возила – цистерне високог притиска и цистерне за извлачење фекалија на интервенцију – нап-

лата услуге на основу удаљености објекта од ЈКП-а (у једном правцу)
по km 100.00 20% 20.00 120.00

21. Снимање камером по m 169.49 20% 33.90 203.39
22. Одгушење канализације са услугом црпљења цистерном        
  – физичка лица час 5,555.56 8% 444.44  6,000.00 
  – правна лица час 9,259.26 8% 740.74  10,000.00 
23. Изливање фекалија у спремиште по m3 397.50 8% 31.80 429.30
24. Накнада за одржавање водоводног прикључка по кориснику 100.00 20% 20.00 120.00

Снабдевање корисника питком водом
Редни 
број

Назив Јединица мере Основна 
цена

ПДВ 20 % Укупно цена

1 2 3 4 5 6
1. Предузећа – грађани ком 3,599.34 719.87 4,319.21
2. Превоз за цистерну питке воде по пређеном km 67.80 13.56 81.36
3. За испитивање мреже ком 12,573.39  2,514.68 15,088.07

Овлашћује се ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац да у случају промене стопе ПДВ-а усагласи стопе ПДВ-а из це-
новника са законом.

Ценовник је објављен у „Службеном листу града Београда”, бр. 1/09, 21/10 – пречишћен текст, 49/10, 3/11, 23/11 и 15/12.
Овим пречишћеним текстом обухваћена је и одлука о измени ценовника УО број 4-4-1/2012 од 24. августа 2012. године.

Управни одбор ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац
Број 6594, 1. октобра 2012. године

Директор
Ненад Радојевић, с. р.

На основу члана 27. 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 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 
88/11), члана 25. Одлуке о оснивању ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац („Службени лист града Београда”, број 
26/06), чланa 26. Статута ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац УО бр. 1-1/2006 од 14. децембра 2006. год. Управни од-
бор ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац на 6. седници одржаној 11. септембра 2012. године доноси 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ ЦЕНОВНИКА ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗА-

ЦИЈА” ОБРЕНОВАЦ
I

Доноси се измена Ценовника основних комуналних производа и услуга које плаћају непосредни корисници ЈКП „Водо-
вод и канализација” Обреновац („Службени лист града Београда”, број 29/11) тако што се цене за испоруку воде повећавају 
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за домаћинства 20 %, за пословни простор не повећавају се, 
за установе (корисници чији је оснивач ГО Обреновац, ус-
танова за МНРО и црквени објекти на територији општине 
Обреновац) и остале кориснике (правна лица) повећавају за 
10% и цене за услугу канализације за домаћинства повећавају 
за 66%, за пословни простор, установе (корисници чији је ос-
нивач ГО Обреновац, установа за МНРО и црквени објекти 
на територији општине Обреновац) и остале кориснике 
(правна лица) повећавају се 10 %, и гласе:

1. испорука воде 
– за домаћинства  42,58 динара / m³ 
– за пословни простор 106,85 динара / m³ 
–  за установе (корисници чији 

је оснивач ГО Обреновац, 
установа за МНРО и црквени 
објекти на територији 
општине Обреновац)  48,62 динара / m³ 

– за остале кориснике (правна лица)
са потрошњом до 4.000 m³  129,66 динара / m³ 
са потрошњом од 4.000 m³ до 7.000 m³ 194,46 динара / m³ 
са потрошњом преко 7.000 m³ 324,12 динара / m³ 
2. канализација
– за домаћинства  14,96 динара / m³ 
– за пословни простор 33,98 динара / m³ 
–  за установе (корисници чији 

је оснивач ГО Обреновац, 
установа за МНРО и црквени 
објекти на територији 
општине Обреновац)  11,97 динара / m³

– за остале кориснике (правна лица) 42,48 динара / m³.
Цене су исказане без ПДВ-а.
Овлашћује се ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац 

да основне цене из претходног става наплаћује са ПДВ-ом у 
складу са законом.

