
Скупштина града Београда на седници одржаној  25. 
јуна 2013. године, на основу члана 46. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлу-
ка УС и 54/11), донела је 

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине 
града Београда, пре истека времена на које је изабран, због 
поднете писане оставке,

– проф. др Дејана Ђурђевића, са изборне листе Пок-
ренимо Београд – Томислав Николић (Српска напредна 
странка, Нова Србија, Асоцијација малих и средњих преду-
зећа и предузетника Србије, Демократска партија Македо-
наца – Демократска партија на Македонците, Покрет снага 
Србије – БК, Покрет социјалиста, Коалиција удружења из-
бјеглица у Републици Србији).

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

Скупштина града Београда
Број 118-424/13-С, 25. јуна 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда, на седници одржаној 25. 
јуна 2013. године, на основу члана 46. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлу-
ка УС и 54/11), донела је 

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине 
града Београда, пре истека времена на које је изабран, због 
поднете усмене оставке, Дејана Булајића, са изборне листе 
Драган Ђилас Избор за бољи Београд.

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

Скупштина града Београда
Број 118-425/13-С, 25. јуна 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2013. године, на основу члана 56. Закона о локалним избо-
рима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – Одлука 
УС и 54/11), члана 109. Пословника Скупштине града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 15/09, 14/10 и 
32/10) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Потврђује се мандат одборницима Скупштине града 
Београда изабраним на изборима, одржаним 6. маја 2012. 
године, и то:

– Машану Булатовићу, са изборне листе Покренимо Бе-
оград – Томислав Николић (Српска напредна странка, Нова 
Србија, Асоцијација малих и средњих предузећа и преду-
зетника Србије, Демократска партија Македонаца – Демо-
кратска партија на Македонците, Покрет снага Србије – БК, 
Покрет социјалиста, Коалиција удружења избјеглица у Ре-
публици Србији).

– Милени Трајковић, са изборне листе Драган Ђилас Из-
бор за бољи Београд.

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

Скупштина града Београда
Број 02-615/13-С, 25. јуна 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скуштина града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2013. године, на основу члана 12. став 1. тачка 2. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07), чл. 
77–79. Закона о буџетском систему („Службени гласник 
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), члана 31. став 1. 
тачка 2. и члана 101. став 3. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 

2012. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1. 
Остварени текући приходи и примања, као и извршени 

расходи и издаци у Завршном рачуну буџета града Београда 
за 2012. годину, износе у хиљадама динара, и то: 
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I Средства из буџета
1. Остварени приходи и примања:
– Текући приходи (7) 68.502.247
– Примања од продаје нефинансијске имовине (8) 24.403
– Примања од задуживања и продаје финансијске имовине(9) 7.995.591
– Пренета неутрошена средства из ранијих година (3) 1.391.173
Укупно остварени приходи, примања и пренета средства 1 (7+8+9+3) 77.913.414
2. Извршени расходи и издаци
– Текући расходи (4) 51.068.894
– Издаци за набавку нефинансијске имовине (5) 22.561.158
– Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (6) 3.318.635
Укупно извршени  расходи и издаци 2 (4+5+6) 76.948.687
3. Разлика укупних прихода, примања и пренетих средства и укупних 
расхода и издатака (1-2) 
– суфицит 2012. године 
– пренета неутрошена средства из ранијих година 

964.727
720.332
244.395

II Средства на наменским подрачунима директних корисника
1. Остварени приходи и примања из осталих извора (7+8+9) 10.892.961
4. Извршени расходи и издаци из осталих извора (4+5+6) 10.431.017
5. Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака 
(1-2) – Суфицит 461.944
III Средства на подрачунима индиректних корисника из сопствених извора
1. Остварени приходи и примања из осталих извора (7+8+9) 3.507.505
2. Извршени расходи и издаци из осталих извора (4+5+6) 3.439.810
3. Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака 
(1-2) 65.695

Члан 2.
У Завршном рачуну буџета града Београда за 2012. годи-

ну, у Билансу стања на дан 31. децембра 2012. године (Об-
разац 1), утврђена је укупна актива  у износу од 554.447.122 
хиљада динара и ванбилансна актива у износу 34.609.613 
хиљада динара, укупна пасива у износу од 554.447.122 
хиљада динара и ванбилансна пасива у износу од 34.609.613 
хиљада динара.

Структура активе и пасиве је исказана према економ-
ској класификацији у хиљадама динара:

Актива
Економска 
класифика-

ција
Опис Износ Укупно

011 Некретнине и опрема 204.061.035
014 Природна имовина 290.866.699
015 Нефинансијска имовина у припреми и 

авансима 
19.318.997

016 Нематеријална имовина 851.856
01 Нефинансијска имовина у сталним сред-

ствима
515.098.587

021 Залихе 384.718
022 Залихе ситног инвентара и потрошног ма-

теријала
21.261

02 Нефинансијска имовина у залихама 405.979
0 Нефинансијска имовина 515.504.566

111 Дугорочна домаћа
финансијска имовина 10.326.627

11 Дугорочна финансијска имовина 10.326.627
121 Новчана средства, племенити метали, 

хартије од вредности 2.632.105   
– на подрачуну буџета 964.727
– издвојена новчана средства и акреди-
тиви 103   
– на наменским подрачунима директних 
корисника 1.600.241
– остала новчана средства 67.034

122 Краткорочна потраживања 12.105.082
123 Краткорочни пласмани 51.564

12 Новчана средства, племенити метали, 
хартије од вредности, потраживања и 
краткорочни пласмани

14.788.751

131 Активна временска разграничења 13.827.178

Економска 
класифика-

ција
Опис Износ Укупно

13 Активна временска разграничења 13.827.178 
1 Финансијска имовина 38.942.556

УКУПНА АКТИВА: 554.447.122
351 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 34.609.613      

Пасива
Економска
класифика-

ција
Опис Износ Укупно

211 Домаће дугорочне обавезе 6.859.422
212 Стране дугорочне обавезе 37.646.386

21 Дугорочне обавезе 44.505.808
231 Обавезе за плате и додатке 25
233 Обавезе за награде и остале посебне рас-

ходе
46

236 Обавезе по основу социјалне помоћи за-
посленима

1524

237 Службена путовања и услуге по уговору 342
238 Обавезе по основу посланичких додатака 396

23 Обавезе по основу расхода за запослене 2.333
241 Обавезе по основу отплате камата и пра-

тећих трошкова задуживања
6

242 Обавезе по основу субвенција 483.193
243 Обавезе по основу донација, дотација и 

трансфера
379.048

244 Обавезе за социјално осигурање 38.904
245 Обавезе за остале расходе 60.998

24 Обавезе по основу осталих расхода, изу-
зев расхода за запослене

962.149  

251 Примљени аванси, депозити и
кауције

98.301

252 Обавезе према добављачима 3.405.458
254 Остале обавезе 375.371

25 Обавезе из пословања 3.879.130
291 Пасивна временска разграничења 12.689.694

29 Пасивна временска разграничења 12.689.694
2 Обавезе 62.039.114

311 Капитал 490.124.860
31 Капитал 490.124.860

321121 Вишак прихода и примања – суфицит 1.182.275           
– на подрачуну  буџета 720.332
– на наменским подрачунима директних  
корисника

461.943

321311 Нераспоређени вишак прихода и при-
мања из ранијих година 

1.100.873

– на подрачуну буџета 41.690
– на наменским подрачунима директних 
корисника

1.059.183

32 Утврђивање финансијског резултата 2.283.148
3 Извори капитала, утврђивање резултата 

пословања и ванбилансна евиденција
492.408.008

УКУПНА ПАСИВА: 554.447.122
352 ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 34.609.613

Билансом стања су обухваћена средства на подрачуну 
буџета, девизном рачуну и на наменским подрачунима који 
су везани за директне буџетске кориснике.

Члан 3.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. 

децембра 2012. године (Образац 2.), укупни приходи и при-
мања од продаје нефинансијске имовине утврђени су у изно-
су од 79.419.611 хиљада динара, а укупни расходи и издаци за 
нефинансијску имовину износе 84.061.069 хиљадa динара. 

Резултат пословања изказан је у хиљадама динара:
Опис Износ Укупно

1. Буџетски дефицит  4.641.459
– на подрачуну буџета –дефицит 5.103.402
– на подрачунима директних корисника –суфицит 461.943     
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Опис Износ Укупно
2. Кориговање вишка,односно мањка прихода и примања 9.142.369
– на подрачуну буџета 9.142.369
3. Утрошена средстава текућих прихода за отплату главнице, 
по кредитима из претходних година 3.318.635
– на подрачуну буџета 3.318.635
4. Вишак прихода – суфицит 2-(1+3) 1.182.275
– на подрачуну буџета 720.332
– на подрачунима директних  корисника 461.943

Остварени вишак прихода – суфицит из овог члана из-
носи 1.182.275 хиљада динара и  преноси се у 2013. годину, 
и то:

1. Суфицит остварен на подрачуну извршења буџета у 
износу од 720.332 хиљадe динара, од чега је износ од 568.754 
хиљада динара наменски опредељен и то:

– износ од 226.402 хиљаде динара, Дирекцији за грађе-
винско земљиште и изградњу Београда; 

– износ од 33.224 хиљаде динара, Фонду за пољопри-
вредно земљиште,

– износ од 12.292 хиљаде динара, Фонду за заштиту жи-
вотне средине, 

– пренета наменска средства од Републике у износу од 
24.196 хиљадa динара,

– наменска средства од откупа станова – 24.403 хиљаде 
динара,

– наменска средства од подземног паркиралишта - 
161.626 хиљада динара, и 

– наменска средства у вези опортунитета за кривично 
гоњење – 86.611 хиљада динара,

Суфицит остварен на подрачуну извршења буџета у из-
носу од 720.332 хиљаде динара, биће распоређен Одлуком 
о изменама и допунама Одлуке о буџету града Београда за 
2013.годину.

2. Остварени суфицит на наменским подрачунима ди-
ректних корисника у износу од 461.943 хиљаде динара, пре-
носи се у наредну годину за намене утврђене финансијским 
плановима за 2013. годину. 

Члан 4.
Планирана и остварена примања и издаци буџета града 

Београда за 2012. годину и исказивање суфицита – дефици-
та је:

(у 000 дин.)
ОПИС ЕКОН. КЛАС ПЛАН ЗА 

2012. ГОДИНУ
ОСТВАРЕНО  

I- XII  2012 ИНДЕКС

А.
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ТЕКУЋИ РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

I Текући приходи и примања од нефинансијске имовине 7+8 78,948,705 68,526,650 86.8
1 Текући приходи 7 78,848,705 68,502,247 86.9
1.1. Уступљени приходи   45,750,474 40,830,721 89.2
  Порез на доходак грађана 711 39,651,454 36,518,464 92.1
  Порез на наслеђе и поклон 7133 271,778 228,079 83.9
  Порез на пренос апсолутних права 7134 3,420,187 2,692,632 78.7
  Накнаде :   1,107,600 717,472 64.8
  – годишња накнада за моторна и друга возила 714514 438,600 307,345 70.1
  – накнада за промену намене и закуп пољопривредног земљишта 714543, 741522 25,000 33,231 132.9
  – нaкнаде за загађивање животне средине 71454 582,000 328,919 56.5
  – накнада по основу конверзије права коришћења грађевинског земљишта  у право својине 742144 50,000 40,019 80.0
  – накнада за коришћење шума и шумског земљишта 741526 6,000 4,108 68.5
  – сливна водна накнада 74156 6,000 3,850 64.2
  Ненаменски трансфер од Републике Србије прописан законом 733141     0.0
  Текући трансфер од Републике Србије 73314 128,955 94,078 73.0
  Капитални трансфер од Републике Србије 73324 940,000 366,855 39.0
  Порез на фонд зарада 7121 500 857 171.4
  Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 743324 230,000 212,284 92.3
1.2. Изворни приходи   33,098,231 27,671,526 83.6
  Порез на имовину 711147,  713 6,408,602 5,391,649 84.1
  Локалне комуналне таксе 714, 716, 741, 742 4,606,712 3,281,881 71.2
  Локалне административне таксе 742241 144,000 122,574 85.1
  Боравишна такса 714552 160,000 149,819 93.6
  Накнаде :   16,106,031 13,720,541 85.2
  – посебна накнада за заштиту животне средине 714562 280,000 282,553 100.9
  – накнада за коришћење грађевинског земљишта 741534 9,326,031 7,756,171 83.2
  – накнада за уређивање грађевинског земљишта 742253 6,500,000 5,681,817 87.4
  Камате 741141 475,000 611,986 128.8
  Закуп пословног простора 742142, 742152 1,752,142 1,807,965 103.2
  Закуп грађевинског земљишта 742143, 742153 2,000,000 667,533 33.4
  Приходи које својом делатношћу оствари Градска управа 742341 112,000 256,274 228.8
  Добровољни трансфери од физичких и правних лица 744 53,786 136,476 253.7
  Мандатне и новчане казне 74334 37,000 34,678 93.7
  Капиталне донације и трансфери 73324 5,458 5,458 100.0
  Остали приходи 745 706,000 644,859 91.3
  Приходи од закупнине за стан у државној својини 745142 6,500 8,162 125.6
  Део добити јавних предузећа 745143 500,000 525,721 105.1
  Трансфери од других нивоа власти 733147, 733243     0.0
  Меморандумске ставке за рефундацију расхода 772 25,000 305,950 1,223.8
2 Примања од продаје нефинансијске имовине 8 100,000 24.403 24.4
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ОПИС ЕКОН. КЛАС ПЛАН ЗА 
2012. ГОДИНУ

