
Градоначелник града Београда, 30. 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 НА ЦЕНОВНИК УСЛУГА 
ВЕТЕРИНАРСКЕ УСТАНОВЕ ,,ВЕТЕРИНА БЕОГРАД” 
КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА 

ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2012. ГОДИНУ 

1. Даје се сагласност Ветеринарској установи ,,Ветерина 
Београд” на ценовник услуга које се финансирају из сред-
става буџета града Београда за 2012. годину, који је донео 
Управни одбор под бројем 6837, на седници одржаној 8. ок-
тобра 2012. године.

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

Градоначелник града Београда
Број 38-4648/12-Г, 30. октобрa 2012. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

На основу члана 27. Статута Ветеринарске установе „Ве-
терина Београд” а сходно предлогу директора Ветеринарске 
установе број 6789 од 5. октобра 2012. године, Управни од-
бор је на 48. седници одржаној 8. октобра 2012. године до-
нео следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Ценовник услуга Ветеринарске установе „Ве-
терина Београд” које се финансирају из средстава буџета 
града Београда за 2012. годину како је дато у материјалу.

2. Усвојена измена ценовника ће се примењивати од 1. 
октобра 2012. године.

3. Усвајањем овог ценовника престаје да важи ценовник 
из 2010. године објављен у „Службеном листу града Београ-
да”, број 28/10.

Управни одбор Ветеринарске установа 
„Ветерина Београд”

Број 6837, 8. октобра 2012. године

Председник 
Мома Калић, с. р.

Година LVI Број 59 8. новембар 2012. године Цена 220 динара
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ЦЕНОВНИК УСЛУГА ВЕТЕРИНАРСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕТЕРИНА БЕОГРАД” КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕД-
СТАВА БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2012. ГОДИНУ

РБ ВРСТА УСЛУГЕ-ПОСЛА јединица мере јед.цена без ПДВ-а ПДВ стопа јед. цена са ПДВ-ом
1 стерилизација/кастрација напуштених паса са пре и постоперативним током обележавањем и 

вакцинацијом против беснила и инфективних болести
јединка 8.020,34 20 9.624,41

2 ревакцинација градских паса смештених у азилима јединка 2.291,53 20 2.749,84
3 ревакцинација паса враћених на станиште јединка 2.933,05 20 3.519,66
4 хватање, измештање и враћање на станиште паса, мачака и гмизаваца јединка 2.337,29 20 2.804,75
5 изласци на терен по пријавама када из оправданих разлога није дошло до хватања јединка 778,81 20 934,57
6 уклањање, транспорт и уништавање лешева ситних животиња (птица, глодара и гмизаваца) јединка 1.008,47 20 1.210,16
7 уклањање, транспорт и уништавање лешева паса и мачака јединка 3.208,47 20 3.850,16
8 уклањање, транспорт и уништавање лешева крупних животиња (папкара, копитара) кг 227,97 20 273,56
9 опсервација паса и мачака на беснило јединка 7.333,05 20 8.799,66

10 збрињавање и лечење напуштених паса и мачака у прихватилишту за животиње јединка/дан 394,07 20 472,88
11 еутаназија неизлечиво болесних или повређених паса и мачака јединка 4.583,05 20 5.499,66
12 пружање прве помоћи повређеним напуштеним животињама јединка 2.631,36 20 3.157,63
13 хируршке интервенције код повређеним напуштеним животињама јединка 13.156,78 20 15.788,14
14 пружање стручних услуга из надлежности ветеринарске инспекције сат 931,36 20 1.117,63
15 накнада трошкова прва вакцинације и чиповања власничких паса преко ветеринарских орга-

низација
јединка 1.228,81 20 1.474,57

16 дезифекција еко зона зелених јавних површина и паркова м2 17,80 20 21,36
17 стерилизација/кастрација мачака на основу Стратегије решавања проблема невлсничких паса и 

мачака на територији Града Београда
јединка 5.631,56 20 6.757,87
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РБ ВРСТА УСЛУГЕ-ПОСЛА јединица мере јед.цена без ПДВ-а ПДВ стопа јед. цена са ПДВ-ом
18 обдукција угинулих животиња јединка 5.175,42 20 6.210,50
19 контрола паразитоза у парковима и на јавним зеленим површинама узорак 877,12 20 1.052,54
20 токсиколошки прегледи угинулих животиња јединка 7.016,95 20 8.420,34
21 вакцинација и обележавање стерилисаних невласничких паса и мачака јединка 1.403,39 20 1.684,07
22 организација, снабдевање, дистрибуција хране за напуштене животиње (псе и мачке) смештене 

у приватним прихватилиштима у оквиру НВО
кг 93,22 20 111,86

23 накнада дела трошкова стерилизације власничких паса преко ветеринарских организација јединка 4.618,64 20 5.542,37

Ветеринарска установа „Ветерина Београд”

Директор
Братислав Станковић, с. р.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

БАРАЈЕВО

На основу члана 45. Пословника Скупштине општи-
не Барајево („Службени лист града Београда”, број 44/08), 
Скупштина општине Барајево, на седници одржаној 26. ок-
тобра 2012.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

I. У Савет за привредна питања, буџет и финансије, би-
рају се:

1. Зорица Николић
2. Драган Анђелић, 
3. Михаило Милошевић,
4. Драган Тешовић,
5. Милина Благојевић,
II. У Савет за пољопривреду, бирају се:
1. Милијан Радојичић,
2. Немања Стевановић,
3. Михаило Милошевић
4. Првослав Мандић, 
5. Владан Нинковић,
III. У Савет за урбанизам, комуналне делатности и 

заштиту животне средине, бирају се:
1. Немања Стевановић,
2. Саша Иванковић,
3. Весна Марић,
4. Милорад Стевановић,
5. Александар Тиосављевић.
IV. У Савет за спорт и омладину, културу и образовање, 

бирају се:
1. Катарина Радовић,
2. Небојша Алексић,
3. Оливера Николић,
4. Богдан Маринковић, 
5. Марина Марковић,
V. У Комисију за прописе, бирају се:
1. Вања Младеновић
2. Велибор Новићевић
3. Снежана Ранковић
4. Горан Поповић
VI. У Комисију за представке и жалбе, бирају се:
1. Златко Јанковић,
2. Драган Анђелић,
3. Добрина Дамњановић, 
4. Милица Јовановић.

VII. У Комисију за доделу јавних признања, бирају се:
1. Бошко Чучковић,
2. Радивоје Давидовић,
3. Весна Марић.
VIII. У Комисију за споменике и називе улица и тргова, 

бирају се:
1. Милован Пауновић,
2. Ненад Стеванчевић,
3. Добрина Дамњановић.
IX. Ово решење објавиће се у „Службеном листу града 

Београда”. 

Скупштина општине Барајево
Број 06-25/2012-18, 26. октобра 2012. године

Председник
Бранислав Мијаиловић, с. р.

На основу члана 19. тачка 10. Статута градске општине 
Барајево – пречишћен текст („Службени лист града Београ-
да”, број 30/10), Скупштина општине Барајево, на седници 
одржаној 26. октобра 2012. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗА-
МЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНИХ 
ОДБОРА И ЧЛАНОВА И ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНИХ 
ОДБОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗАЋА И УСТАНОВЕ НА ТЕ-

РИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

I. Разрешавају се дужности председника, заменика пред-
седника и чланова управних одбора и чланова и председни-
ка надзорних одбора: ЈКП „10. октобар” Барајево, Дирекци-
је за развој и изградњу општине Барајево и установе Центар 
за културу Барајево, именовани решењима Скупштине 
општине Барајево („Службени лист града Београда” број: 
33/08(број 06-6/12-19 од 25. 8. 2008. године), 55/08 (број 06-
25/08-89 од 26. 12. 2008), 30/09 (број 06-9/09 од 26. 6. 2009), 
8/10 (број 06-5/10-162 од 26. 3. 2010), 26/10 (број 06-20/10-
191 од 12. 7. 2010), 22/11 (број 06-22/11-241 од 10. 6. 2011) и 
15/12 (број 06-4/12-283 од 30. 3. 2012).

II. Именују се председници, заменици председника и 
чланови управних одбора и председници и чланови надзор-
них одбора, и то:

Управни одбор ЈКП „10. октобар” Барајево
1. Слободан Живанић, за председника,
2. Радослав Јовановић, за заменика председника,



8. новембар 2012. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 59 – 3

3. Драган Радовић, за члана,
4. Марина Станковић, за члана из реда запослених,
5. Миломир Николић, за члана из реда запослених.
Надзорни одбор ЈКП „10. октобар” Барајево
1. Слободан Михаиловић, за председника,
2. Недељко Нинић, за члана,
3. Гордана Јелић, за члана из реда запослених.
Управни одбор Дирекције за развој и изградњу општине 

Барајево
1. Велимир Михајловић, за председника,
2. Горан Дрењанин, за заменика председника,
3. Драган Гулан, за члана,
4. Слободанка Чамџић, за члана из реда запослених,
5. Јелена Михајловић, за члана из реда запослених,
6. Ненад Петровић, за члана,
7. Бобан Михаиловић, за члана.
Надзорни одбор Дирекције за развој и изградњу општине 

Барајево
1. Милан Бибић, за председника,
2. Владан Деветаковић, за члана,
3. Иван Савић, за члана из реда запослених.
Управни одбор Установе центар за културу Барајево
1. Дејан Тмушић, за председника,
2. Никола Адамовић, за заменика председника,
3. Наташа Усковић, за члана,
4. Данијела Станисављевић, за члана из реда запослених,
5. Раде Гајић, за члана из реда запослених.
Надзорни одбор Установе центар за културу Барајево
1. Ненад Јевтић, за председника,
2. Бојан Гајић, за члана,
3. Јелена Петровић, из реда запослених за члана.
III. Ово решење објавиће се у „Службеном листу града 

Београда”.

Скупштина општине Барајево
Број 06-25/2012-19, 26. октобра 2012. године 

Председник
Бранислав Мијаиловић, с. р.

На основу члана 19. тачка 10. Статута градске општине 
Барајево – пречишћен текст („Службени лист града Београ-
да” број 30/10), Скупштина општине Барајево, на седници 
одржаној 26. октобра 2012. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА 

КУЛТУРУ БАРАЈЕВО

1. Драгослав Јовичић, разрешава се дужности директора 
установе Центар за културу Барајево, због подношења ос-
тавке и истека мандата.

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

Скупштина општине Барајево
Број 06-25/2012-22, 26. октобра 2012. године

Председник
Бранислав Мијаиловић, с. р.

На основу члана 19. тачка 10. Статута градске општине 
Барајево – пречишћен текст („Службени лист града Београ-
да”, број 30/10), Скупштина општине Барајево, на седници 
одржаној 26. октобра 2012. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВД ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЦЕН-

ТАР ЗА КУЛТУРУ БАРАЈЕВО

1. Зоран Поповић, поставља се за ВД директора устано-
ве Центар за културу Барајево, са даном 26. октобром 2012. 
године, на време до годину дана од дана постављења.

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

Скупштина општине Барајево
Број 06-25/2012-21, 26. октобра 2012. године

Председник
Бранислав Мијаиловић, с. р.

На основу члана 19. тачка 10. Статута градске општине 
Барајево – пречишћен текст („Службени лист града Београ-
да”, број 30/10), Скупштина општине Барајево, на седници 
одржаној 26. октобра 2012. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВД ДИРЕКТОРА ЈКП „10. ОКТОБАР” 

БАРАЈЕВО

1. Миодраг Марјановић, поставља се за ВД директора 
ЈКП „10. октобар” Барајево, са даном 26. октобром 2012. го-
дине, на време до годину дана од дана постављења.

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

Скупштина општине Барајево
Број 06-25/2012-22, 26. октобра 2012. године 

Председник
Бранислав Мијаиловић, с. р.

