
Скупштина града Београда на седници одржаној 14. децембра 2012. године, на основу члана 13. и члана 19. став 1. тачка 
3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), члана 20. став 1. тачка 10. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 6. став 1. тачка 10. Закона о финансирању локал-
не самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11 и 93/12)  и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града 
Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ ЈЕ НОСИЛАЦ ПРАВА 

ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАД БЕОГРАД

Члан 1.
У Одлуци о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне својине град Београд („Служ-

бени лист града Београда”, бр. 60/09, 19/10, 22/10, 42/12 и 60/12), у члану 1. табела се мења и гласи: 
(дин/m2 месечно)

„ Врста пословног простора ЗОНЕ
екстра прва друга трећа четврта пета шеста

а) Канцеларије 684,0 577,0 443,0 338,0 258,0 197,0 150,0
а1)
а2)

– Канцеларије за закупце који се финансирају из буџета града Београда
– Канцеларије за закупце који обављају делатности политичких странака и удружења 
грађана из области здравства, културе, науке, просвете, спорта, социјалне и дечје заш-
тите

324,0

684,0

284,0

382,0

217,0

303,0

172,0

242,0

137,0

193,0

109,0

154,0

87,0

122,0
б) Локали 972,0 811,0 648,0 487,0 366,0 274,0 206,0
в) Магацини 870,0 709,0 389,0 291,0 218,0 163,0 122,0
г) Занатска делатност 972,0 565,0 446,0 338,0 256,0 194,0 147,0
д) Атељеа   48,0   48,0   48,0   48,0   48,0   48,0   48,0
ђ) Витрине 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0 205,0
е) Производне хале 585,0 284,0 217,0 165,0 137,0 112,0   93,0
ж) Гараже 214,0 214,0 214,0 214,0 214,0 214,0 214,0 „

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 43-758/12-С, 14. децембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р

Градоначелник града Београда, 19. децембра 2012. године, 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 кому-
налним 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 ПИЈАЧНИХ УСЛУГА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАД-

СКЕ ПИЈАЦЕ”

1. Даје се сагласност Јавном комуналном предузећу „Градске пијаце” из Београда на Ценовник пијачних услуга, који је 
донео Управни одбор под бројем 9747/3, на седници одржаној 5. децембра 2012. године.
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2. Решење и ценовник из става I решења објавити у „Службеном листу града Београда”.

Градоначелник града Београда
Број 38-5350/12-Г, 19. децембра 2012. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

На основу члана 16. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник  РС”, 
бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05 – исправка), чл. 25, 26. и 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, 
број 88/2011), члана 22. Одлука о пијацама, члана 50.  Статута ЈКП „Градске пијаце” – Београд, Управни одбор на  I редов-
ној седници одржаној 5. децембра 2012. године донео је:

ЦЕНОВНИК
ПИЈАЧНИХ УСЛУГА

Члан 1.
Одлуком о ценама пијачних услуга (у даљем тексту: „ценовник”) утврђује се висина цена пијачних услуга Јавног кому-

налног предузећа „Градске пијаце” као даваоца услуга и физичких и правних лица и предузетника као корисника услуга, 
на пијацама на ужем подручју града Београда.

Члан 2.
Цене – накнаде за пијачне услуге које су утврђене, примењиваће се за све врсте пијачних капацитета на пијацама и тр-

жним центрима у Београду, према локацијској припадности пијаце – зонама, степену комуналне опремљености, изграђе-
ности, инфраструктуре, уређености пијаца и пијачног окружења и исте се утврђују као дневне или месечне накнаде на ос-
нову јединица мере утврђених у ценовнику према врстама производа који су предмет излагања, продаје или складиштења 
на пијацама.

Цене-накнаде за пружање пијачних услуга (физичким и правним лицима и предузетницима) су следеће:

I
(Динара)

РБ НАЗИВ ЈЕД. МЕРЕ ЕКСТРА 
ЗОНА

I 
ЗОНА

II 
ЗОНА

III 
ЗОНА

1 За продају пољопривредно-прехрамбених производа (воћа, поврћа,  јаја, меда, семенског 
материјала, цвећа и сл.) корисник плаћа ДНЕВНУ НАКНАДУ :
Власници СТР-а плаћају дневну накнаду и резервацију месечно до 10. у месецу.

тезга 355,00 244,00 178,00 152,00
рам 295,00 203,00 152,00 101,00

бокс за цвеће и кабасте производе * 813,00 * *
2 За продају млечних производа и заклане живине на продајном месту - витрина са 

расхладним уређајем на пијацама, корисник плаћа ДНЕВНУ НАКНАДУ:
продајно место 416,00 416,00 386,00 386,00

3 За продају свеже и смрзнуте рибе корисник плаћа дневну накнаду :
Власници СТР, СЗР-а плаћају дневну накнаду и резервацију месечно до 10. у месецу.

пулт са базеном 771,00 660,00 564,00 538,00
пулт 416,00 416,00 386,00 386,00

4 За продају заклане прасади,јагњади,јаради и живине корисник плаћа ДНЕВНУ НАКНАДУ:
– за прасад, јагњад, јарад ком. 59,00 43,00 43,00 43,00
– за живину ком. 18,00 12,00 12,00 12,00

5 За продају непрехрамбених производа (производа занатства и домаће радиности) ко-
рисник плаћа ДНЕВНУ НАКНАДУ:

тезга 407,00 330,00 213,00 162,00
рам 295,00 203,00 152,00 102,00

6 За продају непрехрамбених производа (производа занатства и домаће радиности), вла-
сник СЗР-а плаћа ДНЕВНУ НАКНАДУ :
Власници СЗР-а плаћају дневну накнаду и резервацију месечно до 10. у месецу

тезга 381,00 254,00 178,00 152,00

7 За продају пољопривредно-прехрамбених производа и цвећа који се продају из мотор-
них возила на пијачном платоу корисник плаћа ДНЕВНУ НАКНАДУ:

m2 152,00 152,00 112,00 86,00

8 Накнада за једну употребу WC-a 10,00 10,00 10,00 10,00

РБ НАЗИВ ЈЕД. МЕРЕ ЦЕНЕ
9 А За промет индустријско-непрехрамбених производа на ОТЦ-у корисник плаћа месечни закуп:

– за тезге у I реону тезга 13.728,00
– за тезге у II реону тезга 11.245,00
– за тезге у III реону тезга 7.866,00
На основу распореда тезги Управни Одбор или орган кога овласти доноси одлуку о томе које пијачне тезге по бројевима припадају I, II 
или III реону.
Б  За коришћење пословног простора у зиданим објектима на ОТЦ-у корисник плаћа месечни закуп:
– за локале до 10 m² m² 917,00
– за локале од 10 - 20 m² m² 701,00
– за локале од 20 - 50 m² m² 458,00
– за локале преко 50 m² m² 381,00
За коришћење заузетог простора испред локала на ОТЦ-у корисник плаћа месечни закуп
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РБ НАЗИВ ЈЕД. МЕРЕ ЦЕНЕ
– за затворени простор са све четири вертикалне стране (атријум) m² 203,00
– за заузети простор, затворен са једне вертикалне стране (тераса, башта) m² 113,00
Наплата закупа за терасе врши се у летњем радном времену ОТЦ-а, а за затворене баште (атријум) током целе године.
В  За коришћење киоска типа „Метал“ корисник плаћа месечни закуп :
– за киоске у I реону киоск 16.950,00
– за киоске у II реону киоск 11.016,00
– за коришћење пијачног простора за постављање монтажног објекта-киоска власништво корисника, плаћа се месечни закуп: киоск 9.886,00
Управни одбор или орган кога овласти, доноси одлуку о томе који киосци припадају I односно II реону пијаце.
Г  За постављање тенди испред киоска типа „Метал” корисник плаћа месечни закуп: m² 154,00
Д  За продају половних ствари корисник плаћа :
* месечну резервацију пијачне тезге у износу: тезга 380,00
* дневну накнаду пијачне тезге у износу: тезга 117,00
* дневну накнаду продајног места на пијачном платоу (обележена коцка) у износу: продајно место 76,00
Ђ  За коришћење пијачног простора за постављање монтажног објекта корисник плаћа месечни закуп: m² 458,00

10   За продају половних ствари на пијаци МИЉАКОВАЦ корисник плаћа ДНЕВНУ НАКНАДУ у износу: тезга 117,00
За месечно резервацију пијачне тезге корисник плаћа: тезга 380,00
Резервација пијачних тезги на пијаци за промет половних ствари-Миљаковац врши се од 01-10.у текућем месецу.
За коришћење паркинг места и продају из путничких возила на пијаци Миљаковац накнада износи: возило 456,00
За коришћење паркинг места и продају из путн. возила  са приколицом на пијаци Миљаковац накнада износи: возило 913,00
За коришћење паркинг места и продају  из комбија носивости до две тоне на пијаци Миљаковац накнада износи: возило 1.213,00
За коришћење паркинг места и продају из камиона носивости од 2 до 5 тона на пијаци Миљаковац накнада износи: возило 1.978,00
За коришћење паркинг места и продају из камиона носивости од 5 до 10 тона на пијаци Миљаковац накнада износи: возило 3.811,00
Утврђена накнада важи за временски период од 72h.
Накнада се плаћа одмах на улазној рампи пијаце.

11  За коришћење тезги у ТЦ „ДЕПО“ за промет индустријско-непрехрамбених производа закупац плаћа месечни закуп тезге тезга 19.066,00
12 За продају цвећа и садног материјала на пијаци ТЦ „Крњача“ корисник плаћа:

– дневну накнаду продајног места на пијачном платоу: m² 65,00
– месечна резервација продајног места: m² 120,00

13 На пијаци БЛОК 44 за месечни закуп киоска типа НИ, закупац плаћа :
– за монтажни објекат типа НИ 26, тип 4 од 8 m² киоск 10.677,00
– за монтажни објекат типа НИ 26, тип 5 од 4.25 m² киоск 8.746,00
– за монтажни објекат типа НИ 26, тип 2 од 3.20 m² киоск 6.134,00

14 За заузети простор на зеленим пијацама (атријум, тераса, башта, тенда и сл.), закупац плаћа месечни закуп: m² 108,00
15 За постављање АПАРАТА ЗА СЛАДОЛЕД на пијачном платоу ван објекта корисник плаћа месечни закуп: ком 9.886,00
16 За постављање БАНКОМАТА корисник плаћа месечни закуп: ком 9.886,00
17 За постављање ПРОМО-ПУЛТОВА на пијачном платоу ван објекта корисник плаћа дневну накнаду: m² 1.750,00
18 А. Улазак празног путничког, пик-ап, комби возила износи: возило 55,00

Улазак празног терет.воз. (ради куповине робе) износи возило 70,00
Улазак празног возила се ограничава и важи за период од једног сата и иста се примењује за сваки наредни започети сат.
Б. У случају да возач моторног возила не поседује доказ о уласку возила у пијацу (картицу / жетон), плаћа се:
а) накнада за изгубљену картицу / жетон комад 590,00
б) накнада из тачке А, и то:
– за временски период од почетка рада пијаце у Екстра зони до часа изласка са пијаце.
В. Месечно право коришћења паркинг места у току радног времена пијаце:
– за путничка возила, комби возила физичких лица: место 9.016,00
– за путничка возила, комби возила правних лица: место 14.430,00
Г. За оштећење рампе плаћа се накнада: комад 4.810,00
Д. За возило које заузме два места плаћа се дупла цена по започетом часу.
За возила која се погрешно паркирају, трошкове у случају уклањања возила сноси власник возила.

Резервација тезги
А За месечну резервацију пијачних тезги са сандуком од 

2 m², корисник плаћа:
РЕОНИ ЕКСТРА I 

ЗОНА
II 

ЗОНА
III 

ЗОНА

ИНДИВИДУАЛНИ 
ПРОИЗВОЂАЧИ

I РЕОН 1.800,00 1.220,00 910,00 *
II РЕОН * 910,00 610,00 *

БЕЗ РЕОНА * * 528,00 376,00

ПРЕДУЗЕТНИЦИ
I РЕОН 1.800,00 1.525,00 1.220,00 *
II РЕОН * 1.220,00 762,00 *

БЕЗ РЕОНА * * 762,00 376,00

Б За резервацију тезги које су без сандука, подрезерва-
цију тезги и резервацију металних рамова предходни износ 
из ове тачке под А се умањује за 66,00 динара, а у Екстра 
зони се умањује за 122,00 динара.

На основу распореда пијачних тезги Управни одбор или 
орган кога овласти, доноси одлуку о томе које пијачне тезге 
по бројевима припадају I односно II реону пијаце.

Месечна уплата резервација и подрезервација тезги 
врши се од 1. до 10. у месецу за текући месец.

Б-1 За резервацију бокса за продају цвећа и кабастих 
производа корисник плаћа накнаду за два рама.

В За месечну резервацију продајног места – систем са 
расхладним уређајем корисник плаћа:

ЕКСТРА 
ЗОНА

I 
ЗОНА

II 
ЗОНА

III  
ЗОНА

ИНДИВИДУАЛНИ ПРОИЗВОЂАЧИ 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
ПРЕДУЗЕТНИЦИ 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00

В-1 За подрезервацију продајног места – систем са 
расхладним уређајем износ из тачке под В се умањује за 
66,00 динара, а у ЕКСТРА зони се умањује за 122,00 динара.
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Месечна уплата резервација и подрезервација продајног 
места – витрине са расхладним уређајем врши се од 1. до 10. 
у месецу за текући месец.

Г За месечну резервацију продајног места – коморе са 
расхладним уређајем корисник плаћа:

РЕОН I ЗОНА
РАСХЛАДНА КОМОРА 1800L I РЕОН 1,90 дин / L
РАСХЛАДНА КОМОРА 2800L I РЕОН 1,90 дин / L

II
1. Закупнина за пословни простор – ОБЈЕКТИ ПРЕДУ-

ЗЕЋА
 (дин. / m² месечно)

ЗОНА КАНЦЕЛАРИЈЕ МАГАЦИНИ ЛОКАЛИ
ЕКСТРА 1.391,00 1.121,00 1.995,00
I ЗОНА 498,00 401,00 713,00
II ЗОНА 354,00 332,00 522,00
III ЗОНА 284,00 212,00 399,00

2. Закупнина за пословни простор – ОБЈЕКТИ  КО-
РИСНИКА 

(дин. / m² месечно)
ЗОНА КАНЦЕЛАРИЈЕ МАГАЦИНИ ЛОКАЛИ

ЕКСТРА * * *
I ЗОНА 354,00 323,00 522,00
II ЗОНА 284,00 237,00 402,00
III ЗОНА 190,00 152,00 265,00

Члан 3.
Закупнине за пословни простор (објекти предузећа) 

утврђене под II у тачки 1, су почетне цене за постојећи а 
испражњени пословни простор и новоизграђени простор 
који се додељују путем лицитације или јавног оглашавања 
за прикупљање затворених писмених понуда.

Поступак спровођења лицитације за доделу пословног 
простора, у смислу става 1 овог члана утврђује се посебним 
правилником који доноси Управни одбор предузећа.

Члан 4.
Према локацијској припадности пијаце – тржни центри, 

су разврстане у четири зоне (Extra, I, II и III зона), а све у 
складу са Одлуком о утврђивању критеријума и мерила за 
одређивање зона пијаца у Београду бр. 1673/4 од 29. фебру-
ара 2012 године којима управља предузеће.

„ОТЦ”, „ТЦ Депо” и „Робна пијаца за продају старих 
ствари и робе са грешком – Миљаковац” нису разврстане 
ни у једну зону.

Члан 5.
Трошкови, као и накнаде за извожење и одношење 

смећа, електричну енергију, утрошену воду, као и упо-
требљавану и испуштену воду, за топлотну енергију и дру-
го, као посебни трошкови корисника пословног простора, 
објеката монтажних продавница, пијачних тезги и друге 
опреме, као и пијачних услуга, плаћају корисници, поред 
основне накнаде предвиђене овим ценовником и то по 

метру квадратном, метру кубном и сл. коришћења просто-
ра уколико трошкови за појединог корисника нису мерљи-
ви постојећим уређајима.

Члан 6.
У случајевима када корисник врши продају производа 

ван сопственог објекта или власништва предузећа, плаћа 
накнаду за заузети продајни простор у висини утврђеној 
овом одлуком.

Члан 7.
У цене пијачних услуга је урачунат порез на додатну 

вредност.

Члан 8.
Даном ступања на снагу овог ценовника престаје 

да важи Ценовник ЈКП „Градске пијаце” – Београд број 
11344/3 од 24. децембра 2010. године, објављен у „Службе-
ном листу града Београда”, број 1-2, 31. јануара 2011 године.

Члан 9.
Овај ценовник објавити у Службеном листу града Бео-

града, а примењује се наредног дана од дана објављивања. 

Јавно комунално предузеће „Градске пијаце”
Број  9747/3, 5. децембра 2012. године

Председник
Сава Јерковић, с. р.

Градоначелник града Београда, 24. децембра 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 КОМУНАЛНОМ 
ПРЕДУЗЕЋУ „БЕОГРАД-ПУТ” НА ЦЕНОВНИК РАДО-

ВА ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ СЕЗОНА 2012/2013

1. Даје се сагласност Јавном комуналном предузећу 
„Београд-пут” на Ценовник радова за зимску службу сезо-
на 2012/2013, који је донео Управни одбор под бројем IV/9 
41012/2012, на седници одржаној 8. новембра 2012. године.

2. Решење и ценовник из става I решења објавити у 
„Службеном листу града Београда”.

Градоначелник града Београда
Број 38-5394/12-Г, 24. децембра 2012. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.
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На основу члана 16. 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) 
чл. 15. и 16. Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП „Београд-пут” и члана 28. Статута ЈКП „Београд-пут“, Управни одбор 
ЈКП „Београд-пут” је на седници одржаној 8. новембра 2012. године донео  

ОДЛУКУ
Члан 1.

Утврђују се цене радова за зимску службу сезона 2012/2013 ЈКП „Београд-пут” и то:
Р. бр. Бр. анализе Опис позиције ЈМ Цена
1. MZ0340OPE P КАМИОН МАЛИ ПРОСЕЧАН (N. 6.0 – 6.5 T) СА ОПРЕМОМ Eф. рад h 4,323
  MZ0340OPP P КАМИОН МАЛИ ПРОСЕЧАН (n. 6.0 – 6.5 t) БЕЗ ОПРЕМЕ и БЕЗ ВОЗАЧА Пр. h 260
2. MZ0460OPE P КАМИОН СРЕДЊИ ПРОСЕЧАН (n. 7.8 – 11.5 t) СА ОПРЕМОМ Eф. рад h 6,166
  MZ0460OPP P КАМИОН СРЕДЊИ ПРОСЕЧАН (n. 7.8 – 11.5 t) БЕЗ ОПРЕМЕ И БЕЗ ВОЗАЧА Пр. h 339
3. MZ0570ОPE P КАМИОН ВЕЋИ ПРОСЕЧАН (n. 15.5 – 16.0 t) СА ОПРЕМОМ Eф. рад h 7,913
  MZ0570OPP P КАМИОН ВЕЋИ ПРОСЕЧАН (n. 15.5 – 16.0 t) БЕЗ ОПРЕМЕ И БЕЗ ВОЗАЧА Пр. h 469
4. MZ0490OPE КАМИОН ACTROS (n. 15.0 t) СА ОПРЕМОМ Eф. рад h 11,497
  MZ0490OPP КАМИОН ACTROS (n. 15.0 t) БЕЗ ОПРЕМЕ И БЕЗ ВОЗАЧА Пр. h 651
5. MZ0550OPE КАМИОН MAN TG 33.360(400)  (n. 18.0 t) СА ОПРЕМОМ Eф. рад h 12,221
  MZ0550OPP КАМИОН MAN TG 33.360(400)  (n. 18.0 t) БЕЗ ОПРЕМЕ И ВОЗАЧА Пр. h 798
6. MZ1890OPE P УНИВЕРЗАЛНА МАШИНА MULTICAR ПРОСЕЧАН СА ОПРЕМОМ Eф. рад h 5,412
  MZ1890OPP P УНИВЕРЗАЛНА МАШИНА MULTICAR ПРОСЕЧАН БЕЗ ОПРЕМЕ И ВОЗАЧА Пр. h 777
7. MZ2050OPE P УНИВЕРЗАЛНА МАШИНА WILLE 655C СА ОПРЕМОМ Eф. рад               h 8,785
  MZ2050OPP P УНИВЕРЗАЛНА МАШИНА WILLE 655C БЕЗ ОПРЕМЕ И БЕЗ ВОЗАЧА ПР.               h 1,709
8. MZ250000E P ГРЕЈДЕР ПРОСЕЧАН ЕФ. РАД          h 8,726
  MZ250000P P ГРЕЈДЕР БЕЗ РУКОВАОЦА ПР.    h 2,455
9. MZ141000E P УТОВАРИВАЧ ПРОСЕЧАН ЕФ. РАД            h 6,268
  MZ141000Р P УТОВАРИВАЧ БЕЗ РУКОВАОЦА ПР. h 1,061
10. MZ177000E P РОВОКОПАЧ ПРОСЕЧАН ЕФ. РАД  h 4,888
  MZ177000Р P РОВОКОПАЧ БЕЗ РУКОВАОЦА ПР. h 968
11. MZ266000E P БУЛДОЖЕР ПРОСЕЧАН ЕФ. РАД h 10,315
  MZ266000Р P БУЛДОЖЕР БЕЗ РУКОВАОЦА ПР. h 2,435
12. MZ017000E P ВАЉАК  (ВИБРО) ПРОСЕЧАН ЕФ.РАД h 4,990
  MZ017000Р P ВАЉАК  (ВИБРО) БЕЗ РУКОВАОЦА ПР. h 960
13. MZ189100E МАШ. ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА SCANIA 3W  Еф. рад h 4,195
  MZ189100Р МАШ. ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА SCANIA 3W БЕЗ РУКОВАОЦА Пр. h 738
14. MZ189200E МАШ. ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА DULEVO Evolution 5000 Еф. Рад h 7,228
  MZ189200Р МАШ. ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА DULEVO Evolution 5000 БЕЗ РУКОВАОЦА Пр. h 1,697
15. TR0300ZSE P КАМИОНЕТ ПУТАРАЦ  ПРОСЕЧАН Еф. рад h 3,578
  TR0300ZSР P КАМИОНЕТ ПУТАРАЦ БЕЗ ВОЗАЧА Пр.   h 409
16. ZS00100RE РАД РАДНИКА НА СОЛИ И ЧИШЋЕЊУ h 849
17. ZS00200RP ДЕЖУРСТВО РАДНИКА h 653
18. ZS0010VMP ДЕЖУРСТВО  ВОЗАЧА  И  МАШИНИСТА h 1,059
19. ZS00100ТP ДЕЖУРСТВО  ТЕХНИЧАРА h 1,359
20. ZS00100IP ДЕЖУРСТВО ИНЖЕЊЕРА h 1,906
21. ZS02100KG CaCl  (набавка, дистрибуција и утовар) kg 19
22.   ХЛАДАН АСФАЛТ  – хитне интервенције t 22,898
23.   ИНДУСТРИЈСКА СО t 10,157
24. ZS003600T АГРЕГАТ t 1,606
25. ZS023600T MEШАВИНА  ( 1 : 2 ) t 4,749

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу након добијања сагласности надлежног органа града Београда.

Јавно комунално предузеће „Београд-пут”
Број IV/9 41012/2012, 8. новембра 2012. године

Председник
Владимир Јездимировић, с. р.
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Градоначелник града Београда, 19. децембра 2012. го-
дине, на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду 
(„Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 52. тачка 6. 
Статута града Београда („Службени лист града Београда”, 
бр. 39/08 и 6/10), донео је

ЗА КЉУЧА К
О ИЗМЕНИ ИНТЕРВЕНТНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ НАЈУГ-

РОЖЕНИЈИХ ГРАЂАНА

1. У Интервентним мерама заштите најугроженијих 
грађана („Службени лист града Београда”, бр. 19/95, 13/96, 
22/98, 10/99, 14/99, 21/99, 9/00, 21/00, 14/01, 19/01, 26/01, 
1/02, 11/02, 29/02, 2/03, 17/03, 33/03, 1/04, 12/04, 38/04, 15/05, 
27/05, 27/06, 9/07, 39/07, 41/07, 42/08, 31/09, 1/10, 25/10, 
39/10, 5/12 и 41/12), у одељку III:

под в) речи: „за децембар месец 2012. године” замењују 
се речима: „за јун месец 2013. године”.

2. О реализацији овог закључка стараће се Градски центар 
за социјални рад, Секретаријат за социјалну заштиту, ЈКП 
„Инфостан” и Секретаријат за привреду – Управа за цене.

3. Овај закључак објавити у „Службеном листу града Бе-
ограда”.

Градоначелник града Београда
Број 5-5349/12-Г, 19. децембра 2012. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

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 Београ-
да („Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 
23/10, 32/10, 45/11, 42/12 и 60/12) секретар Секретаријата за 
саобраћај донео је

РЕШЕЊЕ
О РЕЖИМУ САОБРАЋАЈА ТЕРЕТНИХ И ЗАПРЕЖНИХ 

ВОЗИЛА КРОЗ БЕОГРАД

Члан 1.
Овим решењем утврђује се режим саобраћаја теретних 

возила која нису у транзиту и запрежних возила на тери-
торији града Београда, на улицама и путевима који су у на-
длежности Секретаријата за саобраћај.

Члан 2.
На територији градских општина: Вождовац, Врачар, 

Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Сав-
ски венац, Стари град и Чукарица теретна возила која нису 
у транзиту, чија највећа дозвољена маса прелази 3,5 t могу 
се кретати, зауставити и паркирати мимо утврђеног режи-
ма саобраћаја на основу дозволе коју издаје Секретаријат за 
саобраћај и то:

– унутар зоне оивичене улицама: Кланички кеј, Дунав-
ска, Булевар војводе Бојовића, Карађорђевом, Савски трг, 
Савском, Ауто-пут, Топлице Милана, Владимира Томано-
вића, Војислава Илића, Господара Вучића, Булеваром краља 
Александра, Батутовом, Димитрија Туцовића, Рузвелтовом, 
Мије Ковачевића, Булеваром деспота Стефана, Кланички 
кеј, у времену од 9 до 14 и од 18 до 7 часова,

а) теретним возилима до 12 t највеће дозвољене масе 
може вршити снабдевање малопродајних објеката,

б) теретним возилима преко 12 t највеће дозвољене масе 
може вршити снабдевање градилишта;

– ван зоне оивичене улицама из става 1. алинеја 1. овог 
члана могу се кретати у времену од 0 до 24 сата, а заустави-
ти и паркирати на коловозу у времену од 9 до 16 и од 18 до 
7 часова.

Теретна возила могу бити паркирана на коловозу док 
траје утовар – истовар, али не дуже од 15 минута.

Дозволом из става 1. овог члана може се утврдити и тра-
са кретања за конкретно возило.

Члан 3.
Забрањује се кретање теретним возилима чија највећа 

дозвољена маса прелази 3,5 t преко моста у продужетку 
Бранкове улице и Старог савског моста.

Члан 4.
Забрањује се кретање теретним возилима чија највећа 

дозвољена маса прелази 3,5 t улицама: Кнеза Милоша, Та-
ковском, Коларчевом, Теразије, Краља Милана, Славија, Бу-
леваром ослобођења (од Славије до Бокељске), Булеваром 
краља Александра (од Трга Николе Пашића до Рузвелтове), 
Васином, Југ Богдановом, Пожешком (од Кировљеве до Тре-
бевићке), Кировљевом, Главном и Трг Бранка Радичевића у 
Земуну у времену од 7 до 20 часова, а у времену од 20 до 7 
часова иста се могу кретати, зауставити и паркирати на ко-
ловозу док траје утовар – истовар, али не дуже од 15 мину-
та на основу дозволе коју издаје Секретаријат за саобраћај.

Члан 5.
Возила којима се врши снабдевање највеће дозвољене 

масе до 3,5 t могу се кретати унутар и ван зоне из члана 2. 
став 1. овог Решења у времену од 0 до 24 сата, a зауставити и 
паркирати мимо утврђеног режима саобраћаја, на коловозу, 
док траје утовар – истовар, али не дуже од 15 минута, на ос-
нову дозволе коју издаје Секретаријат за саобраћај и то:

– унутар зоне у времену од 9 до 14 и од 18 до 7 часова
– ван зоне у времену од 9 до 16 и од 18 до 7 часова
Возила из става 1. овог члана могу се кретати улицама из 

члана 4. овог решења у времену од 0 до 24 сата, а у времену 
од 20 до 7 часова иста се могу кретати, зауставити и парки-
рати на коловозу док траје утовар – истовар, али не дуже 
од 15 минута, на основу дозволе коју издаје Секретаријат за 
саобраћај.