II
У пречишћеном тексту Ценовника мења се тачка 4. и гласи:
За све категорије корисника, и то домаћинства, послов-

ни простор, установе (корисници чији је оснивач ГО Обре-
новац, установа за МНРО и црквени објекти на територији 
општине Обреновац) и остале кориснике (правна лица) под 
условом неисправности водоводне инсталације корисника 
услед чега долази до цурења воде иза водомера, одобрава 
се попуст тако што се фактурисана количина канализације 
приликом цурења умањује за разлику фактурисане коли-
чине канализације приликом цурења и просечне потрошње 
канализације за исти период у претходној години за највише 
два рачуна (количина канализација се обрачунава на основу 
утрошене воде), а за домаћинства, пословни простор и ус-
танове (корисници чији је оснивач ГО Обреновац, установа 
за МНРО и црквени објекти на територији општине Обре-
новац) који су измирили све претходне обавезе према ЈКП 
„Водовод и канализација” Обреновац одобрава се и попуст 
на утрошену количину воде за 20% за највише два рачуна. 

У пречишћеном тексту ценовника код тачке 7 брише се 
текст у загради („Службени лист града Београда”, бр. 5/05, 
18/05,1/06 и 15/06).

III
Измењени ценовник на основу ове одлуке ће се примењи-

вати по добијању сагласности oд оснивача, ГО Обреновац.

IV
Овлашћују се стручне службе ЈКП „Водовод и канализа-

ција” Обреновац да сачине пречишћен текст Ценовника ос-
новних комуналних производа и услуга и исти је саставни 
део ове одлуке.

V
Доношењем ове Одлуке, а по добијању сагласности Ос-

нивача, престаје да важи Ценовник основних комуналних 
производа и услуга ЈКП „Водовод и канализација” Обрено-
вац („Службени лист града Београда”, брoj 29/11), Одлуке 
Управног одбора УО број 4-4-2/2012 од 24. августа 2012. го-
дине и УО број 40-4/2011 од 19. јануара 2011. године.

VI
Ову одлуку и пречишћени текст Ценовника, по до-

бијању сагласности из тачке III ове одлуке објавити у 
„Службеном листу града Београда”. 

Управни одбор ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац
УО број 6-3/2012, 11. септембра 2012. године

Председник 
Драган Миленковић, с. р. 

ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ЦЕНОВНИКА 
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ОБРЕНОВАЦ 

ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 
КОЈЕ ПЛАЋАЈУ НЕПОСРЕДНИ КОРИСНИЦИ

Р. 
б.

НАЗИВ Јед. 
мере

Основна 
цена

ПДВ 
8%

Укупно

1. Испорука воде        
За домаћинства m³ 42,58 3,41 45,99
За пословни прос-
тор

m³ 106,85 8,55 115,40

За установе (ко-
рисници чији је 
оснивач ГО Обре-
новац, установа за 
МНРО и црквени 
објекти на тери-
торији општине 
Обреновац)

m³ 48,62 3,89 52,51

За остале ко-
риснике (правна 
лица)

       

– са потрошњом 
до 4.000 m³

m³ 129,66 10,38 140,04

– са потрошњом 
од 4.000 m³ до 
7.000 m³

m³ 194,46 15,56 210,02

– са потрошњом 
преко 7.000 m³

m³ 324,12 25,93 350,05

2. Канализација        
За домаћинства m³ 14,96 1,20 16,16
За пословни прос-
тор

m³ 33,98 2,72 36,70

За установе (ко-
рисници чији је 
оснивач ГО Обре-
новац, установа за 
МНРО и црквени 
објекти на тери-
торији општине 
Обреновац)

m³ 11,97 0,96 12,93

За остале ко-
риснике (правна 
лица)

m³ 42,48 3,40 45,88
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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 Јавном предузећу 
„Градско стамбено” на Одлуку о измени Одлуке о 
висини накнаде за одржавање стамбених зграда са 
Одлуком – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Решење о давању сагласности Јавном предузећу 
„Градско стамбено” на Одлуку о измени Одлуке о 
висини накнаде за одржавање хигијене (редовно 
чишћење и прање) са Одлуком  – – – – – – – – – – –  2