ГРОЦКА

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржа-
ној дана 5. новембра 2012. године, на основу члана 47. Зако-
на о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09 
и 73/10, 101/2010, 101/2011 и 93/2012), члана 32. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07) и 
члана 17. и 24. Статута градске општине Гроцка („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 42/08, 17/10 и 59/11), донела је

ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА 

ЗА 2012. ГОДИНУ

Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине општине Гроцка за 

2012. годину („Службени лист града Београда”, бр. 59/2011 и 
41/2012 ) мења се и гласи:
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„Приходи и примања, расходи и издаци буџета градске 
општине Гроцка за 2012. годину (у даљем тексту буџет), 
састоји се од: 
А. РАЧУН И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА у динарима
Укупни приходи прмања остварени по основу продаје нефинансијске 
имовине

646.504.541

– буџетска средства 620.716.000
– сопствени приходи буџетских корисника 7.000.000
– трансфери и донације 18.788.541
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
– текући буџетски расходи и издаци 589.716.000
– расходи из сопствених прихода 7.000.000
– расходи из трансфера 18.788.541
Буџетски суфицит/дефицит 31.000.000
Укупни фискални суфицит/дефицит 31.000.000
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Пренета средства из ранијих година 8.873.803
Издаци за набавку финансијске имовине и отплату дуга 31.000.000
Нето финансирање 8.873.803

Приходи и примања који представљају буџетска сред-
ства утврђени су у следећим износима у рачуну прихода и 
примања, расхода и издатака.

у динарима

Опис Економска 
класификација

Ребаланс 
буџета 2012.

1 2 3
I. Приходи и примања 620.716.000
1. Текући приходи 7 620.716.000
1.1. Уступљени приходи 7 459.086.000
Порез на доходак грађана 711 371.378.000
Порез на наслеђе и поклон 7133 5.000.000
Порез на пренос апсолутних права 7134 57.708.000
Накнаде: 714 25.000.000
– годишња накнада за моторна и друга возила 714514 18.000.000
– накнада за загађивање животне средине 714547 7.000.000
1.2. Изворни приходи 7 161.630.000
Порез на имовину 7131 60.000.000
Локалне комуналне таксе 714, 716, 741 45.000.000
Локалне административне таксе 7422 2.500.000
Накнаде: 714, 741 48.450.000
– посебна накнада за заштиту животне средине 714562 450.000
– накнада за коришћење грађевинског земљишта 741534 48.000.000
Закуп пословног простора 742142 4.130.000
Камате 7411 220.000
– приходи који својом делатношћу оствари 
општинска управа

200.000

Мандатне и новчане казне 743 30.000 
Остали приходи 7451 1.100.000
2. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 0

Расходи и издаци буџета, по појединачној намени, 
утврђују се у следећим износима:

Економска 
класификација

Опис Укупна 
средства

1 2 3
41 Расходи за запослене 192.224.000
411 Плате и додаци запослених 156.708.000
412 Социјални доприноси на терет послодавца 28.375.000 
413 Накнаде у натури 2.500.000
414 Социјална давања запосленима 1.350.000
415 Накнаде трошкова за запослене 2.270.000
416 Награде запосленима и посебни расходи 1.021.000
417 Одборнички додатак -
42 Коришћење роба и услуга 207.672.000
421 Стални трошкови 28.984.000
422 Трошкови путовања 25.691.000
423 Услуге по уговору 47.473.000

1 2 3
424 Специјализоване услуге 34.300.000
425 Текуће поправке и одржавања 60.257.000
426 Материјал 10.967.000
44 Отплата камата 19.700.000
441 Отплата камата 18.000.000
444 Пратећи трошкови задуживања 1.700.000
45 Субвенције 112.000.000
451 Субвенције jавним комуналним предузећима 112.000.000
46 Дотације и трансфери 1.920.000
463 Текући трансфери осталим нивоима власти 1.920.000
47 Социјална заштита 2.650.000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2.650.000
48 Остали расходи 20.870.000
481 Дотације невладиним организацијама 11.070.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 2.400.000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 7.400.000
484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед 

елементарних непогода
-

49 Резерве 1.250.000
499 Средства сталне и текуће резерве 1.250.000
51 Основна средства 31.430.000
511 Зграде и грађевински објекти 28.000.000
512 Машине и опрема 3.430.000
515 Нематеријална имовина -
61 Отплата главнице 31.000.000
611 Отплата главнице посл. банкама 31.000.000

УКУПНО 620.716.000

Примања и издаци утврђују се у рачуну финансирања у 
следећим износима:

Нето финансирање 8.873.803
– Пренета средства из ранијих година 8.873.803
– Издаци за набавку финансијске имовине 

и отплату главнице дуга пословним банкама 31.000.000 

Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
Буџет општине Гроцка за 2012.годину састоји се од:
1. Приходи и примања у износу од 655.378.344
2. Расхода и издатака у износу од 24.378.344
3. Буџетског суфицита у износу од 1.000.000

Члан 3.
Члан 4. мења се и гласи:
Приходи буџета из члана 1. ове одлуке распоређују се:
– за наменску потрошњу 249.511.307 динара
– за капитална улагања 45.000.000 динара
– за пренете функције 79.500.000 динара
– за класичну потрошњу 281.367.037 динара

Члан 4.
У члану 9. износ од „886.284” замењује се износом од 

„1.200.000”.
Члан 5.

У члану 10, Табела прихода и примања по изворима, 
мења се и гласи:

Економска 
класификација

Извори прихода и примања Износ

1 2 3
321311 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 8.873.803

I Текући приходи
711000 Порез на доходак, добит и капиталне добитке
711111 Порез на зараде 295.378.000
711120 Порез на приходе од самосталне делатности 53.000.000
711143 Порез на приходе од непокретности 23.000.000

Укупно 711000 371.378.000
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1 2 3
713000 Порез на имовину
713120 Порезна имовину 60.000.000
713310 Порез на наслеђе и поклон 5.000.000
713420 Порез на капиталне трансакције 57.708.000

Укупно 713000 122.708.000
714000 Порез на добра и услуге
714513 Комунална такса за држање моторних возила 24.000.000
714514 Накнада за изградњу и коришћење локалних путева 18.000.000
714547 Накнада за загађивање животне средине 7.000.000
714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне 

средине
450.000

Укупно 714000 49.450.000
716000 Други порези
716110 Комунална такса на фирму 20.000.000

Укупно 716000 20.000.000
733000 Трансфери од других нивоа власти 
733141 Трансфери града Београда 8.788.541
733151 Текући трансфери од других нивоа власти 7.000.000

Укупно 733000 15.788.541
741000 Приходи од имовине
741100 Камате 220.000 
741532 Комунална такса за паркирање 1.000.000 
741534 Накнада за коришћење градског грађ. земљишта 48.000.000

Укупно 741000 49.220.000
742000 Продаја добара и услуга
742152 Приходи од давања, закуп, односно на коришћење 4.130.000
742251 Општинске административне таксе 2.500.000
742351 Птиходи које својом делатношћу остваре органи 

општине
3.200.000

Укупно 742000 9.830.000
743000 Новчане казне и одузета имовинска корист
743351 Приходи од новчаних казни изречених у прекршај-

ном поступку
30.000

Укупно 743000 30.000

1 2 3
744000 Добровољни трансфери од правних и физичких лица
744251 Капитални добровољни трансфери од правних и фи-

зичких лица у корист општине
4.000.000

Укупно 744000 4.000.000
745000 Мешовити и неодређени приходи
745151 Мешовити приходи у корист општине 1.100.000

Укупно 745000 1.100.000
771000 Меморандумске ставке
771111 Рефундација расхода 3.000.000

УКУПНО 771000 3.000.000
СВЕГА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БУЏЕТА 711000-745000 646.504.541
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА 655.378.344

Члан 6.
У посебном делу, члан 11. мења се и гласи: 
Средства буџета општине Гроцка за 2012. годину, 

утврђена су у износу од 655.378.344 динара, а обухватају 
средтва на подрачуну извршења буџета и средства на под-
рачунима индиректних корисника буџета која се воде у ок-
виру конслидованог рачуна трезора општине Гроцка.

Укупна средства из става 1 овог члана формирана су 
приходима и примањима из следећих извора: 

– приходи буџета у износу од 620.716.000 динара – извор 
финансирања 01,

– сопствени приходи корисника буџета у износу од 
7.000.000 динара – извор финансирања 04,

– приходи од донација и трансфера у износу од 
18.788.541 динара – извор финансирања 07

– пренети вишак прихода из ранијих година у износу од 
8.873.803 динара – извор финансирања 13

Средства из става 1. овог члана распоређују се по ко-
рисницима, и то:

Функ-
ција

Гла-
ва

Пози-
ција

Еко-
номска 
класи-
фика-
ција

Извор 
фи-
нан-
си-

рања

Опис Средства 
из буџета 

– (01)

Сопствени 
приходи 

(04)

Примања од 
продаје не-

финансијске 
имовине

Примања 
од заду-
живања 

(11)

Нераспо-
ређени ВП 
из ранијих 

година 
(13)

Донације и 
трансфери 

(07)

Укупна 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздео 1 – СКУПШТИНА ОПШТИНА 
И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

110 Извршни и законодавни органи
Финансијски и фискални трошкови

1 411 Плате, додаци и накнаде запослених 27.908.000 27.908.000
2 412 Социјални доприноси на терет послод. 5.000.000 5.000.000
3 416 Награде,бонуси и остали посебни 

Расходи 
650.000 2.252.234 2.902.234 

3.1 417 Oдборнички додатак - -
4 422 Трошкови путовања 580.000  580.000 
5 423 Услуге по уговору 16.280.000 800.000  17.080.000
6 424 Специјализоване услуге 3.700.000   3.700.000 
7 463 Донације и трансфери другим нивоима 

власти
1.000.000  1.000.000

8 481 Дотације невладиним организацијама 
и политичким партијама 

2.650.000  2.650.000

9 483 Трошкови извршења судских решења 6.000.000 6.000.000
10 484 Накнаде штете настале услед 

елементарних непогода 
-

11 499 Стална буџетска резерва 50.000  50.000 
12 499 Текућа буџетска резерва 1.200.000 1.200.000

Укупно за функцију 110 65.018.000 800.000 2.252.234  68.070.234
170 Трансакције јавног дуга

13 441 Отплата камата 18.000.000 18.000.000
14 444 Пратећи трошкови задуживања 1.500.000 1.500.000
15 611 Отплата главнице 31.000.000  31.000.000

Укупно за функцију 170 50.500.000 50.500.000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 560 Заштита животне средине

16 451 Текуће субвенције ЈКП Гроцка 66.000.000  66.000.000
16.1 451 Капиталне субвенције ЈКП Гроцка у 

набавци опреме
12.000.000  12.000.000

Улупно за функцију 560 78.000.000
630 Водоснабдевање

17 451 Текуће субвенције ЈП Водовод и 
канализација

30.000.000 30.000.000

17.1 451  4.000.000  4.000.000
Укупно за функцију 630 34.000.000 348000.000

800 Култура
18 424 Културне манифестације 16.500.000 16.500.000
19 481 Дотације невладиним организацијама 2.000.000 2.000.000

Укупно за фунцију 800 18.500.000 18.500.000
860 Рекреација, култура и вера

20 481 Дотације невладиним организацијама  6.400.000 6.400.000
Укупно за функцију 860  6.400.000 6.400.000

912 Образовање
21 422 Трошкови путовања ученика 24.961.000  24.961.000
22 472 Трошкови смештаја ученика у школама 1.000.000 1.000.000

3.000.000
23 463 Текући трансфери школама  920.000 920.000

Укупно за функцију 912 26.881.000 26.881.000
090 Социјална заштита некласификована 

на другом месту
24 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета  1.650.000 1.650.000

Укупно за функцију 090 1.650.000 1.650.000
Свега разедео 1 280.949.000 800.000 2.252.234  284.001.234
Раздео 2 – ОПШТИНСКА УПРАВА

130 Опште услуге
25 424 Специјализоване услуге 2.100.000 157.000 2.257.000
26 425 Текуће поправке и одржавање  2.700.000 2.700.000
27 426 Материјал 8.700.000 200.000 8.900.000
28 511 Изградња и капитално Одржавање 

зграда и објеката
 2.000.000 2.000.000

29 512 Набавка опреме 3.100.000 338.813 3.438.813
Укупно за функцију 130 18.600.000 695.813 19.295.813

410 Општи економски и комерц. послови и 
послови у питању рада

30 411 Плате и додаци запослених 113.300.000 400.000 575.285 114.275.285
31 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
20.600.000 20.600.000