Возила из става 1. овог члана могу се и паркирати на по-
себно обележеном паркинг месту за снабдевање док траје 
утовар – истовар, али не дуже од 15 минута, на основу доз-
воле, уз наплату комуналне таксе.

Члан 6.
Забрањује се заустављање и паркирање теретним вози-

лима у улицама у којима су трасе линија ЈГПП у времену од 
7 до 20 часа, а у времену од 20 до 7 часова могу се кретати, 
зауставити и паркирати на коловозу док траје утовар – ис-
товар, али не дуже од 15 минута на основу дозволе коју из-
даје Секретаријат за саобраћај.

Члан 7.
На територији градске општине Младеновац теретна 

возила највеће дозвољене масе до 5 t могу се зауставити и 
паркирати у времену од 6 до 19 часова, а возила највеће доз-
вољене масе преко 5 t у времену од 19 до 6 часова.

У Улици краља Петра I (од Војводе Путника до Николе 
Пашића – у смеру од Београда ка надвожњаку) заустављање 
и паркирање теретних возила је дозвољено од 7 до 8 часова.
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Забрањено је заустављање и паркирање теретних вози-
ла, од 6 до 8.30 и од 14 до 16.30 часова, у следећим улицама:

– Краља Петра I (од раскрснице Драпшин до ул. Савића 
млин),

– Јанка Катића (од Браће Баџак до Вука Караџића),
– Краља Александра Обреновића (од Космајске до Вла-

димира Ћоровића),
– Космајска (Витомира Богдановића – Бурзе до Краља 

Александра Обреновића),
– Николе Пашића (од Краља Петра I до Вука Караџића),
– Вука Караџића (од Николе Пашића до Кнеза Лазара),
– Војводе Путника (од Браће Баџак до Краљице Марије),
– Краљице Марије (од Јанка Катића до Војводе Мишића).
Теретна возила из ст. 1, 2. и 3. овог члана могу се зауста-

вити и паркирати на коловозу док траје утовар – истовар, 
али не дуже од 15 минута на основу дозволе коју издаје Се-
кретаријат за саобраћај.

Члан 8.
На територији градских општина: Барајево, Гроцка, Ла-

заревац, Обреновац, Сопот, и Сурчин, теретна возила, чија 
највећа дозвољена маса прелази 3,5 t могу се кретати, заус-
тавити и паркирати мимо утврђеног режима саобраћаја на 
основу дозволе коју издаје Секретаријат за саобраћај и то:

а) теретним возилима до 12 t највеће дозвољене масе 
може вршити снабдевање малопродајних објеката, 

б) теретним возилима преко 12 t највеће дозвољене масе 
може вршити снабдевање градилишта.

Члан 9.
Заустављање и паркирање теретних возила врши се 

искључиво на коловозу уз укључивање свих показивача 
правца, обезбеђењем прописног обилажења заустављеног 
паркираног возила и безбедног пролаза пешака.

Возачи теретних возила морају се придржавати са-
обраћајно-техничких мера којима се уређује привремени ре-
жим саобраћаја на путевима на територији града Београда.

Члан 10.
Одредбе овог решења не односе се на возила јавних пре-

дузећа за хитне интервенције на инфраструктурној мрежи, 
комунална возила, возила шлеп службе.

Возила из става 1. морају бити обележена ознаком пре-
дузећа, комунална возила морају поседовати путни налог, а 
возила јавних предузећа и шлеп службе у току хитне интер-
венције морају имати укључено ротационо светло жуте боје.

Члан 11.
Забрањује се кретање запрежних возила на територији 

града Београда, осим на путевима у зонама пољопривред-
них површина.

Члан 12.
Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Ре-

шење о режиму саобраћаја теретних моторних и запрежних 
возила кроз Београд („Службени лист града Београда”, број 
25/10 и 1/2011 – испр).

Члан 13.
Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”.

Град Београд – Градска управа града Београда
Секретаријат за саобраћај

IV-01 број 344.16-2607/12, 20. децембра 2012. године

Секретар
Бојан Бован, с. р.

ПОКАЗАТЕ Љ
СМАЊЕЊА ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У НОВЕМБРУ 

2012. ГОДИНЕ

Завод за информатику и статистику обавештава ко-
риснике да смањење потрошачких цена у новембру 2012. 
године износи 0,5% у односу на претходни месец

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

Број 053- 03/12-XVII-01, 13. децембра 2012. године

Директор
Стеван Гвозденов, с. р.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ПАЛИЛУЛА
Скупштина градске општине Палилула на 3. седници 

одржаној 12. децембра 2012. године, на основу члана 32. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
број 129/07), члана 7. став 2. Одлуке о држању домаћих жи-
вотиња и кућних љубимаца на територији града Београда 
(„Службени лист града Београда”, број 37/2011) и члана 25. 
Статута градске општине Палилула („Службени лист града 
Београда”, бр. 43/2008 и 16/2010), донела је 

ОДЛУКУ
О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТО-

РИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  ПАЛИЛУЛА

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком прописују се услови и начин држања ко-

питара, папкара, пернатих животиња и кунића на терито-
рији градске општине Палилула.

Члан 2.
На територији градске општине Палилула не могу се 

држати копитари, папкари, перната живина и кунићи, и то 
на територији месних заједница: „Ташмајдан”, „Старина Но-
вак”, „Стара Палилула”, „Хаџи Поповац”, „Стеван Христић”, 
„Карабурма Дунав”, „Роспи ћуприја”, „Деспот Стефан Ла-
заревић”, „Филип Вишњић”, „Стара Карабурма”, „Јован 
Цвијић” и „Надежда Петровић”.

Члан 3.
Домаће животиње не могу се држати на деловима тери-

торија месних заједница, и то:
„Падинска Скела” – насеља: Бесни Фок, Дунавац, Гло-

гоњски рит, Јабучки рит, Ковилово, Врбовски, Товилиште, 
Падинска Скела и Широка греда;

„Стара Борча” – у улицама: Соње Маринковић, 
Војвођанској, Банијској, Личкој, Нишкој и Ивана Милути-
новића од броја 2 до броја 12;

„Борча Греда” – у улицама: Косовопољској, Мила-
на Ајваза, Саве Мркаља, Дизнијевој, Косте Манојловића, 
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Браће Рајт, Милана Топлице, Саве Малешевића, Ужичкој, 
Визељској, Северина Бијелића, Миладина Зарића, Занат-
ској, 12. октобра, Ковиловској, Војислава Илића, 101. новој, 
2. новој, Братства и јединства (парна страна од броја 2 до 
броја 58 и непарна страна од броја 1 до броја 103) и улици 
Ранка Миљића;

„Нова Борча” – у улицама: Привредникових питомаца 
(непарна страна од броја 1 до броја 15), Ратних војних инва-
лида (непарна страна од броја 1 до броја 49 и парна страна 
од броја 8 до броја 80), Беле Бартока (непарна од броја 5 до 
краја и парна страна од броја 2 до краја), Трг ослобођења 
(парна страна од 78 до броја 98), Комбинатовој (непар-
на страна од броја 5 до краја и парна страна од броја 2 до 
краја), Ваљевских одреда (непарна страна од броја 19 до 
краја), Јулије Делере (непарна страна од броја 1 до краја и 
парна страна од броја 2 до броја 12), Братства и јединства 
(непарна страна од броја 103 до краја и парна страна од 
броја 58 до броја 84);

„Вишњица” – у улицама: Деспотовачкој 1. и 2. ред, 109. 
новој, 110. новој и 114. новој; Исака Њутна и Леонарда да 
Винчија;

„Котеж” – у улицама: Тјентиште, Кајуховој, Калови-
тој, Олге Јовичић, Сувопољској, Шатор планине, Бранка 
Миљковића, Коњух планине, Драгише Мишовића, Битке 
на Неретви, Бошка Бухе, Франце Бевка, Хрватској, Славка 
Колара, Аугуста Шеное, Милана Зечара, Анке Матић, Пеке 
Тепавчевића, Трајка Грковића, Ђоке Павићевића, Јована Ис-
аиловића, Постојинској и улицама у блоку Сутјеска;

„Вишњичка бања” – у улицама: Вишњички пут, Сеста-
ра Букумировић, Лепе Стаменковић, Металској, Дунав-
ски брег, Дрварске чесме, Вишњички венац, 101. улици, 
Вишњичкој од броја 136 до броја 200 и непарна до 147, Мала 
чесма, Анице Савић-Ребац, Сењанин Тадије, Владимира 
Ћетковића, Дечјој (стари део Вишњичке бање), Слободана 
Јовановића, Милоша Црњанског, Бране Петронијевића, Бо-
жидара Кнежевића (нови део Вишњичке бање);

„Дунавски венац” – у улицама: Зрењанински пут (непар-
на страна од броја 1 до броја 113 и парна страна од броја 2 
до броја 82), Саве Ковачевића (непарна страна од броја 1 до 
броја 29 и парна страна од броја 2 до броја 26), Панчевачки 
пут (непарна страна од броја 35 до броја 41 и парна стра-
на од броја 2 до броја 36), у свим улицама у блоку Бранка 
Момирова, Партизанском блоку, блоку Сутјеска, блоку Грге 
Андријановића и блоку Браћа Марић и у улици Заге Мали-
вук од броја 1 до броја 3.

II. НАЧИН ДРЖАЊА ЖИВОТИЊА

Члан 4.
Држалац животиња из члана 1. ове одлуке дужан је да се 

о њима брине, да их редовно храни и поји, да им обезбеди 
потребне санитарно-техничке и хигијенске услове.

Држалац животиња је у складу са прописима обавезан 
да брине о здравственом стању животиња и обавља редовне 
вакцинације.

Члан 5.
Домаћинство може држати копитаре, папкаре, пернату жи-

вину и куниће, ако испуњава услове прописане овом одлуком.
Држалац животиња је у складу са прописима у обавези 

да надлежној ветеринарској станици и надлежној служби 
Управе општине пријави податке о врсти и броју домаћих 
животиња које држи.

Правно или физичко лице власник говеда у обавези је да 
изврши обележавање истих у складу са прописима.

Члан 6.
Животиње из члана 1. ове одлуке могу се држати у 

објектима изграђеним за ту сврху, уколико одредбама ове 
одлуке није другачије одлучено.

Објекти из овог става морају испуњавати санитарно-
техничке и хигијенске услове прописане овом одлуком.

За изградњу објекта и постављање кавеза за држање жи-
вотиња из члана 1. ове одлуке потребно је одобрење које се 
издаје по грађевинско и санитарно-техничким прописима.

А. Копитари и папкари

Члан 7.
Копитари, у смислу ове одредбе, су: коњи, магарци, ма-

зге и муле, а папкари: говеда, овце, козе и свиње.
Објекти у којима се држе копитари и папкари (стаје) мо-

рају бити изграђени као стални објекти од тврдог материјала. 
Објекти у којима се држе животиње из става 2. овог чла-

на морају бити удаљени од регулационе линије 10 метара, 
од најближег стамбеног или пословног објекта на суседној 
парцели 10 метара, а од бунара  и других објеката за снад-
бевање водом који су подложни загађењу најмање 20 мета-
ра, осим најмање 50 метара од изворишта од значаја за град, 
која се налазе на левој обали Дунава.

Подови у стајама морају бити изграђени од непропус-
тивог материјала, са нагибом према каналу за одвођење не-
чистоће и воде у јаму или ђубриште.

Стаје морају бити осветљене дневном светлошћу са вра-
тима према дворишту.

Ширина лежишта у стајама по једном грлу износи нај-
мање:

– за коње 1,80 m,
– за говеда 1,50 m.
За држање свиња мора бити обезбеђен минималан прос-

тор у стајама, и то:
– за свако грло нераста 4 m²,
– за свако грло крмаче са прасцима 7 m²,
– за групно држање свиња у тову 0,6 m² по грлу,
– за групно држање засушених крмача 3 m² по грлу,
– за свако грло свиња по 2 m².

Члан 8.
Стаје морају имати канал за одвођење осоке, саграђен од 

чврстог материјала, са заобљеним угловима и са решетком 
на улазу у осочну јаму.

Јама за осоку мора бити од бетона или другог непропус-
тивог материјала и са дном испод нивоа ђубришта.

Стаја се редовно мора чистити, а по потреби дезинфи-
ковати.

Б. Перната живина

Члан 9.
Објекти за држање пернате живине могу бити стални 

(живинарници) и привремени (кавези и ограђени простор).
Стални објекти у којима се држи перната живина (жи-

винарници) морају бити удаљени од регулационе линије 
најмање 10 метара, од најближег стамбеног или пословног 
објекта на суседној парцели 10 метара, а од бунара  и других 
објеката за снадбевање водом који су подложни загађењу 
најмање 20 метара, осим најмање 50 метара од изворишта 
од значаја за град, која се налазе на левој обали Дунава.

Подови у живинарницима морају бити изграђени од 
непропустивих материјала са нагибом према каналу за од-
вод чистоће и воде у осочару (јаму) или ђубриште.
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Као привремени објекти могу се изграђивати кавези од 
дасака, жице или сличног материјала или са жицом ограђе-
ни простори.

У привременим објектима перната живина може се др-
жати под условима из става 2. овог члана. Живинарници, 
кавези и ограђени простори за пернату живину морају се 
редовно чистити, а по потреби и дезинфиковати.

В. Кунићи

Члан 10.
Кунићи се могу држати у затвореном и отвореном прос-

тору.

Члан 11.
У затвореном простору кунићи се могу држати уколико:
– за свако грло одраслог кунића постоји 3 m3 ваздуха;
– за сваку приплодну женку постоји укупна површина 

објекта са пратећим објектима од 2,2 до 4,1 m²;
– постоји потребна вентилација ваздуха, са максимал-

ном брзином кретања ваздуха од 0,5 m² у секунди;
– постоји правилно исцеђивање мокраће и њено ук-

лањање из објекта и чишћење ђубрета;
– су водови објекта непропустиви и својим обликом 

прилагођени одржавању хигијене.
Објекти из става 1. овог члана морају бити удаљени од 

регулационе линије најмање 10 метара, од најближег стам-
беног или пословног објекта на суседној парцели 10 метара, 
а од бунара  и других објеката за снадбевање водом који су 
подложни загађењу најмање 20 метара, осим најмање 50 ме-
тара од изворишта од значаја за град, која се налазе на левој 
обали Дунава.

Члан 12.
На отвореном простору кунићи се могу гајити само у 

кавезима.
Кавези могу бити изграђени од тврдог материјала (дрве-

та или метала) и морају бити постављени тако да кунићи 
нису изложени директном сунцу и промаји.

Подови кавеза морају бити решеткасти у целини или де-
лимично, а испод подова морају бити постављени лимови 
под нагибом или фиоке, како би се исцеђивале и одстрањи-
вале фекалије и осока.

Кавези морају бити подигнути изнад земље најмање 2,5 
cm и заштићени од паса и глодара.

За изолацију болесних кунића морају се предвидети нај-
мање два слободна кавеза.

Кавези за одрасла грла морају бити најмање димензије од 
50 х 50 cm до 90 х 70 cm и 50 cm више зависно од расе кунића.

У дворишту и на отвореним просторима кавези морају 
да буду удаљени од регулационе линије најмање 10 метара, 
од најближег стамбеног или пословног објекта на суседној 
парцели 10 метара, а од бунара и других објеката за снадбе-
вање водом који су подложни загађењу најмање 20 метара, 
осим најмање 50 метара од изворишта од значаја за град, 
која се налазе на левој обали Дунава.

Члан 13.
Ђубриште у насељеном месту мора бити укопано у 

земљу и изграђено од бетона или другог тврдог материјала 
са цементном облогом дебљине 5 до 10 cm.

Ђубриште из става 1. овог члана мора бити удаљено од 
регулационе линије најмање 10 метара, од најближег стам-
беног или пословног објекта на суседној парцели 10 мета-
ра, а од бунара  и других објеката за снадбевање водом који 
су подложни загађењу најмање 20 метара, осим најмање 50 

метара од изворишта од значаја за град, која се налазе на ле-
вој обали Дунава.

Ђубриште из става 1. овог члана мора се редовно праз-
нити.

III. МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Члан 14.
Забрањено је:
– напасање и пуштање стоке, пернате живине и кунића 

на јавним местима;
– држање и чување стоке, пернате живине и кунића у 

зградама и двориштима у друштвеној својини;
– гоњење стоке ван коловоза и задржавање на улици;
– напуштање животиње, избацивање ван дворишта или 

ван објекта за држање животиња и
– злостављање животиња.

IV. НАДЗОР

Члан 15.
Надзор над применом и спровођењем одредаба ове од-

луке врши орган надлежан за послове инспекцијског надзо-
ра за заштиту животне средине града Београда и Одељење 
за инспекцијске послове Управе градске општине Палилула.  

Органи из става 1. овог члана овлашћени су да држао-
цима животиња наложе предузимање мера за отклањање 
недостатака и неправилности у погледу услова за држање 
животиња прописаних овом одлуком у року који одреди 
комунални инспектор.

Уколико држалац животиња не поступи по решењу из пре-
тходног става, орган надлежан за послове инспекцијског над-
зора за заштиту животне средине града Београда и Одељење 
за инспекцијске послове Управе градске општине Палилула, 
донеће решење о забрани држања домаћих животиња.

У другостепеном поступку, по жалби странке, одлучује 
Веће градске општине Палилула. 

Држалац животиње дужан је да овлашћеним лицима ор-
гана из става 1. овог члана омогући неометано вршење по-
слова, омогући приступ објектима и животињама, стави на 
увид сва потребна документа и у остављеном року достави 
потребне податке.

V. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.
Новчаном казном од 50.000 динара до 1.000.000 динара 

казниће се правно лице, ако:
– држи животиње противно чл. 2. и 3. ове одлуке;
– поступа противно мерама забране из члана 14. ове од-

луке;
– не извршава мере надлежног органа из члана 15. став 

2. ове одлуке;
– не омогући комуналном инспектору и инспектору за 

заштиту животне средине приступ објектима и животиња-
ма, као и стављање на увид свих потребних документа и 
достављање у остављеном року потребних података из чла-
на 15. став 5. ове одлуке;

– о животињама се не брине, не храни их, не поји их ре-
довно, не лечи их и не обезбеђује санитарно-техничке и хи-
гијенске услове;

– надлежној служби Управе градске општине Палилула 
не пријави податке о врсти и броју домаћих животиња које 
држи и 

– не изврши евидентирање и обележавање говеда.
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За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно 
лице у правном лицу у износу од 2.500 до 75.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко 
лице у износу од 2.500 до 75.000 динара.

Члан 17.
Мандатном казном у износу од 5.000 динара казниће се 

за прекршај физичко лице ако:
– држи копитаре, папкаре и живину на забрањеном под-

ручју или ако ове животиње држи у објектима који не ис-
пуњавају услове прописане овом одлуком;

– држи куниће супротно одредбама чл. 11. и 12. ове од-
луке;

– поступи противно одредбама члана 13. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се мандатном 

казном у износу од 20.000 правно лице и предузетник.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се мандатном 

казном у износу од 5.000 динара одговорно лице у правном 
лицу.

Новчану казну из овог члана изриче и наплаћује на лицу 
места комунални инспектор и инспектор за заштиту жи-
вотне средине.

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о држању животиња на територији градске општи-
не Палилула („Службени лист града Београда”, бр. 6/05 и 
24/05).

Члан 19.
Домаћинства која су држаоци домаћих животиња из 

члана 3. Одлуке дужна су да домаће животиње уклоне од-
мах по ступању на снагу ове одлуке.

Члан 20.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-3/2012-I-6-6, 12. децембра 2012. године

Председник 
Аца Јевтић, с. р.

Скупштина градске општине Палилула на 3. седници одржаној 12. децембра 2012. године, на основу чл. 47. и 63. Закона 
о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012), члана 32. Закона о локал-
ној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007) и члана 25. Статута градске општине Палилула („Службени лист 
града Београда”, бр. 43/2008 и 16/2010), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2012. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине Палилула за 2012. годину („Службени лист града Београда”, бр. 59/2011, 7/2012 и 

49/2012) – у даљем тексту одлука, у члану 1, износ „689.268.306” замењује се износом „696.341.161”.
У ставу 1. алинеја 2, износ „9.388.291” замењује се износом „10.277.716”. 
У алинеји 4, износ „330.000” замењује се износом „753.430”.
У алинеји 6, износ „2.959.399” замењује се износом „8.719.399”.

Члан 2.
У члану 4, износ „725.359.” замењује се износом „1.043.694”, а износ „620.121” замењује се износом „938.456”.

Члан 3.
У члану 5. „примања по врстама и издаци по основним наменама” мењају се тако да гласе: 

Примања 

Економска
класификација  

Врста прихода Буџетска
средства

Други
извори

Укупна
средства

321 Део пренетих средства из 2011 године 52.594.818 456.100 53.050.918
 311 Капитал – ЈП „Пословни центар општине Палилула” - 4.700.000 4.700.000
  Свега 3 : 52.594.818 5.156.100 57.750.918
7 Текући приходи
71 Порези
711 Порез на зараде 265.297.000 - 265.297.000
711 Порези на доходак, добит и капиталне добитке (од пољопривреде и шумарства) - - -
711 Порези на доходак, добит и капиталне добитке (на земљиште) 8.500.000 - 8.500.000
711 Самодоприноси - - -
713 Порез на имовину (од непокретности) 161.500.000 - 161.500.000
  Свега 71 : 435.297.000 - 435.297.000
73 Донације и трансфери
732 Донације од међународних организација - - -
733 Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина 753.430 - 753.430
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Економска
класификација  

Врста прихода Буџетска
средства

Други
извори

Укупна
средства

733 Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина 8.719.399 - 8.719.399
733 Текући трансфери градова у корист нивоа општина 10.277.716 - 10.277.716
733 Капитални трансфери градова у корист нивоа општина 38.029.798 - 38.029.798

Свега 73 : 57.780.343 - 57.780.343
74 Други приходи
741 Приходи од камата на средства буџета општине 7.600.000 600.000 8.200.000
742 Приходи од давања у закуп објеката општине - 400.000 400.000
742 Приходи од давања у закуп објеката општине (са ПДВ-ом) 88.299.000 22.435.000 110.734.000
742 Општинске административне таксе 1.600.000 - 1.600.000
742 Приходи од делатности општинских органа и организација 700.000 1.200.000 1.900.000
743 Приходи од новчаних казни у корист нивоа општина 210.000 500.000 710.000
743 Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина 60.000 - 60.000
744 Текући добровољни трансфери од правних лица - - -
745 Остали приходи у корист нивоа општина 2.300.000 500.000 2.800.000
  Свега 74 : 100.769.000 25.635.000 126.404.000
77 Меморандумске ставке за рефундацију расхода
771 Меморандумске ставке - - -
772 Меморандумске ставке из претходне године - - -
  Свега 77 : - - -
  Свега 7 : 593.846.343 25.635.000 619.481.343
812 Примања од продаје покретне имовине - 123.000 123.000
911 Примања од домаћих задуживања 49.900.000 - 49.900.000
921 Примања од продаје домаће финансијске имовине - 1.080.000 1.080.000
  Укупни приходи и примања: 696.341.161 31.994.100 728.335.261

Издаци – Општи део 

Економска
класификација

Опис Средства
из буџета

Из других
извора

Укупно

4 Текући расходи
41 Расходи за запослене
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 210.292.167 1.800.000 212.092.167
412 Социјални доприноси на терет послодавца 37.656.111 330.000 37.986.111
413 Накнаде у натури 5.654.000 75.000 5.729.000
414 Социјална давања 7.250.793 200.000 7.450.793
415 Накнаде трошкова за запослене 2.370.000 535.000 2.905.000
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.130.900 100.000 1.230.900
  Свега 41 : 264.353.971 3.040.000 267.393.971
42 Коришћење услуга и роба
421 Стални трошкови 33.685.437 5.564.100 39.249.537
422 Трошкови путовања 11.301.107 250.000 11.551.107
423 Услуге по уговору 59.317.563 8.124.000 67.441.563
424 Специјализоване услуге 15.937.977 3.800.000 19.737.977
425 Текуће поправке и одржавање 50.117.197 750.000 50.867.197
426 Материјал 12.141.637 1.410.000 13.551.637
  Свега 42 : 182.500.918 19.898.100 202.399.018
43 Амортизација и употреба средстава за рад
431 Амортизација некретнина и опреме - 1.880.000 1.880.000
  Свега 43 : - 1.880.000 1.880.000
44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања
441 Отплата домаћих камата 2.000.300 - 2.000.300
444 Пратећи трошкови задуживања 159.700 - 159.700
  Свега 44 : 2.160.000 - 2.160.000
46 Донације, дотације и трансфери
463 Трансфери осталим нивоима власти 30.100.867 - 30.100.867
465 Остале дотације и трансфери 12.584.925 - 12.584.925
  Свега 46 : 42.685.792 - 42.685.792
47 Социјално осигурање и социјална заштита
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 16.684.359 - 16.684.359
  Свега 47 : 16.684.359 - 16.684.359
48 Остали расходи
481 Дотације невладиним организацијама 18.043.720 876.000 18.919.720
482 Порези, обавезне таксе и казне 16.736.580 2.970.000 19.706.580
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 17.536.943 - 17.536.943
484 Накнада за штету насталу од елементарних непогода - - -
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Економска
класификација

Опис Средства
из буџета

Из других
извора

Укупно

485 Накнада за штету насталу од стране државних органа 90.000 - 90.000
  Свега 48 : 52.407.243 3.846.000 56.253.243
49 Средства резерве
499 Средства резерве (стална и текућа) 1.043.694 - 1.043.694
  Свега 49 : 1.043.694 - 1.043.694
  Свега 4  : 561.835.977 28.664.100 590.500.077
5 Издаци за нефинансијску имовину
51 Основна средства
511 Зграде и грађевински објекти 95.597.595 200.000 95.797.595
512 Машине и опрема 29.972.917 2.050.000 32.022.917
513 Остале некретнине и опрема 381.000 - 381.000
515 Нематеријална имовина 4.982.043 - 4.982.043
  Свега 51 : 130.933.555 2.250.000 133.183.555
54 Природна имовина
541 Земљиште 3.541.629 - 3.541.629
  Свега 54 : 3.541.629 - 3.541.629
  Свега 5  : 134.475.184 2.250.000 136.725.184
6 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине
62 Набавка финансијске имовине
621 Набавка домаће финансијске имовине 30.000 1.080.000 1.110.000

Свега 62 : 30.000 1.080.000 1.110.000
Свега 6  : 30.000 1.080.000 1.110.000
УКУПНИ РАСХОДИ: 696.341.161 31.994.100 728.335.261

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 4.
У члану 6. текст и табела мењају се и гласе: „Средства буџета у износу од 696.341.161 динара и средства од изворних ак-

тивности директних и индиректних корисника средстава буџета у укупном износу од 31.994.100 динара, распоређују се по 
корисницима и то:

Издаци – Посебни део 

Раз-
део

Гла-
ва

Функ-
ција

Пози-
ција

Економ-
ска класи-
фикација

Опис Из буџета Из других
извора Укупно

I       СКУПШТИНА, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
  110     Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
    1 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 37.402.000 - 37.402.000
    2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 6.739.000 - 6.739.000
    3 413 Накнаде у натури - - -

3а 414 Социјална давања запосленима 552.000 - 552.000
    4 416 Награде запосленима и остали посебни расходи - - -
    5 421 Стални трошкови 568.600 - 568.600
    6 422 Трошкови путовања 545.000 - 545.000
    7 423 Услуге по уговору 11.726.532 - 11.726.532

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

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

12 465 Остале дотације и трансфери - - -
    13 481 Дотације невладиним организацијама
      – дотације политичким странкама 724.356 - 724.356
      – дотације осталим непрофитним институцијама 7.295.200 - 7.295.200
    14 482 Порези, обавезне таксе и казне 10.000 - 10.000
    15 484 Накнада за штету насталу услед елементарних непогода - - -

16 499 Средства резерве
  – стална резерва 105.238 - 105.238
  – текућа резерва 938.456 - 938.456

Извори финансирања за функцију 110:
01 Приходи из буџета 57.811.604 - 57.811.604
13 Приходи из претходних година 9.007.662 - 9.007.662
07 Донације од осталих нивоа власти - - -
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
15 Неутрошена средства донација из претходних година 2.116 - 2.116
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Укупно за функцију 110: 66.821.382 - 66.821.382
810 Услуге рекреације и спорта

17 423 Услуге по уговору 50.000 - 50.000
18 424 Специјализоване услуге 3.270.000 - 3.270.000
18а 426 Материјал 12.000 - 12.000
19 465 Остале дотације и трансфери - - -
20 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 35.715 - 35.715
21 481 Дотације невладиним организацијама 4.258.500 - 4.258.500