ОСТВАРЕНО  
I- XII  2012 ИНДЕКС

II Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину 4+5 87,589,239 73,630,051 84.1
1 Текући расходи 4 57,422,390 51,068,893 88.9
  Расходи за запослене 41 9,445,068 9,269,810 98.1
  Коришћење роба и услуга 42 18,361,398 15,427,546 84.0

  Отплата камата 44 2,505,803 2,256,313 90.0
  Субвенције 45 15,250,290 13,855,539 90.9
  Издаци за социјалну заштиту 47 4,543,267 3,956,630 87.1
  Остали расходи 48,49 1,624,038 1,293,589 79.7
  Текући трансфери 4631, 4641 3,994,461 3,703,544 92.7
  Капитални трансфери 4632, 4642 1,472,380 1,181,673 80.3
  Остале дотације и трансфери 465 225,685 124,249 55.1
2 Капитални расходи - издаци за нефинансијску имовину 5 30,166,849 22,561,158 74.8
III Буџетски суфицит-дефицит   I - I I (7+8)-(4+5) -8,640,534 -5,103,401 59.1
  Примарни  суфицит-дефицит (буџетски суфицит-дефицит коригован за износ нето камате) (7+8-7411)-(4+5-44) -6,609,731 -3,459,074 52.3
  Укупни фискални резултат  III + VI   -8,555,534 -5,063,639 59.2

Б.
ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ДА-
ТИХ КРЕДИТА       0.0

IV Примања по основу продаје финансијске имовине и отплате датих кредита 92 85,000 39,762 46.8
V Издаци по основу датих позајмица и набавке финансијске имовине 62 0 0 0.0

VI
Примања по основу продаје финансијске имовине и отплате кредита минус издаци по основу датих 
кредита и набавке финансијске имовине (IV-V) 92-62 85,000 39,762 46.8

В. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА       0.0
VII Примања од задуживања 91 10,628,307 7,955,829 74.9
1 Примања од домаћих задуживања 911 1,077,803 976,144 90.6
2 Примања од иностраних задуживања 912 9,550,504 6,979,685 73.1
VIII Отплата главнице 61 3,463,945 3,318,635 95.8
1 Отплата главнице домаћим кредиторима 611 1,283,329 1,235,329 96.3
2 Отплата главнице ино- кредиторима 612 2,180,616 2,083,305 95.5
IX Промена стања на рачуну ( III + VI+ VII-VIII)   -1,391,172 -426,445 30.7
X Нето финансирање ( VI+VII-VIII-IX=-III)   8,640,534 5,103,401 59.1

Планирани приходи и примања и расходи и издаци Од-
луком о ребалансу буџета града Београда за 2012. годину 
износе 105.715.678 хиљада динара („Службени лист града 
Београда”, број 42/12), и увећани су за износ од 26.396 хиља-
да динара, и то: за пренета наменска средства од Републике 
Србије од 20.110 хиљада динара, и за средства на име до-
бровољних трансфера од физичких и правних лица од 6.286 
хиљада динара, што укупно износи 105.742.074 хиљаде ди-
нара.

Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа 
текућих прихода, примања остварених по основу продаје 
нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода 
и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђује се у 
износу од 5.103.401 хиљада динара. 

Примарни дефицит, односно буџетски дефицит кори-
гован за износ нето камате (разлика између укупног изно-
са наплаћених камата и укупног износа плаћених камата), 
утврђен је у износу од 3.459.074 хиљада динара.

Укупни фискални резултат је буџетски дефицит кори-
гован за нето разлику између примања по основу отплате 
датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива 
по основу датих кредита и набавке финансијске имовине, 
утврђен је у износу од  5.063.639 хиљада динара.

Буџетски дефицит у износу од 5.103.401 хиљада динара 
коригован је за отплату главнице  по кредитима у износу од 
3.318.635 хиљада динара и износи 8.422.036 хиљада динара. 
Дефицит буџета је коригован и за износ од 9.386.763 хиља-
де динара, кога чини део нераспоређеног вишка прихода и 
примања из ранијих година у износу од 1.391.173 хиљаде 
динара, примања од приватизације од 39.762 хиљаде динара 
и средства кредита од 7.955.829 хиљада динара. Средства за 
пренос у наредну годину износе 964.727 хиљада динара.

Одлуком о ребалансу буџета града Београда за 2013.го-
дину, биће наменски распоређена средства од 568.754 хиља-

де динара, као саставни део укупно оствареног суфицита од 
720.332 хиљаде динара.

Члан 5.
У Извештају о капиталним издацима и финансирању у 

периоду од 1. јануара до 31. децембра 2012. године (Обра-
зац 3.), утврђени су укупни извори финансирања у износу 
од 9.489.565 хиљада динара и укупни издаци у износу од 
26.450.956 хиљада динара.

Структура извора финансирања и издатака је у хиљада-
ма динара, и то:

Економска
класифика-

ција
Опис Износ Укупно

I – Примања
811 Примања од продаје непокретности

– на наменским подрачунима директних ко-
рисника 

1.493.974

81 Примања од продаје основних средстава 1.493.974
8 Примања од продаје нефинансијске имовине 1.493.974

911 Примања од домаћих задуживања 976.144
912 Примања од иностраног задуживања 6.979.685

91 Примања од задуживања 7.955.829
921 Примања од продаје домаће финансијске 

имовине (приватизација 5%)
39.762

92 Примање од продаје  финансијске имовине 39.762
9 Примања од задуживања и продаје финан-

сијске имовине
7.995.591

I Примања (8+9) 9.489.565
II – Издаци

511 Зграде и грађевински објекти 17.379.648
– на подрачуну буџета 16.808.484
– на подрачунима директних корисника 571.164

512 Машине и опрема 620.018
513 Остале некретнине и опрема 3.882.831
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Економска
класифика-

ција
Опис Износ Укупно

515 Нематеријална имовина 210.720
51 Основна средства 22.093.217

541 Земљиште 1.039.105
54 Природна имовина 1.039.105
5 Издаци за нефинансијску имовину 23.132.322

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 1.235.329
612 Отплата главнице страним кредиторима 2.083.305

61 Отплата главнице 3.318.634
6 Издаци за отплату главнице и набавку фи-

нансијске имовине
3.318.634

II Издаци (5+6) 26.450.956
МАЊАК ПРИМАЊА (I-II) 16.961.391

Члан 6.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. ја-

нуара до 31. децембра 2012. године (Образац 4), утврђени 
су укупни новчани приливи у износу од 87.415.202 хиља-
де динара, укупни новчани одливи у износу од 87.379.704 
хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 
2.632.002  хиљаде динара.

Структура новчаних токова у хиљадама динара је сле-
дећа:

Ек. 
клас. Опис Износ Укупно

I – Новчани прилив се састоји:
7 Текући приходи 77.925.636

– на подрачуну буџета 68.502.247
– на наменским подрачунима директних корисника          

9.423.389
8 Примања од продаје нефинансијске имовине 1.493.974

– на подрачуну буџета 24.403
– на наменским подрачунима директних корисника 1.469.571

9 Примања од задуживања и продаје финансијске 
имовине 

7.995.592

– на подрачуну буџета 7.995.592

Ек. 
клас. Опис Износ Укупно

I - Укупан новчани прилив (7+8+9) 87.415.202
II – Новчани одлив се састоји:

4 Текући расходи 60.928.747
– на подрачуну буџета 51.068.894
– на наменским подрачунима директних корисника  9.859.853

5 Издаци за нефинансијску имовину 23.132.322
– на подрачуну буџета 22.561.158
– на наменским подрачунима директних корисника 571.164

6 Издаци за отплату главнице и набавку финансијс-
ке имовине

3.318.635

– на подрачуну буџета 3.318.635
II – Укупни новчани одливи (4+5+6) 87.379.704
III – Вишак новчаних прилива (I-II) 35.498
IV – Салдо готовине на почетку године 2.785.455
– на подрачуну буџета 1.390.597
– на наменским подрачунима директних корисника 1.394.858
V - Кориговани приливи за примљена средства у 
обрачуну

87.667.086

– на подрачуну буџета 76.522.822
– на наменским подрачунима директних корисника 11.144.264
VI – Кориговани одливи за исплаћена средства у 
обрачуну

87.820.539

– на подрачуну буџета 76.948.692
– на наменским подрачунима директних корисника 10.871.847
Салдо готовине на крају године (IV+ V- VI) 2.632.002
– на подрачуну буџета 964.728
– на наменским подрачунима директних корисника 1.667.274

Члан 7.
У Извештају о извршењу буџета (консолидованог) у пе-

риоду од 1. јануара до 31. децембра 2012. године (Образац 
5.), утврђена је укупна разлика у износу од 106.629 хиља-
да динара између укупних прихода и примања у износу од 
91.312.108 хиљада динара и укупних расхода и издатака у 
износу од 91.205.479 хиљада динара. Ова разлика је приказ-
ана по нивоима финансирања у следећим табелама:

Структура прихода и примања:  
(у 000 динара)

Екон-
клас. Приходи и примања Република Аутономна 

покрајина Град ООСО Донације Остало Укупно

1 2 3  4 5 6 7 8 9
71 Порези     48,753,975     94 48,754,069
73 Донације и трансфери 458,333 2,600 340   22,149 16,098 499,520
74 Други приходи     18,839,455   218,144 12,780,422 31,838,021
77 Меморандумске ставке за рефундацију расхода     308,857 305,181   45,149 659,187
7 Текући приходи 458,333 2,600 67,902,627 305,181 240,293 12,841,763 81,750,797
81 Примања од продаје основних средстава           1,497,945 1,497,945
82 Примања од продаје залиха           64,321 64,321
8 Примања од продаје нефинансијске имовине           1,562,266 1,562,266
91 Примања од задуживања           7,956,029 7,956,029
92 Примања од продаје финансијске имовине           43,016 43,016
9 Примања од задуживања и продаје финансијске имовине           7,999,045 7,999,045
Укупни приходи и примања 458,333 2,600 67,902,627 305,181 240,293 22,403,074 91,312,108

Структура расхода и издатака:
(у 000 динара)

Екон. 
клас. Расходи и издаци Република Аутономна 

покрајина Град ООСО Донације Остало Укупно

1 2 3  4 5 6 7 8 9
41 Расходи за запослене     9,272,903 305,299 438 1,790,163 11,368,803
42 Коришћење услуга и роба 56,306 2,600 15,216,790   139,389 1,629,573 17,044,658
43 Употреба основних средстава           11,953 11,953
44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања     2,256,318   7 1297 2,257,622
45 Субвенције     13,626,396     229,143 13,855,539
46 Донације, дотације и трансфери     4,959,867     9,338,303 14,298,170
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1 2 3  4 5 6 7 8 9
47 Социјално осигурање и социјална заштита     3,605,704 910 120 350,132 3,956,866
48 Остали расходи     1,283,653   477 487,161 1,771,291
4 Укупни текући расходи 56,306 2,600 50,221,631 306,209 140,431 13,837,724 64,564,901
51 Основна средства 10,977   13,155,285   9,012 9,067,675 22,242,949
52 Залихе           39,888 39,888
54 Природна имовина 366,855   622,251     50,000 1,039,106
5 Издаци за нефинансијску имовину 377,832   13,777,536 0 9,012 9,157,563 23,321,943
61 Отплата главнице     3,318,635       3,318,635
6 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине     3,318,635       3,318,635
Укупни расходи и издаци 434,138 2,600 67,317,802 306,209 149,443 22,995,287 91,205,479

Члан 8.
Одлуком о ребалансу буџета града Београда за 2012. годину („Службени лист града Београда”, број 42/12), укупна сред-

ства на Консолидованом рачуну трезора града планирана су у износу од 105.715.678 хиљада динара, а након тога је обим 
буџета увећан за 26.396 хиљада динара у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), што укупно износи 105.742.074 хиљада динара.