32 413 Накнаде у натури 2.500.000 2.500.000
33 414 Социјална давања запосленима 1.300.000 2.000.000 3.300.000

33.1 415 Накнаде запосленима 1.770.000 1.770.000
34 416 Награде, бонуси и остали посебни 371.000 371.000
35 421 Стални трошкови 22.500.000 300.000 22.800.000
36 422 Трошкови путовања 120.000 120.000
37 423 Услуге по уговору 26.200.000 700.000 26.900.000
38 482 Порези, обавезне таксе и казне 200.000 200.000
39 483 Новчане казне по решењу судова  -  -

Укупно за функцију 410 188.861.000 400.000 575.285 3.000.000  192.836.285
2 Комесаријат за избеглице

070 Социјална помоћ угроженом 
становништву

40 413 Накнаде у натури 150.000 150.000
41 421 Стални трошкови 2.102.705 5.000.000 7.102.705

41.1 424 Специјализоване услуге 50.000 50.000
42 426 Материјал 500.000 1.300.000 1.800.000
43 472 Накнаде за социјалну заштиту 500.000 500.000

Укупно за функцију 070 2.602.705 7.000.000 9.602.705
160 3 Месне заједнице

3.11 Месна заједница Калуђерица
44 421 Стални трошкови  1.380.000  500.000  1.880.000
45 426 Материјал 500.000 500.000

Укупно за главу 3.11  1.380.000 1.000.000 2.380.000
3.12 Месна заједница Ритопек

46 421 Стални трошкови 22.000 40.000 62.000 
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47 426 Материјал 400.000 400.000

Укупно за главу 3.12 22.000 440.000 462.000
Месна заједница Брестовик

48 421 Стални трошкови 104.000 104.000
48.1 425 Текуће поправке и одржавање 120.000 120.000
49 426 Материјал 5.000 5.000

Укупно за главу 3.13 229.000 229.000
3.14 Месна заједница Умчари

50 421 Стални трошкови 80.000 50.000 130.000
50.1 425 Текуће поправке и одржавање 80.000 80.000
51 426 Материјал 70.000 30.000 100.000

Укупно за главу 3.14 230.000 80.000 310.000
3.15 Месна заједница Камендол

52 421 Стални трошкови 20.000 20.000
53 426 Материјал 5.000 5.000

Укупно за главу 3.15 20.000 5.000 25.000
3.16 Meсна заједница Заклопача

54 421 Стални трошкови 280.000 10.000 290.000
55 426 Материјал  -

Укупно за главу 3.16 280.000 10.000 290.000
3.17 Месна заједница Дражањ

56 421 Стални трошкови 150.000 50.000 200.000
57 426 Материјал

Укупно за главу 3.17 150.000 50.000 200.000
3.18 Месна заједница Живковац

58 421 Стални трошкови 30.000 30.000
59 426 Материјал 5.000 5.000

Укупно за главу 3.18 30.000 5.000 35.000
3.19 Месна заједница Врчин

60 421 Стални трошкови 90.000 60.000 150.000
61 426 Материјал

Укупно за главу 3.19 90.000 60.000 150.000
3.20 Месна заједница Винча

62 421 Стални трошкови 300.000 60.000 360.000
62.1 425 Текуће поправке и одржавање 297.000 297.000
63 426 Материјал - 10.000 10.000

Укупно за главу 3.20 597.000 70.000 667.000
3.21 Месна заједница Пударци

64 421 Стални трошкови 235.000 30.000 265.000
64.1 425 Текуће поправке и одржавања 30.000 30.000
65 426 Материјал  - 10.000 10.000

Укупно за главу 3.21 265.000 40.000 305.000
3.22 Месна заједница Гроцка

66 421 Стални трошкови 100.000 100.000
67 426 Материјал 90.000 10.000 100.000

Укупно заглаву 3.22 190.000 10.000 200.000
3.23 Месна заједница Лештане

68 421 Стални трошкови 190.000 10.000 200.000
69 426 Материјал  -  -

Укупно за главу 3.23 190.000 10.000 200.000
3.24 Месна заједница Бегаљица

70 421 Стални трошкови 73.000 10.000 83.000
71 426 Материјал  -  -

Укупно за главу 3.24 73.000 10.000 83.000
3.25 Месна заједница Болеч

72 421 Стални трошкови 550.000 10.000 560.000
72.1 425 Текуће попр.и одржав. 30.000 30.000
73 426 Материјал 12.000 12.000

Укупно за главу 3.25 592.000 10.000 602.000
Укупно за функцију 160 4.338.000 1.800.000 6.138.000
Укупно раздео 2 211.799.000 2.200.000 3.873.803 10.000.000  227.872.803
Раздео 3 – ДИРЕКЦИЈА ЗА 
ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

620 Развој заједнице
74 411 Плате и додаци запослених 15.500.000  15.500.000 
75 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца
2.775.000  2.775.000



Број 59 – 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 8. новембар 2012.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
76 414 Социјална давања запосленима 50.000  1.000.000  1.050.000 
77 415 Накнаде запосленима 500.000  500.000
78 421 Стални трошкови 2.870.000 2.870.000
79 422 Трошкови путовања 30.000 30.000
80 423 Услуге по уговору 4.500.000 4.500.000
81 424 Специјализоване услуге 12.000.000 1.000.000 13.000.000
82 425 Текуће попр.и одржавање 57.000.000 4.000.000  5.000.000 4.536.307 70.536.307
83 426 Материјал 2.100.000 2.100.000
84 444 Пратећи трошкови 

задуживања
200.000 200.000

85 481 Донације невладиним организацијама 20.000 20.000
86 482 Порези, обавезне таксе и казне 2.200.000 2.200.000 
87 483 Новћане казне и пенали по решењу 

судова
1.400.000 1.400.000

88 511 Изградња зграда и објеката 26.000.000 26.000.000
Ова апропријација намењена је за :
1. Изградња водовода 9.530.000. динара;
2. Изградња зграда и Објеката 
11.220.000 динара,
3. Изградња канализације 1.450.000. 
динара;
4. Израда пројектне документације – 
3.800.000 динара.

89 512 Машине и опрема 330.000 330.000
90 515 Компјутерски софтвер  -  -

Укупно за функцију 620 127.475.000 4.000.000 5.000.000 6.536.307 143.011.307
Укупно за раздео 3 127.475.000 4.000.000 5.000.000 6.536.307 143.011.307
Раздео 4. – ДРУШТВЕНИ ФОНД ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ СОЛИДАРНЕ 
СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ

610 Стамбени развој
91 421 Стални трошкови  -  -
92 423 Услуге по уговору 493.000 493.000
93 426 Материјал  -  -

Укупно за функцију 610 493.000 493.000
Укупно за раздео 4 493.000 493.000
Укупно извори финансирања

01 Приходи из буџета 620.716.000 620.716.000
04 Сопствени приходи 7.000.000 7.000.000
07 Трансфери других нивоа власти 18.788.541 18.788.541
13 Нераспоређени вишак прихода 8.873.803 8.873.803

УКУПНО БУЏЕТ 620.716.000 7.000.000 8.873.803 18.788.541 655.378.344

Члан 7.
Корисници буџетских средстава усагласиће своје финансијске планове са изменама утврђеним овом одлуком.

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу града Београда”.

Скупштинa градске општине Гроцка
Број 401-364, 5. новембра 2012. године

Председник
Спасоје Живановић, с. р.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржаној 5. новембра 2012. године, на основу Закона о јавној својини 
(„Службени гласник РС”, број 72/2011), Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, да-
вања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС”, 
бр. 24/2012) и члана 41. Статута градске општине Гроцка („Службени лист града Београда” бр. 42/08, 17/10 и 59/11), донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА КОЈИМ УПРА-

ВЉА ЈП – ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

Члан 1.
У члану 3. став 1. Одлуке о условима и поступку давања у закуп пословног простора којим управља ЈП-Дирекција за 

изградњу општине Гроцка донете на седници Скупштине градске општине Гроцка бр. 361-6/2012-1 од 24. августа 2012. год., 
врши се следећа измена, тако што уместо речи:
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– „Секретеријата за имовинско-правне послове, грађе-
винску и урбанистичку инспекцију градске управе града 
Београда”, треба да стоје речи „Градске управе града Београ-
да – Агенције за пословни простор”.

Члан 2.
У члану 21. став 1. наведене Одлуке врши се следећа из-

мена, тако што уместо речи: 
– „Секретеријата за имовинско-правне послове, грађе-

винску и урбанистичку инспекцију градске управе града 
Београда”, треба да стоје речи „Градске управе града Београ-
да – Агенције за пословни простор”.

Члан 3.
У члану 24. Одлуке врши се измена, тако што уместо речи: 
– „Секретеријату за имовинско-правне послове, грађе-

винску и урбанистичку инспекцију градске управе града 
Београда”, треба да стоје речи „Градској управи града Бео-
града – Агенцији за пословни простор”.

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

вања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштинa градске општине Гроцка

Број 023-16/2012, 5. новембра 2012. године
Председник

Спасоје Живановић, с. р.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржаној 
5. новембра 2012. године, на основу члана 14. став 1. Закона о 
јавним предузећима и обављању делатности од општег инте-
реса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05) 
члана 41. тачка 8. Статута градске општине Гроцка („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 42/08, 17/10 и 59/11) и чл. 66. 
Пословника Скупштине градске општине Гроцка („Службе-
ни лист града Београда”, број 42/08) донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП „ГРОЦКА”

1. Разрешава се директор ЈКП „Гроцка” Мирко Добрије-
вић, из Винче, због поднете оставке.

2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Гроцка
Број 112-262, 5. новембра 2012. године

Председник
Спасоје Живановић, с. р.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 5. новембра 2012 године, на основу члана 14. став 1. Зако-
на о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05) члана 41. тачка 8. Статута градске општине Гроцка 
(„Службени лист града Београда”, бр. 42/08, 17/10 и 59/11) и 
члана 66. Пословника Скупштине градске општине Гроцка 
(„Службени лист града Београда”, број 42/08) донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП „ГРОЦКА”

1. Именује се директор ЈКП „Гроцка” Раде Месар из Вр-
чина.

2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Гроцка
Број 112-268, 5. новембра 2012. године

Председник
Спасоје Живановић, с. р.

Општинско веће градске општине Гроцка на седни-
ци одржаној 2. новембра 2012. године на основу члана 27. 
Закона о јавним предузећима и обављању делатности од 
општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/2000, 
25/2002,107/2005 и 108/2005), члана 64.Статута градске 
општине Гроцка („Службени лист града Београда”, бр. 
42/08, 17/10, 59/11) и члана 5. Пословника о раду Општин-
ског већа општине Гроцка број 110-4 од 1. јула 2010. године, 
поступајући по захтеву ЈП „Водовод и канализација” за до-
бијање сагласности на измењени Ценовник пратећих услуга 
за 2012. годину донело је следеће

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 

ЦЕНОВНИКА ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”

1. Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора ЈП „Во-
довод и канализација” Гроцка број 2405/1 од 10. октобра 
2012.године о измени Ценовника следећих услуга за 2012. 
годину и то:

– израда прикључака,
– рад грађевинских машина за потребе трећих лица,
– измештање водомера и водоводних инсталација,
– израда техничких услова, 
са увећањем досадашњих цена наведених услуга ЈП „Во-

довод и канализација” Гроцка за 2 одсто.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а са Од-

луком и Ценовником на које се даје сагласност, објавиће се 
у „Службеном листу града Београда”.

Општинско веће градске општине Гроцка
Број 38-5/2012, 2. новембра 2012. године

Заменик председника 
Зоран Марков, с. р.

На својој првој консултативној седници, осмог сазива 
Управног одбора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка, која 
је одржана 10. октобра 2012. године телефонским путем, 
имајућу у виду повећање ПДВ-а, у износу од 2%, сходно 
Закону о изменама и допунама Закoна о порезу на додату 
вредност („Службени гласник РС”, број 93/2012), а у вези 
Предлога ценовника услуга бр. 2387 од 9. октобра 2012. го-
дине, Управни одбор ЈП „Водовод и канализација” Гроцка је 
на основу члана 31. Статута предузећа и члана 17. Послов-
ника о раду УО, донео следећу

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ЦЕНОВНИКА

I. Усваја се измена Ценовника следећих услуга за 2012. 
годину:

1) израда прикључака,
2) рад грађевинских машина за потребе трећих лица,
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3) измештање водомера и водоводних инсталација и 
4) израде техничких услова и

са увећањем досадашњих цена наведених услуга ЈП „Водо-
вод и канализација” – Гроцка за 2 одсто.