Извори финансирања за функцију 810:
01 Приходи из буџета 7.626.215 - 7.626.215
13 Приходи из претходних година - - -
07 Донације од осталих нивоа власти - - -
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
15 Неутрошена средства донација из претходних година - - -

Укупно за функцију 810: 7.626.215 - 7.626.215
820   Услуге културе

22 421 Стални трошкови 1.900.350 - 1.900.350
23 423 Услуге по уговору 619 - 619
24 424 Специјализоване услуге 216.350 - 216.350
25 426 Материјал - - -
26 463 Трансфери осталим нивоима власти - - -
27 465 Остале дотације и трансфери 12.564.925 - 12.564.925
28 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 102.382 - 102.382
29 481 Дотације невладиним организацијама 1.060.000 - 1.060.000
30 511 Зграде и грађевински објекти 18.653.800 - 18.653.800
31 512 Машине и опрема 5.761.196 - 5.761.196
32 513 Остале некретнине и опрема - - -
33 621 Набавка домаће финансијске имовине - - -

Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета 30.742.690 - 30.742.690
13 Приходи из претходних година 351.267 - 351.267
07 Донације од осталих нивоа власти - - -
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
10 Примања од домаћих задуживања 9.164.696 - 9.164.696
15 Неутрошена средства донација из претходних година 969 - 969
  Укупно за функцију 820: 40.259.622 - 40.259.622

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

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

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

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

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

360 Јавни ред и мир некласификован на другом месту
41 423 Услуге по уговору 711.429 - 711.429
42 463 Трансфери осталим нивоима власти - - -

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

Извори финансирања за функцију 360:
01 Приходи из буџета 711.429 - 711.429
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13 Приходи из претходних година - - -
07 Донације од осталих нивоа власти - - -
  Укупно за функцију 360: 711.429 - 711.429

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

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

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

50 422 Трошкови путовања 9.810.557 - 9.810.557
51 423 Услуге по уговору - - -
52 424 Специјализоване услуге - - -
53 425 Текуће поправке и одржавање 10.155.000 - 10.155.000
54 426 Материјал - - -
55 463 Трансфери осталим нивоима власти 30.100.867 - 30.100.867
56 465 Остале дотације и трансфери 20.000 - 20.000
57 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 660.335 - 660.335
58 481 Дотације невладиним организацијама 910.000 - 910.000
59 482 Порези, обавезне таксе и казне - - -
60 511 Зграде и грађевински објекти - - -
61 512 Машине и опрема 3.300.000 - 3.300.000
62 515 Нематеријална имовина 700.000 - 700.000
63 621 Набавка домаће финансијске имовине - - -

Извори финансирања за функцију 980:
01 Приходи из буџета 48.097.822 - 48.097.822
13 Приходи из претходних година 5.120.703 - 5.120.703
07 Донације од осталих нивоа власти 2.448.234 - 2.448.234
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
15 Неутрошена средства донација из претходних година - - -
  Укупно за функцију 980: 55.666.759 - 55.666.759

070   Социјална помоћ угроженом становништву
64 423 Услуге по уговору 7.920 - 7.920
65 424 Специјализоване услуге 1.000.000 - 1.000.000
66 425 Текуће поправке и одржавање 1.600.000 - 1.600.000
67 463 Трансфери осталим нивоима власти - - -
68 465 Остале дотације и трансфери - - -
69 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 15.885.927 - 15.885.927
70 481 Дотације невладиним организацијама 1.829.598 - 1.829.598
71 511 Зграде и грађевински објекти - - -

Извори финансирања за функцију 070:
01 Приходи из буџета 7.402.095 - 7.402.095
13 Приходи из претходних година 6.407.920 - 6.407.920
07 Донације од осталих нивоа власти 6.513.430 - 6.513.430
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
  Укупно за функцију 070: 20.323.445 - 20.323.445

620   Развој заједнице
72 421 Стални трошкови - - -
73 423 Услуге по уговору 665.000 - 665.000
74 424 Специјализоване услуге 6.645.318 - 6.645.318
75 425 Текуће поправке и одржавање 5.300.000 - 5.300.000
76 426 Материјал - - -
77 463 Трансфери осталим нивоима власти - - -
78 485 Накнада за штету насталу од стране државних органа - - -
79 511 Зграде и грађевински објекти 35.180.601 - 35.180.601
80 512 Машине и опрема 7.275.700 - 7.275.700
81 513 Остале некретнине и опрема 381.000 - 381.000
82 541 Земљиште 2.966.300 - 2.966.300
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83 621 Набавка домаће финансијске имовине 30.000 - 30.000
Извори финансирања за функцију 620:

01 Приходи из буџета 16.360.420 - 16.360.420
13 Приходи из претходних година 14.528.499 - 14.528.499
07 Донације од осталих нивоа власти 3.090.000 - 3.090.000
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
10 Примања од домаћих задуживања 24.465.000 - 24.465.000
15 Неутрошена средства донација из претходних година - - -

    Укупно за функцију 620: 58.443.919 - 58.443.919
450   Саобраћај

84 425 Текуће поправке и одржавање 12.389.520 - 12.389.520
84а 511 Зграде и грађевински објекти 2.600.000 - 2.600.000

Извори финансирања за функцију 450:
01 Приходи из буџета 4.961.800 - 4.961.800
13 Приходи из претходних година 4.831.000 - 4.831.000
07 Донације од осталих нивоа власти 5.196.720 - 5.196.720

Укупно за функцију 450: 14.989.520 - 14.989.520
421   Пољопривреда

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

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

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

88 421 Стални трошкови - - -
89 422 Трошкови путовања - - -
90 423 Услуге по уговору - - -
91 424 Специјализоване услуге 2.089.001 - 2.089.001
92 425 Текуће поправке и одржавање 5.373.677 - 5.373.677
93 426 Материјал - - -
94 463 Трансфери осталим нивоима власти - - -
95 465 Остале дотације и трансфери - - -
96 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -
97 481 Дотације невладиним организацијама 1.430.000 - 1.430.000
98 482 Порези, обавезне таксе и казне 31.580 - 31.580
99 512 Машине и опрема 2.440.920 - 2.440.920
99а 541 Земљиште 575.329 - 575.329

Извори финансирања за функцију 560:
01 Приходи из буџета 4.942.578 - 4.942.578
13 Приходи из претходних година 2.976.096 - 2.976.096
07 Донације од осталих нивоа власти 4.021.833 - 4.021.833

Укупно за функцију 560: 11.940.507 - 11.940.507
180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

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

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

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

01 Приходи из буџета 187.355.246 - 187.355.246
13 Приходи из претходних година 43.223.147 - 43.223.147
07 Донације од осталих нивоа власти 56.468.553 - 56.468.553
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
10 Примања од домаћих задуживања 33.629.696 - 33.629.696
15 Неутрошена средства донација из претходних година 3.085 - 3.085
  Укупно за раздео I : 320.679.727 - 320.679.727

II     УПРАВА ОПШТИНЕ
130   Опште услуге

101 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 160.296.340 - 160.296.340
102 412 Социјални доприноси на терет послодавца 28.662.233 - 28.662.233
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103 413 Накнаде у натури 5.654.000 - 5.654.000
104 414 Социјална давања запосленима 6.698.793 - 6.698.793
105 415 Накнаде трошкова за запослене 2.370.000 - 2.370.000
106 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 936.900 - 936.900
107 421 Стални трошкови 22.811.000 - 22.811.000
108 422 Трошкови путовања 919.550 - 919.550
109 423 Услуге по уговору 31.512.025 - 31.512.025
110 424 Специјализоване услуге 185.000 - 185.000
111 425 Текуће поправке и одржавање 6.450.000 - 6.450.000
112 426 Материјал 11.183.868 - 11.183.868
112а 441 Отплата домаћих камата 2.000.300 - 2.000.300
112б 444 Пратећи трошкови задуживања 149.700 - 149.700
113 465 Остале дотације и трансфери - - -
114 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -
115 481 Дотације невладиним организацијама - - -
116 482 Порези, обавезне таксе и казне 495.000 - 495.000
117 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 17.536.943 - 17.536.943
118 484 Накнада за штету насталу услед елементарних непогода - - -
119 485 Накнада за штету насталу од стране државних органа 90.000 - 90.000
120 511 Зграде и грађевински објекти 13.555.704 - 13.555.704
121 512 Машине и опрема 3.364.599 - 3.364.599
122 513 Остале некретнине и опрема - - -
123 515 Нематеријална имовина 4.282.043 - 4.282.043

Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета 297.544.325 - 297.544.325
13 Приходи из претходних година 4.014.716 - 4.014.716
02 Трансфери између корисника на истом нивоу - - -
07 Донације од осталих нивоа власти 1.311.790 - 1.311.790
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
10 Примања од домаћих задуживања 16.270.304 - 16.270.304
15 Неутрошена средства донација из претходних година 12.863 - 12.863

Укупно за функцију 130: 319.153.998 - 319.153.998
133   Остале опште услуге

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

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

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

128 421 Стални трошкови 346.000 - 346.000
129 422 Трошкови путовања - - -
130 423 Услуге по уговору 92.000 - 92.000
131 426 Материјал 399.000 - 399.000
132 465 Остале дотације и трансфери - - -
132а 481 Дотације невладиним организацијама - - -
133 512 Машине и опрема - - -

Извори финансирања за функцију 150:
01 Приходи из буџета 837.000 - 837.000
13 Приходи из претходних година - - -
07 Донације од осталих нивоа власти - - -

Укупно за функцију 150: 837.000 - 837.000
2.1   ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА”

410   Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада
134 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 12.344.427 1.800.000 14.144.427
135 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.210.000 330.000 2.540.000
136 413 Накнаде у натури - 75.000 75.000
137 414 Социјална давања запосленима - 200.000 200.000
138 415 Накнаде трошкова за запослене - 535.000 535.000
139 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 194.000 100.000 294.000
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140 421 Стални трошкови 1.650.000 4.585.000 6.235.000
141 422 Трошкови путовања - 250.000 250.000
142 423 Услуге по уговору 3.578.500 8.124.000 11.702.500
143 424 Специјализоване услуге - 3.800.000 3.800.000
144 425 Текуће поправке и одржавање 4.700.000 750.000 5.450.000
145 426 Материјал - 1.410.000 1.410.000
146 431 Амортизација некретнина и опреме - 1.880.000 1.880.000
147 441 Отплата домаћих камата - - -
148 463 Трансфери осталим нивоима власти - - -
149 481 Дотације невладиним организацијама - 876.000 876.000
150 482 Порези, обавезне таксе и казне 16.200.000 2.970.000 19.170.000
151 483 Новчане казне и пенали по решењу судова - - -
152 484 Накнада за штету насталу услед елементарних непогода - - -
153 511 Зграде и грађевински објекти - 200.000 200.000
154 512 Машине и опрема 7.525.502 2.050.000 9.575.502
155 513 Остале некретнине и опрема - - -
156 621 Набавка домаће финансијске имовине - 1.080.000 1.080.000

Извори финансирања за функцију 410:
01 Приходи из буџета 43.402.429 - 43.402.429
13 Приходи из претходних година 5.000.000 4.705.000 9.705.000
02 Трансфери између корисника на истом нивоу - - -
04 Сопствени приходи буџетског корисника - 26.310.000 26.310.000
07 Донације од осталих нивоа власти - - -
  Укупно за функцију 410: 48.402.429 31.015.000 79.417.429

Извори финансирања за главу 2.1:
01 Приходи из буџета 43.402.429 - 43.402.429
13 Приходи из претходних година 5.000.000 4.705.000 9.705.000
02 Трансфери између корисника на истом нивоу - - -
04 Сопствени приходи буџетског корисника - 26.310.000 26.310.000
07 Донације од осталих нивоа власти - - -
  Укупно за главу 2.1: 48.402.429 31.015.000 79.417.429

2.2   МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
160   Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

157 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - - -
158 412 Социјални доприноси на терет послодавца - - -
159 413 Накнаде у натури - - -
160 414 Социјална давања запосленима - - -
161 415 Накнаде трошкова за запослене - - -
162 416 Награде запосленима и остали посебни расходи - - -
163 421 Стални трошкови 6.368.000 979.100 7.347.100
164 422 Трошкови путовања - - -
165 423 Услуге по уговору - - -
166 424 Специјализоване услуге - - -
167 425 Текуће поправке и одржавање 259.000 - 259.000
168 426 Материјал 295.000 - 295.000
169 431 Амортизација некретнина и опреме - - -
170 463 Трансфери осталим нивоима власти - - -
171 482 Порези, обавезне таксе и казне - - -
172 483 Новчане казне и пенали по решењу судова - - -
173 484 Накнада за штету насталу услед елементарних непогода - - -
174 511 Зграде и грађевински објекти - - -
175 512 Машине и опрема 5.000 - 5.000
176 515 Нематеријална имовина - - -

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета 6.927.000 - 6.927.000
13 Приходи из претходних година - 456.100 456.100
04 Сопствени приходи буџетског корисника - 523.000 523.000
07 Донације од осталих нивоа власти - - -
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
  Укупно за функцију 160: 6.927.000 979.100 7.906.100

Извори финансирања за главу 2.2:
01 Приходи из буџета 6.927.000 - 6.927.000
13 Приходи из претходних година - 456.100 456.100
04 Сопствени приходи буџетског корисника - 523.000 523.000
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Раз-
део

Гла-
ва

Функ-
ција

Пози-
ција

Економ-
ска класи-
фикација

Опис Из буџета Из других
извора Укупно

07 Донације од осталих нивоа власти - - -
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
  Укупно за главу 2.2: 6.927.000 979.100 7.906.100

Извори финансирања за раздео II :
01 Приходи из буџета 348.710.754 - 348.710.754
13 Приходи из претходних година 9.355.723 5.161.100 14.516.823
02 Трансфери између корисника на истом нивоу - - -
04 Сопствени приходи буџетског корисника - 26.833.000 26.833.000
07 Донације од осталих нивоа власти 1.311.790 - 1.311.790
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
10 Примања од домаћих задуживања 16.270.304 - 16.270.304
06 Донације од међународних организација - - -
15 Неутрошена средства донација из претходних година 12.863 - 12.863
  Укупно за раздео II : 375.661.434 31.994.100 407.655.534

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењује се 

даном доношења. 
Скупштина градске општине Палилула

Број 060-3/2012-I-6-1, 12. децембра 2012. године
Председник 

Аца Јевтић, с. р.

Скупштина градске општине Палилула на 3. седници одржаној 12. децембра 2012. године, на основу члана 19. Закона 
о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 54/09), чл. 6. и 7. Закона о финансирању локалне самоуправе („Служ-
бени гласник РС”, број 62/06) и члана 25. Статута градске општине Палилула („Службени лист града Београда”, бр. 43/08 и 
16/10), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ ЈЕ НОСИЛАЦ ПРАВА 

КОРИШЋЕЊА ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

Члан 1.
У Одлуци о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска општина Пали-

лула („Службени лист града Београда”, бр. 62/09 и 31/10), мења се члан 3. тако да исти сада гласи:
„Закупнина се утврђује у следећим износима:

Делатност зоне
екстра прва друга трећа четврта пета шеста

а) канцеларије 648,3 546,8 420,3 320Ј 244,5 186,5 142,1
а1) канцеларије: 307,2 269,6 205,8 163,3 129,5 103,4 82,2
– за делатности које се финансирају из буџета
а2) канцеларије: 648,3 362,3 287,0 229,0 182,6 145,9 115,9
– за делатност – политичке странке, удружења грађана, спорт, култура, 
наука, просвета, здравство, социјална и и дечија заштита, фондације, ор-
ганизације и др.)
б) локали 921,7 769,0 614,4 461,8 346,9 259,9 195,2
в) магацини 825Л 672,4 369,1 276,3 206,7 154.6 115.9
г)  занатска делатност 921Ј 535,2 423,2 320,7 242,5 183,6 139,1
д) атељеи 45,5 45,5 45,5 45,5 45.5 45,5 45,5
ђ) витрине 194,2 194,2 194,2 194,2 194,2 194,2 194,2
е) производне хале 554,5 269,6 205,8 156,5 129,5 106,3 88,0
ж) гараже 202,9 202,9 202,9 202,9 202,9 202,9 202,9

У цену закупа пословног простора урачунат је порез на додату вредност (ПДВ).”

Члан 2.
У осталом делу Одлука о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска 

општина Палилула остаје непромењена.
Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Палилула

Број 060-3/2012-I-6-4, 12. децембра 2012. године
Председник 

Аца Јевтић, с. р.



24. децембар 2012. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 67 – 19

Скупштина градске општине Палилула на 3. седници 
одржаној 12. децембра 2012. године, на основу члана 25. 
Статута градске општине Палилула („Службени лист града 
Београда”, бр. 43/08 и 16/10), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЗАДУЖИВАЊУ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА

Члан 1.
У Одлуци о задуживању градске општине Палилула за 

финансирање капиталних инвестиционих расхода („Служ-
бени лист града Београда”, број 7/12), (у даљем тексту: Од-
лука), врши се измена у члану 1. став 1. Одлуке и то на сле-
дећи начин: 

– у тачки 1, износ „21.179.000” замењује се износом 
„20.500.000”

– у тачки 2а, износ „3.900.000” замењује се износом 
„3.698.696”

– у тачки 3б, износ „890.000” замењује се износом 
„435.000”

– у тачки 4, износ „15.000.000” замењује се износом 
„12.470.704”

– у тачки 5, износ „3.900.000” замењује се износом 
„3.799.600”

После тачке 5, додаје се тачка 6. која гласи:
„Платформа за непливаче за велики базен у СРЦ „Таш-

мајдан” – опрема за спорт – процењена вредност са ПДВ-ом 
– 3.965.000 динара.”

Члан 2.
У осталом делу Одлука о задуживању градске општине 

Палилула за финансирање капиталних инвестиционих рас-
хода остаје непромењена.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”, а примењује 
се даном доношења.

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-3/2012-I-6-2, 12. децембра 2012. године

Председник 
Аца Јевтић, с. р.

Скупштина градске општине Палилула на 3. седници 
одржаној 12. децембра 2012. године, на основу члана 15. 
став 1. тачка 4. и члана 33. став 1. тачка 5. Закона о ванред-
ним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 111/09) и 
члана 25. Статута градске општине Палилула („Службени 
лист града Београда”, бр. 43/08 и 16/10), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА 
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

I. У Решењу о образовању Штаба за ванредне ситуације 
на територији градске општине Палилула („Службени лист 
града Београда”, бр. 42/10 и 35/11), врши се следећа измена:

1. Разрешава се Данило Башић функције команданта 
Штаба за ванредне ситуације на територији градске општи-
не Палилула.

2. Именује се Стојан Николић за команданта Штаба за 
ванредне ситуације на територији градске општине Пали-
лула.

II. У осталом делу Решење о образовању Штаба за ван-
редне ситуације на територији градске општине Палилула 
остаје непромењено.

III. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-
ограда”.

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-3/2012-I-6-7, 12. децембра 2012. године

Председник 
Аца Јевтић, с. р.

Скупштинa градске општине Палилула на 3. седници 
одржаној 12. децембра 2012. године, на основу члана 12. 
Закона о јавним предузећима и обављању делатности од 
општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 
107/05, 108/05 и 123/07), члана 18. Одлуке о организовању 
јавног предузећа за управљање и коришћење пословним 
простором „Пословни центар општине Палилула” која 
представља оснивачки акт („Службени лист града Београ-
да”, бр. 25/06, 32/07 и 42/10) и члана 25. Статута градске 
општине Палилула („Службени лист града Београда”, бр. 
43/08 и 16/10), донела је 

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ И КО-
РИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ „ПОСЛОВ-

НИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА”

I. У Решењу о именовању Управног одбора Јавног пре-
дузећа за управљање и коришћење пословним простором 
„Пословни центар општине Палилула” („Службени лист 
града Београда”, број 49/12) врши се следећа измена:

1. Разрешава се Владан Првуловић, именован на пред-
лог оснивача, функције члана Управног одбора Јавног пре-
дузећа за управљање и коришћење пословним простором 
„Пословни центар општине Палилула”, са 12. децембром 
2012. године.

2. Именује се Ана Ђинђић-Лебурић, на предлог осни-
вача, за члана Управног одбора Јавног предузећа за упра-
вљање и коришћење пословним простором „Пословни 
центар општине Палилула”, до истека мандата Управног 
одбора. 

II. У осталом делу Решење о именовању Управног одбо-
ра Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним 
простором „Пословни центар општине Палилула” остаје 
непромењено.

III. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-
ограда”.

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-3/2012-I-6-5, 12. децембра 2012. године

Председник 
Аца Јевтић, с. р.
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СТАРИ ГРАД

Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду нa 
сeдници oд 21. децембра 2012. гoдинe, нa oснoву чл. 47. и 
63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, 
бр. 54/09, 73/10 , 101/10,101/12 и 93/12), члана 32. Зaкoнa о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), 
члaнa 77. Статута града Београда („Службени лист гра-
да Београда”, бр. 39/08 и 6/10), члана 15, 35. и 111. Статута 
градске општине Стари град („Службени лист града Бео-
града”, број 3/11 – пречишћен текст) и члана 50. Пословни-
ка Скупштине („Службени лист града Београда”, број 9/11) 
на предлог Већа градске општине Стари град, доноси

ОДЛУКУ
О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

СТАРИ ГРАД ЗА 2012. ГОДИНУ

Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине Стари град за 2012. 

годину („Службени лист града Београда”, бр. 57/11, 15/12 и 
50/12), „Општи део”, члан 2. мења се и гласи:

„Укупни приходи и примања буџета у 2012. години 
утврђују се у износу од 1.154.038.667 динара и састоје се 
од: текућих прихода (извор финансирања 01) у износу од 
1.072.550.000 динара; прихода од меморандумских ставки 
за рефундацију расхода из претходне године у износу од 
8.400.000 динара – извор финансирања 01; сопствених при-
хода индиректних корисника буџетских средстава у укуп-
ном износу од 3.631.739 динара – извор финансирања 04, 
(од тога сопствени приход ЈП „Пословни простор“ износи 
3.400.000 динара и сопствени приход Установе културе „Па-
роброд“ износи 231.739 динара); трансферa од других нивоа 
власти у износу од 4.700.000 динара – извор финансирања 
07; вишка прихода из ранијих година (извор финансирања 
13) у укупном износу од 47.876.928 динара и примања од от-
плате датих кредита у износу од 16.880.000 динара – извор 
финансирања 12. Наведени приходи и примања предста-
вљају обим средстава за финансирање јавних расхода.

Укупно распоређена средства из става 1. износе 
1.154.038.667 динара”. 

Члан 2.
Члан 3. одлуке, мења се и гласи: 
„ У сталну буџетску резерву издваја се износ од 4.880.000 

динара.”

Члан 3.
Члан 4. одлуке, мења се и гласи: 
„Примања и издаци буџета за 2012. годину по врстама утврђују се у следећим износима:

ОПИС Шифра 
економске 

класификације

Средства 
планирана 

буџетом 
за 2012. 
годину

Укупна 
средства 

планирана 
првим 

ребалансом 
буџета од 
29.03.2012

Укупна 
средства 

планирана 
другим 

ребалансом 
буџета од 
21.09.2012

Средства по III ребалансу буџета 
за 2012. годину

Буџетски 
прихди 
Извор 

финансирања 
01

Приходи 
из 

осталих 
извора

Укупна 
средства 

планирана 
II ребалансом 

буџета 
1 2 3 4 5 6 7 8

 (3+7+8+9) 1.221.253.000 1.269.129.928 1.164.676.928 1.080.950.000 73.088.667 1.154.038.667
Текући приходи 7 1.203.253.000 1.203.253.000 1.098.800.000 1.080.950.000 8.331.739 1.089.281.739
1. Порези 71 424.553.000 424.553.000 452.000.000 442.000.000 0 442.000.000
– Порез на зараде 711110 274.553.000 274.553.000 307.000.000 311.000.000 0 311.000.000
– Самодопринос на територији општине 711181 0 0 0 0 0 0
– Порез на имовину (извор 01) 713 150.000.000 150.000.000 145.000.000 131.000.000 0 131.000.000
2. Донације и трансфери 73 500.000 500.000 3.500.000 0 4.700.000 4.700.000
– Донације од међународних организација (извор 06) 732 0 0 0 0 0 0
– Донације од међународних организација (извор 15) 732 0 0 0 0 0 0
– Трансфери од других нивоа власти (извор 01) 733 0 0 0 0 0 0
– Трансфери од других нивоа власти (извор 07) 733 500.000 500.000 3.500.000 0 4.700.000 4.700.000
3. Приходи од имовине 741 10.000.000 10.000.000 2.100.000 2.100.000 0 2.100.000
– Камате (извор 01) 741100 10.000.000 10.000.000 2.100.000 2.100.000 0 2.100.000
4. Приходи од продаје добара и услуга 742 728.100.000 728.100.000 619.500.000 617.500.000 0 617.500.000
– Приход од закупа (бруто закуп са ПДВ) – (извор 01) 742152 669.100.000 669.100.000 543.200.000 543.200.000 0 543.200.000
Закуп пословног простора (део без ПДВ- нето) 486.049.000 486.049.000 394.580.480 394.580.480 0 394.580.480
Закуп пословног простора (део који се односи на ПДВ) 183.051.000 183.051.000 148.619.520 148.619.520 0 148.619.520
– Приходи од општинских административних такси (извор 01) 742251 4.000.000 4.000.000 4.300.000 4.300.000 0 4.300.000
– Приходи општинских органа управе (извор 01) 742351 55.000.000 55.000.000 72.000.000 70.000.000 0 70.000.000
5. Новчане казне и одузета имовинска корист 743 4.100.000 4.100.000 3.200.000 3.950.000 0 3.950.000
– Приходи од новчаних казни (извор 01) 743351 3.100.000 3.100.000 2.600.000 2.600.000 0 2.600.000
– Приходи од мандатних казни (извор 01) 743353 1.000.000 1.000.000 600.000 1.350.000 0 1.350.000
6. Мешовити и неодређени приходи 745 34.500.000 34.500.000 11.000.000 7.000.000 3.631.739 10.631.739
– Остали приходи у корист нивоа општине (извор 01) 745151 30.000.000 30.000.000 7.500.000 7.000.000 0 7.000.000
– Сопствени приходи пословног простора и установе културе 
(извор 04)

745151 4.500.000 4.500.000 3.500.000 0 3.631.739 3.631.739

7. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 770 1.500.000 1.500.000 7.500.000 8.400.000 0 8.400.000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(извор 9)

81 0 0 0 0 0 0

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
(извор 12)

92 18.000.000 18.000.000 18.000.000 0 16.880.000 16.880.000

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (извор 13) 321 0 47.876.928 47.876.928 0 47.876.928 47.876.928
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1 2 3 4 5 6 7 8
II Укупни расходи и издаци (4+5+6) 1.221.253.000 1.269.129.928 1.164.676.928     1.154.038.667
1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 1.064.624.000 1.102.500.928 1.013.447.928 1.008.104.613
 1.1. Расходи за запослене 41 308.457.498 308.457.498 307.051.198 300.833.305
 1.2. Коришћење роба и услуга 42 301.511.502 302.354.930 247.840.730 247.094.598
 1.3. Субвенције јавном предузећу 45 82.200.000 82.200.000 45.200.000 46.900.100
 1.4. Социјална заштита из буџета 47 16.000.000 17.043.000 18.493.000 17.823.000
 1.5. Остали расходи 48+49 225.805.000 231.305.000 243.372.500 244.753.110
 1.6. Трансфери 4631+4641 130.650.000 161.140.500 151.490.500 150.700.500
2. КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 5 138.629.000 148.629.000 133.229.000 129.054.054
3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 6 18.000.000 18.000.000 18.000.000 16.880.000
III Примања од продаје финансијске имовине умањена за износ 
датих кредита
1. Примања по основу отплате кредита 92 18.000.000 18.000.000 18.000.000 16.880.000
2. Износ датих кредита 62 18.000.000 18.000.000 18.000.000 16.880.000
IV Разлика (1–2) 92-62 0 0 0 0
V Буџетски дефицит – суфицит 7-(4+5) 0 -47.876.928 -47.876.928 -47.876.928
Примарни дефицит – суфицит (7+8-7411)-

(4+5-44)
-10.000.000 -57.876.928 -49.976.928 -49.976.928

Укупни фискални резултат
VI Промена стања на рачуну V+IV 0 -47.876.928 -47.876.928 -47.876.928
VIII Нето финансирање ( IV – VI) = – V   0 47.876.928 47.876.928     47.876.928

Исказани буџетски дефицит из текућег финансирања покрива се из пренетих неутрошених средстава из 2011. године и 
ранијих година. 