Укупна средства на Консолидованом рачуну трезора града остварена су у износу од 92.313.879 хиљада динара или 
87,3% годишњег плана.

(у 000 динара)
  СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА У 2012.ГОДИНИ ЕКОН. 

КЛАС
Извор 
фина.

План за 
2012. годину

Стру-
ктура

Остварење у 
2012. години

% оства-
рења

Стру-
ктура

I Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине  (1+ 2) 7+8   77.820.507 86,79 67.923.783 87,3 88,76
1. Текући приходи 7   77.720.507 86,68 67.899.380 87,4 88,73
1.1. Уступљени приходи     44.681.519 49,83 40.369.788 90,4 52,76
  Порез на доходак грађана 711 01 39.651.454 44,22 36.518.464 92,1 47,72
   - на зараде   01 32.500.471 36,25 30.078.472 92,5 39,31
  - на приходе од самосталне делатности   01 1.647.735 1,84 1.424.713 86,5 1,86
  - на приходе од издавања  непокретности   01 1.586.248 1,77 1.404.504 88,5 1,84
  - на друге  приходе   01 3.917.000 4,37 3.610.775 92,2 4,72
  Порез на наслеђе и поклон 7133 01 271.778 0,30 228.079 83,9 0,30
  Порез на пренос апсолутних права 7134 01 3.420.187 3,81 2.692.632 78,7 3,52
  Уступљене накнаде :     1.107.600 1,24 717.472 64,8 0,94
   - Годишња накнада за моторна и друга возила 714514 01 438.600 0,49 307.345 70,1 0,40
   - Накнада за промену намене и закуп пољопривредног земљишта 741522 

714543
01 25.000 0,03 33.231 132,9 0,04

   - Нaкнаде за загађивање животне средине 71454 01 582.000 0,65 328.919 56,5 0,43
   - Нaкнада по основу конверзије права коришћења грађевинског земљишта у право 

својине
742144 01 50.000 0,06 40.019 80,0 0,05

   - Нaкнада за коришћење шума и шумског земљишта 741526 01 6.000 0,01 4.108 68,5 0,01
   - Сливна водна нaкнада 741568 

741569
01 6.000 0,01 3.850 64,2 0,01

  Порез на фонд зарада 7121 01 500 0,00 857 171,4 0,00
  Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 743324 01 230.000 0,26 212.284 92,3 0,28
1.2. Изворни приходи     33.038.988 36,85 27.529.592 83,3 35,98
  Порез на имовину 711147, 

7131
01 6.408.602 7,15 5.391.649 84,1 7,05

  Локалне комуналне таксе 714, 716 
741, 742

01 4.606.712 5,14 3.281.881 71,2 4,29

  Локалне административне таксе 742241 01 144.000 0,16 122.574 85,1 0,16
  Боравишна такса 714552 01 160.000 0,18 149.819 93,6 0,20
  Изворне накнаде :   01 16.106.031 17,96 13.720.541 85,2 17,93
   - Посебна накнада за заштиту  животне средине 714562 01 280.000 0,31 282.553 100,9 0,37
   - Накнада за коришћење грађевинског земљишта 741534 01 9.326.031 10,40 7.756.171 83,2 10,14
   - Накнада за уређивање грађевинског земљишта 742253 01 6.500.000 7,25 5.681.817 87,4 7,43
  Закуп пословног простора 742142 

742152
01 1.752.142 1,95 1.807.965 103,2 2,36

  Закуп грађевинског земљишта 742143 
742153

01 2.000.000 2,23 667.533 33,4 0,87

  Камате 741141 01 475.000 0,53 611.986 128,8 0,80
  Приходи које својом делатношћу оствари Градска управа 742341 01 112.000 0,12 256.274 228,8 0,33
  Мандатне и новчане казне 74334 01 37.000 0,04 34.678 93,7 0,05
  Приходи од закупнине  за стан у државној својини 745142 01 6.500 0,01 8.162 125,6 0,01
  Део добити јавног предузећа 745143 01 500.000 0,56 525.721 105,1 0,69
  Остали приходи 745 01 706.000 0,79 644.859 91,3 0,84
  Трансфери од других нивоа власти 733147 

733243
01 0 0,00 0 0,0 0,00

  Меморандумске ставке за рефундацију расхода 772 01 25.000 0,03 305.950 1.223,8 0,40
2. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 09  100.000 0,11 24.403 24,4 0,03
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  СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА У 2012.ГОДИНИ ЕКОН. 
КЛАС

Извор 
фина.

План за 
2012. годину

Стру-
ктура

Остварење у 
2012. години

% оства-
рења

Стру-
ктура

II ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ     1.128.199 1,26 602.867 53,4 0,79
1. Капиталне донације и трансфери 732 06 5.458 0,01 5.458 100,0 0,01
2. Текући трансфер од вишег нивоа власти 73314 07 128.955 0,14 94.078 73,0 0,12
3. Капитални трансфер од вишег нивоа власти 73324 07 940.000 1,05 366.855 39,0 0,48
4. Добровољни трансфери од физичких и правних лица 744 08 53.786 0,06 136.476 253,7 0,18
III ПРИМАЊА  ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА 9   10.713.307 11,95 7.995.591 74,6 10,45
1. Примања од домаћих задуживања 911 10 1.077.803 1,20 976.144 90,6 1,28
2. Примања од иностраних задуживања 912 11 9.550.504 10,65 6.979.685 73,1 9,12
3. Примања од приватизације предузећа 921 12 85.000 0,09 39.762 46,8 0,05
  УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА ( I +II+III ) 7+8+9   89.662.013 100,00 76.522.241 85,3 100,00
V СРЕДСТВА НА ПОСЕБНИМ ПОДРАЧУНИМА     14.688.889   14.400.465 98,0  
1. Сопствени приходи корисника буџета   04 13.640.452   12.969.940 95,1  
2. Средства од продаје и откупа станова   09 1.048.437   1.413.140 134,8  
3. Средства на наменском подрачуну - Боловање   03 0   17.385 0,0  
  УКУПНА СРЕДСТВА НА КОНСОЛИДОВАНОМ РАЧУНУ ТРЕЗОРА (I+II+III+IV+V)     105.742.074 92.313.879 87,3  

Члан 9.
Одлуком о ребалансу буџета града Београда за 2012. годину („Службени лист града Београда”, број 42/12), укупна сред-

ства на Консолидованом рачуну трезора града планирана су у износу од 105.715.678 хиљада динара, а након тога је обим 
буџета увећан за 26.396 хиљада динара у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), што укупно износи 105.742.074 хиљада динара.

Извршени планирани расходи и издаци износе  90.801.607 хиљада динара или 85,9% годишњег плана, а укупни  извр-
шени расходи и издаци на Консолидованом рачуну буџета у 2012. години износе 90.818.992 хиљаде динара. 

(у 000 динара)
  Опис Екон. 

клас.
Одлука о ребалансу 

буџета за 2012.
Структура 

плана
Извршење 
I-XII 2012.

% 
изврш.

Структ. 
изврш.

1 2 3 4 5 6 7(6/4) 8
А Текући расходи 4 57,422,392 54.3 51,068,894 88.9 56.2
1 Расходи за запослене 41 9,445,068 8.9 9,269,810 98.1 10.2
  Плате, додаци и накнаде запослених 411 7,459,323 7.1 7,354,358 98.6 8.1
  Социјални доприноси на терет послодавца 412 1,352,174 1.3 1,329,077 98.3 1.5
  Накнаде у натури 413 447,024 0.4 420,804 94.1 0.5
  Социјална давања запосленима 414 85,596 0.1 72,103 84.2 0.1
  Накнаде за запослене 415 9,661 0.0 9,379 97.1 0.0
  Награде запосленима и остали посебни расходи 416 51,004 0.0 45,583 89.4 0.1
  Посланички додатак 417 40,288 0.0 38,506 95.6 0.0
2 Коришћење услуга и роба 42 18,361,398 17.4 15,427,546 84.0 17.0
  Стални трошкови 421 3,404,168 3.2 2,928,174 86.0 3.2
  Трошкови путовања 422 40,702 0.0 22,790 56.0 0.0
  Услуге по уговору 423 3,484,487 3.3 2,985,399 85.7 3.3
  Специјализоване услуге 424 6,228,108 5.9 5,436,381 87.3 6.0
  Текуће поправке и одржавање 425 3,835,307 3.6 3,025,277 78.9 3.3
  Материјал 426 1,368,626 1.3 1,029,525 75.2 1.1
3 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 44 2,505,803 2.4 2,256,313 90.0 2.5
  Отплата камата по домаћим кредиторима 441 850,000 0.8 820,629 96.5 0.9
  Отплата камата по ино кредиторима 442 1,548,368 1.5 1,329,353 85.9 1.5
  Пратећи трошкови задуживања 444 107,435 0.1 106,330 99.0 0.1
4 Субвенције 45 15,250,290 14.4 13,855,539 90.9 15.3
  Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 451 10,206,278 9.7 9,245,179 90.6 10.2
  Субвенције приватним предузећима 454 5,044,013 4.8 4,610,360 91.4 5.1
5 Донације, дотације и трансфери 46 5,692,527 5.4 5,009,467 88.0 5.5
  Трансфери осталим нивоима власти 463 5,247,451 5.0 4,728,930 90.1 5.2
  Текући трансфери осталим нивоима власти 4631 3,990,198 3.8 3,701,658 92.8 4.1
  Капитални трансфери осталим нивоима власти 4632 1,257,252 1.2 1,027,272 81.7 1.1
  Дотације организацијама 464 219,391 0.2 156,287 71.2 0.2
  Остале дотације и трансфери 465 225,685 0.2 124,249 55.1 0.1
6 Социјално осигурање и социјална заштита 47 4,543,267 4.3 3,956,630 87.1 4.4
  Накнаде за социјалну заштиту из буџета 472 4,543,267 4.3 3,956,630 87.1 4.4
7 Остали расходи 48 1,448,287 1.4 1,293,589 89.3 1.4
  Дотације невладиним организацијама 481 959,346 0.9 870,068 90.7 1.0
  Порези, обавезне таксе и казне 482 220,155 0.2 210,920 95.8 0.2
  Новчане казне и пенали по решењу судова 483 209,682 0.2 159,306 76.0 0.2
  Накнада штете - елементарне непогоде 484 501 0.0 0 0.0 0.0
  Накнада штете - државни органи 485 58,604 0.1 53,295 90.9 0.1



Број 31 – 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 26. јун 2013.