II. Ова одлука ће се примењивати од 1. октобра 2012. го-
дине, а по добијању сагласности од стране надлежног орга-
на оснивача градске општине Гроцка.

Управни одбор ЈП „Водовод и канализација”
Број 2405/1, 10. октобра 2012. године

Председник 
Марко Митровић, с. р.

ЦЕНОВНИК
ПРАТЕЋИХ УСЛУГА „ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗА-
ЦИЈА” ГРОЦКА ЗА 2012. ГОДИНУ, СА ИЗМЕНАМА ОД 

1. ОКТОБРА 2012. ГОДИНЕ

ЦЕНОВНИК
УСЛУГА АНГАЖОВАЊА ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА 

ЗА ПОТРЕБЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Врста услуге Основна 
цена ПДВ 20% Укупно 

динара
Рад „Крамера” 5.254,26 1.050,85 6.305,11/час
Рад мини багера „Бобцат” 4.413,40 882,68 5.296,08/час
 Транспорт мини багера до 10 km 6.306,12 1.261,22 7.567,34
– II – до 20 km 10.089,35 2.017,87 12.107,22
– II –преко 20 km 213,72 42,74 256,46/km
Хидраулични подбушивач 1.639,32 327,86 1.967,18/m
Сечење асфалта Д=10 cm 630,17 126,03 756,20/m
– II – бетона Д=10 cm 1.008,06 201,61 1.209,67/m
– II – АМ. бетона Д=10 cm 1.260,33 252,07 1.512,40/m

Важи од 1. 10. 2012.

ЈП „Водовод и канализација”

Председник УО
Марко Митровић, с. р.

УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА И САГЛАС-
НОСТИ

Услуга Основна 
цена

20% 
порез

Укупно 
динара

1. Накнада за израду техничких услова за индиви-
дуална домаћинства 4.046,67 809,33 4.856,00

2. Накнада за издавање сагласности по претходно 
издатим техничким условима 10.122,50 2.024,50 12.147,00

3. Уцртавање инсталација по км:
– за размере до 1 : 500 6.925,00 1.385,00 8.310,00
– за размере до 1 : 1000 3.781,67 756,33 4.538,00
– за размере до 1 : 2500 2.129,17 425,83 2.555,00
4. Надокнада за издавање и израду техничких ус-
лова за занатске радње, друштвене објекте 12.145,83 2.429,17 14.575,00

5. Издавање потврде о могућности коришћења ко-
муналних услуга 1.340,00 268,00 1.608,00

Важи од 1. 10. 2012.

ЈП „Водовод и канализација”

Председник УО
Марко Митровић, с. р.

УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРИКЉУЧКА И СПАЈАЊЕ УНУТРА-
ШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА НА ВОДОВОДНУ  И КАНАЛИ-

ЗАЦИОНУ МРЕЖУ
Ред. 
бр. Услуга Основна 

цена
20% 

порез
Укупно 
динара

1
Цена водоводног прикључка за индиви-
дуално домаћинство (у цену улази само 
монтажа прикључка) промер  ø 3/4“ 

25.545,83 5.109,17 30.655,00

2
Цена водоводног прикључка за индиви-
дуално домаћинство (у цену улази само 
монтажа прикључка) промер  ø 1“ 

31.153,33 6.230,67 37.384,00

3
Цена водоводног прикључка за занатске 
радње и друштвене објекте (по локалу) 
промер ø1/2 „

33.253,33 6.650,67 39.904,00

4
Цена водоводног прикључка за занатске 
радње и друштвене објекте (по локалу) 
промер ø3/4 „

35.210,83 7.042,17 42.253,00

5
Цена водоводног прикључка за занатске 
радње и друштвене објекте (по локалу) 
промер ø 1 „

40.269,17 8.053,83 48.323,00

6
Цена водоводног прикључка за занатске 
радње, друштвене објекте , стамбене згра-
де промер ø 5/4“

52.815,83 10.563,17 63.379,00

7
Цена водоводног прикључка за занатске 
радње, друштвене објекте , стамбене згра-
де промер ø 6/4“

62.875,83 12.575,17 75.451,00

8
Цена водоводног прикључка за занатске 
радње, друштвене објекте , стамбене згра-
де промер ø2 „

80.480,83 16.096,17 96.577,00

9
Цена водоводног прикључка за занатске 
радње и друштвене објекте ,стамбене 
зграде промер ø3 „

130.785,00 26.157,00 156.942,00

10
Цена канализационог прикључка за ин-
дивидуална домаћинства  ( у цену улази 
само монтажа прикључка)

23.507,50 4.701,50 28.209,00

11
Цена канализационог прикључка за за-
натске радње и друштвене објекте, зграде 
(за вод.   промер 1/2“,3/4“,1‘)

30.412,50 6.082,50 36.495,00

12
Цена канализационог прикључка за за-
натске радње ,друштвене објекте, зграде ( 
за вод.  промер 5/4‘ , 6/4“)

45.270,00 9.054,00 54.324,00

13
Цена канализационог прикључка за за-
натске радње, друштвене објекте, зграде 
(за вод. промер 2“)

70.422,50 14.084,50 84.507,00

14
Цена канализационог прикључка за за-
натске радње, друштвене објекте, зграде 
(за вод. промер 3“)

113.179,17 22.635,83 135.815,00

15

Легализација бесправног урађеног при-
кључка за индивидуална домаћинства ( у 
цену је урачуната контрола извршених ра-
дова и уцртавање у плански документ)-ИЗ-
НОС СЕ ДОДАЈЕ НА ЦЕНУ ПРИКЉУЦКА

8.800,83 1.760,17 10.561,00

16

Легализација бесправног урађеног при-
кључка за занатске радње и друштвене 
објекте по локалима ( у цену је урачуната 
контрола извршених радова и уцртавање 
у плански документ)- ИЗНОС СЕ ДО-
ДАЈЕ НА ЦЕНУ ПРИКЉУЦКА

12.573,33 2.514,67 15.088,00

17
Накнада за водоводни прикључак код 
принудног искључења (за неблаговреме-
но плаћање потрошње воде, неовлашћена 
замена водомера)

18

Искључење са главног цевовода 6.079,17 1.215,83 7.295,00
Искључење из водоводног склоништа 1.213,33 242,67 1.456,00
Замена стакла на водомеру
О 3/4‘‘ 1.061,67 212,33 1.274,00
О 1‘‘ 1.345,00 269,00 1.614,00

19

Промена власника корисника комунал-
них услуга
– физичка лица 629,17 125,83 755,00
– пословни простор – правна лица 881,67 176,33 1.058,00

20

Издавање потврда о измирењу комунал-
них услуга, издавање потврде о легалном 
прикључку
– приватно домаћинство и станари 629,17 125,83 755,00
– пословни простор – правна лица 881,67 176,33 1.058,00

21
Цена водоводног и канализационог при-
кључка за корисника који су учествовали 
у изградњи мреже умањује се за 50% од 
вредности утврђене ценовником
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Ред. 
бр. Услуга Основна 

цена
20% 

порез
Укупно 
динара

22

Накнада за раздвајање прикључка 
умањује се за 50% вредности утврђене 
ценовником
са домаћинства на локал 50% од цене за 
локал
са домаћинства на домаћинство 50% од 
цене за домаћинство
са локала на домачинство 50% од цене за 
домаћинство

Важи од 1. 10. 2012.

ЈП „Водовод и канализација”

Председник УО
Марко Митровић, с. р.

УСЛУГЕ ИЗМЕШТАЊА ВОДОМЕРА И ВОДОВОДНЕ ИН-
СТАЛАЦИЈЕ ПРИКЉУЧКА

(копање и набавку водоводног материјала, 
ради наручилац о свом трошку)

Место Основна 
цена

20% 
порез 

Укупно 
динара

Водовод Гроцка 3.389,17 677,83 4.067,00
Водовод Заклопача 3.813,33 762,67 4.576,00
Водовод Бегаљица 3.813,33 762,67 4.576,00
Водовод Болеч 4.236,67 847,33 5.084,00
Водовод Умчари и Пударци 4.236,67 847,33 5.084,00
Водовод Врчин 4.406,67 881,33 5.288,00

Важи од 1. 10. 2012.

ЈП „Водовод и канализација”
Број 2405/1-1, 10. октобра 2012. године

Председник УО
Марко Митровић, с. р.

ОБРЕНОВАЦ

Председник градске општине Обреновац, 2. новем-
бра 2012. године, по прибављеном мишљењу Већа градске 
општине Oбреновац са седнице одржане 2. новембра 2012. 
године, на основу члана 28. Закона о комуналним делатнос-
тима („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 22 става 1. Одлуке о организовању 
ЈКП „Обреновац” из Обреновца („Службени лист града 
Београда”, бр. 26/06 и 55/12) и члана 52. Статута градске 
општине Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 
44/08, 4/10 и 15/10) поступајући по захтеву ЈКП „Обрено-
вац” из Обреновца бр. 3967 од 12. октобра 2012. године за 
давање сагласности на Одлуку Управног одбора о измени и 
допуни Ценовника основних и осталих комуналних произ-
вода и услуга УО број 6-2/2012 од 8. октобра 2012. године, 
донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ОБРЕ-
НОВАЦ” ИЗ ОБРЕНОВЦА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЦЕ-
НОВНИКА ОСНОВНИХ И ОСТАЛИХ КОМУНАЛНИХ 

ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

1. Даје се саглaсност на Одлуку Управног одбора ЈКП 
„Обреновац” из Обреновца УО бр. 6-2/2012 од 8. октобра 

2012. године о измени и допуни Ценовника основних и ос-
талих комуналних производа и услуга Јавног комуналног 
предузећа „Обреновац” из Обреновца. 

Одлука из претходног става саставни је део овог ре-
шења. 

2. Одлука Управног одбора из тачке 1. овог решења на 
коју се даје сагласност примењиваће се од 1. новембра 2012. 
године.

3. О измени цена комуналних услуга ЈКП „Обреновац” 
Обреновац обавестиће Градски секретаријат за привреду – 
Управу за цене и надлежна министарства РС.

4. Ово решење са одлуком на коју се даје сагласност 
објавити у „Службеном листу града Београда”.

Председник градске општине Обреновац
VI-03 бр. 020-1/91, 2. новембра 2012. године

Председник 
Мирослав Чучковић, с. р.