Укључивањем пренетих неутрошених средстава из претходне и ранијих година, исказана примања и издаци буџета за 
2012. годину су уравнотежени“.

Члан 4.
Члан 5. одлуке се мења и гласи:
„Издаци буџета распоређују се по врстама у следећим износима:

Економска 
класификација Врста издатака 

Износ по Одлуци 
о буџету за 2012. 

годину

Износ по 
I РЕБАЛАНСУ 

буџетa за 2012. годину

Износ по 
II РЕБАЛАНСУ 

буџетa за 2012. годину

Износ по 
III РЕБАЛАНСУ 

буџетa за 2012. годину
1 2 3 4 5 6

411 Плате, накнаде и додаци за запослене 226.904.097 226.904.097 226.904.097 219.352.592
412 Социјални допринос послодавца 40.712.981 40.712.981 40.712.981 40.066.025
413 Накнаде у натури 5.450.000 5.450.000 4.450.000 4.700.000
414 Социјална давања запосленим 12.996.300 12.996.300 15.500.000 16.400.010
415 Накнаде за запослене 9.264.000 9.264.000 9.479.000 9.630.374
416 Посебни расходи 11.030.120 11.030.120 8.205.120 8.608.304
417 Посланички додатак 2.100.000 2.100.000 1.800.000 2.076.000

Укупно 41: 308.457.498 308.457.498 307.051.198 300.833.305
42 Коришћење роба и услуга

421 Стални трошкови 36.800.100 44.800.100 51.100.100 49.716.032
422 Трошкови пословних путовања 2.410.000 2.410.000 2.210.000 2.367.320
423 Услуге по уговорима 51.200.100 54.500.100 54.743.100 59.661.001
424 Специјализоване услуге 38.331.202 48.931.202 44.041.202 44.041.806
425 Текуће поправке и одржавање 144.420.000 121.020.000 65.670.000 59.768.700
426 Материјал 28.350.100 30.693.528 30.076.328 31.539.739

Укупно 42: 301.511.502 302.354.930 247.840.730 247.094.598
45 Субвенције јавним предузећима

451 Субвенције јавном предузећу 82.200.000 82.200.000 45.200.000 46.900.100
Укупно 45: 82.200.000 82.200.000 45.200.000 46.900.100
46 Дотације и трансфери

463 Трансфери осталим нивоима власти 100.500.000 135.440.500 130.840.500 131.140.500
464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 30.150.000 25.700.000 20.650.000 19.560.000

Укупно 46: 130.650.000 161.140.500 151.490.500 150.700.500
47 Права из социјалног осигурања

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 16.000.000 17.043.000 18.493.000 17.823.000
Укупно 47: 16.000.000 17.043.000 18.493.000 17.823.000
48 Остали расходи

481 Донације невладиним организацијама 25.830.000 27.330.000 30.270.000 30.487.000
482 Остали порези 185.520.000 185.520.000 202.820.000 204.876.110
483 Новчане казне по решењу судова 4.000.000 4.000.000 1.200.000 1.300.000
484 Накнада штете за елементарне непогоде 100.000 1.720.000 1.650.000 1.620.000
485 Накнада штете за штету нанету од стране државних органа 300.000 1.300.000 1.400.000 1.590.000

Укупно 48: 215.750.000 219.870.000 237.340.000 239.873.110
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1 2 3 4 5 6
49 Административни трансфери

499 Средства резерве 10.055.000 11.435.000 6.032.500 4.880.000
Укупно 49: 10.055.000 11.435.000 6.032.500 4.880.000
51 Основна средства

511 Зграде и грађевински објекти 129.000.000 139.000.000 118.300.000 115.300.000
512 Машине и опрема 3.900.000 3.900.000 4.900.000 4.908.454
513 Остала основна средства 229.000 229.000 29.000 1.000
515 Нематеријална имовина 5.500.000 5.500.000 10.000.000 8.844.600

Укупно 51: 138.629.000 148.629.000 133.229.000 129.054.054
62 Набавка финансијске имовине

621 Набавка домаће финансијске имовине 18.000.000 18.000.000 18.000.000 16.880.000
  Укупно 62: 18.000.000 18.000.000 18.000.000 16.880.000
  Укупни расходи: 1.221.253.000 1.269.129.928 1.164.676.928 1.154.038.667

Члан 5.
Члан 6. одлуке, „Посебни део буџета“, мења се и гласи :
„Средства буџета распоређују се по наменама и корисницима:

Раз-
део

Гла-
ва

Пози-
ција

Функ-
ција

Еко-
номска 
класи-
фика-
ција

Опис

Средства 
плани-

рана 
буџетом 

за 
2012. 

годину

Средства 
планирана 

првим 
ребалансом 

буџета за 
2012. годину

Средства 
планирана 

другим 
ребалансом 

буџета за 
2012. годину

III ребаланс буџета за 2012. годину

Средства 
из буџета 
(извор 01)

Средства 
из соп-
ствених 
извора 
(извор 

04)

Транс-
фери 

других 
нивоа 
власти 
(извор 

07)

Примања 
од отпла-
те датих 
кредита 

(извор 12)

Нераспо-
ређени 
вишак 
прихо-
да из 

ранијих 
година 
(извор 

13)

Укупна 
средства 
(10+11+

12+13+14)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                  

110 Извршни и законодавни органи
1 417 Посланички додатак 2.100.000 2.100.000 1.800.000 2.076.000 2.076.000
2 481 Донације невладиним организа-

цијама 1.700.000 1.700.000 2.100.000 2.435.000 2.435.000
Извори финансирања за функцију 
110

01 Приходи из буџета 3.800.000 3.800.000 3.900.000 4.511.000 4.511.000
Укупно за функцију 110 3.800.000 3.800.000 3.900.000 4.511.000 0 0 0 0 4.511.000

1 160 Изборна комисија
3 421 Стални трошкови 100 100 100 10 10
4 423 Услуге по уговору 100 100 2.563.100 5.598.001 2.304.898 7.902.899
5 426 Материјал 100 100 92.900 92.778 92.778

Извори финансирања за функцију 
160

01 Приходи из буџета 300 300 300 5.690.789 5.690.789
07 Трансфери других нивоа власти 2.655.800 2.304.898 2.304.898

Укупно за функцију 160 300 300 2.656.100 5.690.789 0 2.304.898 0 0 7.995.687
          УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 3.800.300 3.800.300 6.556.100 10.201.789 0 2.304.898 0 0 12.506.687
2         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                  

010 Социјална заштита
6 424 Здравствена заштита по уговору 

(Геронтолошки центар) 12.000.000 17.600.000 12.600.000 6.600.000 5.600.000 12.200.000
Извори финансирања за функцију 
010

01 Приходи из буџета 12.000.000 12.000.000 7.000.000 6.600.000 6.600.000
13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 0 5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000
 Укупно за функцију 010 12.000.000 17.600.000 12.600.000 6.600.000 0 0 0 5.600.000 12.200.000

110 Извршни и законодавни органи
7 422 Путни трошкови 

– за матичаре (из извора 07) 300.000 
динара 2.400.000 2.400.000 2.200.000 2.067.310 300.000 2.367.310

8 423 Услуге по уговору
– за матичаре (из извора 07) 491.310 
динара 41.100.000 44.400.000 42.400.000 34.350.000 491.102 6.300.000 41.141.102

9 424 Специјализоване услуге 6.400.000 11.400.000 11.000.000 6.500.000 5.000.000 11.500.000
10 425 Текуће поправке и одржавање 144.000.000 120.600.000 65.000.000 55.300.000 104.000 3.600.000 59.004.000
11 472 Накнаде за социјалну заштиту

– поклон честитке бебама и исплате 
пензионерима 6.200.000 
– једнократна помоћ социјално 
угроженом становништву 6.34.000
– једнократна помоћ избеглим и 
расељеним лицима 30.000
– награде најбољим ватрогасцима и 
полицајцима 360.000 
– трошкови сахрана за НН лица 
100.000 
– новогодишњи пакетићи и остале 
накнаде 700.000 10.000.000 11.000.000 13.900.000 12.450.000 330.000 1.000.000 13.780.000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
12 481 Донације невладиним 

организацијама
– редовно годишње финансирање 
9.000.000 
– финансирање програма НО 
14.640.000 20.000.000 21.000.000 23.640.000 22.640.000 1.000.000 23.640.000

13 482 Остали порези 10.000.000 10.000.000 10.800.000 11.000.000 11.000.000
14 483 Новчане казне и пенали по решењу 

судова и судских тела 4.000.000 4.000.000 1.200.000 1.300.000 1.300.000
15 484 Накнада штете за елементарне 

непогоде 100.000 1.720.000 1.650.000 1.620.000 1.620.000
16 485 Накнада штете за штету нанету од 

стране државних органа 300.000 1.300.000 1.400.000 1.590.000 1.590.000
17 499 Средства резерве

– стална резерва 4.880.000
– текућа резерва – 10.055.000 11.435.000 6.032.500 4.880.000 4.880.000

18 511 Зграде и грађевински објекти 59.000.000 69.000.000 69.000.000 68.000.000 68.000.000
19 512 Машине и опрема 3.000.000 3.000.000 4.200.000 4.203.350 4.203.350
20 513 Остала основна средства 229.000 229.000 29.000 1.000 1.000
21 515 Нематеријална имовина 3.000.000 3.000.000 4.000.000 3.812.600 3.812.600

Извори финансирања за функцију 
110

01 Приходи из буџета 313.434.000 297.434.000 239.147.300 229.714.260 229.714.260
07 Донације од осталих нивоа власти 150.000 150.000 404.200 1.225.102 1.225.102
13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 0 16.900.000 16.900.000 16.900.000 16.900.000
Укупно за функцију 110 313.584.000 314.484.000 256.451.500 229.714.260 0 1.225.102 0 16.900.000 247.839.362

160 Опште јавне услуге – Канцеларија 
за младе

22 421 Стални трошкови 100.000 100.000 100.000 60.000 60.000
23 423 Услуге по уговору 700.000 700.000 400.000 357.000 357.000
24 424 Специјализоване услуге – 

Програми и активности 4.700.000 4.700.000 6.800.000 7.102.000 7.102.000
Извори финансирања за функцију 
160

01 Приходи из буџета 5.500.000 5.500.000 7.300.000 7.519.000 7.519.000
07 Трансфери других нивоа власти 0 0 0 0 0

Укупно за функцију 160 5.500.000 5.500.000 7.300.000 7.519.000 0 0 0 0 7.519.000
560 Заштита животне средине

25 424 Заштита животне средине 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.900.000 3.900.000
Извори финансирања за функцију 
560

01 Приходи из буџета 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.900.000 3.900.000
Укупно за функцију 560 5.000.000 5.000.000 5.000.000

760 Здравство
26 464 Дотације организацијама обавезног 

социјалног осигурања
– Текући расходи 60.000 – извор 01, 
– Капитални расходи 18.950.000 – 
извор 01 и 550.000 – извор 13 30.150.000 25.700.000 20.650.000 19.010.000 550.000 19.560.000
Извори финансирања за функцију 
700

01 Приходи из буџета 30.150.000 25.150.000 20.100.000 19.010.000 19.010.000
13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 0 550.000 550.000 550.000 550.000
Укупно за функцију 760 30.150.000 25.700.000 20.650.000 19.010.000 0 0 0 550.000 19.560.000

810 Услуге рекреације и спорта
27 451 Субвенције јавном предузећу

– Текући расходи 100 извор 01
– Капитални расходи 41.900.000 
извор 01 и 5.000.000 извор 13 82.200.000 82.200.000 45.200.000 41.900.100 5.000.000 46.900.100

28 481 Донације осталим непрофитним 
институцијама (спортским 
омладинским организацијама) 4.000.000 4.500.000 4.500.000 3.900.000 500.000 4.400.000
Извори финансирања за функцију 
810

01 Приходи из буџета 86.200.000 81.200.000 44.200.000 45.800.100 45.800.100
13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 0 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000
Укупно за функцију 810 86.200.000 86.700.000 49.700.000 45.800.100 0 0 0 5.500.000 51.300.100

820 Култура и остале установе
29 463 Трансфери осталим нивоима 

власти
– Текући расходи 2.000.000 – извор 
01
– Капитални расходи 13.00.000 – 
извор 01 и 40.500– извор 13 21.000.000 21.040.500 15.740.500 15.000.000 40.500 15.040.500
Извори финансирања за функцију 
820

01 Приходи из буџета 21.000.000 21.000.000 15.700.000 15.000.000 15.000.000
13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 0 40.500 40.500 40.500 40.500
Укупно за функцију 820 21.000.000 21.040.500 15.740.500 15.000.000 0 0 0 40.500 15.040.500

980 Образовање
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
30 463 Трансфери осталим нивоима 

власти
– Текући расходи 7.500.000 (извор 
01) 
 нове надлежности 2.500.000
 превоз ученика 5.000.000 
– Капитални расходи 100.700.000 
(извор 01) и 7.900.000 (извор 13) 79.500.000 114.400.000 115.100.000 108.200.000  7.900.000 116.100.000

31 472 Накнаде из буџета
– Стипендије ученицима и 
студентима  350.000
– Награђивање ђака генерације 
и добитника Вукове дипломе 
1.900.000
– Помоћ за одлазак на усавршавање 
и такмичење 1.000.000 
– Награђивање ђака и студената за 
освојене медаље 300.000
– Награђивање ђака првака и 
куповина уџбеника 450.000 6.000.000 6.043.000 4.593.000 4.000.000 43.000 4.043.000
Извори финансирања за функцију 
980

01 Приходи из буџета 85.500.000 112.500.000 111.750.000 112.200.000 112.200.000
13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 0 7.943.000 7.943.000 7.943.000 7.943.000
Укупно за функцију 980 85.500.000 120.443.000 119.693.000 112.200.000 0 0 0 7.943.000 120.143.000

          УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2 558.934.000 596.467.500 487.135.000 439.743.360 0 1.225.102 0 36.533.500 477.501.962
3         ОПШТИНСКА УПРАВА                  

130 Опште услуге
 32 411 Плате и додаци запослених 166.000.000 166.000.000 166.000.000 158.500.000 158.500.000

33 412 Социјални допринос на терет 
послодавца 29.700.000 29.700.000 29.700.000 29.200.000 29.200.000

34 413 Накнаде у натури
– Маркице за превоз 4.250.000
– Новогодишњи пакетићи за децу 
запослених 450.00 5.450.000 5.450.000 4.450.000 4.700.000 4.700.000

35 414 Социјална давања запосленима
– Солидарна помоћ за лечење 
3.400.000
– Отпремнине 13.000.000 12.596.300 12.596.300 15.400.000 16.400.000 16.400.000

36 415 Накнаде за запослене
– Ннакнада за превоз 257.000
– Оосигурање запослених 7.781.995 7.600.000 7.600.000 7.900.000 8.038.995 8.038.995

37 416 Посебни расходи 2.500.000 2.500.000 275.000 234.000 234.000
38 421 Стални трошкови

– Трошкови платног промета 
2.800.000
– Енергетске услуге 12.400.000
– Комуналне услуге 11.900.000
– Трошкови осигурања 3.600.000
– Услуге комуникације (телефони, 
мобилни телефони, интернет) 
5.000.000
– Услуге поште и доставе 2.000.000
– Накнада за грађ.земљиште и 
остали непоменути трошкови 
1.300.000 29.200.000 37.200.000 39.200.000 29.900.000 100.000 9.000.000 39.000.000

39 426 Материјал 25.150.000 27.493.428 26.583.428 24.500.000 1.070.000 2.343.428 27.913.428
40 621 Набавка домаће финансијске 

имовине 18.000.000 18.000.000 18.000.000 0 16.880.000 16.880.000
Извори финансирања за функцију 
130

01 Приходи из буџета 277.846.300 276.846.300 277.725.000 271.472.995 271.472.995
07 трансфери других нивоа власти 350.000 350.000 440.000 1.170.000 1.170.000
12 Примања од продаје финансијске 

имовине 18.000.000 18.000.000 18.000.000 16.880.000 16.880.000
13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 11.343.428 11.343.428 11.343.428 11.343.428
Укупно за функцију 130 296.196.300 306.539.728 307.508.428 271.472.995 0 1.170.000 16.880.000 11.343.428 300.866.423

1. ЈП „Пословни простор општине”
410 Општи економски послови и 

послови по питању радa
41 411 Плате и додаци запослених 51.300.000 51.300.000 51.300.000 51.310.000 51.310.000
42 412 Социјални допринос на терет 

послодавца 9.200.000 9.200.000 9.200.000 9.190.000 9.190.000
43 414 Социјална давања запосленима 400.000 400.000 100.000 10  10
44 415 Накнаде за запослене 1.404.000 1.404.000 1.354.000 1.354.000 1.354.000
45 416 Посебни расходи 6.000.000 6.000.000 5.800.000 5.980.000 5.980.000
46 421 Стални трошкови 5.500.000 5.500.000 9.700.000 5.400.000 3.400.000 8.800.000
47 422 Трошкови путовања 10.000 10.000 10.000 10 10
48 423 Услуге по уговорима 6.400.000 6.400.000 6.880.000 7.660.000 7.660.000
49 424 Специјализоване услуге 100.000 100.000 10.000 10 10
50 425 Текуће поправке и одржавање 400.000 400.000 550.000 650.000 650.000
51 426 Материјал 2.500.000 2.500.000 2.800.000 2.950.000 2.950.000
52 481 Дотације привредним коморама 130.000 130.000 30.000 12.000 12.000
53 482 Остали порези 175.500.000 175.500.000 192.000.000 193.835.000 193.835.000
54 511 Зграде и грађевински објекти 70.000.000 70.000.000 49.300.000 47.300.000 47.300.000
55 512 Административна опрема 500.000 500.000 500.000 460.000 460.000
56 515 Нематеријална имовина 2.500.000 2.500.000 6.000.000 5.032.000 5.032.000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Извори финансирања за функцију 
410

01 Приходи из буџета 328.844.000 328.844.000 332.534.000 331.133.030 331.133.030
04 Сопствени приходи 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.400.000 3.400.000

Укупно за функцију 410 331.844.000 331.844.000 335.534.000 331.133.030 3.400.000 0 0 0 334.533.030
2. 820 Установа културе „Пароброд”

57 411 Плате и додаци запослених 9.604.097 9.604.097 9.604.097 9.542.592 9.542.592
58 412 Социјални допринос на терет 

послодавца 1.812.981 1.812.981 1.812.981 1.676.025 1.676.025
59 415 Накнаде за запослене 260.000 260.000 225.000 237.379 237.379
60 416 Посебни расходи 2.530.120 2.530.120 2.130.120 2.394.304 2.394.304
61 421 Стални трошкови 2.000.000 2.000.000 2.100.000 1.742.483 113.539 1.856.022
62 423 Услуге по уговору 3.000.000 3.000.000 2.500.000 2.600.000 2.600.000
63 424 Специјализоване услуге 10.131.202 10.131.202 8.631.202 9.221.596 118.200 9.339.796
64 425 Текуће поправке и одржавање 20.000 20.000 120.000 114.700 114.700
65 426 Материјал 700.000 700.000 600.000 583.533 583.533
66 482 Остали порези 20.000 20.000 20.000 41.110 41.110
67 512 Машине и опрема 400.000 400.000 200.000 245.104 245.104

Извори финансирања функцију 820
01 Приходи из буџета 28.978.400 28.978.400 27.443.400 28.398.826 28.398.826
04 Сопствени приходи 1.500.000 1.500.000 500.000 231.739 231.739
13 Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 0 0 0 0 0
Укупно за функцију 820 30.478.400 30.478.400 27.943.400 28.398.826 231.739 0 0 0 28.630.565

          УКУПНО РАЗДЕО 3 658.518.700 668.862.128 670.985.828 631.004.851 3.631.739 1.170.000 16.880.000 11.343.428 664.030.018
          УКУПНИ ИЗДАЦИ 1.221.253.000 1.269.129.928 1.164.676.928 1.080.950.000 3.631.739 4.700.000 16.880.000 47.876.928 1.154.038.667

Члан 6.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Стари град
I-01, Број 06-139/12, 21. децембра 2012. године

Председник 
Драган Видановић, с. р.

Скупштинa градске општине Стари град у Београду 
на седници одржаној 21. децембра 2012. године, на основу 
члана 35. Статута градске општине Стари град („Службени 
лист града Београда”, број 3/11 – пречишћен текст), и чла-
на 50. Пословника Скупштине градске општине Стари град 
(„Службени лист града Београда”, број 9/11), на предлог 
председника градске општине, доноси 

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗО-
ВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

1. У Решењу о образовању Штаба за ванредне ситуације 
градске општине Стари град („Службени лист града Бео-
града”, број 50/12), врши се измена тако што се уместо до-
садашњег члана Радосављевић Владана, именује за члана 
Крстић Александар, помоћник командира ПИ Стари град, 
полицијски инспектор.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

О б р а з л оже њ е
Решењем Скупштине градске општине Стари град. I-01, 

Број 06-97/12, од 21. септембра 2012. године, образован је 
Штаб за ванредне ситуације за територију градске општине 
Стари град, и у састав Штаба именован и представник По-
лицијске станице Стари град, полицијски саветник Радоса-
вљевић Владан. 

 Радосављевић Владан је дописом од 18. децембра 2012. 
године, известио председника градске општине да није 

у могућности да обавља ову дужност, с обзиром да је рас-
поређен за заменика начелника ПС Стари град, и за новог 
члана Штаба предложио полицијског инспектора Крстић 
Александра

На основу изнетог, сходно члану 35. Статута градске 
општине, Скупштина градске општине донела је решење 
као у диспозитиву.

Скупштина градске општине Стари град
I-01, Број 06-139/12, 21. децембра 2012. године

Председник 
Драган Видановић, с. р.

Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду нa 
сeдници одржаној 21. децембра 2012. гoдинe, нa oснoву  
члана 35. Статута градске општине Стари град („Службени 
лист града Београда”, број 3/11 – пречишћен текст)  и чла-
на 9. Одлуке о оснивању Установе културе градске општине 
Стари град „Пароброд” („Службени лист града Београда”, 
број 8/10), на предлог Већа градске општине, донела је  

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА УП-
РАВНОГ ОДБОРА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 
УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД”

1. Констатује се да је престала дужност  председника Уп-
равног одбора УК „Пароброд” Катарини  Симијновић због 
поднете оставке 21. децембра 2012. године.

2. Именује се за председника Управног одбора УК „Па-
роброд” Борка Божовић, историчар уметности.

3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Стари град
I-01, Број 06-139/12, 21. децембра 2012. године

Председник 
Драган Видановић, с. р.
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Скупштинa градске општине Стари град у Београду 
на седници одржаној 21. децембра 2012. године, на основу 
члана 35. Статута градске општине Стари град („Службени 
лист града Београда”, број 3/11 – пречишћен текст), члана 9. 
Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање послов-
ним простором „Пословни простор општине Стари град” 
(„Службени лист града Београда”, бр. 21/06, 43/08 и 35/09), а 
у вези са чланом 50. Статута Јавног предузећа за управљање 
пословним простором „Пословни простор општине Стари 
град”, ј.п. Београд, Нушићева 27 („Службени лист града Бе-
ограда”, бр. 7/07 и 44/09) и члана 50. Пословника Скупшти-
не градске општине Стари град („Службени лист града Бео-
града”, број 9/11), констатовала је и  донела 

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ  
ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ОПШТИНЕ 

СТАРИ ГРАД” ЗБОГ ПОДНЕТЕ ОСТАВКЕ

Констатује се да је Јелена Јевтовић-Карамата, дипл. инж. 
електротехнике, из Београда, поднела оставку на  дужност  
директора Јавног предузећа за управљање пословним прос-
тором „Пословни простор општине Стари град”, због пре-
ласка на другу дужност.

Именованој престаје дужност директора Јавног преду-
зећа „Пословни простор општине Стари град” због поднете 
оставке, са даном одржавања седнице, односно са 21. де-
цембром 2012. године.

Права из радног односа  именована ће остваривати у 
складу са законом, Уговором о раду и општим актима Ја-
вног  предузећа „Пословни простор општине Стари град”.

Именована ће извршити примопредају дужности  у року 
од осам дана. 

Решење о престанку дужности  директора уписује се у 
Регистар. 

Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Стари град
I-01, Број 06-139/12, 21. децембра 2012. године

Председник 
Драган Видановић, с. р.

Скупштинa градске општине Стари град у Београду, 
на седници одржаној 21. децембра 2012. године, на основу 
члана 35. Статута градске општине Стари град („Службени 
лист града Београда”, број 3/11 – пречишћен текст), члана 9. 
Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање послов-
ним простором „Пословни простор општине Стари град”, 
ј.п. Београд, Нушићева 27 („Службени лист града Београда”, 
бр. 21/06, 43/08 и 35/09), а у вези са чл. 42. и 43. Статута Ја-
вног предузећа за управљање пословним простором „По-
словни простор општине Стари град”, ј.п. Београд, Нушиће-
ва 27 („Службени лист града Београда”, бр. 7/07 и 44/09) и 
члана 50. Пословника Скупштине градске општине Стари 
град („Службени лист града Београда”, број 9/11), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД”

Симијоновић Катарина, дипл. менаџер масовних медија, 
из Београда, поставља се за директора Јавног предузећа 

за управљање пословним простором „Пословни простор 
општине Стари град”, ј.п. Београд, Нушићева 27, на  период 
од четири године.

Директор предузећа је заступник Јавног предузећа са 
овлашћењима предвиђеним Одлуком о оснивању Јавног 
предузећа за управљање пословним простором „Пословни 
простор општине Стари град” и Статутом јавног предузећа.

Именована ступа на дужност наредног дана од дана по-
стављења, односно од 22. децембра 2012. године

Решење о постављењу уписује се у регистар.
Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Стари град
I-01, Број 06-139/12, 21. децембра 2012. године

Председник 
Драган Видановић, с. р.

Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду нa 
сeдници одржаној 21. децембра 2012. гoдинe, нa oснoву чла-
на 35. Статута градске општине Стари град („Службени 
лист града Београда”, број 3/11 – пречишћен текст) и Одлу-
ке о оснивању ЈП „Милан Гале Мушкатировић” („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 30/05, 43/08, 35/09 и 62/09), на 
предлог Већа градске општине, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОД-
БОРА И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП 
„МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ” ИЗ РЕДА ОСНИ-

ВАЧА

1. Констатује се да је престала дужност члана Управног 
одбора ЈП „Милан Гале Мушкатировић”  Новаковић Ра-
дославу због поднете оставке 20. децембра 2012. године.

2. Именује се Павловић Мирјана, економиста, из Београ-
да, за члана Управног одбора ЈП „Милан Гале Мушкатиро-
вић”, као представник оснивача. 

3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Стари град
I-01, Број 06-139/12, 21. децембра 2012. године

Председник 
Драган Видановић, с. р.

Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду на 
сeдници одржаној 21. децембра 2012. гoдинe, нa oснoву чла-
на 46. став 1. тачка 5. Зaкoнa о локалним изборима („Служ-
бени гласник РС”, број 129/07), члaнa 75. Статута градске 
oпштинe Стaри грaд („Службени лист грaдa Бeoгрaдa”, број 
3/11 – пречишћен текст) и члана  50. Пословника Скупшти-
не градске општине Стари град („Службени лист града Бео-
града”, број 9/11), донела је 

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-
НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗБОГ ИЗБОРА 

НА ФУНКЦИЈУ

1. Одборници у Скупштини градске општине Стари 
град, изабранoj на изборима за одборнике у Скупштину 
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градске општине Стари град, одржаним дана 6. маја 2012. 
године, престаје мандат, пре истека времена на које je 
изабранa, и то:

Павловић Мирјани, одборници са изборне листе Демо-
кратска странка Србије – Војислав Коштуница, због избора 
на функцију члана Управног одбора ЈП „Милан гале Муш-
катировић”.

2. Мандат престаје са даном избора 21. децембра 2012. 
године.

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

Скупштина градске општине Стари град
I-01, Број 06-139/12, 21. децембра 2012. године

Председник 
Драган Видановић, с. р.

ГРОЦКА

Скупштина градске општине Гроцка на седници одр-
жаној 12. децембра 2012. године, на основу члана 4. став 
3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности 
од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/2000, 
25/2002, 107/2005, 108/2005 – испр. и 123/2007 – др. закон), 
члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службе-
ни гласник РС”, број 129/07) члана 41. тачка 3. Статута град-
ске општине Гроцка („Службени лист града Београда”, бр. 
42/08, 17/10 и 59/11) донела је 

ОДЛУКУ 
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ 
СТАНОВА И ТОПЛИФИКАЦИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ГРОЦКА

Члан 1.
Оснива се јавно предузеће за изградњу станова и топли-

фикацију у Гроцкој (у даљем тексту: предузеће). 
Оснивач предузећа је градска општина Гроцка, Булевар 

ослобођења 39 (у даљем тексту: оснивач). 