Решење о давању сагласности на измену дела Це-
новника осталих услуга Јавног комуналног преду-
зећа „Погребне услуге” са изменом дела Ценовника  2

Решење о давању сагласности на измену Ценов-
ника услуга Јавног предузећа „Ада Циганлија” са 
изменом Ценовника  – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Решење о посебном режиму саобраћаја на под-
ручју града Београда у периоду од 15. новембра 
2012. године до 15. марта 2013. године (у зимским 
условима  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  4

Показатељ повећања потрошачких цена у сеп-
тембру 2012. године  – – – – – – – – – – – – – – – – –  4

Акти градских општина
РАКОВИЦА

Одлука о престанку мандата одборнику 
Скупштине градске општине Раковица– – – – – – –  5

Страна
Одлука о потврђивању мандата одборнику 

Скупштине градске општине Раковица– – – – – – –  5
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи 

градске општине Раковица  – – – – – – – – – – – – –  5
Одлука о додели јавних признања градске 

општине Раковица  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  6
Решење о образовању Општинског штаба за 

ванредне ситуације на територији градске општине 
Раковица  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  7

БАРАЈЕВО
Одлука о потврђивању мандата одборницима у 

Скупштини општине Барајево  – – – – – – – – – – –  7
Одлука о ребалансу буџета градске општине Ба-

рајево за 2012. годину  – – – – – – – – – – – – – – – –  8
Решење о измени Решења о разрешењу и имено-

вању Општинске изборне комисије– – – – – – – – –  14
Решење о разрешењу директора ЈКП „10. окто-

бар” Барајево  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  15

ОБРЕНОВАЦ
Решење о давању сагласности на одлуке Управ-

ног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод 
и канализација” Обреновац о измени ценовника 
основних и осталих комуналних производа и услу-
га са одлукама и пречишћеним текстовима ценов-
ника  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  15

3. Корисници ЈКП „Обреновац” из Обреновца и ЈКП 
„Топловод” плаћају услуге испоруке воде по цени за установе.

4. За све категорије корисника, и то домаћинства, по-
словни простор, установе (корисници чији је оснивач ГО 
Обреновац, установа за МНРО и црквени објекти на тери-
торији општине Обреновац) и остале кориснике (правна 
лица) под условом неисправности водоводне инсталације 
корисника услед чега долази до цурења воде иза водоме-
ра, одобрава се попуст тако што се фактурисана количина 
канализације приликом цурења умањује за разлику фак-
турисане количине канализације приликом цурења и про-
сечне потрошње канализације за исти период у претходној 
години за највише два рачуна (количина канализација се 
обрачунава на основу утрошене воде), а за домаћинства, 
пословни простор и установе (корисници чији је оснивач 
ГО Обреновац, установа за МНРО и црквени објекти на 
територији општине Обреновац) који су измирили све пре-
тходне обавезе према ЈКП „Водовод и канализација” Обре-
новац одобрава се и попуст на утрошену количину воде за 
20% за највише два рачуна. 

5. Умањује се цена основне комуналне услуге испорука 

воде и канализације и накнаде за одржавање водоводног 
прикључка 5% од основне цене, за кориснике који су услуге 
платили у року доспећа (до 25. у месецу за претходни месец), 
почев од испостављеног рачуна за V месец 2007. године.

6. Корисницима основних комуналних услуга који нису 
своје услуге измирили у року доспећа (25. у месецу за прет-
ходни месец), зарачунаваће се затезна камата од 26-ог у ме-
сецу за претходни месец и исказиваће се као посебна став-
ка, почев од испостављеног рачуна за V месец 2007. године.

7. Корисници који остварују право на попуст – субвен-
ције по основу увођења интервентних мера за заштиту најуг-
роженијих грађана општине Обреновац остварују право на 
попуст под условом да до 25. у месецу измире, то јест уплате 
повлашћену цену за комуналне услуге за претходни месец, 
почев од испостављеног рачуна за V месец 2007. године.

Управни одбор ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац
УО број 6-3/2012, 11. септембра 2012. године

Председник 
Драган Миленковић, с. р.

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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