Управни одбор Јавног комуналног предузећа „Обрено-
вац” из Обреновца, на 6. седници одржанoj 8. октобра 2012.
године, на основу члана 28. Закона о комуналним делатнос-
тима („Службени гласник РС”, број 88/11), члана 22. Одлуке 
о организовању Јавног комуналног предузећа „Обреновац” 
из Обреновца („Службени лист града Београда”, број 26/06) 
и члана 24. Статута ЈКП „Обреновац” УО број 1/2006 од 15. 
децембра 2006. године, донео је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ЦЕНОВНИКА ОСНОВНИХ И ОСТАЛИХ 
КОМУНАЛНИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЈКП „ОБРЕ-

НОВАЦ”

1. Да се Ценовник основних и осталих комуналних про-
извода и услуга Јавног комуналног предузећа „Обреновац” 
из Обреновца („Службени лист града Београда”, бр. 23/11 – 
пречишћен текст и 15/12), измени на следећи начин:

–Бришу се следеће цене:
– цена из дела Ценовника основних комуналних про-

извода и услуга које плаћају непосредни корисници под 
тачком 1 (изношење смећа: за домаћинства, установе и по-
словни простор),

– цене из дела Ценовника услуга на Зеленој пијаци у Об-
реновцу под тачком 3, алинеја прва (тезге ван хале -воћар-
ство месечно),под тачкaмa 10, 11 и 12,

– цена из дела Ценовника осталих услуга под тачком 8,
– цене из дела Ценовника услуга рада и техничких сред-

става тачке од 16 до 18, и тачке од 28 до 36.
Додају се нове цене, и то:
– цене у делу Ценовника основних комуналних произ-

вода и услуга које плаћају непосредни корисници под та-
чком 1, тако да сада гласе:

1. Изношење и депоновања смећа
– за домаћинства по m² износи 6,20 дин., без ПДВ-а, од-

носно 6,70 дин., са ПДВ-ом,
– за установе по m² износи 6,20 дин., без ПДВ-а, односно 

6,70 дин., са ПДВ-ом и 
– за пословни простор по m² износи 11,91 дин., без 

ПДВ-а, односно 12,86 дин., са ПДВ-ом.
– цена у делу Ценовника услуга на гробљима у Обренов-

цу под тачком 1., тако да гласи:
1. зидани локали на гробљима – почетна цена за изда-

вање у закуп
– до 10 m² износи 524,17 динара без ПДВ-а, односно 

629,оо са ПДВ-ом,
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– преко 10 m² износи 419,17 динара без ПДВ-а, односно 
503,оо са ПДВ-ом,

– цене у делу Ценовника осталих услуга под тачком 16, 
17 и 18 тако да сада гласе:

16. Рад МАН кипера – 15 тона, износи 3.559,32 динара 
без ПДВ-а, односно 4.271,18 динара са ПДВ-ом;

17. Рад комбинирке /ЈЦБ, износи 3.559,32 динара без 
ПДВ-а, односно 4.271,18 динара са ПДВ-ом;

18. Коришћење хидрантске мреже за прање специјалних во-
зила за истовар отпада и других возила трећим лицима износи 
833,33 динара без ПДВ-а, односно 1.000,00 динара са ПДВ-ом;

– цене у делу Ценовника услуга рада и техничких сред-
става под тачкама 37 до 41, тако да сада гласе:

37. Привремено складиштење споредних производа жи-
вотињског порекла по килограму износи 15,оо динара без 
ПДВ-а односно 16,20 динара са ПДВ-ом;

38. Депоновање неопасног отпада по килограму износи 
5,56 динара без ПДВ-а односно 6,оо динара са ПДВ-ом;

39. Депоновање комуналног отпада по тони износи 
700,оо динара без ПДВ-а односно 756,оо динара са ПДВ-ом;

40. Депоновање грађевинског отпада (шут мешан са 
осталим грађ. отпадом) по тони износи 300,оо динара без 
ПДВ-а односно 324,оо динара са ПДВ-ом;

41. Истовар земље на депонију по тури износи 1.000,оо 
динара без ПДВ-а односно 1.080,оо са ПДВ-ом;

Повећавају се цене основних и осталих комуналних 
производа и услуга до 3,5%, и то:

– цене из дела ценовника за одржавање стамбених згра-
да у Обреновцу,

– цене из дела ценовника услуга на зеленој пијаци у Об-
реновцу,

– цене из дела ценовника погребних услуга (осим цена 
под тачком 14, 17 и 20-б.),

– цене из дела ценовника грађевинских радова на гробљу,
– цене осталих услуга.
Смањују се следеће цене:
– цене из дела ценовника услуга на дане вашара у виси-

ни до 2%
– цене из дела ценовника погребних услуга, тачка 14.,17 

и тачка 20-б, тако да сада гласе:
– 14. – Сахрањивање у гробницу, износи 7.407,41 динар 

без ПДВ-а, односно 8.000,оо динара са ПДВ-ом;
– 17. – Закупнина-резервација гробног места за 5 го-

дина за живота, износи 3.166.67 диара без ПДВ-а, односно 
3.420,оо динара са ПДВ-ом;

– 20 – б – за живот закупца по 1 години, износи 633,33 
динара без ПДВ-а, односно 684,оо динара са ПДВ-ом.

Стручна служба ЈКП „Обреновац” ће израдити Инте-
грални текст Ценовника основних и осталих комуналних 
производа и услуга који ће чинити саставни део ове Одлу-
ке, а цене из овог Ценовника примењиваће се почев од 1. 
новембра 2012. године.

2. Одлуку доставити оснивачу на сагласност.
3. Доношењем ове одлуке престаје да важи Ценовник ос-

новних и осталих комуналних производа и услуга ЈКП „Об-
реновац” из Обреновца („Службени лист града Београда”, 
бр. 23/11 – пречишћен текст и 15/12).

4. По добијању сагласности од оснивача, Одлуку са Це-
новником основних и осталих комуналних производа и ус-
луга објавити у „Службеном листу града Београда”.

Управни одбор ЈКП „Обреновац”
Број УO број 6-2/2012, 8. октобра 2012. године

Председник
Горан Јовановић, с. р.

ЦЕНОВНИК ОСНОВНИХ И ОСТАЛИХ КОМУНАЛ-
НИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ОБРЕНОВАЦ” ОБРЕНОВАЦ 

ЦЕНОВНИК
ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

КОЈЕ ПЛАЋАЈУ НЕПОСРЕДНИ КОРИСНИЦИ

Ред. 
број

Назив Јед. 
мере

Осн. 
цена

ПДВ 
8%

Укупно

1 Изношење и депоновање смећа
За домаћинства m² 6,20 0,50 6,70
За установе m² 6,20 0,50 6,70
За пословни простор m² 11,91 0,95 12,86

ЦЕНОВНИК ОДРЖАВАЊА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА У 
ОБРЕНОВЦУ

Ред. 
број

Назив Јед. 
мере

Осн. 
цена

ПДВ 
8%

Укупно

1 Одржавање зграда са лифтом у Обреновцу m² 4,06 0,81 4,87
2 Одржавање зграда без лифта у Обреновцу m² 2,02 0,40 2,42

ЦЕНОВНИК
УСЛУГА НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ У ОБРЕНОВЦУ

Ред. 
број

Назив Јед. 
мере

Осн. 
цена

ПДВ 8% Укупно

1 Продаја пољопривредних, занат-
ских, млечних и других производа
Дневна наплата по дану на тезги 150,00 30,00 180,00
Дневна наплата у Млечној хали по 
тезги

274,99 55,01 330,00

2 Резервација пијачне тезге са санду-
цима
од 2 m² (месечно) „за пољопривред-
нике”
– екстра зона 775,83 155,17 931,00
– I зона 587,50 117,50 705,00
– Млечна хала - тезга 872,50 174,50 1.047,00

3 Регистроване приватне радње и пре-
дузећа (простор Зелене пијаце)
– СЗР по тезги ван хале (почетна 
цена)

3.157,50 631,50 3.789,00

– СТР тезге за промет воћа и по-
врћа-почетна цена

месеч 10.350,00 2.070,00 12.420,00

4 Локали – киосци „Зелена пијаца” у 
власништву закупаца

месеч

мањи до 12 m² 7.622,50 1.524,50 9.147,00
средњи од 12-25 m² 10.890,83 2.178,17 13.069,00
већи преко 25 m² 16.381,66 3.276,34 19.658,00

5 Подрезервација тезге плаћа се ме-
сечно 70% од вредности закупа (по-
вршинске резервације)

6 Киосци за продају тестенина и пе-
цива

5.715,00 1.143,00 6.858,00

7 Коришћење металних рамова за 
продају пољопривредне робе (ме-
сечно)

1.625,00 325,00 1.950,00

8 Коришћење металних рамова за про-
дају пољопривредне робе (дневно)

250,00 50,00 300,00

9 Коришћење пијачног пословног 
простора за постављање монтажних 
продавница у власништву корисника 
– Продавница „Кока” m² 1.250,00 250,00 1.500,00
– Киоск за продају дневне штампе 
(месечно)

6.557,50 1.311,50 7.869,00

10 Зидани локали у власништву ЈКП 
„Обреновац” –  почетна цена за из-
давање у закуп
до 10 m² m² 1.047,50 209,50 1.257,00
преко 10 m² m² 837,50 167,50 1.005,00
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ЦЕНОВНИК
УСЛУГА НА СТОЧНОЈ ПИЈАЦИ У ОБРЕНОВЦУ

Ред. 
број

Назив Јед. 
мере

Осн. 
цена

ПДВ 
8%

Укупно

1 Накнада за пијачну услугу за продају кре-
ча по тони

381,67 76,33  458,00 

2 Продаја житарица по тони 381,67 76,33  458,00 
3 Продаја сена по бали 4,17 0,83  5,00 
4 Продаја сламе по бали 2,50 0,50  3,00 
5 За продају резане грађе – по m³ 381,67 76,33  458,00 
6 За улазак кола са огревним дрветом по 

m³
83,33 16,67  100,00 

7 За улазак на Сточну пијацу:
коњи, краве, јунад, по грлу 150,00 30,00  180,00 
телад, ждребад, по грлу 83,33 16,67  100,00 
свиње, овце, козе, по комаду 75,00 15,00  90,00
прасад, јагњад - по комаду 33,33 6,67  40,00 
живина - по комаду 12,50 2,50  15,00 

8 Накнада за мерење пијачним вагама
за крупну стоку и коње – по грлу 75,00 15,00  90,00 
за једно теле и ждребе – по грлу 58,33 11,67  70,00 
за једну свињу, козу, овцу – по грлу 58,33 11,67  70,00 
за једно прасе, јагње 33,33 6,67  40,00 
употреба колске ваге по тони 66,67 13,33  80,00 
мерење на ваги по једном мерењу 41,67 8,33  50,00 

9 Улазак возила и кола (без робе)
за једно путничко возило 41,67 8,33  50,00 
за једно запрежно возило – трактор 33,33 6,67  40,00 
камион и трактор са приколицом (до 2 
тоне)

58,34 11,66  70,00 

камион са приколицом (преко 2 тоне) 83,33 16,67  100,00
10 Коришћење пијачног простора за угости-

тељске услуге по m² (дневно)
125,00 25,00  150,00

11 Коришћење пијачног простора за угости-
тељске услуге по m² (са резервацијом)
до 50 m² 58,34 11,66  70,00 
преко 50 m² 41,67 8,33  50,00 

12 Коришћење терена на Сточној пијаци по 
m²

66,67 13,33  80,00 

13 Коришћење тезге на Сточној пијаци 
(дневно)

133,34 26,66  160,00 

14 Коришћење тезге на Сточној пијаци (ме-
сечно)

500,00 100,00  600,00 

15 Продаја кауча – по комаду 83,33 16,67  100,00 
Остале услуге, ван овог ценовника, које се у пракси појаве регулишу се међусобним 
уговором.