Члан 2.
Предузеће послује под пуним пословним именом Јавно 

предузеће за изградњу станова и топлификацију Стан Гроц-
ка, Гроцка. 

Скраћено пословно име предузећа је: ЈП Стан Гроцка, 
Гроцка. 

Седиште предузећа је у Гроцкој у Булевару ослобођења 10.
Одлуку о промени пословног имена и седишта доноси 

Управни одбор предузећа уз сагласност оснивача. 

Члан 3.
Предузеће у свом пословању користи печат округлог об-

лика са следећим текстом: Јавно предузеће за изградњу ста-
нова и топлификацију Стан Гроцка, Гроцка.  

Члан 4.
Претежна делатност предузећа је:
4120 Изградња стамбених и нестамбених зграда.
Поред претежне делатности предузеће ће обављати и 

следеће делатности: 
3530 – снабдевање паром и климатизација,
3522 – дистрибуција гасовитих горива гасоводом.
Предузеће може, поред делатности за чије обављање је 

основано, да обавља и друге делатности за које испуњава 
законом прописане услове. 

Јавно предузеће послује по тржишним условима. 

Члан 5.
За оснивање и почетак рада предузећа одређује се осни-

вачки улог у износу од 500.000,00 динара, који ће износ ос-
нивач уплатити у року од три месеца од дана регистрације 
код АПР. 

Члан 6.
Своју делатност Јавно предузеће обавља у складу са 

позитивно-правним прописима, а на начин којим се обез-
беђује: 

– квалитетно, благовремено, трајно и несметано пру-
жање услуга корисницима, односно вршење делатности 
ради којих је основано, 

– економско и стабилно пословање,
– заштита и унапређење добара од општег интереса.

Члан 7.
Предузеће стиче и прибавља средства за обављање де-

латности: 
– обављањем основне делатности, 
– обављањем других услуга, 
– из буџета општине, 
– из кредита, 
– из донација, 
– из других прихода и извора, у складу са законом.

Члан 8.
Предузеће је дужно да квалитетно, благовремено, трајно 

и несметано пружа услуге корисницима под утврђеним ус-
ловима, односно да обавља делатности за које је основано. 

Предузеће је одговорно за функционалну исправност 
комуналних објеката, њихово одржавање и унапређивање. 

Члан 9.
У случају поремећаја у пословању предузећа, оснивач 

може предузети мере прописане законом, којима ће обез-
бедити услове за несметано функционисање предузећа и 
обављање делатности за које је предузеће основано, а наро-
чито: 

– промену унутрашње организације предузећа, 
– разрешење органа које именује и именовање привре-

мених органа предузећа, 
– ограничење права појединих делова предузећа да ис-

тупају у правном промету са трећим лицима, 
– ограничење у погледу права располагања појединим 

средствима 
– друге мере предвиђене законом. 

Члан 10.
Органи предузећа су: 
1. Управни одбор, као орган управљања,
2. директор, као орган пословођења,
3. Надзорни одбор, као орган надзора. 
Управни одбор и директор чине управу предузећа. 

Члан 11.
Председника и чланове Управног одбора именује и раз-

решава оснивач. 
Представници запослених предлажу се на начин 

утврђен Статутом. 
Управни одбор има пет чланова и то три представника 

оснивача и два представника запослених. 
Председник Управног одбора има заменика кога 

одређује оснивач актом о именовању Управног одбора. 
Председник, заменик председника и чланови Управног 

одбора именују се на мандатни период од четири године. 
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Члан 12.
Управни одбор: 
1. утврђује пословну политику, 
2. доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја 

и годишњи програм пословања, 
3. доноси Статут, 
4. одлучује о смањењу и повећању основног капитала, 
5. усваја извештаје о пословању предузећа и годишњи 

обрачун, 
6. одлучује о расподели добити, 
7. доноси инвестиционе програме и програме и крите-

ријуме за инвестициона улагања, 
8. доноси Одлуку о образовању огранака,
9. врши и друге послове утврђене оснивачким актом и 

Статутом. 

Члан 13.
Директора предузећа именује и разрешава оснивач. 
Директор се именује на четири године. 
Оснивач може до именовања директора да именује вр-

шиоца дужности директора. 
Вршилац дужности директора може обављати ту функ-

цију најдуже једну годину. 

Члан 14.
Директор представља и заступа предузеће; организује и 

руководи процесом рада и води пословање предузећа; одго-
вара за законитост рада предузећа; предлаже програм рада и 
план развоја и предузима мере за њихово спровођење; подно-
си финансијске извештаје, извештаје о пословању и годишњи 
обрачун; извршава одлуке Управног одбора; врши и друге по-
слове одређене законом, оснивачким актом и Статутом. 

Члан 15.
Председника и чланове Надзорног одбора именује и 

разрешава оснивач. 
Представници запослених предлажу се на начин 

утврђен Статутом. 
Надзорни одбор има три члана и то два представника 

Оснивача и један представника запослених. 
Председник и чланови Надзорног одбора именују се на 

мандатни период од четири године. 

Члан 16.
Надзорни одбор: 
1. надзире пословање предузећа,
2. прегледа годишњи извештај, годишњи обрачун и 

предлог за расподелу добити. 
Надзорни одбор најмање једанпут годишње подноси ос-

нивачу извештај о извршеном надзору. 
Извештај из става 2. овог члана Надзорни одбор исто-

времено доставља Управном одбору. 

Члан 17.
Права, обавезе и одговорности између оснивача и пре-

дузећа уређују се овом одлуком, а поједина права и обавезе 
могу се уредити и уговором у складу са Законом о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег интереса. 

Уговор из става 1. овог члана садржи нарочито одредбе о: 
1. раду и пословању предузећа, 
2. правима и обавезама у погледу коришћења средстава 

у државној својини за обављање делатности од општег ин-
тереса, у складу са законом,

3. обавезама предузећа у погледу обезбеђивања услова 
за континуирано, уредно и квалитетно задовољавање пот-
реба корисника производа и услуга,

4. међусобним правима и обавезама у случају када нису 
обезбеђени економски и други услови за обављање делат-
ности од општег интереса, 

5. правима и обавезама у случају поремећаја у посло-
вању предузећа, 

6. другим правима и обавезама која произилазе из одре-
даба закона којим се уређује обављање поједине делатности 
од општег интереса и Закона о јавним предузећима и оба-
вљању делатности од општег интереса, 

7. другим питањима која су од значаја за остваривање и 
заштиту општег интереса. 

Члан 18.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у преду-

зећу оснивач даје сагласност на: 
1. Статут, 
2. давање гаранција, авала, јемстава, залога и других 

средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делат-
ности од општег интереса, 

3. тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.), 
4. располагање (прибављање и отуђење) имовином пре-

дузећа веће вредности, која је у непосредној функцији оба-
вљања делатности од општег интереса, утврђеном оснивач-
ким актом, 

5. акт о општим условима за испоруку производа и ус-
луга, 

6. улагање капитала, 
7. статусне промене, 
8. акт о процени вредности државног капитала и иска-

зивању тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку 
о својинској трансформацији, 

9. друге одлуке, у складу са законом којим се уређује оба-
вљање делатности од општег интереса и оснивачким актом. 

Члан 19.
Предузеће за сваку календарску годину доноси го-

дишњи програм пословања и доставља га оснивачу на са-
гласност најкасније до 1. децембра текуће године за наредну 
годину. 

Програм садржи нарочито: 
1. планиране изворе прихода и позиције расхода по на-

менама, 
2. планирани начин расподеле добити, 
3. елементе за целовито сагледавање политике цена про-

извода и услуга, као и политике зарада и запослености у 
предузећу који се утврђују у складу са политиком пројек-
тованог раста цена и зарада коју утврђује Влада Републике 
Србије за годину за коју се програм доноси, 

4. критеријуме за коришћење средстава за помоћ, 
спортске активности, пропаганду, репрезентацију, као и 
критеријуме за одређивање зараде председника Управног 
одбора и одређивање накнаде за рад председника Надзор-
ног одбора и чланове Управног и Надзорног одбора. 

Програм се сматра донетим када на њега да сагласност 
оснивач. 

Програм на који је оснивач дао сагласност доставља се 
министарству надлежном за послове трговине, послове 
рада, послове финансија и послове локалне самоуправе. 

Члан 20.
Одлуку о расподели добити доноси Управни одбор пре-

дузећа уз сагласност оснивача. 
Одлуком из става 1. овог члана део средстава по основу 

добити усмерава се оснивачу и уплаћује се на рачун пропи-
сан за уплату јавних прихода. 
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Члан 21.
Имовину предузећа може да чини право својине на 

покретним и непокретним стварима, новчана средства и 
хартије од вредности и друга имовинска права, укључујући 
и право коришћења добара у државној својини, односно 
добара од општег интереса. 

Предузеће за обављање делатности од општег интереса 
може користити и средства у државној и другим облицима 
својине у складу са законом којим се уређује обављање делат-
ности од општег интереса, оснивачким актом и уговором. 

Предузеће има своју имовину којом управља и распола-
же у складу са законом, оснивачким актом и уговором. 

Члан 22.
Предузеће може вршити статусне промене, као што су 

спајање, подела, одвајање, у складу са законом и овом одлуком. 

Члан 23.
Предузеће ће у оквиру своје делатности посебну пажњу 

обратити заштити животне средине и доносити мере у 
складу са прописима који регулишу ову материју. 

Предузеће ће Статутом ближе утврдити мере и сред-
ства заштите на раду, безбедности имовине, као заштите и 
унапређења животне средине. 

Члан 24.
Општи акти предузећа су Статут и други општи акти 

утврђени законом. 
Статут је основни општи акт предузећа. 
Други општи акти предузећа морају бити у сагласности 

са Статутом. 
Појединачни акти које доносе органи и овлашћени поје-

динци у предузећу морају бити у складу са општим актима 
предузећа. 

Члан 25.
У предузећу запослени остварују право на штрајк у 

складу са одредбама закона и колективног уговора. 
У случају штрајка у предузећу се мора обезбедити мини-

мум процеса рада у обављању комуналне делатности. 
Минимум процеса рада утврђује Скупштина оснивача у 

складу са законом. 
Ако се у предузећу, у случају штрајка не обезбеди и 

не врши минимум процеса рада, а услед тога би могла да 
наступи непредвидива опасност или изузетно тешке по-
следице за живот и здравље људи или имовине, оснивач је 
дужан да без одлагања предузме мере предвиђене законом. 

Члан 26.
Ако дође до поремећаја или прекида у испоруци произ-

вода и пружању услуга услед више силе или других разлога 
који се нису могли предвидети, односно спречити, морају 
се без одлагања предузети мере на отклањању узрока по-
ремећаја односно прекида или на други начин обезбедити 
задовољавање потреба корисника у складу са позитивним 
прописима. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 27.
Предузеће ће почети са радом по упису у регистар при-

вредних субјеката, те преузимању средстава, опреме и за-
послених, као и архивиране документације  из ЈКП Гроцка 
Гроцка о чему ће бити сачињен посебан уговор o испуњењу 
услова за обављање делатности у складу са Законом и дру-
гим прописима. 

Члан 28.
Предузеће је дужно да донесе свој Статут у року од 30 

дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Члан 29.
На све што овом одлуком није регулисано примењиваће 

се прописи који регулишу ову област као и одредбе колек-
тивног уговора. 

Измене и допуне ове одлуке вршиће се на начин и у 
поступку предвиђеном за њено доношење. 

Члан 30.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града”.

Скупштина градске општине Гроцка
Број 023-23, 12. децембра 2012. године

Председник 
Спасоје Живановић, с. р.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одр-
жаној 12. децембра  2012. године, на основу члана 17. тачка 
34. Статута градске општине Гроцка („Службени лист гра-
да Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11) на предлог Комисије 
за спровођење поступка за избор стратешког Партнера за 
реализацију пројекта гасификације на територији градске 
општине Гроцка донела је

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ СТРАТЕШКОГ ПАРТНЕРА ЗА РЕАЛИЗА-
ЦИЈУ ПРОЈЕКТА ГАСИФИКАЦИЈЕ НАСЕЉЕНИХ МЕС-

ТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

Члан 1. 
Бира се „Millennium Team” d.o.o. из Београда, Улица 

војводе Степе број 390 за стратешког партнера за реали-
зацију пројекта гасификације насељених места градске 
општине Гроцка.

Члан 2.
„Millennium Team” d.o.o. из Београда у обавези је да  из-

веде радове на изградњи дистрибутивно-гасоводне мреже 
на територији градске општине Гроцка, што подразумева: 
израду програма гасификације и пројектне документације, 
изградњу потребног броја мерно-регулационих станица и 
потребне дистрибутивне мреже.

Члан 3.
Учесници у реализацији програма гасификације насеља 

на територији градске општине Гроцка су: Јавно предузеће 
„Србијагас” из Новог Сада као Инвеститор, „Millennium 
Team” d.o.o. из Београда као Стратешки партнер и градска 
општина Гроцка као учесник у изградњи.

Мећусобна права и обавезе из става 1. овог члана регу-
лисаће се закључењем Уговора о пословно-техничкој са-
радњи.

Члан 4.
Овлашћује се председник градске општине Гроцка да у 

име градске општине Гроцка потпише Уговор из члана 3. 
став 2. ове одлуке.
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Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће се 

објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Гроцка
Број 020-7, 12. децембра 2012. године

Председник 
Спасоје Живановић, с. р.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 12. децембра 2012. године, на основу члана 41. Статута 
градске општине Гроцка („Службени лист града Беогарада”, 
бр. 42/08, 17/10, 59/11) донела је

ОДЛУКУ
О БРАТИМЉЕЊУ ГО ГРОЦКА СА ОПШТИНОМ КО-

СОВСКА КАМЕНИЦА

1. Одобрава се потписивање Повеље о братимљењу  
градске општине Гроцка и општине Косовска Каменица на 
Косову и Метохији.

2. Овлашћује се председник градске општине Гроцка да 
потпише Повељу о братимљењу градске општине Гроцка и 
општине Косовска Каменица.

3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-

града”. 

Скупштина градске општине Гроцка
Број 020-6. 12. децембра 2012. године

Председник 
Спасоје Живановић, с. р.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржаној 
21. децембра 2012. године, на основу члана 17. став 1. тачка 17. 
и члана 41. тачка 2. Статута градске општине Гроцка („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 42/08, 17/10 и 59/11) донела је :

ОДЛУКУ 
О ОБРАЗОВАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ 

Члан 1.
Овом одлуком образује се канцеларија за младе градске 

општине Гроцка (у даљем тексту: Канцеларија за младе)

Члан 2.
Циљеви Канацеларије за младе су:
– афирмација младих и њихово укључивање у друштво,
– организовање друштвеног живота младих
– укључивањемладих у културни и спортски живот 

општине, 
– афирмисање различитих културних  вредности, разу-

мевања, толеранције, сагледавања проблема младих и њи-
хово решавање,

– помоћ младима у њиховој професионалној оријента-
цији,

– пружање подршке иницијативама и пројектима мла-
дих и проналажење начина за њихово финансирање,

– едуковање младих о проблемима и изазовима одрастања,
– промовисање спорта, здравог, стабилног и одговорног 

начина живота,
– информмисање младих,
– подржавање активне сарадње општине, школа, невла-

диних организација, спортских и омладинских организа-
ција и клубова,

– промовисање значаја волонтерског рада

Члан 3.
Задаци Канцеларије за младе су:
– израда планских докумената,
– стварање услова и остваривање комуникације свих ре-

левантних и одговорних субјеката за развој младих на ло-
калном, покрајинском и републичком нивоу, 

– организовање креативних радионица из различитих 
области,

– пружање подршке омладинским организацијама на те-
риторији градске општине Гроцка,

– проналажење нових могућности финансирања Про-
грама за младе,

– израда програма и пројеката, које ће креирати и реа-
лизовати, у зависности од потреба младих у општини,

– и други задаци у зависности од специфичних потреба 
младих у општини.

Члан 4.
Канцеларију за младе чине:
1. координатор Канцеларије за младе,
2. Савет за младе,
3. Омладински клуб.

Члан 5.
Послове на остваривању циљева канцеларије за младе 

обавља Координатор Канцеларије за младе, кога именује 
председник општине посебним решењем. Права и обавезе 
координатора уредиће се посебним уговором који закљу-
чује са Председником општине.

Члан 6.
Стручне и административне послове за потребе Канце-

ларије за младе обављаће надлежно Одељење Управе град-
ске општине Гроцка.

Члан 7.
Средства за рад Канцеларије за младе обезбеђују се у 

буџету општине Гроцка.

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина градске општине Гроцка
Број 020-8, 21. децембра 2012. године

Председник 
Спасоје Живановић, с. р.

Скупштине градске општине Гроцка на седници оджаној 
21. децембра 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 РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗ-

ГРАДЊУ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

1. Разрешава се функције директорa ЈП Дирекције за из-
градњу општине Гроцка Милан Живковић из Винче, због 
поднете оставке.
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2. Решење ступа на снагу даном доношења.
3. Решење објавити у „Службеном. листу града Београда”.

Скупштина градске општине Гроцка
Број 112-288, 21. децембра 2012.године.

Председник 
Спасоје Живановић, с. р.

Скупштине градске општине Гроцка на седници оджаној 
21. децембра 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 ЈП ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗ-

ГРАДЊУ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

1. Именује се директор ЈП Дирекције за изградњу 
општине Гроцка Ружа Мркић, дипл. менаџер из Гроцке.

2. Решење ступа на снагу даном доношења.
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Гроцка
Број 112-289, 21. децембра 2012. године

Председник 
Спасоје Живановић, с. р.

ЛАЗАРЕВАЦ

На основу члана 100. став 3. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/2008 и 6/2010) и члана 
24. тачка 12. Статута градске општине Лазаревац („Службени 
лист града Београда”, бр. 43/08 и 15/2010) и Протокола, I-01 број 
352-108/2011 од 30. новембра 2011. године, закљученог између 
представника града Београда, ГО Лазаревац, ЈКП Београдски 
водовод и канализација, МЗ Врбовно и МЗ Степојевац.

Скупштина градске општине Лазаревац, на седници 
одржаној 20. новембра 2012. године, донела је  

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЗАДУЖЕЊУ ГРАДСКЕ ОПШТИ-
НЕ ЛАЗАРЕВАЦ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ КАПИТАЛНИХ 

ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА

Члан 1.
У Одлуци о задужењу градске општине Лазаревац за реа-

лизацију капиталних инвестиционих пројеката („Службени 
лист града Београда”, број 5/2011), члан 2. тачка 2. мења се и 
гласи: „Изградња примарне водоводне мреже за месне зајед-
нице Степојевац, Врбовно и Лесковац – 30.000.000,00 динара.

Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Лазаревац
III – 06 број 06-211/2012, 20. новембра 2012. године

Председник
Драган Милинковић, с. р.

Веће градске општине Лазаревац на седници одржаној 
21. децембра 2012. године, на основу члана 58. Oдлуке о 
снабдевању топлотном енергијом у граду Београду („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 43/2007 и 2/2011), члана 48. 
Статута градске општине Лазаревац („Службени лист гра-
да Београда”, бр. 43/08 и 15/10) и члана 5. став 1. тачка 5. 
Пословника Већа градске општине Лазаревац („Службени 
лист града Београда”, број 48/2008) донело је следећe:

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНИ УС-
ЛУГА ГРЕЈАЊА КОЈЕ ПРУЖА ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА” 

ЛАЗАРЕВАЦ

1. Даје се сагласност на Одлуку о цени услуга грејања, 
које пружа ЈП „Топлификација” Лазаревац , коју је Управ-
ни одбор ЈП „Топлификација” Лазаревац под бројем 8769/1 
донео на седници одржаној 14. децембра 2012. године са Це-
новником основних комуналних услуга грејања број 8769/1 
од 14. децембра 2012. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-
ограда”.

Веће градске општине Лазаревац
II-број 06-258.2/2012, 21. децембра 2012. године

Председник 
Драган Алимпијевић, с. р.

У складу са Законом о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, 
бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005), члан 58. Одлуке о 
снабдевању топлотном енергијом у граду Београду („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 43/2007 и 2/2011) и чланом 
38. Статута Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне 
енергије „Топлификација” Лазаревац (број 1552/1 од 26. јула 
2007. године и 4714/2 од 21. августа 2009. године и 6107/1 од 
16. септембра 2011. године), Управни одбор Јавног преду-
зећа на шестој седници одржаној 14. децембра 2012. године, 
донео је

ОД Л У КУ
О ЦЕНИ УСЛУГА ГРЕЈАЊА, КОЈЕ ПРУЖА ЈП „ТОПЛИ-

ФИКАЦИЈА” ЛАЗАРЕВАЦ

Члан 1.
Цене услуга испоруке топлотне енергије коју пружа Јав-

но предузеће за дистрибуцију топлотне енергије „Топлифи-
кација” Лазаревац, утврђује се:

– за стамбени простор 52,45 дин./m2, без ПДВ-а, 
– за остали  простор 82,45 дин./m2, без ПДВ-а
Цена услуга испоручене топлотне енергије коју пружа 

Јавно предузеће за дистрибуцију топлотне енергије „Топ-
лификација“ Лазаревац, за стамбени и остали простор 
увећава се за 3,70 дин./m2, без ПДВ-а, на име трошкова одр-
жавања секундарног дела топлотних подстаница у топли-
фикационом систему Лазаревца (табела 1).

Члан 2.
Цена услуга испоруке топлотне енергије које пружа Јав-

но предузеће за дистрибуцију топлотне енергије „Топли-
фикација” Лазаревац, утврђује се за кориснике код којих је 
уграђен мерач утрошене енергије (калориметар уграђен код 
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корисника који поседују стамбени и остали простор – табе-
ла 2.) и то:

– фиксни део цене грејања, који се фактурише током 
целе године, у износу од 52,50 дин/kW, снаге инсталисаног 
измењивача, без ПДВ-а, односно са ПДВ-ом 56,70 дин/kW; 

– варијабилни део цене грејања, чије се мерење врши 
очитавањем стања са мерног уређаја, свакога месеца (на 
крају текућег месеца) у току трајања грејне сезоне у изно-
су од 2,85 дин/kWh, без ПДВа, односно са ПДВ-ом 3,07 дин/
kWh.

У фиксни део цене грејања, урачунати су трошкови 
амортизације, инвестиционог одржавања, радне снаге, по-
реза и доприноса на лична примања, реконструкције и мо-
дернизације и новчана накнада екстерних лица која се анга-
жују ради вршења послова ван регистроване делатности ЈП 
„Топлификација” Лазаревац.

У варијабилни део цене грејања урачунати су трошкови 
топлотне енергије које ЈП „Топлификација” Лазаревац има 
према произвођачу топлотне енергије, електричне енергије, 
машинских и грађевинских радова на одржавању топлифи-
кационог система Лазаревца, набавка резервних делова, ма-
теријала и опреме неопходних за ремонт топлификационог 
система Лазаревца и одржавање истог.

ЈП „Топлификаицја” Лазаревац испоставља месечни 
рачун за испоручену топлотну енергију за стамбени, оста-
ли простор, фиксни и варијабилни део цене грејања, с тим 
што ће доспеће за плаћање стамбеног, осталог простора и 
варијабилног дела цене грејања месечног рачуна бити по-
дељено на два дела, тако што ће 50% вредности рачуна 
доспевати за плаћање до 15. у месецу, рачунајући за прет-
ходни месец, а преосталих 50% у року од 180 дана од дана 
испостављања рачуна.

Члан 3.
Корисницима који своје стамбене или пословне објек-

те поседују у стамбеним и другим зградама колективног 
типа становања, који се снабдевају топлотном енергијом 
из тзв. „зонских топлотних подстаница”, у обавези су да 

плаћају накнаду за утрошену електричну енергију, на име 
рада електро опреме у топлотним подстаницама, по цени 
(за стамбени и остали простор) 3,70 дин/m2 без ПДВ-а, од-
носно са  ПДВ-ом 4,00 дин/m2, док таква обавеза не постоји 
за кориснике који преко сопственог бројила већ плаћају ут-
рошену електричну енергију на име рада електро опреме у 
топлотним подстаницама.

Инвеститори стамбених односно стамбено-пословних 
објеката, који своје објекте прикључују на систем даљин-
ског грејања, након доношења ове Одлуке, питање плаћање 
накнаде за утрошену електричну енергију, на име рада 
електро опреме у топлотним подстаницама, уредиће са 
„Електросрбија” д.о.о. Краљево – „Електродистрибуција” 
Лазаревац, код које ће кроз заједничку потрошњу плаћати 
наведену комуналну услугу.

Члан 4.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”, а примењиваће 
се од 1. јануара 2013. године.

Члан 5.
Ступањем на снагу ове Одлуке у целости се стављају ван 

снаге Одлуке Управног одбора Јавног предузећа за дистри-
буцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац број 
301/1 од 30. јануара 2012. године и измене и допуне те одлу-
ке број 7013/2 од 23. октобра 2012. године.

Члан 6.
Саставни део ове одлуке је Ценовник услуга испоруке 

топлотне енергије које пружа Јавно предузеће за дистрибу-
цију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац.

Управни одбор ЈП „Топлификација” Лазаревац
Број 8769/1, 14. децембра 2012. године.

Председник 
Радивоје Урошевић, с. р.

ЦЕНОВНИК
ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ГРЕЈАЊА

Табела 1. 
Ред.
бр. Категорија потрошача

Цена топлотне енергије Трошкови одржавања Продајна цена са трошковима одржавања и 
урачунатим ПДВ-ом (без мерача топлоте)без ПДВ-а са ПДВ-ом 8% без ПДВ-а са ПДВ-ом 8%

1. Стамбени простор 52,45 дин./m2 56,65 3,70 4,00 60,65
2. Остали простор 82,45 дин./m2. 89,05 3,70 4,00 93,05
3. Цена елект.енер.за кориснике из члана 3. Одлуке 3,70 дин./m2. 4,00 дин./m2.

Табела 2.
Ред. 
бр. Цена топлотне енергије са уграђеним мерачем топлоте без ПДВ-а са ПДВ-ом 8% Начин плаћања

1. фиксни део 52,50 дин./кW 56,70 дин./кW током целе године
2. варијабилни део 2,85 дин./кWh 3,08 дин./кWh 50% до 15. у месецу, а 50% одложено 180 дана
3. трошкови одржавања секундарног дела ТПС 3,70 дин/m2 4,00 дин/m2 током целе године
4. Цена елект.енер.за кориснике из члана 3. Одлуке 3,70 дин./m2 4,00 дин./m2 током целе године

Управни одбор ЈП „Топлификација” Лазаревац
Број 8769/1, 14. децембра 2012. године

Председник
Радивоје Урошевић, с. р.
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Веће градске општине Лазаревац на седници одржа-
ној 21. децембра 2012. године, на основу члана 48. Статута 
градске општине Лазаревац („Службени лист града Београ-
да”, бр. 43/08 и 15/10) и члана 5. став 1. тачка 5. Пословника 
Већа градске општине Лазаревац („Службени лист града 
Београда”, број 48/2008) донело је следећe:

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК ЈП ,,ТОП-

ЛИФИКАЦИЈА” ЛАЗАРЕВАЦ

1. Даје се сагласност на Ценовник ЈП „Топлификација” 
Лазаревац, који је Управни одбор ЈП „Топлификација” Ла-
заревац под бројем 8769/2 донео на седници одржаној 14. 
децембра 2012. године. 

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Веће градске општине Лазаревац
II-број 06-258.7/2012, 21. децембра 2012. године

Председник 
Драган Алимпијевић, с. р.

У складу са Законом о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, 
бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005), чланом 38 Статута 
Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топ-
лификација” Лазаревац (број 1252/1 од 26. јула 2007. годи-
не и број 4714/2 од 21. августа 2009. године) и чланом 49. 
став 1. Пословника о раду Управног одбора, Управни одбор 
Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топ-
лификација” Лазаревац, 14. децембра 2012. године, донео је 
следећи:

ЦЕНОВНИК
Члан 1.

Овим ценовником се уређује:
– цена коштања одржавања кућних грејних инсталација, 

које се налазе ван топлотних подстаница, 
– трошкови прикључка кућних грејних инсталација на 

систем даљинског грејања Лазаревца, 
– цена израде пројектне документације са ценом оста-

лих услуга и
– остали трошкови који настају прикључењем и искљу-

чењем објеката са система даљинског грејања Лазаревца. 