1 2 3 4 5 6 7(6/4) 8
8 Административни трансфер 49 175,751 0.2 0 0.0 0.0
  Средства резерви 499 175,751 0.2 0 0.0 0.0
Б Издаци за нефинансијску имовину 5 30,166,849 28.5 22,561,158 74.8 24.8
1 Основна средства 51 27,145,395 25.7 21,522,053 79.3 23.7
  Зграде и грађевински објекти 511 21,717,885 20.5 16,808,483 77.4 18.5
  Машине и опрема 512 779,093 0.7 620,018 79.6 0.7
  Остале некретнине и опрема 513 4,431,962 4.2 3,882,831 87.6 4.3
  Нематеријална имовина 515 216,455 0.2 210,720 97.4 0.2
2 Залихе 52 1 0.0 0 0.0 0.0
  Робне резерве 521 1 0.0 0 0.0 0.0
3 Природна имовина 54 3,021,453 2.9 1,039,105 34.4 1.1
  Земљиште 541 3,021,453 2.9 1,039,105 34.4 1.1
В Издаци за отплату главнице и  набавку финансијске имовине 6 3,463,945 3.3 3,318,635 95.8 3.7
1 Отплата главнице 61 3,463,945 3.3 3,318,635 95.8 3.7
  Отплата главнице домаћим кредиторима 611 1,283,329 1.2 1,235,329 96.3 1.4
  Отплата главнице страним кредиторима 612 2,180,616 2.1 2,083,305 95.5 2.3
  Укупни издаци (А+Б+В+Г)   91,053,185 86.1 76,948,687 84.5 84.7
Г Укупни издаци - извор (04 И 09)   14,688,889 13.9 13,852,920 94.3 15.3
Ђ Боловање преко 30 дана (извор 03)       17,385    
  УКУПНИ ИЗДАЦИ (А+Б+В+Г+Ђ)   105,742,074 100.0 90,818,992 85.9 100.0

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 10.
Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци приказани су у следећој табели у складу са Одлуком о реба-

лансу буџета града Београда за 2012. годину, и то према организационој класификацији, функционалној, екомномској кла-
сификацији и изворима финансирања.
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.
Завршни рачун буџета града Београда садржи:
1) Биланс стања на дан 31. децембра 2012. године; 
2) Биланс прихода и расхода у периоду од 1. јануара 

2012. до 31. децембра 2012. године;
3) Извештај о капиталним расходима и финансирању у 

периоду од 1. јануара 2012. до 31. децембра 2012. године;
4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 1. јану-

ара 2012. до 31. децембра 2012. године;
5) Извештај о извршењу буџета сачињен тако да прика-

зује разлике између одобрених средстава и извршења у пе-
риоду од 1. јануара 2012. до 31. децембра 2012. године;

6) Објашњење већих одступања између одобрених сред-
става и извршења за период од 1. јануара 2012. до 31. децем-
бра 2012. године;

7) Извештај о примљеним донацијама и кредитима, до-
маћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у пе-
риоду 1. јануар 2012. до 31. децембра 2012. године;

8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне 
буџетске резерве за период од 1. јануара 2012. до 31. децем-
бра 2012. године;

9) Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Београда 
за 2012. годину.

10) Извештај екстерне ревизорске институције о финан-
сијским извештајима из ове одлуке.

Члан 12.
Консолидовани извeштај завршног рачуна града Београ-

да и завршних рачуна градских општина града Београда за 

2012. годину, доставити Министарству финансија и при-
вреде – Управи за трезор Републике Србије.

Члан 13.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 4-616/13-С, 25. јуна 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда, на седници одржаној 25. јуна 
2013. године, на основу члана 32. тачка 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 12. 
тачка 2. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
број 129/07), члана 47. Закона о буџетском систему („Служ-
бени гласник РС”, бр. 54/09,73/10, 101/10,101/11 и 93/12), 
члана 31. став 1. тачка 2. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2013. ГО-

ДИНУ

Члан 1.
У Одлуци о буџету града Београда за 2013. годину 

(„Службени лист града Београда”, брoj 65/12), члан 1. мења 
се и гласи:

„Буџет града Београда за 2013. годину, (у даљем тексту: буџет), састоји се од:
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Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и издаци за набавку финансијске имовине буџета, по појединач-
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Примања од задуживања и издаци за отплату главнице дуга утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима:

Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
„Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 4.839.095.396 динара, набавку финансијске имовине 

у износу од 1.024.104 динара и отплату главнице по основу дуга домаћим и страним кредиторима у износу од 4.706.000.000 
динара, из члана 1. ове oдлуке у укупном износу од 9.546.119.500 динара, планирано је да се обезбеде из примања по основу 
продаје финансијске имовине  у износу од 29.392.403 динара који се састоји од средстава од приватизације предузећа у из-
носу од 25.392.403 динара и средстава по основу отплате кредита  у износу од 4.000.000 динара, из примања од задуживања у 
износу од 8.552.000.000 динара и из процењеног суфицита из 2012.године у износу од 964.727.097 динара, а која се састоје  од 
нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 913.598.855 динара, неутрошених средстава од приватизације 
из претходних година у износу од 2.692.669 динара, неутрошених средстава  донација из претходних година у износу од 
12.250.810 динара, пренетих средстава остварених од откупа станова у износу од 24.402.917 динара и неутрошених средста-
ва домаћих кредита у износу од 1.690.106 динара и иностраних кредита у износу од 10.091.740 динара.”

Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
„Град Београд планира да у 2013. години повуче средства кредита од домаћих банака у износу од  1.950.000.000 динара 

за реализацију следећих пројеката:

Град Београд планира да у 2013. години повуче средства кредита од иностраних банака у износу од  6.302.000.000 дина-
ра (54.110.870 евра) за следеће пројекте:

Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:
„Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2013, 2014. и 2015. годину исказују се у следећем прегледу:
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Члан 5.
Члан 11. мења се и гласи:
„У текућу буџетску резерву издвојена су средства у износу од 407.521.922 динара.
Средства текуће буџетске резерве опредељена су у обиму од 0,592% прихода буџета.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 15.000.000 динара.
Средства сталне буџетске резерве опредељена су у обиму од 0,022% прихода буџета.
О коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве одлучује градоначелник града Београда на предлог Секрета-

ријата за финансије.”

Члан 6.

Члан 12. мења се и гласи:
„Укупна средства буџета утврђена су у износу од 85.570.817.600 динара, а обухватају средства на подрачуну извршења 

буџета који се води у оквиру Консолидованог рачуна трезора града Београда.
Укупна средства из става 1. овог члана формирана су приходима и примањима из следећих извора:
– текући приходи у износу од  68.897.024.891 динара - извор финансирања 01;
– сопствени приходи индиректних корисника буџета – установа из надлежности града, у износу од 4.104.821.943  дина-

ра – извор финансирања 04;
– приходи од донације од међународних организација у износу од  52.000.000 динара - извор финансирања 06;
– приходи од донација од осталих нивоа власти у износу од 769.809.000 динара – извор 07;
– средства по основу  добровољних трансфера од физичких и правних лица у износу од 107.245.183 динара – извор 08;
–  примања од продаје нефинансијске имовине у укупном износу од 2.118.200.000 динара, и то: средства од откупа ста-

нова солидарности у износу од 1.110.000.000 динара, средства од продаје станова којима располаже град Београд у изно-
су од 905.000.000  динара, средства од отплате станова којима располаже град Београд у износу од 55.200.000  динара, од 
чега се износ од  24.402.917  динара односи на пренета средства из ранијих година а износ од 30.797.083 динара на текућа 
примања, и средства од продаје некретнина (станова и пословног простора) којима располаже Дирекција за грађевинско 
земљиште и изградњу Београда у износу од 53.000.000  динара – извор финансирања 09;

– примања од домаћих задуживања у износу од 2.250.000.000  динара  и неутрошених средстава из ранијих година по 
основу примања од домаћих задуживања у износу од 1.690.106 динара   - извор финансирања 10;

– примања од иностраних задуживања у износу од 6.302.000.000 динара и неутрошених средстава из ранијих година по 
основу примања од иностраних задуживања у износу од 10.091.740 динара  - извор финансирања 11; 

– примања од продаје финансијске имовине у износу од 29.392.403 динара, и то  средства од приватизације предузећа 
у износу од  25.392.403  динара и средства од отплате стамбених кредита одобрених од стране Дирекција за грађевинско 
земљиште и изградњу Београда у износу од  4.000.000 динара - извор финансирања 12;

– нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од  913.598.855 динара  (у оквиру којих су укључена неис-
коришћена наменска средства Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда у износу од 226.402.363 динара, 
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове у износу од 17.751.947 динара, Буџетског фонда за заштиту животне сре-
дине у износу од 165.807.191 динара, Буџетског фонда за пољопривредно земљиште у износу од 36.616.678 динара, Секрета-
ријата за културу – установе килтуре у износу од 148.118 динара, Секретаријата за образовање и дечју заштиту у износу од 
1.320.020 динара и Секретаријата за здравство – опортунитет у износу од 86.610.468 динара) – извор финансирања 13, 

– пренета неутрошена средства од приватизације предузећа из претходних година у износу од  2.692.669 динара – из-
вор финансирања 14 и

– пренета неутрошена средства донација из претходних година у износу од 12.250.810 динара - извор финансирања 15.
Средства из става 1. овог члана распоређују се по корисницима и то:
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Члан 7.
У члану 17. у ставу 2. иза речи „расхода” додају се речи  

„и издатка који се финансира из општих прихода буџета”, 
реч  „до” замењује се речју „од” а иза речи „расход” додају 
се речи  „и издатак”.

Члан 8.
У члану 20. у ставу 1. износ „300.000.000” замењује се из-

носом  „407.521.922”.
Члан 9.

У члану 23. у ставу 1. речи „у члану 13.” замењују се ре-
чима „у члану 12.”

У истом члану, у ставу 3. речи „чланом 13.” замењују се 
речима „чланом 12.”

У истом члану став 4. брише се.

Члан 10.
Члан 24. мења се и гласи:
„Распоред и коришћење средстава у 2013. години вр-

шиће се по посебном акту (програм, решење, закључак) 
који доноси Градоначелник на предлог директног корисни-
ка буџетских средстава за извршене апропријације према 
наменама у оквиру следећих раздела:

– Раздео 04 – Секретаријат за финансије
функција 090 – Социјална заштита некласификована на 

другом  месту, економска класификација 451 – субвенције 
јавним нефинансијским предузећима и организацијама у 
износу од 44.477.000 динара;

функција 160 – Опште јавне услуге које нису класифи-
коване на другом месту, економска класификација 463 – 
трансфери осталим нивоима власти у износу од 3.351.000 
динара, економска класификација 464 – дотације орга-
низацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 
6.550.000 динара и економска класификација 481 – дотације 
невладиним организацијама, позиција 1 – друштвене, нав-
ладине и верске организације у износу од  10.500.000 динара  
и позиција 3 – дотације осталим непрофитним институ-
цијама у износу од 171.685 динара;

функција 320 – противпожарна заштита, економска кла-
сификација 463 – дотације и трансфери осталим нивоима 
власти у износу од 400.000 динара и економска класифика-
ција 481 – дотације невладиним организацијама у износу од 
100.000 динара.

– Раздео 09 – Секретаријат за заштиту животне средине
функција 560 – заштита животне средине некласифи-

кована на другом месту, економска класификација 424 
– специјализоване услуге у износу од 91.000.000 динара 

и економска класификација 426 – материјал у износу од 
89.000.000 динара.

– Раздео 10 – Секретаријат за привреду
функција 410 – општи економски и комерцијални посло-

ви по питању рада, економска класификација 454 – субвен-
ције приватним предузећима у износу од 28.878.504 динара.

– Раздео 11 – Секретаријат за културу
функција 820 – услуге културе, економска класифика-

ција 481 – дотације невладиним организацијама, позиција 
2 – дотације за реализацију програма у износу од 59.770.000 
динара.

– Раздео 12 – Секретаријат за образовање и дечју заш-
титу

функција 911 – предшколско образовање, економска 
класификација 481 – дотације невладиним организацијама 
у износу од 2.500.000 динара.

функција 912 – основно образовање, економска класи-
фикација 481 – дотације невладиним организацијама у из-
носу од 1.500.000 динара.