ЦЕНОВНИК
УСЛУГА НА ГРОБЉИМА У ОБРЕНОВЦУ

Ред. 
број

Назив Јед. 
мере

Осн. 
цена

ПДВ 
8%

Укупно

1 Зидани локали на гробљима-почетна 
цена за издавање у закуп
до 10 m² 524,17 104,83  629,00 
преко 10 m² 419,17 83,83  503,00

ЦЕНОВНИК
ПОГРЕБНИХ УСЛУГА

Ред. 
број

Назив Јед. 
мере

Осн. 
цена

ПДВ 8% Укупно

1 Превоз Обреновац – локал (до 20 км) 1.578,70 126,30 1.705,00
2 Превоз Обреновац – Београд – Обре-

новац
3.495,37 279,63 3.775,00

3 Превоз ван Обреновца по км једном 
правцу

30,56 2,44 33,00

4 Смештај умрлог у сандук (по позиву 
у стану покојника)

478,70 38,30 517,00

5 Облачење покојника 1.485,19 118,81 1.604,00
6 Утовар и истовар покојника 768.52 61,48 830,00

Ред. 
број

Назив Јед. 
мере

Осн. 
цена

ПДВ 8% Укупно

7 Коришћење сале на Новом гробљу за 
скупове по сату

3.564,81 285,19 3.850,00

8 Озвучење капеле (микрофон и 
посмртни марш)

666,67 53,33 720,00

9 Коришћење капеле (опело за сахрану 
на другом гробљу)

666,67 53,33 720,00

10 Коришћење мртвачнице (на дан по 
једној сахрани)

512,04 40,96 553,00

11 Коришћење расхладне коморе за дан 1.578,70 126,30 1.705,00
12 Редовна сахрана у гробно место 7.087,96 567,04 7.655,00
13 Сахрана у гробно место – продубље-

но и проширено копање
8.578,70 686,30 9.265,00

14 Сахрањивање у гробницу 7.407,41 592,59 8.000,00
15 Дизање плоче

– бетонске 3.622,22 289,78 3.912,00
– мермерне 5.691,67 455,33 6.147,00

16 Закупнина гробног места за 5 година 
за умрлог

1.583,33 126,67 1.710,00

17 Закупнина – резервација гробног 
места за 5 година за живота

3.166,67 253,33 3.420,00

18 Закупнина за гробницу за 5 година (2 
до 4 места)

8.064,82 645,18 8.710,00

19 Закупнина за гробницу за 5 година (5 
до 9 места)

10.759,26 860,74 11.620,00

20 Закуп гробних места по 1 години 
(протекло време и након 5 година)
a) за умрло лице по 1 години 314,81 25,19 340,00
б) за живог закупца по 1 години 633,33 50,67 684,00
в) за гробницу по 1 години (2-4 особе) 1.612,96 129,04 1.742,00
г) за гробницу по 1 години (6-9 особа) 2.150,93 172,07 2.323,00

21 Одобрење – давање сагласности за 
извођење грађевинских радова – по 
објекту (подразумева коришћење 
воде – електричне енергије)

1.096,30 87,70 1.184,00

22 Одобрење за место и за израду гроб-
нице (подразумева коришћење воде 
– електричне енергије)

3.290,74 263,26 3.554,00

23 Годишње одржавање гробног места 
(регулише се међусобним уговором 
у складу са Одлуком о уређивању, 
одржавању гробља и сахрањивању, 
члан 10)

2.393,52 191,48 2.585,00

24 Одобрење за вршење ексхумације и 
надзор гробног места - преко 5 годи-
на од дана сахране

13.416,67 1.073,33 14.490,00

25 Одобрење за вршење ексхумације и 
надзор гробног места – до 5 година 
од дана сахране

18.398,15 1.471,85 19.870,00

ЦЕНОВНИК
ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ГРОБЉУ

Ред. 
број

Назив Јед. 
мере

Осн. цена ПДВ 8% Укупно

1 Израда бетонског опсега за једну 
особу

10.560,19 844,81 11.405,00

2 Израда бетонског опсега за једну 
особу са терацом са горње стране

12.210,19 976,81 13.187,00

3 Израда бетонског опсега за једну 
особу са терацом са горње стране 
а са спољне прани кулир

14.027,78 1.122,22 15.150,00

4 Израда бетонског опсега за две 
особе

16.500,00 1.320,00 17.820,00

5 Израда бетонског опсега за три 
особе

20.309,26 1.624,74 21.934,00

6 Израда бетонског опсега за две 
особе са терацом са горње стране 

17.491,67 1.399,33 18.891,00

7 Израда бетонског опсега за две 
особе са терацом са горње стране 
а са спољне прани кулир

21.449,08 1.715,92 23.165,00

8 Израда бетонске надгробне плоче 
за једну особу

6.851,85 548,15 7.400,00

9 Израда бетонске надгробне плоче 
за једну особу са терацом

10.560,19 844,81 11.405,00
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Ред. 
број

Назив Јед. 
мере

Осн. цена ПДВ 8% Укупно

10 Породичне гробнице (до 4 места) 
2,5 Х 2,1 Х 1,8 м

86.250,00 6.900,00 93.150,00

11 Породичне гробнице (5-9 места) 3 
Х 3 Х 2,5 м

165.600,00 13.248,00 178.848,00

ЦЕНОВНИК
НАКНАДА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗАНАТСКИХ РАДОВА У 
КРУГУ ГРОБЉА ОД СТРАНЕ ЗАНАТСКИХ РАДЊИ 

Ред. 
број

Назив Јед. 
мере

Осн. 
цена

ПДВ 
8%

Укупно

1 За монтажу споменика 2.069,44 165,56 2.235,00
2 За израду облоге (спољне) 2.587,04 206,96 2.794,00
3 За израду опсега 1.437,04 114,96 1.552,00
4 За реконструкцију гробнице 3.302,78 264,22 3.567,00
5 За реконструкцију гробног места 1.101,85 88,15 1.190,00
6 Накнада за монтажу по објекту / гробно 

место
1.761,11 140,89 1.902,00

7 За израду облоге (унутрашње) 2.644,44 211,56 2.856,00

ЦЕНОВНИК ОСТАЛИХ УСЛУГА
Ред. 
број

Назив Јед. 
мере

Осн. 
цена

ПДВ 8% Укупно

Услуге рада и техничких средстава 
(дин/час)

1 Рад НК радника час 205,04 41,00 246,04
2 Рад ПК радника час 281,93 56,39 338,32
3 Рад КВ/ССС радника час 358,83 71,77 430,60
4 Рад ВКВ радника час 410,09 82,02 492,11
5 Рад ВСС/ВС радника час 804,86 160,97 965,83
6 Рад мини ровокопача час 2.563,05 512,61 3.075,66
7 Рад FAP-a кипера – 9 t. час 3.203,81 640,76 3.844,57
8 Употреба ПИК - АП-а по интервен-

цији
543,01 108,60 651,61

9 Ангажoвање трактора час 1.194,64 238,93 1.433,57
10 Изнајмљивање грајфера (физичка 

лица) 
час 2.920,25 584,05 3.504,30

11 Изнајмљивање грајфера (правна 
лица)

час 4.088,35 817,67 4.906,02

12 Изнајмљивање заштитних огради-
ца по дану

ком 648,95 129,79 778,74

13 Изнајмљивање грајфера (правна 
лица) по дану

дан 14.330,88 2.866,18 17.197,06

14 Изнајмљивање платформе за оре-
зивање

час 2.631,36 526,27 3.157,63

15 Рад МАН кипера – 15 t час 3.559,32 711,86 4.271,18
16 Рад комбинирке/ЈЦБ час 3.559,32 711,86 4.271,18
17 Коришћење хидрантске мреже за 

прање спец.возила за истовар отпа-
да и других возила трећим лицима

1 
прање

833,33 166,67 1.000,00

Услуге рада и техничких средстава 
(дин/тури)

18 Изношење смећа аутоподизачем за 
правна лица 
Обреновац до 5 km. 6.208,28 496,72 6.705,76
од 5 до 10 km 6.709,77 536,78 7.246,55
од 11 до 15 km 7.210,48 576,84 7.787,32
од 16 до 25 km 7.711,22 616,90 8.328,12

19 Изношење смећа аутоподизачем за 
физичка лица за период до 48 сати 
Обреновац до 5 km. 3.605,25 288,42 3.893,67
од 5 до 10 km 3.905,69 312,45 4.218,14
од 11 до 15 km 4.206,13 336,49 4.542,62
од 16 до 25 km 4.506,57 360,52 4.867,09

20 Лежарина за контејнер од 5 m³ по-
сле 48 сати по дану

250,13 20,01 270,14

21 Лежарина за контејнер од 5 m³ на 
месечном нивоу

3.805,55 304,44 4.109,99

22 Лежарина за контејнер од 5 m³ на 
годишњем нивоу

38.054,47 3.044,35 41.098,82

Ред. 
број

Назив Јед. 
мере

Осн. 
цена

ПДВ 8% Укупно

23 Пражњење контејнера 1,1 m³ по по-
зиву (до 5 km)

946,10 75,69 1.021,79

24 Пражњење контејнера 1,1 m³ по по-
зиву (од 5-10 km)

1.419,16 113,53 1.532,69

25 Пражњење контејнера 1,1 m³ по по-
зиву (од 11-15 km)

1.643,23 131,46 1.774,69

26 Пражњење контејнера 1,1 m³ по по-
зиву (од 16-25 km)

1.892,22 151,38 2.043,60

27 Привремено складиштење според-
них производа животињског по-
рекла

кг 15,00 1,20 16,20

28 Депоновање неопасног отпада кг 5,56 0,44 6,00
29 Депоновање комуналног отпада тона 700,00 56,00 756,00
30 Депоновање грађевинског отпада 

(шут мешан са осталим грађ.отпа-
дом)

тона 300,00 24,00 324,00

31 Истовар земље на депонију тура 1.000,00 80,00 1.080,00
Коришћење полигона за ауто школе

1 Месечна надокнада по школском 
месту
– за „В” категорију 6.638,99 1.327,80 7.966,79
– за „В” и „С” категорију 8.299,16 1.659,83 9.958,99
Давање услова за евакуацију отпа-
дака

1 Индивидуални стамбени или стам-
бено пословни објекат

канта 1.296,61 259,32 1.555,93

2 Стамбени објекат колективног ста-
новања

конт. 
1,1

3.244,07 648,81 3.892,88

3 Стамбено-пословни објекат колек-
тивног становања

конт. 
1,1

3.784,75 756,95 4.541,70

4 Пословни простор-локал до 50 m² канта 1.838,14 367,63 2.205,77
5 Пословни простор-локал од 50-100 

m²
канта 2.162,71 432,54 2.595,25

6 Пословни простор-локал преко 100 
m²

канта 2.702,54 540,51 3.243,05

7 Посл. простор, маркети, магац., 
складишта, погони и сл.

конт. 
1,1

4.325,43 865,09 5.190,52

8 Посл. пр., марк., магац., скл., пог. и 
сл. (зависно од врс. дел.)

контеј. 
5-7 m³

5.406,78 1.081,36 6.488,14

9 Установе (школе, обданишта, суд 
и сл.)

конт. 
1,1

2.702,54 540,51 3.243,05

10 Здравствене установе, кланице и сл. конт. 
1,1

4.325,43 865,09 5.190,52

11 Спортски објекти конт. 
1,1

3.244,07 648,81 3.892,88

12 Бензинске пумпе, гасне станице и сл. конт. 
1,1

3.244,07 648,81 3.892,88

Давање сагласности на гл. арх. 
прој., извед. стање обј. који се гра-
де, дограђ. или за постој. обј – по 
захтеву инвеститора 

1 Индивидуални стамбени или стам-
бено пословни објекат

канта 1.296,61 259,32 1.555,93

2 Стамбени објекат колективног ста-
новања

конт. 
1,1

3.244,07 648,81 3.892,88

3 Стамбено-пословни објекат колек-
тивног становања

конт. 
1,1

3.784,75 756,95 4.541,70

4 Пословни простор-локал до 50 m² канта 1.838,14 367,63 2.205,77
5 Пословни простор-локал од 50-100 

m²
канта 2.162,71 432,54 2.595,25

6 Пословни простор-локал преко 100 
m²

канта 2.702,54 540,51 3.243,05

7 Посл. простор, маркети, магац., 
складишта, погони и сл.

конт. 
1,1

4.325,43 865,09 5.190,52

8 Посл. пр., марк., магац., скл., пог. и 
сл. (зависно од врс. дел.)

контеј. 
5-7 m³

5.406,78 1.081,36 6.488,14

9 Установе (школе, обданишта, суд 
и сл.)