Члан 2.
1. ЦЕНОВНИК ОДРЖАВАЊА 

I. Замена (монтажа) вентила, навијака, мерних инструме-
ната, славина, штуцни

Утврђује се Ценовник коштања одржавања кућних греј-
них инсталација, ван топлотних подстаница, прикључених 
на систем даљинског грејања Лазаревца у свему како је то 
дато у следећим табеларним приказима: 

Пречник Укупно( дин/ком) цена (без ПДВ-а)

3/8“ 300,00
1/2“ 360,00
3/4“ 690,00
1“ 740,00

Пречник Укупно( дин/ком) цена (без ПДВ-а)
5/4“ 790,00
6/4“ 850,00
2“ 920,00

II. Остали радови

Елемент Укупно  (дин/ком) цена 
(без ПДВ-а) 

Монтажа радијаторских подних носача 600,00
Монтажа  радијаторских конзола са носачем радијатора 700,00
Уградња радијаторских чланака 850,00
Монтажа чланкастих радијатора са монтажом носача 1.250,00

III. Испирање радијатора 

Ред. 
бр. Технички опис (врста радијатора) Броја чланака Укупно (дин/ком) 

цена  (без ПДВ-а)

1. Ливени

до 10 800,00
од 11 до 15 1.200,00
од 16 до 20 1.450,00
од 21 до 25 1.800,00

2. Челични

до 10 600,00
од 11 до 15 800,00
од 16 до 20 900,00
од 21 до 25 1.250,00

3. Алуминијумски

до 10 500,00
од 11 до 15 650,00
од 16 до 20 850,00
од 21 до 25 1.200,00

IV. Заваривачки послови

Ред.
бр. Технички опис (врста заваривања) Пречник Укупно цена 

(без ПДВ-а)

1. Заваривање цеви – поправка старе везе
дин./m’

Ø 21,3/2 600,00
Ø 26,9/2,3 700,00
Ø 33,7/2,6 750,00
Ø 42,4/2,6 950,00
Ø 48,3/2,6 1.300,00
Ø 60,3/2,9 1.450,00
Ø 76,1/2,9 1.550,00

2. Заваривање цеви – нови развод
дин./m’

Ø 21,3/2 300,00
Ø 26,9/2,3 340,00
Ø 33,7/2,6 360,00
Ø 42,4/2,6 450,00
Ø 48,3/2,6 540,00
Ø 60,3/2,9 620,00
Ø 76,1/2,9 680,00

3.
Заваривање хамбуршких лукова, редукција-
преправка постојеће везе
дин./ком.

Ø 21,3/2   650,00
Ø 26,9/2,3   770,00
Ø 33,7/2,6   830,00
Ø 42,4/2,6   977,00
Ø 48,3/2,6 1.240,00
Ø 60,3/2,9 1.360,00
Ø 76,1/2,9 1.430,00

V. Замена и уградња опреме

Ред. 
бр. Технички опис (врста замене и уградње) Пречник

 до
Укупно (дин/ком) 
цена (без ПДВ-а)

1.

Замена постојеће арматуре са 
прирубницама (равнозапорни вентили, 
хватачи нечистоће, гумени амортизери, 
клапне...) и замена/уградња регулациоених 
вентила

5/4” 1.600,00
6/4” 2.300,00

2” 2.600,00

2. Замена експанзионе посуде (демонтажа 
старе и монтажа исправне посуде)

200 l 3.000,00
преко 200 l 4.600,00
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Ред. 
бр. Технички опис (врста замене и уградње) Пречник

 до
Укупно (дин/ком) 
цена (без ПДВ-а)

3. Замена мембране затворене експанзионе 
посуде

200 l 1.500,00
преко 200 l 2.500,00

4.
Замена циркулационе пумпе (демонтажа 
старе пумпе – раздвајање од прикључне 
везе са монтажом нове исправне)

До ДН 32 2.400,00
ДН40 до 

ДН80 4.600,00

ДН100 до 
ДН150 11.000,00

5.

Уградња циркулационе пумпе (са 
претећом опремом, навојна прирубничка 
веза и гумени компензатор са електро 
повезивањем)

До ДН 32 5.000,00
ДН40 до 

ДН80 11.000,00

ДН100 до 
ДН150 18.000,00

Члан 3.
Члан 1. ове одлуке се односи на кориснике код којих 

ЈП „Топлификација” Лазаревац врши одржавање кућних 

грејних инсталација, уколико то затражи власник објекта, 
односно орган управљања стамбеном зградом у свему како 
је то утврђено чл. 34. до 37. Одлуке о снабдевању топлотном 
енергијом у граду Београду („Службени лист града Београ-
да”, број 43/2007).

Члан 4.

2. ТРОШКОВИ ПРИКЉУЧКА КУЋНИХ ГРЕЈНИХ ИН-
СТАЛАЦИЈА ОБЈЕКАТА НА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ 

ГРЕЈАЊА ЛАЗАРЕВЦА
Трошкови прикључка кућних грејних инсталација обје-

ката, чија се активна снага креће у распону од 20 kW до 50 
kW на систем даљинског грејања Лазаревца, утврђују се 
према укупној вредности неопходне опреме потребне за 
прикључење предметних објеката и у зависности од начина 
прикључења по једном објекту износе:

Ред.
бр.

Инсталисана снага 
измењивача топлоте у 

објекту

Цена без  ПДВ-а
Начин прикључења У трошкове прикључка урачуната је одговарајућа опрема 

и радовистамбени и 
пословни простор

1. од 20 до
50  кW

130.800,00 Индивидуални прикључак на примарну дистрибутивну 
мрежу са сопственом ТПС 

сва предизолована опрема (ДН25) за изградњу до највише 
12 m трасе, мерна станица у орману са пратећом опремом.  

2. 20, 25 и 30  кW 110.450,00 Заједнички прикључак на примарну дистрибутивну мрежу 
за два домаћинства са сопственим ТПС

сва предизолована опрема (ДН25) за изградњу до највише 
12 m трасе, мерна станица у орману са пратећом опремом.  

3. 20 и 30  кW 172.780,00 Прикључак на секундарну дистрибутивну мрежу на већ 
изграђену ТПС  која је у власништву ЈП „Топлификација“

сва предизолована опрема (ДН25) за изградњу до највише 
12 m трасе, мерна станица у орману са пратећом опремом.  4. 35, 40 и 45 кW 191.860,00

5. 50 кW 204.580,00
6. од 50        до 

100 kW 
5.600,00 набавка и уградња: 

све предизоловане опреме (ДН25) за изградњу до највише 12 m трасе, мерне станице у орману са пратећом опремом.  
7. од 100 до 200 kW 5.100,00 набавка и уградња: 

све предизоловане опреме (ДН32)  за изградњу до највише 12 m трасе, калориметар, комби вентил и погон за комби 
вентил.

8. од 200 до 300 kW 4.500,00 набавка и уградња: 
све предизоловане опреме (ДН40)  за изградњу до највише 12 m трасе, калориметар, комби вентил и погон за комби 
вентил

9. од 300 до 500 kW 4.300,00 набавка и уградња: 
све предизоловане опреме (ДН50) за изградњу до највише 12 m трасе, калориметар, комби вентил и погон за комби 
вентил

10. од 500 до 800 kW 3.700,00 набавка и уградња: 
све предизоловане опреме (ДН65) за изградњу до највише 12 m трасе, калориметар, комби вентил и погон за комби 
вентил

11. од 800 до 1000 kW 3.700,00 набавка и уградња: 
све предизоловане опреме (ДН80)  за изградњу до највише 12 m трасе, калориметар, комби вентил и погон за комби 
вентил

12. од 1000 до 1500 kW 3.700,00 набавка и уградња: 
све предизоловане опреме (ДН100) за изградњу до највише 12 m трасе, калориметар, комби вентил и погон за комби 
вентил

Члан 5.
У цену трошкова прикључења кућних грејних инста-

лација објеката на систем даљинског грејања урачунати 
су трошкови Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне 
енергије „Топлификација” Лазаревац за израду пројектне 
документације, примарне мреже прибављање потребних 
дозвола и сагласности надлежних државних органа, за из-
градњу главних магистрала и разводних грана вреловода и 
прикључних места (шахтова, комора, прикључних етажера 
итд.), трошкови одржавања примарне дистрибутивне мре-
же и целог топлификационог система Лазаревца у функци-
онално и технички исправном стању и трошкови набавке 
одговарајуће опреме са уградњом исте у дужини до 12 m. У 
напред наведене трошкове нису урачунати грађевински ра-
дови (рачунајући ископ, затрпавање инсталација грејања и 
враћање у првобитно стање) који падају на терет корисника.

Уколико је дужина трасе за сваког појединачног ко-
рисника већа од 12 m, трошкови прикључка из члана 1. ове 
одлуке, увећавају се по 1 m' и то:

Ред.
бр.

Називни пречника прикључка Цена без ПДВ-ом
дужни метар трасе за доплату преко 12 m, 
стамбени и пословни  простор, по 1 m'

1. ДН 25  3.780,00 дин.
2. ДН 32 7.920,00 дин.
3. ДН 40 9.630,00 дин.
4. ДН 50 9.970,00 дин.
5. ДН 65 11.230,00 дин.
6. ДН 80 14.300,00 дин.
7. ДН 100 18.000,00 дин.

Члан 6.

3. ЦЕНА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СА 
ЦЕНОМ ОСТАЛИХ УСЛУГА

3.1. Израда главних пројеката 
3.1.1. Унутрашњих инсталација и топлотних подстанице 50 kW
Ред. 
бр.

Врста Цена (без ПДВ-а)

1. Израда главних пројеката унутрашњих инстала-
ција грејања –двоцевно

100,00 дин/m2
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Ред. 
бр.

Врста Цена (без ПДВ-а)

2. Израда главних пројеката унутрашњих инстала-
ција грејања –једноцевно

120,00 дин/m2

3. Израда главних пројеката унутрашњих инстала-
ција грејања –подно

150,00 дин/m2

3.1.2. Топлотних подстаница и котларнице
1. Инсталисана снага грејних тела у објекту – од 51 

kW па навише
12.000,00 дин + 100,00 дин 
(кW снаге преко 50 кW)

3.1.3. Мреже спољних развода
1. Спољни разводи секундарне и примарне мреже 

(до 100 m дужине трасе)
10.000,00 дин. + 200,00 
дин/m1

2. Спољни разводи примарне мреже (дужине 
трасе 100 m и преко)

Цена се одређује према 
конкретном послу (према 
пројектном задатку и 
подлогама)

3.2. Израда идејних пројеката Цена (без ПДВ-а)
50%  од позиције 1.

3.3. Израда пројеката изведеног стања
1. Ако постоји као подлога Главни пројекат у 

електронској форми
40% од позиције 1.

2. Ако не постоји као подлога Главни пројекат у 
електронској форми

80% од позиције 1.

3.4. Остале услуге
1. Пројектантски или стручни надзор (по норма 

часу)
1.100,00 дин./НЧ

2. Техничка контрола пројеката 80% од позиције 1.
3. Израда осталих врста техничке документације 

(документација за јавне набавке, стручна 
мишљења, експертизе, вештачења, студије 
оправданости)

Цена се одређује према 
конкретном послу (према 
захтевима инвеститора, 
пројектном задатку и под-
логама)

4. Норма сат пројектовања 900,00 дин/НЧ
5. Геометарске услуге у сеоском подручју израде 

катастарско топографског плана са овером од 
стране РГЗ СКН Лазаревац до 1 ha

20.000,00 дин.

6. Геометарске услуге у сеоском подручју израде 
катастарско топографског плана – интерно до 1 ha

10.000,00 дин.

7. Геометарске услуге у градском подручју израде 
катастарско топографског плана са овером од 
стране РГЗ СКН Лазаревац до 1 ha

25.000,00 дин.

8. Геометарске услуге у градском подручју израде 
катастарско топографског плана – интерно до 1 ha

10.000,00 дин.

9. Снимање инсталација за предају у Катастар 
водова ради вршења техничког пријема

40,00 дин./m’ + накнадни 
трошкови у висини 
цене коштања коју даје 
Катастар водова Београд

10. Обележавање пројектоване трасе 40,00 дин./m’

Члан 7.

4. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ КОЈИ НАСТАЈУ ПРИКЉУ-
ЧЕЊЕМ И ИСКЉУЧЕЊЕМ ОБЈЕКАТА СА СИСТЕМА 

ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА ЛАЗАРЕВЦА
ред. 
бр.

Врста услуге ЦЕНОВНИК (у динарима) 
за правна и физичка лица 

(без ПДВ-а)
1. Издавање општих и посебних услова за 

пројектовање објеката за прикључење са градске 
мреже вреловода, са поступком за прикључење 2.600,00

2. Преглед и овере пројекта инсталације спољњег 
развода, грејања, вентилације и илиматизације 
са издавањем сагласности на пројектну 
документацију са доношењем решења о 
одобрењу прикључења на дистрибутивни 
систем:
– капацитет објекта до 60 KW
– капацитет објекта до 200 KW
– капацитет објекта до 600 KW
– капацитет објекта преко  600 KW

4.300,00
8.500,00

12.700,00
19.000,00

3. Контрола изградње прикључних вреловода, 
топлотних подстаница и топловода са 
техничким прегледом и пријемом
– капацитет објекта до 60 KW
– капацитет објекта до 200 KW
– капацитет објекта до 600 KW
– капацитет објекта преко  600 KW

10.600,00
18.000,00
27.600,00
57.300,00

ред. 
бр.

Врста услуге ЦЕНОВНИК (у динарима) 
за правна и физичка лица 

(без ПДВ-а)
4. Трошкови искључења објеката са система 

даљинског грејања
– капацитет објекта до 60 KW
– капацитет објекта до 200 KW
– капацитет објекта до 600 KW
– капацитет објекта преко  600 KW

5.100,00

5. Трошкови поновног прикључења  објеката на 
система даљинског грејања
– капацитет објекта до 60 KW
– капацитет објекта до 200 KW
– капацитет објекта до 600 KW
– капацитет објекта преко  600 KW

5.100,00

6. Трошкови пражњења и пуњења инсталација 
грејања због радова на унутрашњим инстала-
цијама корисника, због кварова или унутра-
шњих радова, које корисник плаћа само уколико 
неангажује ЈП „Топлификација” Лазаревац.

4.900,00

7. Уколико је корисник привремено искључен са 
система даљинског грејања на сопствени захтев у 
обавези је да плаћа фиксни део заједно са трош-
ковима одржавања секундарног дела ТПС по ва-
жећем ценовнику.

Члан 8.
За извршење ове одлуке задужују се Служба за одржа-

вање дистрибутивног система и Економска служба ЈП „Топ-
лификација” Лазаревац, које ће послове по потреби вршити 
у сарадњи са осталим службама предузећа.

Члан 9.
Доношењем ове одлуке (ступањем на снагу), стављају се 

у целости ван снаге Одлука о цени коштања одржавања кућ-
них грејних инсталација објеката прикључених на систем 
даљинског грејања Лазаревца (број 1978/3 од 25. марта 2011. 
године); Одлука о трошковима прикључка кућних грејних 
инсталација објеката на систем даљинског грејања Лазаре-
вца са Ценовником (број 5718/2 од 17. септембра 2010. годи-
не) и Ценовник бр. 2565 од 10. октобра 2007. године.

Члан 10. 
Ова одлука ступа на снагу након  давања сагласности 

на исту, од стране Већа градске општине Лазаревац, а при-
мењиваће се осмог дана, рачунајући од дана објављивања у 
„Службеном листу града Београда”.

Члан 11.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Управни одбор ЈП „Топлификација” Лазаревац
Број 8769/2, 14. децембра 2012. године

Председник 
Радивоје Урошевић, с. р.

ОБРЕНОВАЦ
Скупштина градске општине Обреновац на седници 

одржаној 24. децембра 2012. године на основу члана 46. 
става 1. тачке 1. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07 и 54/11) и члана 102. Пословника 
Скупштине градске општине Обреновац („Службени лист 
града Београда”, број 6/11), на предлог Мандатно имуни-
тетске комисије од 17. децембра 2012. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

1. Утврђује се престанак мандата одборнику Скупштине 
градске општине Обреновац, пре истека времена на које је 
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изабран, Александру Пантелићу, са изборне листе „Миро-
слав Чучковић Чучко – Уједињени региони Србије”, на ос-
нову поднете оставке.

2. На ову одлуку може се поднети жалба Управном суду 
у Београду у року од 48 часова од дана доношења исте. 

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

Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 број 020-235, 24. децембра 2012. године

Председник 
Жељко Јоветић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници 
одржаној 24. децембра 2012. године на основу члана 56. став 
6, а у вези члана 48. Закона о локалним изборима („Служ-
бени гласник РС”, бр. 129/07 и 54/11), на предлог Мандат-
но-имунитетске комисије од 17. децембра 2012. године и 
Изборне комисије градске општине Обреновац од 17. де-
цембра 2012. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШTИНЕ ОБРЕНОВАЦ

1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине градске 
општине Обреновац, изабранoм на изборима одржаним 6. маја 
2012. године Урошу Мирићићу, са изборне листе Коалиције 
„Мирослав Чучковић Чучко – Уједињени региони Србије”,

Мандат наведеног одборника почиње тећи са даном до-
ношења ове одлуке и траје до истека мандата Скупштине 
градске општине Обреновац. 

2. На ову одлуку може се изјавити жалба Управном суду 
у року од 48 часова од дана доношења исте. 

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

Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 број 020-236, 24. децембра 2012. године

Председник 
Жељко Јоветић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници 
одржаној 24. децембра 2012. године, на основу члана 43. 
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), члан 32. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007) 
и члана 24. тачке 2. Статута градске општине Обреновац 
(„Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10), на 
предлог Већа градске општине Обреновац, донела је 

OДЛУКУ 
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2013. 

ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Буџет градске општине Обреновац за 2013. годину (у 

даљем тексту: буџет) састоји се од:

у динарима
А. Рачун прихода и примања, расхода и издатака
1 Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 1,999,178,000
1.1. Текући приходи буџета 1,999,078,000
1.2. Примања од продаје нефинансијске имовине 100,000
2 Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 2,171,443,691
2.1. Текући буџетски расходи 1,851,517,251
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине 319,926,440

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ -172,265,691
Издаци за набавку финансијске имовине 
Примања од продаје финансијске имовине 500,000

Укупан фискални дефицит -171,765,691
Б. Рачун финансирања

Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања 100,000,000
Неутрошена средства из претходних година 90,965,691
Издаци за отплату главнице дуга 19,200,000
Издаци за набавку финансијске имовине

Нето финансирање 171,765,691

Приходи и примања буџета утврђени су у следећим из-
носима:

  Опис Економска 
класификација Буџет 2013

I Приходи и примања буџета 1,999,178,000
1 Текући приходи 7 1,999,078,000
1.1. Уступљени приходи 7 1,132,320,000

Порез на приход од самосталне делатности 711 50,365,000
Порез на зараде 711 202,155,000
Порез на земљиште 711  
Порез на приход од продаје непокретности 711 20,000,000
Порез на наслеђе и поклон 713 5,000,000
Порез на пренос апсолутних права 713 50,000,000
Накнада за загађивање животне средине 714 480,000,000
Капитални трансфер од републике 733 60,000,000
Текући трансфери од града 733 1,800,000
Tрансфери између истих нивоа власти 781 263,000,000

2. Изворни приходи 7 866,758,000
Порез на имовину 713 335,000,000
Накнада за коришћење грађев. земљишта 741 400,000,000
Приходи од закупа пословног простора 742 30,000,000
Комуналне таксе 714-716 30,000,000
Камате 741 20,000,000
Приходи органа 742 9,000,000
Административне таксе 742 4,000,000
Новчане и мандатне казне 743 500,000
Добровољни трансфери од физичких и 
правних лица 744  

Мешовити приходи 745 29,958,000
Закупнина за стан у државној својини 745 1,000,000
Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода 771-772 7,300,000

2 Примања од продаје нефинансијске имовине 8 100,000

3 Примања од продаје финансијске имовине 
и задуживања 9 100,500,000

II Пренета средства из претходне године 90,965,691
1 Процењени вишак прихода 90,965,691
  2,190,643,691

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и 
издаци за набавку финансијске имовине из буџета по поје-
диначној намени, утврђују се у следећим износима:

у дин.
Ек. 
кл. Опис Укупна 

средства
4 Текући расходи 1,851,517,251

41 Расходи за запослене 290,631,390
411 Плате, додаци и накнаде запослених /зараде/ 215,070,000
412 Социјални доприноси на терет послодавца 39,968,190
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Ек. 
кл. Опис Укупна 

средства
413 Накнаде у натури 2,660,000
414 Социјална давања запосенима 13,870,000
415 Накнаде трошкова за запослене 2,950,000
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 4,113,200
417 Одборницчки додатак 12,000,000
42 Коришћење  услуга и роба 979,990,461

421 Стални трошкови 105,189,500
422 Трошкови путовања 53,130,000
423 Услуге по уговору 78,409,875
424 Специјализоване услуге 523,772,086
425 Текуће поправке и одржавање 196,223,000
426 Материјал 23,266,000
44 Отплата камата 9,300,000

441 Отплата домаћих камата 9,000,000
444 Пратећи трошкови задуживања 300,000
45 Субвенције 434,500,000

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и органи-
зацијама 431,500,000

454 Субвенције приватним предузећима 3,000,000
46 Дотације и трансфери

463 Трансфери осталим нивоима власти 11,500,000
4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 9,500,000
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 2,000,000

47 Социјално осигурање и заштита 45,600,000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 45,600,000
48 Остали расходи 74,495,400

481 Дотације невладиним организацијама 42,868,400

Ек. 
кл. Опис Укупна 

средства
482 Порези, обавезне таксе и казне 13,386,000
483 Новчане казне и пенали по решењима судова 500,000

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране др-
жавних органа 17,741,000

49 Резерве 5,500,000
499 Средства резерве 5,500,000

5 Издаци за нефинансијску имовину 319,926,440
51 Основна средства 318,926,440

511 Зграде и грађевински објекти 287,506,440
512 Машине и опрема 24,670,000
515 Нематеријална имовина 6,750,000
54 Природна имовина 1,000,000

541 Земљиште 1,000,000
6 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 19,200,000

61 Отплата главнице 19,200,000
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 19,200,000

УКУПНО 2,190,643,691

Члан 2.
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита 

из члана 1. ове одлуке у износу од 172.265.691 динара и от-
плату главнице по основу дуга домаћем кредитору износу од 
19.200.000 динара, у укупном износу од 191.465.691 динара, 
планирано је да се обезбеде из процењеног суфицита из 2012. 
године у износу од 90.965.691 динара, примања по основу 
продаје финансијске имовине у износу од 500.000 динара и 
примања од задуживања у износу од 100.000.000 динара.

Члан 3.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2013, 2014. и 2015. годину исказују се у следећем прегледу:

Ред.
бр. Раздео Ставка Опис

Износ у динарима
2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7
1 1 1.1. Радови на објекту прихватилишта за псе и мачке 15,000,000 5,300,000  
    1.2. Реконструкција објекта бањског купатила 5,000,000 15,000,000  
    1.3. Изградња фекалне канализације у насељима Уровци и Кртинска 100,000,000 100,000,000 100,000,000
    1.4. Изградња фекалне канализције у насељу Звечка   100,000,000 100,000,000
    1.5. Изградња магистрале III – имовина   100,000,000 100,000,000
    1.6. Реконструкција позоришне сале – СКЦ 7,500,000 10,350,000  
    1.7. Набавка санитетског возила – ДЗ Обреновац 1.000.000 1,000,000 1,000,000

Свега раздео 1 – Управа градске општине 127,500,000 331,650,000 301,000,000
2 2 2.1. Набавка булдозера 6,000,000 6,000,000 6,000,000
    2.2. Изградња секундарне мреже подручја ТП БП 2 12,000,000    
    2.3. Изградња магистрале III – пројекат   20,000,000 10,000,000
    2.4. Партиципација у побољшавању енергетских својстава објеката корисника 20,000,000    
    2.5. Реконструкција цевастих бунара – регенерација и измештање постојећих бунара са занављањем опреме 12,500,000 13,000,000 14,000,000
    2.6. Санација цевовода у Улици војводе Мишића 25,000,000    
    2.7. Израда ГП примарне водоводне мреже у Баљевцу 810,000    
    2.8. Изградња примарне водоводне мреже у Баљевцу 20,000,000 10,000,000 10,000,000
    2.9. Изградња секундарне водоводне мреже у Дражевцу 12.500.000 12.500.000  
    2.10. Израда ГП фекалне канализације у МЗ „Звечка” 1,190,000    
    2.11. Изградња секундарне водоводне мреже у Конатицама 10,000,000 5,000,000  
    2.12. Изградња секундарне водоводне мреже у Стублинама 3,000,000 9,000,000 9,000,000

Свега раздео 2 – Буџетски фонд 110,500,000 63,000,000 49,000,000
3 4 3.1. Изградња саобраћајнице Краља Александра 50,000,000 50,000,000 50,000,000
    3.2. Фискултурна сала Прве обреновачке основне школе 102,000,000    
    3.3. Реконструкција старог касационог суда у објекат библиотеке 10,000,000 40,000,000 40,000,000
    3.4. Наставак радова на уређењу слива Баричке реке са изградњом мостова 40,000,000 122,750,000 122,750,000
    3.5. Наставак изградње СПА – центра 60,000,000    
    3.6. Уређење терена за потребе расељавања „Старе општине” са набавком и постављањем монтажних објеката 35,000,000    
    3.7. Купинац 3 фаза   20,000,000 20,000,000
    3.8. Санација равних кровова 10,000,000    
    3.9. Санација равног крова на делу затвореног базена 5,000,000    
    3.10. Замена столарије на базенима 10,000,000    
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1 2 3 4 5 6 7
    3.11. Изградња фискултурне сале у Грабовцу 2,000,000 35,000,000  
    3.12. Уређење простора „Влашка башта”   20,000,000  
    3.13. Тамнавска 4 фаза   20,000,000 50,000,000
    3.14. Изградња бициклистичке стазе   20,000,000  
    3.15. Изградња балон салe – Скела 1,000,000 9,000,000  

Свега раздео 4 – ЈП за изградњу 324,000,000 336,750,000 282,750,000
СВЕГА 562,000,000 731,400,000 632,750,000

Члан 4.
Приход од накнаде за коришћење грађевинског 

земљишта усмерава се за реализацију:
– програма рада ЈП за изградњу Обреновца
– програма заједничке комуналне потрошње
– других програма за изградњу и одржавање објеката 

комуналне инфраструктуре.

Члан 5.
Приходи од давања у закуп пословног простора, од-

носно на коришћење непокретности у државној својини 
чији је корисник градска општина и индиректни корисни-
ци буџета, усмеравају се за финансирање програма посло-
вања ЈП „Пословни простор” Обреновац и дела програма 
ЈП за изградњу Обреновца.

Члан 6.
Приходи од накнада за загађивање животне средине, 

накнаде од супстанце које оштећују озонски омотач и нак-
наде од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложен 
отпад користиће се наменски према Програму коришћења 
средстава буџетског фонда за финансирање програма и 
планова заштите животне средине на територији градске 
општине Обреновац за 2013. годину.

Члан 7. 
Приходи од пореза на доходак грађана – на зараде, ко-

ристиће се за финансирање изградње прихватилишта за 
псе и мачке, дела програма комуналне и зоо хигијене, као и 
финансирање класичних функција индиректних корисника 
буџета.

Члан 8.
У текућу буџетску резерву планирају се средства у изно-

су од 5.000.000 динара. 
О коришћењу средстава из става 1. овог члана одлучује 

Председник градске општине.

Члан 9.
У сталну буџетску резерву планирају се средства у изно-

су од 500.000 динара.
О коришћењу средстава из става 1. овог члана одлучује 

председник градске општине.

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 10.
Укупна средства буџета градске општине Обреновац 

утврђена су у износу од 2.190.643.691 динара. Укупна сред-
ства формирана су приходима и примањима из следећих 
извора:

– прихода из буџета у износу од 1.667.578.000 динара – 
извор финансирања 01,

– трансфера између буџетских корисника у износу од 
263.000.000 динара – извор финансирања 02,

– средстава социјалних доприноса у износу од 7.300.000 
динара – извор финансирања 03,

– донација од осталих нивоа власти у износу од 
61.800.000 динара – извор финансирања 07,

– примања од домаћих  задуживања у износу од 
100.000.000 динара – извор финансирања 10,

– процењеног буџетског суфицита у износу од 90.965.691 
динара – извор финансирања 13.