функција 920 – средње образовање, економска класифи-
кација 481 – дотације невладиним организацијама у износу 
од 2.000.000 динара.

функција 940 – високо образовање, економска класи-
фикација 465 – остале дотације и трансфери у износу од 
488.160 динара и

функција 950 – образовање које није дефинисано ни-
воом, економска класификација 465 – остале дотације и 
трансфери у износу од 2.025.000 динара.

– Раздео 13 – Секретаријат за спорт и омладину
функција 810 – услуге рекреације и спорта, економска 

класификација 465 – остале дотације и трансфери у износу 
од 96.335.512 динара  и економска класификација 481 – до-
тације невладиним организацијама у износу од 315.194.406 
динара.

функција 950 – услуге рекреације и спорта, економска 
класификација 465 – остале дотације и трансфери у износу 
од 1.525.000 динара и економска класификација 481 – дота-
ције невладиним организацијама у износу од 14.676.000 ди-
нара.

– Раздео 14 – Секретаријат за здравство 
функција 740 – услуге јавног здравства, економска кла-

сификација 424 – специјализоване услуге  у износу од 
53.985.000 динара.

– Раздео 15 – Секретаријат за социјалну заштиту 
Функција 010 – болест и инвалидност, економска класи-

фикација 481 – дотације невладиним организацијама у из-
носу од 12.530.000 динара,



Број 31 – 94 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 26. јун 2013.

Функција 070 – социјална помоћ угроженом станов-
ништву, економска класификација 472 – накнаде за социјал-
ну заштиту из буџета за део средстава планиран за исплату 
помоћи угроженим категоријама пензионера, проширених 
права трудница и једнократних социјалних помоћи неза-
посленим породиљама, у складу са прописима, односно од-
лукама Скупштине града Београда и економска класифика-
ција 481 – дотације невладиним организацијама у износу од 
51.300.000 динара.

Функција 090 – социјална заштита некласификована на 
другом месту, економска класификација 481 – дотације нев-
ладиним организацијама у износу од 3.000.000 динара.

– Раздео 25 – Канцеларија за младе
Функција 150 – опште јавне услуге, истраживање и раз-

вој, економска класификација 481 – дотације невладиним 
организацијама у износу од 6.987.500 динара.

– Раздео 26 – Агенција за европске интеграције и са-
радњу са удружењима

Функција 160 – опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту, економска класификација 481 – дотације нев-
ладиним организацијама у износу од 5.000.000 динара.

Члан 11.
Члан 36. мења се и гласи:
„Директни и индиректни корисници буџетских сред-

става у 2013.години обрачунату исправку вредности нефи-
нансијске имовине исказују на терет капитала, односно не 
исказују расход амортизације и употребе средстава за рад”.

Члан 12.
Члан 42. мења се и гласи:
„Корисници буџетских средстава пренеће на рачун из-

вршења буџета, до 31. децембра 2013. године, сва средства 
која нису утрошена за финансирање расхода у 2013. години, 
која су овим корисницима пренета у складу са важећом Од-
луком о буџету града Београда за 2013.годину”

Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 4-620/13-С, 25. јуна 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2013. године, на основу члана31. став 1. тачка 7. и члана 97. 
ст. 1. и 2. Статута града Београда („Службени лист града Бе-
ограда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБИМУ СРЕДСТАВА ЗА ВР-
ШЕЊЕ ПОСЛОВА ГРАДА И ГРАДСКИХ ОПШТИНА И  
УТВРЂИВАЊУ ПРИХОДА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ГРАДУ 
ОДНОСНО ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА У 2013. ГОДИНИ

Члан 1.
У Одлуци o обиму средстава за вршење послова града 

и градских општина и утврђивању прихода који припа-
дају граду, односно градским општинама у  2013. години 
(„Службени лист града Београда”, број 65/12), члан 2. мења 
се и гласи:

„Годишњи обим јавних средстава буџета града и буџета 
градских општина у 2013. години износи  90.987.256 хиљада 
динара, од чега:
– средства буџета града износе 80.501.269 хиљада динара
– средства буџета градских општина износе 10.485.987  хиљада динара
а чине их:
– укупан обим средстава за потрошњу 10.011.147  хиљада динара
– остварена додатна повећања обима средстава 474.840  хиљада динара

У оквиру утврђеног обима средстава у ставу 1. овог чла-
на садржан је и износ средстава од пореза на додату вред-
ност на приходе од давања у закуп, односно на коришћење 
непокретности у државној својини које користе град и 
градске општине у висини од 20 процената”.

Члан 2.
Члан 3. мења се и гласи:
„Средства буџета града из члана 2. алинеја 1. ове одлуке 

односе се на:
– текуће приходе и примања од продаје нефинансијске 
имовине 71.919.877 хиљаде динара     
– примања од продаје финансијске имовине и од заду-
живања  8.581.392 хиљадa динара.”

Члан 3. 
Члан 4. мења се и гласи:
„Средства буџета градских општина из члана 1. став 2. 

алинеја 1. ове одлуке распоређују се на градске општине, и то: 

( у 000 дин.)

Општине

Обим 
средстава 
за општу 

потрошњу

Обим 
средстава за 
капитална 

улагања

Обим 
средстава 

за наменску 
потрошњу

Укупан 
обим 

средстава

1 2 3 4 5
Укупна средства за јавну 
потрошњу

6,940,882 347,570 2,722,695 10,011,147

ВОЖДОВАЦ 372,126 13,500 25,309 410,935
ВРАЧАР 355,790 0 107,657 463,447
ЗЕМУН 502,027 27,000 35,537 564,564
ЗВЕЗДАРА 429,051 18,000 53,889 500,940
Н.БЕОГРАД 450,196 13,500 47,860 511,556
ПАЛИЛУЛА 423,831 10,000 56,611 490,442
РАКОВИЦА 447,632 27,000 2,187 476,819
С.ВЕНАЦ 361,047 13,500 47,766 422,313
СТАРИ ГРАД 677,044 0 250,681 927,725
ЧУКАРИЦА 478,507 33,570 11,211 523,288
БАРАЈЕВО 246,673 45,000 55,280 346,953
ГРОЦКА 342,052 40,500 184,583 567,135
ЛАЗАРЕВАЦ 411,413 0 445,435 856,848
МЛАДЕНОВАЦ 363,962 52,000 167,534 583,496
ОБРЕНОВАЦ 513,739 0 990,781 1,504,520
СОПОТ 255,458 9,000 31,413 295,871
СУРЧИН 310,335 45,000 208,960 564,295

”
Члан 4.

Члан 7. мења се и гласи:
„Приход од пореза на доходак грађана – на зараде, који 

се оствари на подручју градске општине, дели се између те 
градске општине и града у односу:

– Вождовац  и град 6.31 : 93.69
– Врачар и град 7.96 : 92.04
– Земун и град 8.49 : 91.51
– Звездара и град 7.57 : 92.43
– Нови Београд и град 3.83 : 96.17
– Палилула и град 7.00 : 93.00
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– Раковица и град 16.38 : 83.62
– Савски венац и град 7.51 : 92.49
– Стари град и град 13.01 : 86.99
– Чукарица и град 8.79 : 91.21
– Барајево и град 99.09 : 0.91
– Гроцка и град 29.41 : 70.59
– Лазаревац и град 12.76 : 87.24
– Младеновац и град 79.16 : 20.84
– Обреновац и град 17.48 : 82.52
– Сопот и град 100.00 : 0.00
– Сурчин и град 64.50 : 35.50”

Члан 5.
Члан 8. мења се и гласи:
„Део средстава из члана 4. градскa општинa je у обавези 

да користи за финансирање потреба изградње, одржавања, 
управљања и коришћења сеоских, пољских и других некате-
горисаних путева и за комуналну делатност на подручју те 
градске општине као и за класичне функције индиректних 
корисника буџета градске општине и то у процентима:

– Барајево 21.08 
– Гроцка 57.71 
– Лазаревац 76.20 
– Младеновац 35.95 
– Обреновац 64.45 
– Сопот 17.95 
– Сурчин 54.45”

Члан 6.
Члан 19. мења се и гласи:
„Приход од давања у закуп, односно на коришћење 

непокретности у државној својини које користи градска 
општина и индиректни корисници њеног буџета, дели се 
између те градске општине и града у односу:

– Вождовац  и град 55 : 45
– Врачар и град 53: 47
– Земун и град 27 : 73
– Звездара и град 41 : 59
– Нови Београд и град 64 : 36
– Палилула и град 68 : 32
– Раковица и град 18 : 82
– Савски венац и град 31 : 69
– Стари град и град 26 : 74
– Чукарица и град  33 :  67

Приход од давања у закуп односно на коришћење не-
покретности у државној својини које користи градска 
општина и индиректни корисници њеног буџета, који се 
оствари на подручју градских општина Барајево, Гроцка, 
Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин у це-
лини припада тим градским  општинама. 

Средства остварена у буџету градске општине од при-
хода од давања у закуп пословног простора трошиће се по 
програму надлежног органа те градске општине за намене 
предвиђене законом.”

Члан 7. 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 4-619/13-С, 25. јуна 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 25. 
јуна 2013. године,  на основу члана  57. Закона о буџет-
ском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 
101/10,101/11 и 93/1 ), а у вези са чланом 52. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12), члана 12. 
став 1. тачка 6) Закона о главном граду („Службени гласник 
РС”, број 129/07), члана 31. став 1. тачка 7) Статута града 
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13) донела је  

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИРАЊУ 
ПРОГРАМА, ПРОЈЕКАТА И АКТИВНОСТИ КОРИСНИ-
КА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА У 2014. И 

2015. ГОДИНИ

Члан 1.
У Одлуци о финансирању програма, пројеката и инвес-

тиционих активности корисника средстава буџета града 
Београда у 2014. и 2015. години („Службени лист града Бео-
града”, број 23/13), члан 3. мења се и гласи:

„Члан 3.
Део прихода и примања из члана 2. ове одлуке користиће 

се за финансирање програма, пројеката и активности у 
2014. и 2015. години, за које су надлежни корисници буџета 
града Београда (у даљем тексту: буџетски корисници), и тo:

Редни 
број

Буџетски корисник – носилац 
активности Ставка Назив програма, пројекта и инвестиционе активности

Износ у динарима
2014.г 2015.г

1 Секретаријат за урбанизам и 
грађевинске послове

1.1. Израда Плана генералне регулације, са Стратешком проценом  утицаја планираних 
садржаја на животну средину, за део привредне зоне Јаково, градска општина Сурчин

6,596,018    0    

свега: 6,596,018    0    
2 Секретаријат за комуналне и 

стамбене послове
2.1. Студија ЕТФ - Истраживање повољних ефеката увођења мониторинга и одређивања 

стварне пропусне моћи 110 кв кабловских водова у дистрибутивној мрежи Београда
2,500,000    2,500,000    

2.2. Истраживање и примена субгеотермалних подземних водених ресурса у концепту 
повећања енергетске ефикасности у зградарству

300,000    0    

2.3. Програм промоције ОИЕ и ЕЕ у ОШ града Београда 400,000    500,000    
2.4. Софтверско-програмско одржавање сајта Управе за енергетику 500,000    500,000    
2.5. Развој и надградња Информационог система енергетике града Београда ИСЕБ 12,000,000    12,000,000    
2.6. ”Поправимо заједно” специјализоване услуге 10,300,000    4,000,000    
2.7. ”Поправимо заједно” -  фасаде 44,125,000    10,125,000    
2.8. ”Поправимо заједно” -  лифтови 48,175,000    40,175,000    
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Редни 
број

Буџетски корисник – носилац 
активности Ставка Назив програма, пројекта и инвестиционе активности

Износ у динарима
2014.г 2015.г

2.9. ”Поправимо заједно” -  кровови 4,600,000    0    
2.10. Израда и постављање табли са називима улица и кућним бројевима 4,000,000    0    
2.11. ЈКП ” Градска чистоћа”- програм одржавања 300,000,000    0    
2.12. ЈКП ”Зеленило Београд”- програм одржавања 260,000,000    0    
2.13. Ревитализација фасада и зграда под заштитом државе 50,000,000    50,000,000    
2.14. Стручна контрола вишегодишњих инвестиција - стручни надзор, конзерваторски надзор, 