конт. 
1,1

2.702,54 540,51 3.243,05

10 Здравствене установе, кланице и сл. конт. 
1,1

4.325,43 865,09 5.190,52

11 Спортски објекти конт. 
1,1

3.244,07 648,81 3.892,88

12 Бензинске пумпе, гасне станице и сл. конт. 
1,1

3.244,07 648,81 3.892,88
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ЦЕНОВНИК УСЛУГА ГРАДСКОГ ЈАВНОГ КУПАТИЛА У 
ОБРЕНОВЦУ

Ред. 
број

Назив Јед. 
мере

Осн. 
цена

ПДВ 
8%

Укупно

1 Коришћење бањског купатила по 1. купању 262,50 52,50 315,00

ЦЕНОВНИК
УСЛУГА НА ДАНЕ ВАШАРА

Ред. 
број

Назив Јед. мере Осн. 
цена

ПДВ 
8%

Укупно

1. ЗАНАТСКИ ПРОИЗВОДИ И 
МЕХАНИЗАЦИЈА, место 28 m² 
- Зона 1 

1.1. Са резервацијом место 1.335,00 267,00 1.602,00
1.2. Без резервације место 2.132,50 426,50 2.559,00
1.3. Резервација на годишњем нивоу место 4.770,00 954,00 5.724,00
2. ЗАНАТСКИ ПРОИЗВОДИ И 

МЕХАНИЗАЦИЈА, место 14 m² 
– Зона 1 

2.1. Са резервацијом место 665,83 133,17 799,00
2.2. Без резервације место 1.065,83 213,17 1.279,00
2.3. Резервација на годишњем нивоу место 2.385,00 477,00 2.862,00
3. ПРОДАЈА НА ТЕЗГАМА, 2 m² 

– Зона 1
3.1. Са резервацијом место 1.277,50 255,50 1.533,00
3.2. Без резервације место 953,33 190,67 1.144,00
3.3. Резервација на годишњем нивоу место 4.770,00 954,00 5.724,00
4. ПОЉОПРИВРЕДНА МЕХА-

НИЗАЦИЈА, УРЕЂАЈИ И ОП-
РЕМА, место 28 m² – Зона 2

4.1. Са резервацијом место 1.142,50 228,50 1.371,00
4.2. Без резервације место 1.907,50 381,50 2.289,00
4.3. Резервација на годишњем нивоу место 4.770,00 954,00 5.724,00
5. ПОЉОПРИВРЕДНА МЕХА-

НИЗАЦИЈА, УРЕЂАЈИ И ОП-
РЕМА, место 14 m² – Зона 2

5.1. Са резервацијом место 571,67 114,33 686,00
5.2. Без резервације место 953,33 190,67 1.144,00
5.3. Резервација на годишњем нивоу место 2.385,00 477,00 2.862,00
6. ПОЉОПРИВРЕДНА МЕХА-

НИЗАЦИЈА, УРЕЂАЈИ И ОП-
РЕМА, место 17,5 m² – Зона 3

6.1. Са резервацијом место 810,00 162,00 972,00
6.2. Без резервације место 1.331,67 266,33 1.598,00
6.3. Резервација на годишњем нивоу место 2.861,67 572,33 3.434,00

Ред. 
број

Назив Јед. мере Осн. 
цена

ПДВ 
8%

Укупно

7. РУЧНА ПОЉОПРИВРЕДНА 
МЕХАНИЗАЦИЈА, УРЕЂАЈИ 
И ОПРЕМА, место 6 m² – Зона 4

7.1. Са резервацијом место 285,83 57,17 343,00
7.2. Без резервације место 454,17 90,83 545,00
7.3. Резервација на годишњем нивоу место 953,33 190,67 1.144,00
8. ПРОДАЈА ЖИТАРИЦА, КРЕ-

ЧА, РЕЗАНЕ ГРАЂЕ, СЕНА, 
ОГРЕВА, СЛАМЕ и САДНИЦА 
из камиона до 3 t – Зона 1

8.1. Са резервацијом место 953,33 190,67 1.144,00
8.2. Без резервације место 1.710,00 342,00 2.052,00
8.3. Резервација на годишњем нивоу место 3.815,83 763,17 4.579,00
9. ПРОДАЈА ЖИТАРИЦА, КРЕ-

ЧА, РЕЗАНЕ ГРАЂЕ, СЕНА, 
ОГРЕВА, СЛАМЕ и САДНИЦА 
из камиона преко 3 t – Зона 1

9.1. Са резервацијом место 1.331,67 266,33 1.598,00
9.2. Без резервације место 2.132,50 426,50 2.559,00
9.3. Резервација на годишњем нивоу место 4.770,00 954,00 5.724,00
10. Мерење на колској ваги 188,33 37,67 226,00
11. Улазак возила без робе са пар-

кирањем
11.1. Путничко возило ком 75,00 15,00 90,00
11.2. Трактор, запрежно возило ком 75,00 15,00 90,00
11.3. Трактор са приколицом, ками-

она до 2 t
ком 94,17 18,83 113,00

11.4. Камион без приколице преко 2 t ком 142,50 28,50 171,00
11.5. Камион са приколицом ком 188,33 37,67 226,00
12. Угоститељски објекти
12.1. Угоститељски објекти са резер-

вацијом
m² 75,00 15,00 90,00

12.2. Угоститељски објекти без ре-
зервације

m² 142,50 28,50 171,00

12.3. Резервација за угоститељски обје-
кат на годишњем нивоу до 50 m²

место 5.723,33 1.144,67 6.868,00

12.4. Резеџрвација за угоститељски 
објекат на годишњем нивоу 
преко 50 m²

место 9.540,00 1.908,00 11.448,00

ЈКП „Обреновац”
октобар 2012. године

Председник 
Управног одбора

Горан Јовановић, с. р.

АКТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
На основу чл. 69. и 70. Статута Јавног предузећа Спорт-

ски центар „Олимп – Звездара“ („Службени лист града Бе-
ограда”, број 50/10) Управни одбор Јавног предузећа Спорт-
ски центар „Олимп – Звездара” на првој седници одржаној 
12. јула 2012. године утврдио је

ПРЕДЛОГ *
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ЈА-
ВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП – 

ЗВЕЗДАРА”

Члан 1.
У Статуту Јавног предузећа Спортски центар „Олимп 

– Звездара” („Службени лист града Београда”, број 50/10) 
врши се измена и допуна члана 41. тако да сада гласи:

„За директора предузећа може бити именовано лице које 
поред општих услова предвиђених законом мора да има:
* Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута ЈП 

Спортски центар „Олимп – Звездара” и Одлука Управног одбора ЈП Спорт-
ски центар „Олимп – Звездара” број 208 од 12. јула 2012. године објављени су у 
„Службеном листу града Београда”, број 50/12.

– високу или вишу стручну спрему,
– пет година радног искуства
За директора Предузећа не може бити именовано лице 

које је осуђивано за кривично дело против привреде или 
службене дужности за које су наступиле правне последице 
забране обављања делатности.”

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу даном усвајања од Скупшти-

не градске општине Звездара.

Члан 3.
Одлуку доставити на сагласност оснивачу – градској 

општини Звездара.

Управни одбор Јавног предузећа Спортски центар 
„Олимп – Звездара”

Број 208, 12. јула 2012. године

Председник 
Јагода Планојевић, с. р.
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Уставни суд у саставу: заменицапредседника др Марија 
Драшкић и судије др Оливера Вучић, Братислав Ђокић, Ве-
сна Илић Прелић, др Горан Илић, др Агнеш Картаг Одри, 
Катарина Манојловић Андрић, мр Милан Марковић, др 
Боса Ненадић, Милан Станић, др Драган Стојановић, мр 
Томислав Стојковић, Сабахудин Тахировић и Предраг Ће-
тковић, на основу члана 167. став 1. тачка 4. Устава Репу-
блике Србије, на седници одржаној 4. октобра 2012. године, 
донео је

ОДЛУКУ

1. Утврђује се да одредбе чл. 25. и 26. и члана 38. став 1. 
ал. 2. и 3. Одлуке о радном времену угоститељских, занат-
ских и трговинских објеката на територији града Београда 
(„Службени лист града Београда“, бр. 2/11 и 51/11), нису у 
сагласности са Уставом и законом.

2. Одбацују се захтеви за обуставу извршења појединач-
ног акта или радње која је предузета на основу одредаба 
члана 25. Одлуке из тачке 1.

О б р а з л оже њ е
Уставном суду поднето је више иницијатива за покре-

тање поступка за оцену уставности и законитости одреда-
бачл. 25. и 26. и члана 38. став 1. ал. 2. и 3. Одлуке наведене 
у изреци. У иницијативама се наводи: да се оспореним од-
редбама Одлукезабрањује продаја алкохолних пића у трго-
винским објектима у одређеном временском периоду, чиме 
је повређена слобода предузетништва гарантована чланом 
83. Устава Републике Србије и да се предузетништво може 
ограничити само законом, а не актом јединице локалне 
самоуправе, и то у случајевима утврђеним Уставом; да су 
предузетници који послују у граду Београду и на које се 
примењује наведена забрана доведени у неједнак положај 
на тржишту у односу на остале предузетнике који послују 
ван Београда;да ни Закон о трговини („Службени гласник 
РС“, број 53/10), ни Закон о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник РС“, број 129/07) не дају овлашћење граду Бе-
ограду да својим актом ограничи слободу предузетништва, 
односно трговине одређеном врстом производа; да су ос-
пореним одредбама Одлуке повређена начела слободне 
трговине и равноправности трговаца и њиховог једнаког 
положаја на тржишту и начело јединственог тржишта, која 
су утврђена одредбама чл. 4–6. Закона о трговини.С тим у 
вези, иницијатори су предложили Суду да утврди да су ос-
порене одредбе Одлуке неуставне и незаконите, а неколи-
ко иницијатора је затражило и да Суд обустави извршење 
појединачних аката и радњи предузетих на основу одредаба 
оспореног члана 25. Одлуке, до доношења коначне одлуке 
Суда, јер би њиховим извршењем могле да настану неот-
клоњиве штетне последице за иницијаторе. Иницијатори 
су такође указали наОдлуку Уставног суда IУо-783/10 од 31. 
марта 2011. године којом је Суд утврдио да јединица локал-
не самоуправе (у конкретном случају град Нови Сад), није 
била овлашћена да својим актом пропишеограничење сло-
боде предузетништва односно забрану вршења делатности 
трговине у односу на једну врсту производа (продаја алко-
холних пића).

Скупштина града Београда, као доносилац оспорене 
одлуке, је у одговору на иницијативе навела: да оспореним 
актом није ограничена слобода предузетништва и да се 
мишљење иницијатора о ограничењу ове слободе заснива 

на погрешном тумачењу Устава из кога би произлазило „да 
је неуставан сваки пропис који се дотиче радног времена, 
а није заснован на уставним разлозима за ограничење сло-
боде предузетништва“; да када би се „доследно извео став 
иницијатора“, и само прописивање радног времена би се 
могло сматрати као ограничење слободе предузетништва; 
да није нарушен једнак правни положај трговаца на тр-
жишту с обзиром на то да је уређивање радног времена у 
трговини у надлежности јединица локалне самоуправе, па 
су отуда и разлике међу њима допуштене и законите; да 
је, сагласно овлашћењу из Закона о локалној самоуправи, 
град Београд уредио оспореном Одлуком радно време у тр-
говинским објектима на својој територији, имајући у виду 
потребу да заштити одређене друштвене вредности које 
су у њему угрожене (слобода и уједначеност конкуренције, 
јавни ред и мир, здравље људи, спокој грађана, правилан 
развој малолетника итд.), а чија заштита условљава и радно 
време одређених објеката; да је оспореним одредбама Одлу-
ке уређено радно времетрговина у којима се продају алко-
холна пића и ускладу са одредбама члана 43. став 4. Закона 
о трговини, које дају овлашћење јединици локалне самоу-
праве да одреди оквирно радно време за поједине трговин-
ске формате.Полазећи од наведеног, доносилац оспореног 
акта је предложио Уставном суду да не прихвати поднете 
иницијативе.

У спроведеном постуку Уставни суд је утврдио следеће:
Оспорену одлуку о радном времену угоститељских, за-

натских и трговинских објеката на територији града Бео-
града („Службени лист града Београда”, бр. 2/11 и 51/11) до-
нела је Скупштина града Београда на седници одржаној 3. 
фебруара 2011. године, са позивом на одредбучлана 20. став 
1. тачка 24. Закона о локалној самоуправи („Службени гла-
сник РС”, број 129/07) и одговарајуће одредбе Статута града 
Београда. Оспореном одлуком се уређује радно време обје-
ката у угоститељској, занатској и трговинској делатности 
на територији града Београда (члан 1. став 1). Одредбама 
поглавља IV оспорене одлуке уређено је радно време трго-
винских објеката и прописано је да су трговински објекти 
малопродајни објекти у којима се обавља продаја робе на 
мало потрошачима ради задовољења њихових потреба, у 
просторијама за то намењеним или изван тих просторија, 
као што су то продавница, самоуслуга, дисконт, робна кућа, 
специјализована продавница за продају штампе и дувана, 
као главних производа, киоск, трговински центар, бензин-
ска станица и други објекти (члан 16.). Оспореним одред-
бама члана 25. Одлуке прописано је да трговински објекти 
из члана 16. ове одлуке, не могу вршити продају алкохолних 
пића у времену од 22.00 сата до 06.00 сати (став 1.), да у тр-
говинском објекту из става 1. овог члана мора бити на ви-
дном месту постављено упозорење о забрани продаје алко-
холних пића у времену од 22.00 сата до 06.00 сати (став 2.), 
да изузетно од става 1. овог члана у дане када се празнује 
државни празник Нова година (31. децембар, 1. и 2. јануар), 
као и 13. и 14. јануара, трговински објекти из члана 16. ове 
одлуке, могу вршити продају алкохолних пића у времену од 
00.00 до 24.00 сата (став 3.). Оспореном одредбом члана 26. 
Одлуке предвиђено је да је упозорење из члана 25. став 2. 
ове одлуке формата А4 и садржи текст следеће садржине: 
„У времену од 22.00 сата до 06.00 сати забрањена је продаја 
алкохолних пића“. Сагласно оспореним одредбама члана 38. 
став 1. Одлуке, које су садржане у поглављу VII “КАЗНЕНЕ 
ОДРЕДБЕ”, новчаном казном од 20.000 динара казниће се 
за прекршај правно лице и предузетник ако: врши продају 
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алкохолних пића у времену од 22.00 сата до 06.00 сати (члан 
25. став 1.) (алинеја 2.) и не постави ознаку о забрани про-
даје алкохолних пића у времену од 22.00 сата до 06.00 сати 
(члан 25. став 2) (алинеја 3).