ОДЛУКA О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ

Пози-
ција

Функ-
ција

Еко-
номска 

класифи-
кација

ОПИС Средства 
из буџета 

/01/

Tрансфери 
истих ни-
воа власти 

/02/

Социјал.
доприн 

/03/

Донац. од 
остал.
нивоа 
власти 

/07/

Примања 
од домаћих 

задужи-
вања
 /10/

 Вишак 
прихода

/13/

Укупно

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ              
  130   Опште услуге              
1   411 Плате и додаци запослених 128,600,000         4,200,000 132,800,000
2   412 Соц.доприноси на терет послодавца 24,400,000         800,000 25,200,000
3   413 Накнаде у натури 2,500,000           2,500,000
4   414 Соц. давања запосленима 5,000,000   4,000,000       9,000,000
5   415 Накнаде за запослене /превоз/ 50,000           50,000
6   416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 1,000,000           1,000,000
7   421 Стални трошкови 44,000,000           44,000,000
8   422 Трошкови путовања 2,000,000           2,000,000
9   423 Услуге по уговору 28,000,000           28,000,000

10   424 Специјализоване услуге 4,000,000           4,000,000
11   425 Текуће поправке и одржавање 6,300,000           6,300,000
12   425 Текуће поправке и одржавање зграде ХЕЛП-а 1,000,000           1,000,000
13   426 Материјал 10,000,000     500,000     10,500,000
14   482 Порези, обав.таксе и казне 200,000           200,000
15   483 Новчане казне и пенали 500,000           500,000
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16   511 Зграде и грађевински објекти 1,000,000           1,000,000
17   512 Машине и опрема 10,000,000           10,000,000
18   515 Нематеријална имовина 7,200,000           7,200,000
  111   Извршни и законодавни органи              

19   417 Одборнички додатак 12,000,000           12,000,000
20   423 Накнаде члановима радних тела Скупштине и 

Већа
7,500,000           7,500,000

21   423 Накнаде за председнике  заменике председника 
савета МЗ

8,000,000           8,000,000

22   499 Средства текуће буџетске резерве 5,000,000           5,000,000
23   499 Средства сталне буџетске резерве 500,000           500,000
  160   Опште јавне услуге некласификоване на другом 

месту
             

24   481 Дотације  верским организацијама 3,000,000           3,000,000
25   481 Дотације невладиним организацијама 5,000,000           5,000,000
26   481 Дотације за финансирање  редовног рада поли-

тичких субјеката
1,000,000           1,000,000

27   481 Канцеларија Регионалног центра за развој  малих 
и средњих предузећа

3,120,000           3,120,000

  150   Опште јавне услуге – истраживање и развој              
28   421 Стални трошкови – реализација ЛАП-а за младе 500,000           500,000
29   423 Услуге по уговору – реализација ЛАП-а за младе 3,000,000           3,000,000
30   424 Специјализоване услуге – реализација ЛАП-а за 

младе
1,300,000           1,300,000

31   426 Материјал – реализација ЛАП-а за младе 200,000           200,000
  421   Пољопривреда              

32   423 Услуге по уговору 1,500,000           1,500,000
33   424 Специјализоване услуге 3,300,000           3,300,000
34   426 Материјал 200,000           200,000
35   451 Текуће субвенције за пољопривреду 34,000,000           34,000,000
36   481 Дотације невладиним организацијама 1,000,000           1,000,000
  620   Развој заједнице              

37   424 Одржавање комуналне хигијене 140,000,000           140,000,000
38   424 Одржавање објеката водоводне и  канализ. мреже 

по програму
20,000,000           20,000,000

39   424 Одржавање ЗОО хигијене 10,000,000           10,000,000
40   451 Капиталне субвенције ЈКП „Обреновац” – 

изградња азила
5,000,000         10,000,000 15,000,000

41   451 Субвенције ЈКП „Паркинг сервис” 2,000,000           2,000,000
42   451 Капиталне субвенције ЈКП „ Обреновац” – бања 5,000,000           5,000,000
43   451 Субвенције ЈП СКЦ  40,000,000           40,000,000
44   451 Субвенције ЈП СКЦ –  набавка опреме и одржа-

вање објеката 
10,500,000           10,500,000

45   451 Капиталне субвенције ЈКП Водовод и канализа-
ција – изградња фекалне канализације Уровци и 
Кртинска

        100,000,000   100,000,000

  070   Социјална помоћ угроженом становништву 
некласификована на другом месту

             

46   451 Текуће субвенције ЈКП Водовод 2,500,000           2,500,000
47   451 Текуће субвенције ЈКП Топловод 3,000,000           3,000,000
48   451 Текуће субвенције ЈКП Обреновац 2,500,000           2,500,000
49   463 Прихватилиште за бескућнике 1,000,000           1,000,000
50   472 Трошкови сахране социјално необезбеђених лица 400,000           400,000
51   472 Накнаде из буџета за једнократне помоћи 4,000,000           4,000,000
52   481 Дотације Црвеном крсту 2,000,000           2,000,000
  170   Трансакције јавног дуга              

53   441 Отплата домаћих камата 4,000,000           4,000,000
54   444 Пратећи трошкови задуживања 100,000           100,000
  040   Породица и деца              

55   471 Трошкови смештаја деце са посебним потребама 2,800,000           2,800,000
56   472 Накнада из буџета за децу и породицу 8,000,000         9,000,000 17,000,000
57   481 Дотација осталим удружењима грађана фонд 

Иван Батинић
1,000,000           1,000,000

  050   Незапосленост              
58   463 Реализација локалног акционог плана за 

запошљавање
2,000,000           2,000,000

59   454 Текуће субвенције приватним предузећима – 
наставак реализације ЛАПЗ – 2012 

3,000,000           3,000,000

  060   Становање              
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60   472 Накнаде за становање и живот 500,000         10,600,000 11,100,000
  820   Услуге културе              

61   423 Услуге по уговору 800,000           800,000
62   424 Специјализоване услуге 400,000           400,000
63   426 Материјал 300,000           300,000
64   472 Накнаде за културу из буџета 1,500,000           1,500,000
65   481 Дотације невладиним организацијама 7,000,000           7,000,000
  810   Услуге рекреације и спорта              

66   481 Дотације невладиним организацијама 15,000,000           15,000,000
  911   Предшколско образовање              

67   463 Трансфери за текуће одржавање ПУ „Перка 
Вићентијевић”

500,000           500,000

  912   Основно образовање              
68   422 Превоз ученика 50,000,000           50,000,000
69   463 Трансфери за текуће одржавање ОШ 5,000,000           5,000,000
70   472 Накнаде из буџета асистентима у настави 

физичке културе
4,000,000           4,000,000

  980   Образовање некласификовано на другом месту              
71   422 Превоз ученика 200,000           200,000
72   472 Накнаде из буџета за образовање 4,800,000           4,800,000
  180   Трансфери општег карактера              

73   463 Текући трансфери осталим нивоима власти – 
ватрогасци

1,000,000           1,000,000

74   463 Tекући трансфери осталим нивоима власти-
МНРО

1,000,000           1,000,000

75   463 Капитални трансфери осталим нивоима власти-
санитет

1,000,000           1,000,000

      Извор финансирања за раздео 1.              
01 Приходи из буџета 727,670,000           727,670,000
03 Социјални доприноси     4,000,000       4,000,000
07 Донације од остал. нивоа власти       500,000     500,000
10 Примања од домаћих задуживања         100,000,000   100,000,000

  13 Вишак прихода           34,600,000 34,600,000
      Укупно за раздео 1.             866,770,000
      БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ
             

  560   Заштита животне средине некласификована на 
другом месту

             

76   451 Субвенције ЈКП „Топловод” – по програму 32,000,000           32,000,000
77   451 Субвенције ЈКП „Водовод и канализација” – по 

програму
85,000,000           85,000,000

78   451 Субвенције ЈКП „Обреновац” – по програму 15,000,000           15,000,000
79   451 Субвенције ЈП СКЦ – по програму 85,000,000           85,000,000
80   424 ЈП за заштиту животне средине- по програму 40,000,000           40,000,000
81   424 ЈП за изградњу Обреновца – по програму 223,000,000           223,000,000
      Извор финансирања за раздео 2.              

01 Приходи из буџета 480,000,000           480,000,000
      Укупно за раздео 2.             480,000,000
      МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ              
  160   Опште јавне услуге              

82   421 Стални трошкови 6,920,000         63,000 6,983,000
83   423 Услуге по уговору 3,520,000         213,000 3,733,000
84   424 Специјаизоване услуге 863,000           863,000
85   425 Текуће поправке и одржавање 13,883,000         2,250,000 16,133,000
86   426 Материјал 3,212,000         10,000 3,222,000
87   481 Дотације невладиним организацијама 4,429,000         319,400 4,748,400
88   482 Порези, обавезне таксе и казне 174,000         2,000 176,000
89   512 Машине и опрема 3,307,000         203,000 3,510,000
      Извор финансирања за раздео 3.              
  01 Приходи из буџета 36,308,000           36,308,000
  13 Вишак прихода           3,060,400 3,060,400
      Укупно за раздео 3.             39,368,400
      ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ              
  620   Развој заједнице              

90   411 Плате и додаци запослених 50,300,000         8,460,000 58,760,000
91   412 Социј.доприноси на терет послодавца 9,000,000         1,540,000 10,540,000
92   414 Социјална давања запослен. 1,000,000   1,500,000       2,500,000
93   415 Накнаде за запослене /превоз/ 2,000,000           2,000,000
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94   416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 2,300,000           2,300,000
95   421 Стални тр. Енергетске услуге-електрична енергија 35,100,000           35,100,000
96   421 Стални трошкови – редовна делатност 8,915,000           8,915,000
97   422 Трошкови путовања 600,000           600,000
98   423 Услуге по уговору – редовна делатност 14,500,000           14,500,000
99   423 Услуге по уговору – услуге образовања 

запослених
400,000           400,000

100   424 Специјализоване услуге-природне површине   40,000,000         40,000,000
101   424 Услуге очувања животне средине и геодетске 

услуге
7,100,000           7,100,000

102   424 Остале специјализоване услуге-eлаборат и 
студија

3,100,000           3,100,000

103   425 Текуће поправке и одржавање – путеви 22,000,000 101,000,000         123,000,000
104   425 Текуће поправке и одржавање електро мреже 6,000,000 18,000,000         24,000,000
105   425 Текуће поправке и одржавање – уређење терена 9,930,000           9,930,000
106   425 Текуће поправке и одржав. редовна делатност 3,200,000           3,200,000
107   425 Teкуће поправке и одржавање стамбених зграда 10,000,000           10,000,000
108   426 Материјал – редовна делатност 7,044,000           7,044,000
109   441 Отплата домаћих камата 5,000,000           5,000,000
110   444 Пратећи трошкови задуживања 200,000           200,000
111   485 Накнада штете од државних органа 13,591,000 4,000,000         17,591,000
112   482 Порези, обав.таксе и казне 2,760,000           2,760,000
113   511 Зграде и  објекти за расељавање 27,000,000           27,000,000
114   511 Зграде и грађевински објекти-уређење терена 3,300,000     60,000,000     63,300,000
115   511 Зграде и грађевински објекти-саобраћајнице   50,000,000         50,000,000
116   511 Пројектно планирање – пројектна документација 6,500,000           6,500,000
117   511 Зграде и објекти – остали простори 76,000,000 10,000,000       43,000,000 129,000,000
118   512 Машине и опрема 4,560,000           4,560,000
119   541 Земљиште 1,000,000           1,000,000
120   611 Отплата главнице домаћим пословним банкама 19,200,000           19,200,000

      Извор финансирања за раздео 4.              
    01 Приходи из буџета 351,600,000           351,600,000

02 Трансфери истог нивоа власти   223,000,000         223,000,000
03 Социјални доприноси     1,500,000       1,500,000
07 Донације од остал. нивоа власти       60,000,000     60,000,000

  13 Вишак прихода           53,000,000 53,000,000
      Укупно за раздео 4.             689,100,000
      ЈП ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ              
  130   Опште услуге              

121   411 Плате и додаци запослених 11,610,000           11,610,000
122   412 Соц.доприноси на терет послодавца 2,078,190           2,078,190
123   413 Накнаде у натури 100,000           100,000
124   414 Социјална давања запосленима 270,000 1,000,000       1,270,000
125   415 Накнаде за запослене /превоз/ 450,000           450,000
126   416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 553,200           553,200
127   421 Стални трошкови 2,391,500           2,391,500
128   422 Трошкови путовања 250,000           250,000
129   423 Услуге по уговору 3,637,110           3,637,110
130   424 Специјализоване услуге 250,000           250,000
131   425 Текуће поправке и одржавање 260,000           260,000
132   426 Материјал – редовна делатност 1,200,000           1,200,000
133   482 Порези, обавезне таксе и казне 250,000           250,000
134   512 Машине и опрема 1,250,000           1,250,000
135   515 Нематеријална имовина 450,000           450,000

  530   Заштита животне средине              
136   423 Услуге по уговору   4,847,765 50,000     4,897,765
137   424 Специјализоване услуге   27,395,795 1,250,000   305,291 28,951,086
138   425 Текуће поправке и одржавање   100,000         100,000
139   426 Материјал   200,000         200,000
140   511 Зграде и грађевински објекти   3,206,440         3,206,440
141   512 Машине и опрема   4,250,000         4,250,000

Извор финансирања за раздео 5.              
01 Приходи из буџета 25,000,000           25,000,000
02 Трансфери истог нивоа власти   40,000,000         40,000,000
03 Социјални доприноси     1,000,000       1,000,000

  07 Донације од остал. нивоа власти       1,300,000     1,300,000
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  13 Вишак прихода 305,291 305,291
      Укупно за раздео 5.             67,605,291
      ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР              
  130   Опште услуге              

142   411 Плате и додаци запослених 11,900,000           11,900,000
143   412 Соц. доприноси на терет послодавца 2,150,000           2,150,000
144   413 Накнаде у натури 60,000           60,000
145   414 Социјална давања запосленима 300,000   800,000       1,100,000
146   415 Накнаде за запослене /превоз/ 450,000           450,000
147   416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 260,000           260,000
148   421 Стални трошкови 7,300,000           7,300,000
149   422 Трошкови путовања 80,000           80,000
150   423 Услуге по уговору 3,500,000           3,500,000
151   424 Специјализоване услуге 450,000           450,000
152   426 Материјал 400,000           400,000
153   485 Накнада штете за повреде или за штету нанету од 

стране државних органа
150,000           150,000

  411   Општи економски послови              
154   425 Текуће поправке и одржава. 2,300,000           2,300,000
155   482 Порези, обав.таксе и казне 10,000,000           10,000,000
156   511 Зграде и грађевински објекти 7,500,000           7,500,000
157   512 Машине и опрема 100,000           100,000
158   515 Нематеријална имовина 100,000           100,000

Извор финансирања за раздео 6.  
01 Приходи из буџета 47,000,000 47,000,000

  03 Социјални доприноси 800,000 800,000
      Укупно за раздео 6.             47,800,000
      Извор финансирања за раздео 1-6              

01 Приходи из буџета 1,667,578,000     1,667,578,000
02 Трансфери истог нивоа власти   263,000,000   263,000,000
03 Социјални доприноси     7,300,000 7,300,000

  07 Донације од осталог нивоа власти 61,800,000 61,800,000
  10 Примања од домаћих задуживања 100,000,000 100,000,000
    13 Вишак прихода           90,965,691 90,965,691
      УКУПНО           2,190,643,691

III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 11.
Приходи и примања буџета градске општине Обреновац 

прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим 
прописима независно од износа утврђених овом одлуком за 
поједине врсте прихода и примања.

Члан 12.
Укупна средства за јавну потрошњу градске општине 

Обреновац, утврђена одлуком града, повећавају се за износ 
средстава која се преносе из буџета града за конкретне на-
мене, на основу акта градоначелника.

Обим средстава за јавну потрошњу градске општине 
Обреновац повећава се за износ који градска општина ос-
твари по основу донација и трансфера.

Члан 13.
У случају да се  буџету градске општине Обреновац из 

другог буџета (републике, града или друге локалне само-
управе) определе актом наменска трансферна средства 
укључујући и наменска средства за надокнаду штета услед 
елементарних непогода, као и у случају уговарања донација 
чији износи нису могли бити познати у поступку доноше-
ња ове одлуке, Одељење за буџет, финансије и привреду (у 
даљем тексту: одељење) на основу тог акта отвара одгова-
рајуће апропријације за извршење расхода по том основу. 

Члан 14.
Председник градске општине је наредбодавац за извр-

шење буџета градске општине и одговоран је за извршење 
ове одлуке.

Члан 15.
Председник градске општине може донети одлуку о 

промени висине апропријација у складу са чланом 61. Зако-
на о буџетском систему.

Преусмеравање апропријација односи се на апроприја-
ције из прихода из буџета, док се из осталих извора могу 
мењати без ограничења.

Ако у току године дође до промене околности која не 
угрожава утврђене приоритете унутар буџета, председник 
доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће 
искористити пренесе у текућу буџетску резерву и може се 
користити за немене које нису предвиђене буџетом или за 
намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму. 
Укупан износ преусмеравања средстава не може бити већи 
од износа разлике између буџетом одобрених средстава те-
куће буџетске резерве и половине максимално могућег из-
носа средстава текуће буџетске резерве утврђеног законом.

Члан 16.
За законито и наменско коришћење средстава распо-

ређених овом одлуком одговоран је руководилац директ-
ног, односно индиректног корисника буџетских средстава.
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Члан 17.
Одељење је у обавези да редовно прати извршење буџе-

та и најмање два пута годишње, односно у року од 15 дана 
по истеку шестомесечног и деветомесечног периода, ин-
формише председника градске општине.

У року од 15 дана по добијању извештаја из става 1. овог 
члана председник градске општине  доставља извештај 
Скупштини градске општине.

Члан 18.
Средства текуће буџетске резеве у износу од 5.000.000 

динара, користиће се на основу решења о употреби средста-
ва текуће буџетске резерве која доноси председник градске 
општине, на предлог одељења, а по прибављеном мишљењу 
Већа градске општине.

Средства текуће буџетске резерве користе се за непла-
ниране сврхе за које апропријације нису извршене или за 
сврхе за које се у току године покаже да планиране апро-
пријације нису биле довољне. Одобрена средства по овом 
основу представљају повећање апропријације за одређене 
намене и исказују се на конту за чију намену су средства ус-
мерена.

Средства сталне буџетске резерве у износу од 500.000 
динара, користиће се за финансирање расхода буџета град-
ске општине за помоћ у отклањању и санирању последица 
ванредних околности, као што су поплава, суша, земљо-
трес, пожар, снежни наноси, град, односно других ван-
редних догађаја који могу да угрозе живот и здравље људи 
или да проузрокују штету већих размера. Решење о упо-
треби средстава сталне резерве доноси председник градске 
општине на предлог одељења.

Члан 19.
Новчана средства буџета градске општине Обреновац и 

средства индиректних корисника буџета градске општине 
воде се и депонују на Консолидованом рачуну трезора.

Слободна новчана средства Консолидованог рачуна тре-
зора градске општине која преостану по извршењу обавеза 
буџета могу се користити за депоновање код Народне банке 
Србије или код пословних банака које имају одговарајући 
бонитет, уз полагање одговарајућих инструмената обез-
беђења.

Депоновање средстава врши се на основу појединачне 
одлуке председника градске општине о депоновању, у скла-
ду са законом, а уз прибављање мишљења Већа градске 
општине.

Члан 20.
Распоред и коришћење средстава утврђених у члану 10. 

ове одлуке, у делу који се односи на раздео 1 – Управа град-
ске општине, врши се на основу годишњег финансијског 
плана Управе градске општине који доноси Начелник упра-
ве уз сагласност председника градске општине Обреновац у 
року од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Распоред и коришћење средстава буџетског фонда, у 
разделу 2 – Буџетски фонд, врши се на основу Програма ко-
ришћења средстава буџетског фонда за финансирање про-
грама и планова заштите животне средине на територији 
градске општине Обреновац за 2013. годину, који доноси 
Скупштина градске општине Обреновац по прибављању 
сагласности Министарства надлежног за послове заштите 
животне средине.

За средства у разделу 3 – Месне заједнице претходни ок-
вир по економској класификацији утврдиће Веће градске 
општине, а савети МЗ у року од 15 дана, од дана ступања на 

снагу ове одлуке, доносе финансијске планове и исте подно-
се Већу градске општине на сагласност.

Веће градске општине разматра и усваја извештаје о из-
вршењу финансијких планова месних заједница, најмање 
два пута годишње.

Распоред и коришћење осталих средстава утврђених 
овом одлуком врше индиретни корисници, носиоци разде-
ла својим годишњим финансијским плановима.

Члан 21.
Распоред и коришћење средстава у 2013. години, вршиће 

се по општем или  посебном акту (програм, решење, закљу-
чак, одлука, уговор) који доноси председник уз сагласност 
Већа градске општине и по предлогу одговарајућих радних 
тела, за позиције према намени у оквиру раздела 1 – Управа 
градске општине и то:

– функција 111 – Извршни и законодавни органи,  еко-
номска класификација 499 – Средства резерве;

– функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване 
на другом месту, економска класификација 481 – Дотације 
невладиним организацијама;

– функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване 
на другом месту, економска класификација 481 – Дотације 
верским организацијама;

– функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване 
на другом месту, економска класификација 481 – Канцела-
рија регионалног центра за развој малих и средњих преду-
зећа;

– функција 150 – Опште јавне услуге истраживање и 
развој, економске класификације 423, 424 и 426 – Реализа-
ција локалног акционог плана за младе;

– функција 421 – Пољопривреда, економске  класифика-
ције, 423,424, 426, 451 и 481;

– функција 620 – Развој заједнице, економска класифи-
кација 424 за програм одржавање комуналне и зоо хигијене, 
програм одржавања објеката водоводне и канализационе 
мреже;

– функција 620 – Развој заједнице, економска класифи-
кација 451 – Субвенције ЈКП „Паркинг сервис”;

– функција 620 – Развој заједнице, економска класи-
фикација  451 – Капиталне субвенције ЈКП „Обреновац” – 
бања;

– функција 620 – Развој заједнице, економска класифи-
кација 451 – Субвенције ЈП СКЦ;

– функција 620 – Развој заједнице, економска класифи-
кација 451 – Субвенције ЈП СКЦ – набавка опреме и одржа-
вање објеката;

– функција 620 – Развој заједнице, економска класифи-
кација 451 – Капиталне субвенције ЈКП Водовод и канализа-
ција – изградња фекалне канализације Уровци и Кртинска;

– функција 070 – Социјална помоћ угроженом станов-
ништву, економска класификација 451 – Текуће субвенције 
ЈКП Водовод и канализација, ЈКП Топловод и ЈКП „Обре-
новац”;

– функција 070 – Социјална помоћ угроженом станов-
ништву, економска класификација 463 – прихватилиште за 
бескућнике;

– функција 070 – Социјална помоћ угроженом станов-
ништву, економска класификација 472 – Накнаде из буџета 
за једнократне помоћи;

– функција 070 – Социјална помоћ угроженом станов-
ништву, економска класификација 481 – Дотације Црвеном 
крсту;

– функција 040 – Породица и деца, економска класифи-
кација 481 – Дотације осталим удружењима грађана – Фонд 
„Иван Батинић”;
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– функција 050 – Незапосленост, економска класифи-
кација 463 – Реализација локалног акционог плана за запо-
шљавање

– функција 050 – Незапосленост, економска класифика-
ција 454 – Текуће субвенције приватним предузећима

– функција 820 – Услуге културе, економске класифика-
ције 423,424,426,472 и 481;

– функција 810 – Услуге рекреације и спорта, економска 
класификација 481 – Дотације невладиним организацијама;

– функција 911 – Предшколско образовање, економска 
класификација 463 – трансфери за текуће одржавање ПУ 
„Перка Вићентијевић”;

– функција 912 – Основно образовање, економска кла-
сификација 463 – трансфери за текуће одржавање ОШ;

– функција 912 – Основно образовање, економска кла-
сификација 472 – Накнаде из буџета асистентима физичке 
културе

– функција 980 – Образовање некласификовано на дру-
гом месту, економске класификације 472 – Накнаде из буџе-
та за образовање;

– функција 180 – Трансфери општег карактера, економ-
ска класификација 463 – трансфери другим нивоима власти;

– функција 180 – Трансфери општег карактера, економ-
ска класификација 463 – трансфери другим нивоима власти 
– МНРО;

– функција 180 – Трансфери општег карактера, економ-
ска класификација 463 – трансфери другим нивоима власти 
– опрема за Дом здравља.

Члан 22.
Директан и индиректни корисници буџета могу корис-

тити средства распоређена овом одлуком за намене за које 
су им та средства и одобрена.

Члан 23.
Корисници средстава буџета могу преузимати обаве-

зе на терет средстава буџета само до износа апропријације 
утврђене овом одлуком.

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава 
који је предвиђен овом одлуком или је у супротности са За-
коном о буџетском систему не могу се извршавати на терет 
буџета.

Обавезе преузете у складу са одобреним апропријација-
ма у 2012. години, а неизвршене у тој години преносе се и 
имају статус преузетих обавеза и у 2013. години и изврша-
вају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.

Члан 24.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извр-

шавају се сразмерно приходима и примањима буџета. 
Ако се у току године приходи и примања смање, издаци 

буџета извршаваће се по приоритетима и то:
– обавезе утврђене законским прописима на постојећем 

нивоу,
– минимални стални трошкови неопходни за несметано 

функционисање корисника буџетских средстава.
Председник може обуставити привремено извршење 

појединих издатака у случају да се издаци повећају или при-
мања буџета смање.

Члан 25.
Одељење ће вршити одговарајуће промене функционал-

не и економске класификације утврђене овом одлуком ради 
усклађивања тих класификација са законским изменама 
Правилника о стандардном класификационом оквиру за 
буџетски систем.

Члан 26.
Корисници средстава буџета могу да врше плаћање до 

висине издатака које за тромесечни период одреди одељење. 
Приликом одређивања квоте за кориснике средстава 

буџета, одељење има у виду планирана средства у буџета за 
тог буџетског корисника, као и ликвидне могућности буџета.

Корисници средстава буџета дужни су да уз захтев  за 
трансфер средстава, доставе одељењу комплетну докумен-
тацију за плаћање, на основу које је утврђена обавеза ко-
рисника буџетских средстава.

Члан 27.
Индиректни корисници буџетских средстава, пренеће 

на рачун извршења буџета, најкасније до 31. децембра 2012. 
године, сва средства која нису утрошена за финансирање 
расхода у 2012. години, која су овим корисницима пренета 
у складу са Одлуком о буџету градске општине Обреновац 
за 2012. годину.

Члан 28.
У буџетској 2013. години обрачун и исплата плата, као 

и обрачун и исплата божићних, годишњих и јубиларних 
награда и других врста награда предвиђених посебним и 
појединачним колективним уговорима, за директног и ин-
директне кориснике средстава буџета градске општине Об-
реновац, вршиће се у складу са Законом о буџету Републике 
Србије.

Члан 29.
Уговори о набавци добара, пружању услуга и извођењу 

грађевинских  радова, које закључују директни корисник и 
индиректни корисници буџетских средстава морају бити до-
дељени у складу са прописима који регулишу јавне набавке.

Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним 
набавкама сматра се набавка чија је вредност дефинисана 
законом којим се уређује буџет Републике Србије за 2013.
годину.

Члан 30.
Директан и индиректни корисници буџетских средста-

ва, чија се делатност у целини или претежно финансира из 
буџета умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад 
у 2012. години, на терет капитала, сразмерно делу средстава 
обезбеђених из буџета.

Члан 31.
Одлуку о капиталном задуживању градске општине Об-

реновац доноси Скупштина градске општине Обреновац, 
уз сагласност градоначелника града Београда и по прет-
ходно прибављеном мишљењу Министарства финансија и 
привреде – Управе за јавни дуг.

Члан 32.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београ-

да” и доставити Секретеријату за финансије града Београда.

Члан 33.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”, а примењиваће 
се од 1. јануара 2013. године

Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 број 400-9, 24. децембра 2012. године

Председник 
Жељко Јоветић, с. р.



24. децембар 2012. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 67 – 45

Скупштина градске општине Обреновац на седници одр-
жаној 24. децембра 2012. године на основу чл. 4. и 13. став 
1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник 
РС”, бр. 88/11), члана 2 . став 2. Одлуке Скупштине града Бе-
ограда о јавним паркиралиштима („Службени лист града 
Београда”, бр. 12/10 – пречишћен текст, бр. 37/11 и 42/11) и 
члана 24. Статута градске општине Обреновац („Службени 
лист града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10), донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ 
ПАРКИРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

Члан 1.
У Одлуци о јавним паркиралиштима на територији 

градске општине Обреновац („Службени лист града Бео-
града”, бр. 18/05, 9/06, 17/07, 40/08 и 14/09) у члану 1. мења 
се став 1. тако да гласи: 

„Овом одлуком уређују се услови и начин обављања ко-
муналне делатности управљањa јавним паркиралиштима, 
која обухвата стварање и одржавање услова за коришћење 
јавних саобраћајних површина и посебних простора 
одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање 
и премештање паркираних возила и постављање уређаја 
којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног 
органа на територији градске општине Обреновац.”