координатори над радовима на фасадама, над радовима на зеленим површинама и над 
радовима на другим комуналним објектима

3,000,000    3,000,000    

2.15. Инвестициона улагања у комуналну делатност јавних зелених површина 30,000,000    0    
2.16. Инвестициона улагања у комуналну делатност Аде Циганлије 10,000,000    0    
2.17. Инвестиционо улагање у комуналну делатност Погребних услуга 30,000,000    0    
2.18. Инвестициона улагања у Бео Зоо врт 30,000,000    0    
2.19. Надзор над извођењем монтажно - демонтажних радова свечаног осветљења града 1,000,000    0    
2.20. Годишњи програм пословања Ветеринарске установе ”Ветерина Београд” 500,000,000    0    
2.21. Накнада штете за повреде нанесене од стране паса луталица 50,000,000    0    

свега: 1,390,900,000    122,800,000    
3 Служба за опште послове 3.1. Куповина канцеларијског материјала за потребе Градске управе 70,000,000    0    

3.2. Куповина лож уља (мазута) за загревање објеката у 27.марта 43-45 и Краљице Марије бр.1 50,000,000    0    
3.3. Услуге чишћења пословних објеката које користе организационе јединице Градске управе 50,000,000    0    
3.4. Куповина горива за потребе службених аутомобила Градске управе 42,500,000    0    
3.5. Телекомуникациона услуга  L3VPN-  повезивање Градске управе 40,000,000    44,000,000    
3.6. Пружање услуга техничког одржавања зграда и опреме Градске управе 33,500,000    0    
3.7. Куповина основних животних намирница и колонијалне робе за потребе Одељења за 

угоститељске услуге Градске управе града Београда
25,000,000    0    

3.8. Осигурање имовине и моторних возила Градске управе града Београда 12,000,000    0    
3.9. Редовно одржавање службених аутомобила Градске управе 7,500,000    0    
3.10. Куповина папирне галантерије за одржавање тоалетне хигијене за потребе Градске управе 7,200,000    0    
3.11. Осигурање запослених у Градској управи, Градском јавном правобранилаштву и 

Грађанског браниоца
5,500,000    0    

3.12. Сервисирање са обезбеђивањем резервних делова за фотокопир апарате 4,700,000    0    
3.13. Молерско-фарбарски и суво монтажни радови у објектима Градске управе 4,200,000    0    
3.14. Столарски и подополагачки радови у објектима које користи Градска управа 3,600,000    0    
3.15. Израда штампаног материјала за потребе Градске управе 3,200,000    0    
3.16. Куповина матичних књига и остале службене евиденције неопходне за рад матичара и за 

потребе Секретаријата за управу
3,200,000    0    

3.17. Потрошни материјал-електро материјал -  Куповина електроматеријала за потребе Градске 
управе

3,200,000    0    

3.18. Куповина хемијских средстава за одржавање хигијене за потребе Градске управе 2,600,000    0    
3.19. Закуп склоништа за потребе Градске управе, Управе за енергетику  и Секретаријата за 

имовинско правне послове
2,500,000    2,800,000    

3.20. Резервни делови-за аутомобиле - Куповина резервних делова за службене аутомобиле 
Градске управе

2,200,000    0    

3.21. Куповина архивских полица - Куповина архивских полица и металних ормара за архиву 2,000,000    0    
3.22. Куповина канцеларијског намештаја за потребе Градске управе града Београда 2,000,000    0    
3.23. Куповина потрошног материјала за одржавање исправности и хигијене службених 

аутомобила Градске управе
900,000    0    

3.24. Куповина моторних и осталих уља и антифриза за потребе службених аутомобила Градске 
управе

800,000    0    

3.25. Услуга урамљивања и застакљивања за потребе Градске управе града Београда 800,000    0    
3.26. Услуга масовне штампе, печатирања, инсертовања и персонализације пошиљака Управе 

јавних прихода у вршењу послова утврђивања, контроле и наплате пореза на имовину и 
локалних комуналних такси и наплате накнаде за коришћење грађевинског земљишта за 
2014. годину

20,400,000 0    

3.27. Куповина униформи за припаднике комуналне  полиције Градске управе града Београда 19,600,000 0    
3.28. Пружање услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације зграда Градске управе града 

Београда
1,500,000 0    

3.29. Пружање услуге обезбеђења коришћења информационог система локалне пореске 
администрације за потребе Секретаријата за финансије  Управе јавних прихода 

26,400,000 27,600,000    

3.30. Пружање услуга о уручењу пореских решења и опомена за потребе Секратаријата за 
финансије Градске управе града Београда -Управе јавних прихода

71,000,000 0    

3.31. Штампање и испорука Извода из матичних књига и Интернационалних извода из 
матичних књига

80,000,000 0    

свега: 598,000,000    74,400,000    
4 Секретаријат за саобраћај 4.1. Надзор семафорске сигнализације: EURO надзор 1,000,000    0    

4.2. Надзор семафорске сигнализације: SCALA надзор 500,000    0    
4.3. Пружање услуга стручно-техничког надзора над радовима из области техничког 

регулисања саобраћаја
2,400,000    0    

4.4. Одржавање система за аутоматско управљање саобраћаја 7,000,000    0    
свега: 10,900,000    0    
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5 Дирекција за јавни превоз 5.1. Чишћење снега и леда на стајалиштима ЈП и ауто такси стајалишта ЈКП ”Београд пут” 2,600,000    2,600,000    
5.2. Чишћење снега и леда на стајалиштима ЈП и ауто такси стајалишта ЈКП ”Зеленило” 2,500,000    2,500,000    
5.3. Чишћење снега и леда на стајалиштима ЈП и ауто такси стајалишта ЈКП ”Зеленило” 19,900,000    19,900,000    
5.4. Стручно технички надзор над радовима ДЈП 3,500,000    3,500,000    

свега: 28,500,000    28,500,000    
6 Дирекција за путеве 6.1. Услуга одржавања 8 кракова покретних степеница, 7 лифтова за инвалиде и 5 пумпи за 

одвод подземних вода у подземним пешачким пролазима у Београду
15,000,000    0    

6.2. Услуга вршења стручног надзора над извођењем радова из Програма одржавања улица и 
општинских путева

170,000,000    0    

6.3. Одржавање и осигурање безбедног саобраћаја на путним прелазима на улицама и 
општинским путевима

10,000,000    0    

6.4. Одржавањеулица и локалних путева на територији 17 градских општина 654,000,000    0    
6.5. Одржавање уличног дрвореда у улици Обилићев венац у Београду, одржавање уличних 

жардињера на територији општина Стари град, Савски венац и Врачар у Београду
1,100,000    0    

свега: 850,100,000    0    
7 Секретаријат за заштиту животне 

средине
7.1. Пројекат « Успостављање катастра зелених површина Београда»-ГИС 20,000,000    6,000,000    

7.2. Ажурирање и иновирање Катастра водних појава и објеката на територији Београда са 
израдом дигиталне карте и базе података - наставак пројекта

5,000,000    0    

7.3. Израда пројекта ” Испитивање утицаја (биљних) биофилтера у зонама великог загађења 
на територији града Београда” - наставак пројекта

3,500,000    0    

7.4. Примена биоиндикатора оксидативног стреса код биљака у процени екотоксилошког 
ризика у зонама високог загађења на територији града Београда -наставак пројекта

4,200,000    0    

7.5. Пројекат истраживања површина и израда планова пошумљавања подручја Београда од 
2012-2014.године

6,500,000    0    

7.6. Израда пројекта ”Рецентно стање, интезитет и последице деградације обала Колубаре на 
територији општине Обреновац 

4,000,000    0    

7.7. Снимање стања степена загађености земљишта тешким металима у двориштима 
обданишта и основних школа у Београду

1,000,000    0    

7.8. «Потенцијални ризици од присуства тешких метала, радионуклеида и органских 
полутаната у земљишту, водама и храни у рубним деловима града»

3,000,000    0    

7.9. План квалитета ваздуха 5,000,000    0    
7.10. Мерење емисије димних гасова из индивидуалних топлотних извора на територији 

Београда
2,500,000    0    

7.11. Акустичко зонирање дела централне зоне града Београда (делови општина Стари град, 
Савски венац, Палилула, Врачар, Земун и Нови Београд)

20,000,000    15,000,000    

7.12. Управљање полимерним отпадом на територији града Београда 5,000,000    0    
713. Развој нових технологија производње полиола различитих својстава из отпадне 

полиетилентерефталатне амбалаже и алкидних, полиестарских и полиуретанских 
производа базираних на тим полиолима 

7,000,000    0    

7.14. Спровођење акција сузбијања одраслих форми комараца уређајима са земље 23,920,000    0    
7.15. Организација мониторинга и вршења послова стручне прогнозе, надзора и контроле 

глодара на територији Београда за период 2012-2014.године
4,000,000    0    

7.16. Организација мониторинга и вршења послова стручне прогнозе, надзора и контроле 
ларви и одраслих форми комараца на територији Београда за период 2012-2014.године

9,500,000    0    

7.17. Организација мониторинга и вршења послова стручне прогнозе, надзора и контроле 
крпеља на територији Београда за период 2012-2014.године

2,500,000    0    

7.18. Организација и извођење акција сузбијања ларви и одраслих форми комараца из авиона 
на територији Београда у периоду од 2012-2014.године

36,500,000    0    

7.19. Суфинансирање дела трошкова за реализацију услугe продукције нових епизода ТВ 
емисије „Зелена емисија”

800,000    0    

7.20. Услугa емитовања емисија под називом ”Зелена емисија” на ТВ програму Студио Б 2,000,000    0    
7.21. „Израда Студије оправданости за постројење за механичко-биолошки третман отпада на 

локацији у Винчи”
33,600,000    0    

7.22. „Израда Студије оправданости за санацију, затварање и проширење депоније у Винчи” 28,000,000    0    
7.23. „Израда Претходне студије оправданости за постројење за компостирање зеленог отпада 

из шума, паркова и јавних површина на територији града Београда”
6,400,000    0    

7.24. Израда Претходне студије оправданости изградње терминала за отпадне материје са 
пловила на подручју Београда

8,000,000    0    

7.25. Услуге штампања Еколошког билтена за 2013. годину са новогодишњим еколошким 
календаром за 2014. годину

200,000    0    

7.26. Израда студија о проглашењу заштите нових природних добара 5,000,000    0    
7.27. Услуге озелењавања објеката и површина и услуге ревитализације угрожених и 

запуштених јавних зелених површина 
5,000,000    0    

7.28. Заштита и усмерено коришћење генофонда ретких и угрожених врста Великог ратног 
острва 

3,600,000    3,600,000    

7.29. Истраживања,валоризација и заштита дела простора Аде Циганлије 4,500,000    0    
свега: 260,220,000    24,600,000    

8 Секретаријат за културу 8.1. Набавка лож уља за установе културе 14,000,000    0    
8.2. Набавка угља за установе културе 700,000    0    
8.3. Физичко техничко обезбеђење Београдске тврђаве 37,000,000    0    
8.4. Физичко техничко обезбеђење Музеја града Београда 19,500,000    0    
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8.5. Физичко техничко обезбеђење Легата Петар Добровић 2,300,000    0    
свега: 73,500,000    0    

9 Секретаријат за образовање и  
дечју заштиту

9.1. Енергенти 1,046,500,000    0    

9.2. Комуналне услуге - дератизација 11,750,000    0    
9.3. Осигурање 41,400,000    0    
9.4. Медицинске услуге 27,830,000    0    
9.5. Материјал - намирнице 1,344,555,850    0    
9.6. Материјал - хигијена 82,708,000    0    
9.7. Остале опште услуге - превоз енергената 2,392,000    0    

свега: 2,557,135,850    0    
10 Секретаријат за спорт и омладину 10.1. Програми који се реализују за време зимског школског распуста 1,712,000    0    