За оцену уставности оспорених одредаба Одлуке реле-
вантне су, по оцени Суда, одредбе Устава Републике Србије 
којима је утврђено:да економско уређење у Републици Ср-
бији почива на тржишној привреди, отвореном и слобод-
ном тржишту, слободи предузетништва, самосталности 
привредних субјеката и равноправности приватне и других 
облика својине и да је Република Србија јединствено при-
вредно подручје са јединственим тржиштем роба, рада, ка-
питала и услуга (члан 82. ст. 1. и 2); да је предузетништво 
слободно и да се може ограничити законом, ради заштите 
здравља људи, животне средине и природних богатстава и 
ради безбедности Републике Србије (члан 83); да сви имају 
једнак правни положај на тржишту и да су забрањени акти 
којима се, супротно закону, ограничава слободна конкурен-
ција, стварањем или злоупотребом монополског или доми-
нантног положаја (члан 84. ст. 1. и 2); да Република Србија 
уређује и обезбеђује, између осталог, јединствено тржиште, 
правни положај привредних субјеката, систем обављања 
појединих привредних и других делатности (члан 97. тачка 
6); да град има надлежности које су Уставом поверене опш-
тини, а законом му се могу поверити и друге надлежности и 
да град Београд има надлежности које су Уставом и законом 
поверене општини и граду, а законом о главном граду могу 
му се поверити и друге надлежности (члан 189. ст. 2. и 5); да 
се општина, преко својих органа, у складу са законом,стара 
о развоју и унапређењу туризма, занатства, угоститељства 
и трговине (члан 190. став 1. тачка 5).

Законом о трговини („Службени гласник РС“, број 
53/10), уређују се услови и начин за обављање и унапређење 
трговине на јединственом тржишту Републике Србије, као 
и заштита тржишта, заштита од непоштене тржишне утак-
мице и надзор (члан 1. став 1). Наведеним законом је такође 
прописано: да се трговина врши под условима и на начин 
уређен овим законом и другим прописима којима се уређују 
промет робе и услуга, као и добрим пословним обичајима и 
пословним моралом (члан 1. став 2); да се трговина обавља 
слободно на тржишту, да су забрањена ограничења слободе 
обављања трговине и да се, изузетно, ограничење слободе 
трговине може привремено увести на начин и под условима 
прописаним законом (члан 4); да су трговци равноправни 
и имају један правни положај на тржишту и да је забрањен 
сваки облик дискриминације у погледу услова за обављање 
трговине или нарушавања равноправности трговаца на тр-
жишту (члан 5); да је тржиште Републике Србије јединстве-
но и целовито (члан 6. став 1).

Законом о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС”, број 129/07), који је наведен као правни основ за до-
ношење оспорене Одлуке, прописано је се локална самоу-
права остварује у општини, раду и граду Београду (у даљем 
тексту: јединица локалне самоуправе) (члан 3. став 1); да се 
општина, преко својих органа, у складу с Уставом и зако-
ном, стара о развоју и унапређењу угоститељства, занатства 
и трговине, уређује радно време, места на којима се могу 
обављати одређене делатности и друге услове за њихов 
рад (члан 20. став 1. тачка 24)); да град врши надлежности 
општине, као и друге надлежности и послове државне уп-
раве, који су му законом поверени (члан 24. став 1).

Разматрајући овлашћење града, као јединице локалне 
самоуправе, да својим актом пропише ограничење слобо-
де предузетништва, односно да забрани продају једне вр-
сте робе у одређеном временском периоду у трговинским 
објектима, Уставни суд је пошао од цитираних одредаба 

члана 83. Устава и утврдио да је ограничење слободе пре-
дузетништва могуће само ради заштите здравља људи, жи-
вотне средине и природних богатстава и ради безбедности 
Републике Србије и да се може уводити само законом, а не 
и актом јединице локалне самоуправе. Такође, овлашћење 
града да уреди, поред осталог, радно време трговинских 
објеката на својој територији, утврђено одредбом члана 
20. став 1. тачка 24) Закона о локалној самоуправи, која је и 
била правни основ за доношење оспорене одлуке, не садр-
жи, по оцени Уставног суда,и овлашћење да град својим 
актом пропише ограничење слободе предузетништва, од-
носно слободе трговине у овим објектима. Уставни суд ука-
зује данаведено овлашћење граду није дато ни одредбама 
Закона о трговини, с обзиром да се, сагласно одредби члана 
4. став 3. овог закона, ограничења слободе трговине могу 
привремено увести, али искључиво на начин и под услови-
ма прописаним законом.

Имајући у виду да град није овлашћен да својим актом 
пропише ограничења слободе предузетништва, односно 
трговине, Уставни суд је утврдио да је Скупштина града 
Београда прекорачила своја овлашћења када је оспореним 
одредбама члана 25. ст. 1. и 2. и члана 26. Одлуке прописала 
забрану продаје алкохолних пића у трговинским објектима 
у времену од 22.00 сата до 06.00 сати и с тим у вези, утврди-
ла формат, садржину и место постављања упозорења о за-
брани продаје ових пића, у самом објекту, с обзиром на то 
да се ради о материји која се уређује законом. Сагласно из-
нетом, Уставни суд је оценио да наведене оспорене одредбе 
Одлуке нису у сагласности са Уставом и законом.

У погледу дозвољене продаје алкохолних пића у трго-
винским објектима у времену од 00.00 до 24.00 сата у дане 
када се празнује државни празник Нова година (31. децем-
бар, 1. и 2. јануар), као и 13. и 14. јануара, која је прописа-
на оспореном одредбом члана 25. став 3. Одлуке, Уставни 
суд је утврдио да ова дозвола представља изузетак у односу 
на једну неуставно и незаконито прописану општу забра-
ну продаје алкохолних пића у трговинским објектима у 
одређеном временском периоду и да са овом забраном чини 
јединствену правну и логичку целину, те је стога Суд оце-
нио да из наведених разлога ни ова одредба члана 25. Одлу-
ке не може опстати у правном поретку.

Када су у питању оспорене одредбе члана 38. став 1. ал. 
2. и 3. Одлуке, Суд је утврдио да ове одредбе по својој ма-
теријално-правној садржини представљају санкције за не-
извршавање одредаба члана 25. ст. 1. и 2. Одлуке, за које је 
Уставни суд утврдио да нису у сагласности са Уставом и за-
коном, те је из истих разлога оценио несагласност са Уста-
вом и законом и наведених одредаба члана 38. Одлуке.

С обзиром на утврђену неуставност и незаконитост ос-
порених одредаба Одлуке са аспекта овлашћења града да 
својим актом ограничи слободу предузетништва, односно 
трговине, Уставни суд није разматрао материјалноправне 
разлоге оспоравања законитости ових одредаба Одлуке са 
аспекта начела слободне трговине, равноправности трго-
ваца и њиховог једнаког положаја на тржишту и забране 
њихове дискриминације у погледу услова за обављање тр-
говине и начела јединственог тржишта, која су утврђена од-
редбама чл. 4–6. Закона о трговини, и на чију повреду су се 
позвали подносиоци иницијативе. 

Имајући у виду да је у току поступка оцене уставно-
сти и законитости оспорене Одлуке правно стање потпу-
но утврђено и да су прикупљени подаци пружали поуздан 
основ за одлучивање, а да je оспореном одредбом члана 25. 
став 1. Одлуке регулисанo питањe о комe Суд већ има зау-
зет став изражен у донетој Одлуци у предмету IУо-783/2010 
од 31. марта 2011. године, Уставни суд је, сагласно одредби 
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члана 53. став 3. Закона о Уставном суду („Службени гла-
сник РС“, бр. 109/07 и 99/11), одлучио без доношења ре-
шења о покретању поступка. 

С обзиром на то да је Суд донео коначну одлуку, захтеве 
за обуставу извршења појединачног акта или радње предузе-
те на основу одредаба оспореног члана 25. Одлуке је одбацио, 
сагласно одредби члана 56. став 3) Закона о Уставном суду. 

На основу изложеног и одредаба члана 42а став 1. та-
чка 2), члана 45. тач. 1) и 4) и члана 46. тачка 3. Закона о 
Уставном суду и члана 84. Пословника о раду Уставног суда 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/08, 27/08 и 76/11), Уставни 
суд је одлучио као у изреци.

На основу члана 168. став 3. Устава, одредбе Одлуке о 
радном времену угоститељских, занатских и трговинских 
објеката на територији града Београда наведене у тачки 1. 
изреке, престају да важе даном објављивања Одлуке Уста-
вног суда у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уставни суд
Број IУо-137/2011

Заменица председника
судија

др Марија Драшкић, с. р.
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Страна
Решење о давању сагласности на Ценовник услу-

га Ветеринарске установе „Ветерина Београд” које 
се финансирају из средстава буџета града Београда 
за 2012. годину са Одлуком и Ценовником – – – – –  1

Акти градских општина
БАРАЈЕВО

Решење о избору чланова сталних радних тела 
Скупштине општине Барајево– – – – – – – – – – – –  2

Решење о разрешењу и именовању председника, 
заменика председника и чланова управних одбора и 
чланова и председника надзорних одбора јавних пре-
дузећа и установе на територији општине Барајево  2

Решење о разрешењу директора установе Цен-
тар за културу Барајево  – – – – – – – – – – – – – – –  3

Решење о постављењу в.д. директора установе 
Центар за културу Барајево  – – – – – – – – – – – – –  3

Решење о постављењу в.д. директора ЈКП „10. 
октобар” Барајево  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

ГРОЦКА
Одлука о ребалансу буџета градске општине 

Гроцка за 2012. годину  – – – – – – – – – – – – – – – –  3
Одлука о измени Одлуке о условима и поступку 

давања у закуп пословног простора којим управља 
ЈП „Дирекција за изградњу општине Гроцка”  – – –  8

Страна
Решење о разрешењу директора ЈКП „Гроцка” –  9
Решење о именовању директора ЈКП „Гроцка” –  9
Решење о давању сагласности на Одлуку о из-

мени Ценовника ЈП „Водовод и канализација” са 
Одлуком и Ценовником  – – – – – – – – – – – – – – –  9

ОБРЕНОВАЦ
Решење о давању сагласности на Одлуку Управ-

ног одбора Јавног комуналног предузећа „Обрено-
вац” из Обреновца о измени и допуни Ценовника 
основних и осталих комуналних производа и услу-
га са Одлуком и Ценовником  – – – – – – – – – – – –  11

Акти јавних предузећа и других организација
Предлог одлуке о изменама и допунама Статута 

Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звез-
дара” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  15

Акти Уставног суда
Одлука којом се утврђује да одредбе чл. 25. и 26. 

и члана 38. став 1. ал. 2. и 3. Одлуке о радном време-
ну угоститељских, занатских и трговинских објека-
та на територији града Београда нису у сагласности 
са Уставом и законом– – – – – – – – – – – – – – – – –  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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