Члан 2.
У члану 3. ставу 1. одлуке иза речи: „тротоара” бришу се 

речи: „или површине између коловоза и тротоара”. 
У истом члану, став 2 мења се и гласи:
„Општа паркиралишта одређује орган управе надлежан 

за послове саобраћаја, уз претходно прибављено мишљење 
Полицијске станице Обреновац.” 

Члан 3.
У члану 4. ставу 2. одлуке бришу се речи: „који доноси 

Скупштина градске општине Обреновац.”

Члан 4.
Члан 5. став 2. одлуке мења се и гласи: 
„Зоне и дозвољено време паркирања на паркиралишти-

ма као и услови паркирања решењем утврђује орган управе 
надлежан за послове саобраћаја, уз претходно прибављено 
мишљење Полицијске станице Обреновац и Већа градске 
општине Обреновац.”

Члан 5.
У члану 6 у ставу 2 речи: „служба Општинске управе на-

длежна за послове саобраћаја”, замењују се речима: „орган 
управе надлежан за послове саобраћаја.”

Члан 6.
У члану 7. ставу 3. одлуке речи: „Служба Општинске уп-

раве за послове саобраћаја” замењују се речима: „Орган уп-
раве надлежан за послове саобраћаја”.

У истом члану, ставу 4 речи: „надлежна Служба за бо-
рачку и инвалидску заштиту” замењују се речима: „орган 
управе надлежан за послове социјалне, односно борачко 
инвалидске заштите”.

Члан 7.
У члану 8. ставу 1. одлуке, речи: „Служба Општинске 

управе надлежна за послове саобраћаја” замењују се речи-
ма: „орган управе надлежан за послове саобраћаја.”

Члан 8.
У члану 9. ставу 1. одлуке речи: „Службе општинске уп-

раве надлежне за послове саобраћаја” замењују се речима: 
„органа управе надлежног за послове саобраћаја”.

У истом члану, ставу 3. реч: „служба” замењује се речју: 
„орган”.

Члан 9.
У члану 10. ставу 1. речи: „Општинског већа” замењују 

се речима: „Већа градске општине.”
У истом члану, ставу 2 речи: „ОУП Обреновац” замењују 

се речима: „Полицијске станице Обреновац”.

Члан 10.
У члану 14. ст. 1, 2. и 3. речи: „доплатна карта” или „до-

платна паркинг карта” у одговарајућем падежу, замењују се 
речима: „посебна карта”, у одговарајућем падежу. 

Члан 11.
У члану 16. речи: „Општинског већа” замењују се речи-

ма: „Већа градске општине.”

Члан 12.
Иза члана 16. одлуке додају се два нова члана, „16а” и 

„16б” који гласе:

„Члан 16а
Потребу принудног уклањања односно постављања 

уређаја на возила утврђује овлашћено лице МУП-а – По-
лицијске станице у Обреновцу, комунални полицајац или 
комунални инспектор Управе градске општине (у даљем 
тексту: овлашћено лице), у оквиру надлежности одређене 
законом и другим прописима.

Поступак принудног уклањања возила односно поста-
вљање уређаја на возило започиње по истеку три минута од 
момента утврђене потребе за уклањање возила. 

Поступак принудног уклањања возила односно поста-
вљања уређаја на возилу сматра се започетим када се на по-
зив овлашћеног лица започне подизање возила на возило за 
уклањање возила односно постављање уређаја на возило (у 
даљем тексту: „лисице”).

За принудно уклањање, постављање уређаја на вози-
ло, одвожење и чување возила корисник плаћа накнаду, 
коју утврђује преузеће уз сагласност председника градске 
општине по прибављеном мишљењу Већа градске општине.

Уколико корисник возила, на коме су постављени 
уређаји, не изврши плаћање накнаде за постављање уређаја 
у року од три часа од тренутка постављања „лисица”, по-
лицијски службеник, комунални полицајац или инспектор 
даће налог Предузећу да уклони возило на за то предвиђено 
место о трошку корисника возила.

Овлашћено лице дужно је да присуствује уклањању во-
зила односно постављању уређаја на возилу.

Након плаћања накнаде из става 4. овог члана корисник 
може преузети возило.

Налог за плаћање накнаде из става 4. овог члана има 
снагу веродостојне исправе у поступку судског извршења.”

„Члан 16б
Уколико полицијски службеник у контроли саобраћаја 

затекне возило паркирано или заустављено супротно од-
редбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, на-
редиће возачу, уколико је присутан, да одмах уклони вози-
ло, под претњом принудног извршења. 

Уколико возач из става 1. овог члана није присутан на 
лицу места полицијски службеник ће донети решење у 
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писаној форми којим ће наложити уклањање возила у року 
који не може бити краћи од три минута. Примерак решења 
о налагању уклањања возила поставља се на видно место 
возила и тиме се сматра да је исто уручено возачу. Накнад-
но уклањање или уништење овог решења не утиче на ваља-
ност његове доставе. 

Уколико полицијски службеник или инспекцијски ор-
ган у контроли саобраћаја путем видео надзора или фото 
записа утврди да је возило паркирано или заустављено су-
протно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на пу-
тевима, донеће решење у електронској форми којим ће на-
ложити уклањање возила у року који не може бити краћи 
од три минута. Решење се доставља лицу које обавља ук-
лањање возила које исто поставља на видно место возила и 
тиме се сматра да је исто уручено возачу.

Уколико возач, у року одређеном решењем из става 2. 
овог члана не уклони возило, полицијски службеник или 
инспекцијски орган ће дати налог предузећу да уклони во-
зило на за то предвиђено место, о трошку возача или влас-
ника, односно корисника возила.”

Члан 13.
У члану 17. одлуке став 3. се брише. 

Члан 14.
У члану 17а, ставу 1. речи: „по налогу комуналног ин-

спектора” замењују се речима: „по налогу полицијског 
службеника, комуналног полицајца или инспектора”, а 
речи: „ст. 2. и 3.” замењују се речима: „ст. 3. и 4.”.

У истом члану, став 5. мења се и гласи: 
„Поступак са принудно уклоњеним возилима, поста-

вљање уређаја за блокирање возила остављених на повр-
шинама јавне намене, као и уклањање блокираних возила, 
услове под којима се возило може преузети са депоа и друга 
питања у складу са законом и овом одлуком, уређују се по-
себним правилником који доноси Веће градске општине на 
предлог предузећа.”

Члан 15.
У члану 19. речи: „доставља радник надлежног инспек-

цијског органа” замењују се речима: „доставља полицијски 
службеник, комунални полицајац или инспектор”.

Члан 16.
Члан 20. одлуке мења се и гласи:
„Принудно уклоњено возило, ствари и друге предмете 

власник, односно корисник је дужан да преузме од преду-
зећа у року до 180 дана од дана уклањања.

Предузеће има право да, као поверилац доспелог потра-
живања у чијој се државини налази дужниково возило, 
ствар и други предмет, који је принудно уклоњен, те пред-
мете задржи док му потраживање не буде исплаћено.

По истеку рока из става 1. овог члана предузеће има 
право да прода возило, ствар или други предмет да би се 
намирили трошкови одношења, лежарина и други доспели 
трошкови.

Предузеће ће посебним актом донетим уз сагласност 
Већа градске општине уредити услове, начин и поступак 
остваривања права продаје возила, ствари или других пред-
мета, који нису преузети у року из става 1 овог члана.”

Члан 17.
У члану 22. речи: „Служба Општинске управе надлежна 

за послове саобраћаја” замењују се речима: „орган управе 
надлежан за послове саобраћаја.”

У истом члану, ставу 2. речи: „Служба Општинске упра-
ве надлежна за послове комуналне инспекције” замењују се 
речима: „комунална инспекција Управе градске општине”. 

Члан 18.
У члану 24, ставу 1, тачци 3. одлуке, речи: „став 2” за-

мењују се речима: „став 3”. 

Члан 19.
Овлашћује се Комисија за прописе Скупштине градске 

општине Обреновац да утврди пречишћен текст Одлуке о 
јавним паркиралиштима на територији градске општине Об-
реновац  и исти објави у „Службеном листу града Београда”. 

Члан 20.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београд”.

Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 број 020-250, 24. децембра 2012. године

Председник 
Жељко Јоветић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници 
одржаној 24. децембра 2012. године, на основу члана 24. та-
чке 28. Статута градске општине Обреновац („Службени 
лист града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10), а у вези члана 
66. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, 
број 119/12), донела је

РЕШЕЊЕ

1. Утврђује се да сагласно члану 66. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) постојећи 
Надзорни одбори у јавним предузећима чији је оснивач 
Скупштина градске општине Обреновац и то: ЈП за из-
градњу Обреновца, ЈП за заштиту и унапређење живот-
не средине на територији градске општине Обреновац, ЈП 
„Пословни простор” Обреновац, ЈКП „Обреновац” из Об-
реновца, ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац, ЈКП 
„Топловод” Обреновац, ЈКП „Паркинг сервис” Обреновац и 
ЈП Спортско културни центар Обреновац престају да раде 
и њиховим члановима престаје мандат са 25. децембром 
2012. године, као даном ступања на снагу наведеног закона. 

2. Такође се утврђује да ће постојећи Управни одбори 
јавних предузећа из тачке 1. овог решења са 25. децембром 
2012. године престати да обављају досадашње послове и 
преузети и наставити да до именовања председника и чла-
нова Надзорних одбора по одредбама новог Закона о јав-
ним предузећима обављају послове Надзорних одбора про-
писане чланом 18. овог закона.

Даном именовања Надзорних одбора, у складу са новим 
Законом о јавним предузећима, престаће са радом Управни 
одбори јавних предузећа из тачке 1. овог решења, а њихо-
вим председницима и члановима престаће мандат. 

3. Решење се доставља свим члановима Управних и Над-
зорних одбора јавних предузећа из тачке 1. овог решења. 

4. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”. 

Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 број 020-237, 24. децембра 2012. године

Председник 
Жељко Јоветић, с. р.
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Председник градске општине Обреновац на седници 
одржаној 18. децембра 2012. године, на основу члана 52. 
Статута градске општине Обреновац („Службени лист 
града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10), члана 7. Одлуке о 
установљавању награда и других јавних признања градске 
општине Обреновац („Службени лист града Београда”, број 
64/12), на предлог Комисије за доделу награда и јавних при-
знања градске општине Обреновац од 17. децембра 2012. 
године, по прибављеном мишљењу Већа градске општине 
са седнице одржане 18. децембра 2012. године, донео је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАГРАДА И ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ 

1. Додељују се захвалнице као јавна признања градске 
општине Обреновац за 2012. годину за остварене резултате 
у раду, и то:

– награда „Заслужни грађанин” Петру Поповићу, на-
ставнику математике у пензији, за изузетне дугогодишње 
резултате остварене у области васпитно-образовног рада,

– награда „Полицајац године” Љиљани Срећковић, шефу 
Одсека Управних послова у Полицијској станици Обреновац и 
главном полицијском инспектору, за изузетне резултате оства-
рене у области заштите безбедности грађана у 2012. години,

– награда „Ватрогасац године” Срђану Стојановићу, ко-
мандиру Ватрогасно спасилачког вода у Ватрогасно спаси-
лачкој јединици Обреновац, за изузетне резултате остваре-
не у области противпожарне заштите у 2012. години и

– награду „Спортиста године” Милани Тркљи, чланици 
Кајак-кану-тенис клуба „Забрежје”, за изузетне резултате 
остварене у области спорта у 2012. години.

2. Награђеним лицима припада и право на новчану награ-
ду чију висину ће утврдити Веће градске општине Обреновац.

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

Председник градске општине Обреновац
VI-03 број 020-1/104, 18. децембра 2012. године

Председник 
Мирослав Чучковић, с. р.

СУРЧИН

Скупштина градске општине Сурчин на седници одр-
жаној 3. маја 2012. године, на основу члана 93. Закона о ло-
калној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), 
члана 8. Одлуке о називима улица, тргова, заселака и дру-
гих делова насељених места на територији градске општине 
Сурчин („Службени лист града Београда”, број 57/08) и на 
основу чланова 18. тачка 5. Статута градске општине Сур-
чин („Службени лист града Београда”, бр. 44/08 и 12/10), до-
нела је:

РЕШЕЊЕ*
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА И 
ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН

1. Врши се допуна Решења о одређивању назива и про-
мени назива улица на територији градске општине Сурчин 
(„Службени лист града Београда”, бр. 40/11, 50/11, и 15/12) 
на тај начин што се у ставу 4. додаје тачка 93. и у ставу 7. 
додаје тачка 309. и сада гласи: 

,,93. Улици која полази од Улице браће Путниковић 1, 
прилаз лево иза Улице дудова, кат. парцела број 2648, према 
Сави, одређује назив Љубинке Бобић.”

„309. Улици која полази од Улице Милана Коњовића, 
кућни број 15, прилаз лево, кат. парцела број 3852/1, према 
Улици Василија Острошког, одређује се назив Златарска.”

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града” након добијене сагласности Министарства за људска 
и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу. 

Скупштина градске општине Сурчин
Број I–01–06–69/2012, 3. маја 2012. године

Председник
Обрад Радишић, с. р.

*  Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе  дало је сагласност 
број 015-00-00004/2012-04 дана 21. новембра 2012. године.

АКТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

На основу члана 20. став 2. Закона о привредним ко-
морама („Службени гласник РС”, бр. 65/2001, 36/2009 и 
99/2011 – др. закон), члана 12. Закона о изменама и допу-
нама Закона о привредним коморама („Службени гласник 
РС”, број 36/2009) и чл. 20. и 79. Статута Привредне коморе 
Београда, Скупштина Привредне коморе Београда, на 9. се-
дници одржаној  24. децембра 2012. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ПРИВРЕДНЕ 

КОМОРЕ БЕОГРАДА

Члан 1.
У Статуту Привредне коморе Београда („Службени 

лист града Београда”, бр. 31/2002, 4/2005, 27/2006, 14/2007, 
41/2007, 19/2008, 6/2009 и 17/2011) у члану 1. став 1. после 
речи: „делатност” додају се речи: „и које повезује заједнич-
ки пословни интерес”.

Став 2. брише се.

Члан 2.
У члану 6. став 1. мења се и гласи: 
„Чланови Коморе могу бити сви субјекти који имају се-

диште, односно обављају делатност на територији града Бе-
ограда, и то:”

У ставу 2. после речи: „Коморе” бришу се зарез и речи : 
„на добровољној основи,”.

Став 3. брише се.
Члан 3.

После члана 6. додаје се члан 6а који гласи: 

„Члан 6а
Субјекат из члана 6. овог статута постаје члан Коморе 

достављањем писаног захтева  за приступање у чланство – 
приступница и изјаве о прихватању аката Коморе.  

Садржај захтева о приступању у чланство Коморе – 
приступница доноси Управни одбор Коморе.

Својство члана Коморе престаје када члан поднесе писа-
ни захтев за иступање из чланства Коморе. 
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Чланство у Комори на основу захтева за иступање може 
престати најраније шест месеци од дана подношења захтева.

Члан Коморе је дужан да при иступању из чланства Ко-
море испуни све преузете и стечене обавезе.

Својство члана Коморе престаје и услед престанка рада 
члана Коморе или због непоштовања аката Коморе, о чему 
одлуку доноси Управни одбор Коморе.”

Члан 4.
У члану 14. став 1. после алинеје петнаесте додају се 

нове алинеје шеснаеста и седамнаеста  које гласе:
„– пружа услуге на тржишту и обавља друге делатности 

привредног карактера у складу са Статутом и другим акти-
ма Коморе, 

– врши и друге услуге по захтеву чланова и трећих 
лица,”

Досадашња алинеја шеснаеста постаје алинеја осамнаеста.

Члан 5.
У члану 17. став 2. број: „120” замењује се бројем: „70”.
У ставу 7. број: „60” замењује се бројем: „45”.

Члан 6.
У члану 19. став 1. алинеја трећа мења се и гласи:
„– услед престанка чланства у Комори или рада члана 

Коморе из кога је био изабран.”

Члан 7.
У члану 28. став 1. алинеја трећа мења се и гласи:
„– услед престанка чланства у Комори или рада члана 

Коморе из кога је био изабран.”

Члан 8.
У члану 29. став 1. алинеја седма мења се и гласи:
„– одлучује о чланству у Комори сагласно ставу  6. члана 

6а Статута.”

Члан 9.
У члану 64. после става 1. додаје се став 2. који  гласи:
„Контролу наплате чланарине врши надлежна служба 

Коморе.”

Члан 10.
Постојећи чланови Коморе настављају да остварују пра-

ва и обавезе чланова Коморе.

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”, а примењиваће 

се од 1. јануара 2013. године, односно од почетка примене 
Закона о привредним коморама.

Привредна комора Београда
01. број 1592/1, 24. децембра 2012. године

Председник
Зоран Милошевић, с. р.

На основу члана 21. Закона о привредним коморама 
(„Службени гласник РС”, бр. 65/2001, 36/2009 и 99/2011 – 
др. закон) и члана 20. Статута Привредне коморе Београда, 
Скупштина Привредне коморе Београда, на 9. седници одр-
жаној 24.  децембра  2012. године, донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ОСНОВИЦЕ, СТОПЕ, РОКОВИМА 
И НАЧИНУ ПЛАЋАЊА ЧЛАНАРИНЕ (ДОПРИНОСА) 

ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ БЕОГРАДА У 2013. ГОДИНИ

Члан 1.
Чланови Привредне коморе Београда:
– привредна друштва и други облици организовања који 

обављају привредну делатност,  банке и друге финансијске 
организације, организације за осигурање имовине и лица и 
друга правна лица,

– предузетници који у виду регистрованог занимања 
обављају привредну делатност и њихове задруге и општа 
удружења предузетника,

– земљорадничке, потрошачке задруге и други облици 
организовања задругара преко Задружног савеза Београда, 
као колективни чланови,

(у даљем тексту: чланови Коморе)
обрачунавају и плаћају чланарину (допринос) Привред-

ној комори Београда (у даљем тексту: Комора), по одредба-
ма ове одлуке.

Чланарину (допринос) Комори, по одредбама ове одлу-
ке, плаћају и:

– делови привредних друштава – огранци, други орга-
низациони делови домаћих и страних правних лица који 
имају одређена овлашћења у правном промету, као и по-
словне јединице банкарских организација и заједница оси-
гурања имовине и лица, које су уписане или евидентиране у 
регистар привредних субјеката, чије је седиште на терито-
рији Коморе, а седиште организације у чијем су саставу је 
ван ове територије;  

– организације добровољно удружене у Комору.

Члан 2.
Основица за обрачун чланарине (доприноса) је бруто зарада без умањења по основу ослобађања и олакшица.

Члан 3.
Стопе за обрачунавање и плаћање чланарине (доприноса) Комори по делатностима у које су чланови Коморе разврста-

ни  Класификацијом делатности (КД) износе, и то:

I ГРУПА: 0,255%
Ред. 
Бр.

Назив и опис делатности Сектор Класификација делатности
(КД)

Класификација делатности (стара 
КД)

1 2 3 4 5
1. Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација Д 35.1;35.2 4010; 4020
2. Производња деривата нафте Ц 19.20 232
3. Производња хигијенских производа Ц 20.30; 20.41; 20.42; 21.10; 21.20 24300;2441; 24420; 2451; 24520
4. Поновна употреба материјала Е 38.31;38.32 37100; 37200
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1 2 3 4 5
5. Трговина на велико Г 45.1; 45.2; 45.3; 45.4; 46.1; 46.3; 46.4; 46.5; 46.6; 

47.7; 46.9
50100; 50200; 50300; 50400; 
511; 513;  514; 515;  516; 517

6. Ваздушни саобраћај Х
Н

51.10; 51.21; 51.22; 52.23; 77.35 62100; 62200; 63230; 71230

7. Цевоводни транспорт Х 49.50 60300
8. Поштанске активности Х 53.10; 53.20 64110; 64120; 
9. Телекомуникације Ј 61.10; 61.20; 61.30; 61.90; 64200
9. Финансијске делатности и делатности осигурања К 64.1; 64.2; 64.3; 64.9;

65.1; 65.2; 65.3
66.1; 66.2; 66.3

651; 652; 671; 672;
66020; 66030

10. Пословање са некретнинама Л 68.1; 68.2; 68.3 701; 702; 703
11. Административне и помоћне услужне делатности Р 77.1; 77.2; 77.3; 77.4; 62.01; 62.02; 62.03; 62.09;

69.10; 69.20; 70.2; 
71.1; 71.2; 73.1;
74.1; 74.2; 74.3; 74.7; 75.0;

711; 712; 713; 714; 721; 722; 723; 724; 
725; 726; 741; 742; 743; 744; 748

12. Коцкање и клађење 92.0 92710

II ГРУПА:  0,190%
1 2 3 4 5

1. Производња папира, издавачка делатност, штампање и умножавање Ц/Ј 17.1; 58.1; 18.1; 18.2 211; 221; 222; 223
2. Производња пића Ц 11.00 159
3. Производња готове хране за домаће животиње Ц 10.9 157
4. Производња електричних машина, апарата, опреме и уређаја Ц 25.7; 25.9

28.1; 28.2; 28.3; 28.4; 28.9; 
27.1; 27.4; 27.5
26.1; 26.2; 26.3; 26.4; 26.5; 26.6;

286; 287
291; 292; 293;294; 295;297
300; 311; 312; 315; 316; 321; 322; 323; 
331; 332; 333; 335

5. Трговина на мало Г 47.3; 47.4; 47.5; 47.6; 47.7; 47.8; 95.2  505; 523, 524; 525; 526;
6. Шумарство и лов А 01.7; 02.1; 02.2; 02.3; 02.4 0150; 0201

III ГРУПА: 0,132%
1 2 3 4 5

1. Железнички превоз путника Х 49.1; 49.2 60100
2. Друмски превоз терета Х 49.3; 494 6025; 6021

IV  ГРУПА: 0,100%

– Сви остали чланови Коморе.

Члан 4.
Чланови Коморе који имају до 10 запослених могу да 

плаћају чланарину (допринос) Комори годишње у паушал-
ном износу од 9.000,00 динара, или чланарину (доприноса) 
обрачунату  у складу са чланом 3. ове одлуке.

Чланарину (допринос) у паушалном износу из става 1. 
овог члана, чланови Коморе дужни су да уплате до 30. јуна 
2013. године.

Члан 5.
Општа удружења предузетника, обавезна су да плаћају 

чланарину (допринос) Комори годишње у паушалном изно-
су од 36.000,00 динара, у четири једнаке рате, до 31. децем-
бра 2013. године.

Уколико опште удружење предузетника изврши уплату 
целокупне чланарине до 31. марта 2013. године иста ће из-
носити 27.000,00 динара.

Члан 6.
Чланарина (допринос) из чл. 3, 4. и 5. ове одлуке уп-

лаћује се на текући рачун Привредне коморе Београда број 
205-12225-79 код Комерцијалне банке АД Београд, на дан 
уплате пореза и доприноса из бруто зараде, са позивом на 
– ПИБ број.

Члан 7.
Чланови Коморе из члана 1. ове одлуке обрачунавају и 

плаћају чланарину (допринос) Комори приликом сваке ис-
плате зарада запослених.

Члан Коморе даће налог за пренос средстава, у висини 
обрачунате чланарине (доприноса), пословној банци код 
које има текући рачун са којег је извршена исплата зарада. 

Уколико члан Коморе врши исплату зарада са више ра-
чуна, дужан је да изда налог за пренос средстава на име 
чланарине (доприноса) сразмерно обрачунатим и исплаће-
ним зарадама са тог текућег рачуна.

Пословна банка код које члан Коморе врши исплату 
зарада, извршиће сагласно члану 9. став 6. Закона о плат-
ном промету („Службени лист СРЈ”, бр. 3/2002 и 5/2003 и 
„Службени гласник РС”, бр. 43/2004, 62/2006, 111/09 – др. 
закон и 31/2011), исплату зарада уз подношење налога за 
плаћање чланарине (доприноса) Комори сагласно овој од-
луци.

Члан 8.
Контрола обрачуна и плаћања чланарине (доприноса) 

Комори врши се у складу са законом.
Ако обвезник чланарине (доприноса) не плаћа допри-

нос благовремено, односно не изврши уплату паушалног 
износа у року одређеном у чл. 4, 5. и 6. ове одлуке, Комора 
ће фактурисати износ који обвезник чланарине (доприно-
са) дугује, увећан за индекс раста потрошачких цена.

Члан 9.
Овлашћује се Управни одбор Коморе да, по потреби, до-

носи одлуке и даје ближа објашњења за спровођење поједи-
них одредаба ове одлуке.
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Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”, а примењи-
ваће се од 1. јануара 2013. године.

Привредна комора Београда
01. број 1585/1, 24. децембар 2012. године

Председник
Зоран Милошевић, с. р.

Завод за заштиту споменика културе града Београда на 
основу члана 29, а у вези са чланом 27. Закона о културним 
добрима („Службени гласник РС”, број 71/94), 

ОБА ВЕШТА ВА

Сопственике или правна лица који користе и управљају 
непокретностима која уживају претходну заштиту, као и 
општине, да је извршио евидентирање следећих добара која 
уживају претходну заштиту: општине Нови Београд, Сав-
ски бенац и Стари град.

Градитељски објекти:
1. Пилони Моста краља Александра I,

Пилон 1 – Савски кеј, Пилон 4 – Карађорђева 13, Пилон 
5 – Црногорска 12.

Завод за заштиту споменика културе града Београда
Број Р4105/12, 12. децембра 2012. године

Директор 
мр Милица Грозданић, с. р.

По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено 
је да се у Решењу о разрешењу два члана Школског одбора 
Економске школе „Нада Димић” Земун, које је објављено у 
„Службеном листу града Београда”, број 60 од 13. новембра 
2012. године, поткрала грешка, па се даје

ИСПРА ВКА
РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОД-
БОРА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ „НАДА ДИМИЋ” ЗЕМУН

У тачки 1. уместо речи: „ул. Немањина број 9” треба да 
стоје речи: „ул. 22. октобра број 19”.

Из Скупштине града Београда
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Страна
Одлука о измени Одлуке о утврђивању закуп-

нина за пословни простор на коме је носилац права 
јавне својине град Београд – – – – – – – – – – – – – –  1

Решење о давању сагласности на Ценовник 
пијачних услуга Јавног комуналног предузећа 
„Градске пијаце” са Ценовником  – – – – – – – – – –  1

Решење о давању сагласности Јавном комунал-
ном предузећу „Београд-пут” на Ценовник радова 
за зимску службу сезона 2012/2013 са Ценовником   4

Закључак о измени Интервентних мера заштите 
најугроженијих грађана   – – – – – – – – – – – – – – –  6

Решење о режиму саобраћаја теретних и 
запрежних возила кроз Београд– – – – – – – – – – –  6

Показатељ смањења потрошачких цена у новем-
бру 2012. године  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  7

Акти градских општина

ПАЛИЛУЛА
Одлука о држању домаћих животиња на терито-

рији градске општине Палилула– – – – – – – – – – –  7
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету 

градске општине Палилула за 2012. годину  – – – –  10
Одлука о измени Одлуке о утврђивању закуп-

нина за пословни простор на коме је носилац права 
коришћења градска општина Палилула  – – – – – –  18

Одлука о измени и допуни Одлуке о задужи-
вању градске општине Палилула за финансирање 
капиталних инвестиционих расхода  – – – – – – – –  19

Решење о измени Решења о образовању Шта-
ба за ванредне ситуације на територији градске 
општине Палилула  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  19

Решење о измени Решења о именовању Упра-
вног одбора Јавног предузећа за управљање и ко-
ришћење пословним простором „Пословни центар 
општине Палилула”  – – – – – – – – – – – – – – – – –  19

СТАРИ ГРАД
Одлука о трећем ребалансу буџета градске 

општине Стари град за 2012. годину  – – – – – – – –  20
Решење о изменама и допунама Решења о об-

разовању Штаба за ванредне ситуације градске 
општине Стари град  – – – – – – – – – – – – – – – – –  25

Решење о престанку дужности председника Уп-
равног одбора и именовању председника Управног 
одбора установе културе градске општине Стари 
град „Пароброд”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  25

Решење о престанку дужности директора Ја-
вног предузећа „Пословни простор општине Стари 
град” због поднете оставке– – – – – – – – – – – – – –  26

Решење о постављењу директора Јавног преду-
зећа „Пословни простор општине Стари град”  – –  26

Решење о престанку дужности члана Управног 
одбора и именовању члана Управног одбора ЈП 
„Милан Гале Мушкатировић” из реда оснивача  – –  26

Одлука о престанку мандата одборника 
Скупштине градске општине Стари град због избо-
ра на функцију  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  26

Страна

ГРОЦКА
Одлука о оснивању Јавног предузећа за из-
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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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