свега: 1,712,000    0    
11 Секретаријат за социјалну 

заштиту
11.1. Набавка лож уља за потребе установа социјалне заштите 10,000,000    0    

11.2. Осигурање имовине и корисника установа социјалне заштите 700,000    0    
11.3. Превоз деце корисника Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у 

развоју
27,600,000    30,000,000    

11.4. Превоз особа са инвалидитетом 85,000,000    93,500,000    
10.5. Линије Д1 и Д2 - превоз деце 9,000,000    9,600,000    
11.6. Здравствена заштита по уговору 3,600,000    3,960,000    
11.7. Набавка намирница за потребе Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине 

ометене у развоју
25,000,000    0    

11.8. Набавка средстава за хигијену за потребе  Центра за смештај и дневни боравак деце и 
омладине ометене у развоју

15,000,000    0    

11.9. Набавка топлих оброка за потребе корисника  Центра за смештај и дневни боравак деце и 
омладине ометене у развоју

25,000,000    0    

11.10. Услуге обезбеђења објеката Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене 
у развоју

10,000,000    0    

11.11. Услуге обезбеђења објеката одељења Градског центра за социјални рад 14,000,000    0    
11.12. Припрема и дистрибуција топлих оброка за социјално угрожене категорије становништва 1,000,000,000    0    
11.13. Набавка намирница и средстава за хигијену за потребе Прихватилишта за одрасла и стара 

лица
20,000,000    0    

11.14. Програм физичке културе и рекреације од стране корисника услуга социјалне заштите 1,500,000    0    
свега: 1,246,400,000    137,060,000    

12 Агенција за пословни простор 12.1. Осигурање имовине 12,000,000    15,000,000    
12.2. Пословни објекти, сезонски ремонт 23 подстанице 4,000,000    5,000,000    

свега: 16,000,000    20,000,000    
13 Завод за информатику и 

статистику
13.1. Услуге одржавања софтверског пакета у Секретаријату за финансије 400,000    0    

13.2. Услуге одржавања хардверско-софтверског система дата центра на локацији Тиршова 1,  
27.марта 43-45 и Трг Николе Пашића 6

5,900,000    0    

13.3. Услуге одржавања УПС и расхладних система за сервер сале 1,379,995    0    
13.4. Услуге одржавања система евиденције радног времена 2,200,000    0    
13.5. Услуге одржавања активне мрежне комуникационе опреме у објектима ГУ 500,000    0    
13.6. Услуге сервисирања штампача, скенера, монитора са обезбеђењем резервних делова 100,000    0    

свега: 10,479,995    0    
14 Агенција за инвестиције и 

становање
14.1. ЕРП пројекат 236,000,000    181,000,000    

14.2. Консултанске услуге 18,000,000    12,000,000    
свега: 254,000,000    193,000,000    

15 Агенција за јавне набавке 15.1. Беби пакети - текстилни део 110,000,000    120,000,000    
свега: 110,000,000    120,000,000    

16 Секретаријат за привреду 16.1. Робне резерве - трошкови складиштења 13,536,411    14,213,231    
16.2. Робне резерве - трошкови осигурања робе 500,000    500,000    

свега: 14,036,411    14,713,231    
Укупно: 7,428,480,274    735,073,231    

”

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

Скупштина града Београда
Број 4-621/13-С, 25. јуна 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2013. године, на основу члана 20. став 1. тачка 24) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), 
члана 43. Закона о трговини („Службени гласник РС”, бр. 
53/10 и 10/13) и чл. 25. став 1. тачка 28. и чл. 31. став 1. тачка 
7) Статута града Београда („Службени лист града Београ-
да”, бр. 39/08,6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ  ЗАНАТСТВA И ТРГОВИНE НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком уређујe се радно време занатских објека-

та, трговинских формата, обављања трговине ван продајног 
објекта, време продаје појединих врста робе, радно време 
појединих продајних објеката у току празника и других не-
радних дана,  надзор и друга питања од значаја за обављање 
занатске и трговинске делатности на територији града Бео-
града.

Изузетно од става 1. овог члана градске општине Бараје-
во, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и 
Сурчин могу ближе, oдносно другачије уредити радно време 
објеката у занатској и трговинској делатности, радно време 
појединих продајних објеката у току празника и других не-
радних дана, на појединим издвојеним деловима свог под-
ручја, а у оквиру радног времена одређеног овом одлуком.

Члан 2.
Радно време је време обављања делатности привредних 

субјеката у занатским објектима и трговинским формати-
ма, које је утврђено и видно истакнуто у складу са законом 
и овом одлуком. 

У току трајања утврђеног радног времена из става 1. 
овог члана корисници могу да уђу и да користе услуге у за-
натском објекту или трговинском формату.

Истеком утврђеног радног времена из става 1. овог чла-
на, објекат и припадајући простор који служи за обављање 
занатске и трговинске делатности морају бити испражњени 
од корисника услуга и других лица која нису запослена, од-
носно радно ангажована у објекту.

Радно време обављања трговине ван продајног објекта 
(трговина личним нуђењем, остала трговина на мало у пре-
носивим објектима и са покретних средстава или опреме) 
и време продаје појединих врста робе, је време утврђено у 
складу са законом и овом одлуком.

Члан 3.
Привредни субјекти који обављају делатност из члана 1. 

став 1. ове одлуке дужни су да у периоду пословања, утвр-
де трајање и распоред радног времена објекaтa, да утврђено 
радно време видно истакну у складу са законом и одредба-
ма ове одлуке и да се придржавају назначеног радног вре-
мена у свом пословању. 

У објекту који је заштићено културно добро, подаци из 
става 1. овог члана могу се поставити унутар објекта или на 
неком другом прикладном месту, у складу са законом којим 
се уређује заштитa културних добара.

Објекти из члана 1. став 1. ове одлуке могу бити при-
времено затворени о чему су привредни субјекти дужни да 
истакну обавештење на исти начин као и утврђено радно 
време. 

Члан 4.
Обављање делатности из члана 1. став 1. ове одлуке, 

привредни субјекти морају да организују у складу са зако-
ном, тако да се не узнемиравају грађани. 

Узнемиравањем грађана из става 1. овог члана сматра 
се ометање људи емитовањем буке, механичким изворима 
буке и звучним сигналима, виком, непримереним нуђењем 
робе и услуга, као и емитовањем испарења, надражујућих 
мириса и др.

Узнемиравање грађана из става 2. овог члана утврђује се 
непосредним опажањем надлежног инспектора или другог 
службеног лица, изјавама сведока, извештајем овлашћене 
организације и на други начин у складу са законом. 

II. РАДНО ВРЕМЕ ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА

Члан 5.
Занатски објекти су:
1. објекти у којима се пружају услуге уметничких и ста-

рих заната и домаће радиности;
2. објекти у којима се пружају личне услуге, као што су 

услуге одржавања и оправке моторних возила и мотоци-
кала, оправке радио и тв апарата, електричних уређаја и 
сличних уређаја, услуге одржавања, оправки биро и слич-
них машина, фризерски и други третмани за улепшавање и 
слично.

Члан 6.
Занатским објектима из члана 5. ове одлуке утврђује се 

максимално радно време и то тако што могу да раде сваког 
дана од 00,00 сати до 24,00 сата, тако да се не узнемиравају 
грађани. 

Привредни субјекти који обављају делатност у занат-
ским објектима из члана 5. ове одлуке дужни су да у оквиру 
максимално утврђеног радног времена из става 1. овог чла-
на, одреде трајање и распоред свог радног времена и истак-
ну га у складу са одредбама члана 3. ове одлуке.

Занатски објекти из члана 5. ове одлуке могу бити за-
творени један или више дана у недељи, о чему су привредни 
субјекти дужни да истакну обавештење у складу са одред-
бама члана 3. ове одлуке.

III. РАДНО ВРЕМЕ ТРГОВИНСКИХ ФОРМАТА, ТРГО-
ВИНЕ ВАН ПРОДАЈНОГ ОБЈЕКТА И ВРЕМЕ ПРОДАЈЕ 

ПОЈЕДИНИХ ВРСТА РОБЕ

Радно време трговинских формата

Члан 7.
Неспецијализованим трговинским форматима, специја-

лизованим продавницама и посебним трговинским фор-
матима утврђује се максимално радно време и то тако што 
могу да раде сваког дана од 00,00 сати до 24,00 сата, тако да 
се вршењем делатности не узнемиравају грађани. 

Посебни трговински формати (трговински центри и 
CASH&CARRY) и неспецијализовани трговински формати 
са претежно непрехрамбеним асортиманом (робне куће) 
који се налазе у Кнез Михаиловој улици на потезу од Трга 
републике до Калемегдана и у Улици краља Милана на 
потезу  од Теразија до Трга Славија, у оквиру максимално 
одређеног радног времена из става 1. овог члана, морају 
да раде најмање у времену од 09,00 сати до 21,00 сат сваког 
радног дана, изузев суботом од 09,00 сати до 16,00 сати.

Бензинске станице у граду, у оквиру максимално 
утврђеног радног времена из става 1. овог члана, морају да 
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раде најмање у времену од 06,00 сати до 20,00 сати сваког 
радног дана. 

Бензинске станице на државним путевима I и II реда и 
општинским путевима на територији града Београда морају 
да раде сваког дана од 00,00 сати до 24,00 сата.

Радно време специјализованих продавница за продају 
штампе и дувана као главних производа које се налазе на 
аеродрому, аутобуској и железничкој станици, одређује се у 
складу са радним временом аеродрома или станице.

Привредни субјекти који обављају делатност у трговин-
ским форматима из ст. 1–3. овог члана дужни су да у оквиру 
максимално и минимално утврђеног радног времена, одре-
де трајање и распоред свог радног времена.

Привредни субјекти који обављају делатност у трговин-
ским форматима из ст. 1–5. овог члана дужни су да видно 
истакну трајање и распоред свог радног времена, у складу 
са одредбама члана 3. ове одлуке. 

Члан 8.
Трговински центри CASH & CARRY (кеш-енд-кери) 

и робне куће дужни су да, поред истицања радног време-
на трговинског формата, истакну на видном месту и радно 
време различитих малопродајних трговинских формата, 
као и радно време објеката у којима се пружају нетрговин-
ске услуге, према делатностима.

Радно време трговине ван продајног објекта

Члан 9.
Трговцу који обавља трговину личним нуђењем утврђује 

се максимално радно време и то тако што може почети са 
радом сваког  дана, најраније од 08,00 сати и може радити 
најдуже до 22,00 сата, под условима прописаним законом и 
тако да се не узнемиравају грађани према којима је усмере-
на понуда. 

Члан 10.
Радно време трговине на мало ван продајног објекта 

одређује се актом надлежног органа којим се одобрава про-
дајно место, као и време и начин трговине у складу са зако-
ном, осим у преносивом објекту типа киоска и мањег мон-
тажног објекта.

У преносивом објекту типа киоска и мањег монтажног 
објекта, утврђује се максимално радно време и то тако што 
могу да раде сваког дана од 00,00 сати до 24,00 сата.

Време продаје одређених врста роба

Члан 11.
Трговац који обавља делатност у трговинским форматима 

из члана 7. ове одлуке и трговац, односно пуномоћник који 
обављају трговину ван продајног објекта (даљинска трговина 
на мало, трговина личним нуђењем, остала трговина на мало 
ван продајног објекта), не могу да врше продају, односно 
доставу алкохолних пића, пива, пиротехничких средстава и 
сличних врста роба чија употреба може битно да утиче на 
јавни ред и мир у времену од 22,00 сата до 06,00 сати.

Изузетно од става 1. овог члана, на дан 31. децембра и у 
дане када се празнује државни празник Нова година (1. и 2. 
јануара), као и 13. и 14. јануара, трговински формати и тр-
говци који обављају трговину ван продајног објекта могу да 
врше продају и доставу алкохолних пића и пива у времену 
од 00,00 сати до 24,00 сата.

У продајном објекту, без обзира на облик трговинског 
формата, мора на видном месту бити истакнуто упозорење 
о временском ограничењу продаје из става 1. овог члана. 

Обављањем трговине ван продајног објекта трговац је 
дужан да путем средстава комуникације, непосредним пу-
тем, истицањем упозорења на видном месту, или на други 
начин, обавести потрошача о временском ограничењу про-
даје и доставе из става 1. овог члана. 

Члан 12.
Организациона јединица Градске управе града Београда 

надлежна за послове привреде( у даљем тексту: организа-
циона јединица) у оправданим случајевима (међународни 
скупови, конгреси, спортске и друге манифестације) када 
се очекује већи број посетилаца у Београду, може својим 
актом да одреди другачији распоред, почетак и завршетак 
радног времена занатских објеката из члана 5. ове одлуке и 
трговинских формата из члана 7. став 1. ове одлуке.

У случају проглашења ванредне ситуације (пандемија, 
епидемија, елементарне непогоде и сл) штаб за ванредне 
ситуације или други надлежни орган у складу са законом, 
може својим актом одредити другачији распоред, почетак и 
завршетак радног времена за објекте из става 1. овог члана.

Измењени распоред, почетак и завршетак радног време-
на у случају из става 1. овог члана, привредни субјекти мо-
рају да истакну на видном месту објекта најмање 3 (три) дана 
пре примене измењеног распореда, а у случају из става 2. 
овог члана најкасније на дан примене акта штаба за ванредне 
ситуације или другог надлежног органа и морају да се при-
државају тако назначеног радног времена у свом пословању.

IV. РАДНО ВРЕМЕ ЗАНАТСКИХ И ТРГОВИНСКИХ ФОР-
МАТА У ДАНЕ ДРЖАВНИХ И ДРУГИХ ПРАЗНИКА И 

ДРУГИХ НЕРАДНИХ ДАНА

Члан 13.
Занатски објекти из члана 5. ове одлуке и трговински 

формати из члана 7. ове одлуке могу бити затворени не-
дељом и у дане државних и других празника у складу са за-
коном и одредбама ове одлуке.

Писано обавештење о нерадним данима мора бити ис-
такнуто на видном месту објекта најмање 3 (три) дана пре 
нерадног дана.

Члан 14.
Привредни субјекти који обављају трговинску делатност 

у неспецијализованим трговинским форматима у којима се 
обавља трговина на мало претежно прехрамбеног асортима-
на, дужни су да у дане државних и других празника одреде 
распоред дежурних продајних објеката и доставе организа-
ционој јединици (у даљем тексту: дежурни продајни објекти).

У случају потребе да се обезбеди довољан број дежур-
них продајних објеката на територији града, организациона 
јединица својим актом може утврдити другачији распоред 
дежурних продајних објеката. 

Распоред дежурних продајних објеката, организациона 
јединица доставља средствима јавног информисања ради 
објављивања. 

Дежурни продајни објекти који у време државних и дру-
гих празника обављају делатност, дужни су да распоред, 
почетак и завршетак радног времена истакну на видном 
месту објекта, најмање 3 (три) дана пре дана државног и 
другог празника.

Члан 15.
На дан државног и другог празника неспецијализовани 

трговински формати у којима се обавља трговина на мало 
претежно непрехрамбеног асортимана и посебни трговин-
ски формати могу бити затворени.
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Члан 16.
На Бадњи дан дежурни продајни објекти неспецијализо-

ваних трговинских формата претежно прехрамбеног асор-
тимана морају да раде најмање од 09,00 сати до 18,00 сати. 

У дану који претходи празнику када се не ради један или 
два дана дежурни продајни објекти неспецијализованих 
трговинских формата претежно прехрамбеног асортимана 
морају да раде најмање од 09,00 сати до 18,00 сати. 

Ако је недеља дан који претходи празнику када се не 
ради један или два дана, дежурни продајни објекти неспе-
цијализованих трговинских формата претежно прехрам-
беног асортимана морају да раде најмање од 09,00 сати до 
12,00 сати. 

Члан 17.
На дан државног и другог празника када се не ради је-

дан дан дежурни продајни објекти морају да раде најмање у 
времену од 09,00 сати до 12,00 сати.

На дан државног и другог празника када се не ради два 
дана, првог дана празника дежурни продајни објекти могу 
бити затворени, а другог дана празника дежурни продајни 
објекти морају да раде најмање у времену од 09,00 сати до 
12,00 сати.

Уколико државни и други празник пада у недељу, 
следећег(их) нерадног(их) дана празника дежурни продајни 
објекти морају да раде најмање у времену од 09,00 сати до 
12,00 сати.

Члан 18.
У дане Васкршњих празника у периоду од Великог петка 

закључно са другим даном Васкрса (4 нерадна дана), дежур-
ни продајни објекти морају да раде по следећем распореду:

1) први дан празника (Велики петак) – најмање од 09,00 
сати до 12,00 сати;

2) други дан празника (субота) – најмање од 09,00 сати 
до 12,00 сати;

3) трећи дан празника (Васкрс) – могу бити затворени;
4) четврти дан празника (други дан Васкрса) – најмање 

од 09,00 сати до 12,00 сати.

Члан 19.
Ако је празновање државних и других празника повеза-

но пет или више дана, првог дана празника дежурни про-
дајни објекти могу бити затворени, а осталих нерадних 
дана празника дежурни продајни објекти морају да раде 
најмање од 09,00 сати до 12,00 сати.

Члан 20.
У дане државних и других празника раде бензинске ста-

нице на државним путевима I и II реда и општинским пу-
тевима на територији града Београда од 00,00 сати до 24,00 
сата, а остале бензинске станице у граду најмање у времену 
од 06,00 сати до 20,00 сати. 

V. НАДЗОР

Члан 21.
Надзор над применом одредаба ове одлуке врши орга-

низациона јединица Градске управе града Београда надлеж-
на за послове привреде. 

Инспекцијски надзор над применом одредаба ове од-
луке које се односе на радно време занатских објеката, тр-
говинских формата и обављања трговине ван продајног 
објекта врши комунална инспекција Градске управе града 
Београда у складу са законом.

Инспекцијски надзор над радним временом продаје 
одређених врста робе из члана 11. став 1. и условима из 
члана 4. ове одлуке, врши комунална инспекција градске 
општине. 

У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор 
је овлашћен да у складу са законом:

– нареди извршење утврђених обавеза и предузимање 
мера и радњи у одређеном року;

– предузме друге мере за које је овлашћен.
Контролу над применом ове одлуке у складу са законом 

врши комунална полиција.

Члан 22. 
Ради вршења инспекцијског надзора, пружаоци занат-

ских и трговинских услуга, дужни су  да комуналном инспек-
тору, односно комуналном полицајцу, омогуће несметано 
вршење послова надзора, ставе на увид потребна документа, 
као и да без одлагања покажу или доставе потребне подат-
ке и документацију у вези са предметом надзора и да у року 
који инспектор одреди изврше налог инспектора.

VI. KАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.
Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара казниће 

се за прекршај правно лице-пружалац услуга, ако:
– не поступи у складу са чланом 2. став 3. ове одлуке; 
– не поступа у складу са чланом 3. ове одлуке;
– у обављању занатске или трговинске делатности, узне-

мирава грађане који станују или раде у суседству (члан 4. 
став 2);

– занатску или трговинску делатност не обавља у време 
и на начин одређен у  чл. 6- 10. и чл. 13-20. ове одлуке;

– не поступи у складу са чланом 6. став 3, чланом 7. став 
7. и чланом  12. став 3. ове одлуке;

– врши продају алкохолних пића, пива, пиротехничких 
средстава и сл. у времену од 22,00 сата до 06,00 сати (члан  
11. став 1);

– не истакне упозорење, односно на други начин обавес-
ти потрошача о временском ограничењу продаје алкохол-
них пића, пива, пиротехничких средстава и сл. (члан  11. ст. 
3. и 4);

– не поступа у складу са чланом 22. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговор-

но лице у правном лицу новчаном казном од 2.500 до 75.000 
динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се преду-
зетник новчаном казном од 5.000 до 250.000 динара.

Члан 24.
Новчаном казном од 20.000 динара казниће се за прекр-

шај правно лице и предузетник, а новчаном казном од 5.000 
динара одговорно лице у правном лицу ако:

– не поступа у складу са чланом 23. став 1. алинеја 1, 2, 3, 
6. и  7. ове одлуке.

Новчану казну из става 1. овог члана наплаћује на лицу 
места комунални инспектор односно комунални полицајац.

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.
Градске општине из члана 1. став 2. ове одлуке, дужне су, 

да своје одлуке о радном времену занатских и трговинских 
објеката ускладе са одребама ове одлуке у року од 90 дана 
од дана њеног ступања на снагу.
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Члан 26.
Управни поступци који су започети а нису правноснаж-

но окончани до дана ступања на снагу ове одлуке, наста-
виће се по одредбама Oдлуке која је важила у време покре-
тања поступка.

Члан 27. 
Одредбе Одлуке о радном времену угоститељских, за-

натских и трговинских објеката на територији града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 2/11 и 51/11) 
у делу које се односе на уређење радног времена, надзор и 
казнене одредбе занатских и трговинских објеката, даном 
ступања на снагу ове одлуке престају да важе. 

Члан 28.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 130-648/13-С, 25. јуна 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда  на седници одржаној 25. 
јуна 2013. године, на основу члана 29. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС”, број 88/2011) и чла-
на 31. тач. 7. Статута града Београда („Службени лист града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА КОЈИ 
ПЛАЋАЈУ СУБВЕНЦИОНИСАНУ ЦЕНУ КОМУНАЛ-

НИХ УСЛУГА 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се категорије корисника ко-

муналних услуга, који плаћају субвенционисану цену ко-
муналних услуга (у даљем тексту: субвенционисана цена), 
као и припадајући износ субвенција за сваку категорију ко-
рисникa, на територији града Београда.

Скупштине градских општина: Барајево, Гроцка, Лазаре-
вац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин могу својим 
актом одредити другачији начин плаћања и субвенциони-
сану цену комуналних услуга.   

Члан 2.
Поједини изрази употребљавани у овој одлуци имају 

следеће значење: 
1. „Породицу” чине супружници и ванбрачни партнери, 

деца и сродници у правој линији без обзира на степен срод-
ства, као и сродници у побочној линији до другог степена 
сродства, под условом да живе у заједничком домаћинству. 
Чланом породице, сматра се и дете које не живи у породи-
ци, а налази се на школовању – до краја рока прописаног за 
то школовање, а најкасније до навршене 26. године живота, 
као и супружник без обзира где фактички живи. Изузетно, 
чланом породице се не сматра  извршилац насиља у поро-
дици, уколико је од стране надлежног суда изречена мера 
заштите од насиља у породици;

2. „Члан породице хранитеља” јесте дете које је решењем 
надлежног градског центра за социјални рад, смештено у 
хранитељску породицу;

3. „Приход корисника, односно приход породице” јесте 
приход остварен по свим основима изузев прихода по ос-
нову дечијег додатка, родитељског додатка, додатка за по-
моћ и негу другог лица и увећаног додатка за помоћ и негу 
другог лица, накнаде за телесно оштећење, примања по ос-
нову награда и отпремнина за одлазак у пензију и примања 
по основу ученичког и студентског стандарда;

4. „Одговарајући стамбени простор” јесте соба по чла-
ну породице односно две собе за лице које остварује право 
на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица, односно 
увећану накнаду за помоћ и негу;

5. „Субвенционисана цена комуналних услуга” јесте 
умањена цена комуналних услуга за износ субвенције, ис-
казан процентуално у зависности од категорије корисника.

Члан 3.
Овом одлуком прописује се субвенционисана цена за 

следеће комуналне услуге: 
– снабдевање водом за пиће;
– пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних 

вода;
– производња и дистрибуција топлотне енергије;
– изношење кућног смећа. 

Члан 4.
Субвенционисане цене остварује појединац или поро-

дица, (у даљем тексту: корисник комуналних услуга), који 
су у систему обједињене наплате, и то: физичка лица која су 
власници и закупци стамбеног простора, закупци станова 
на неодређено време у државној и друштвеној својини или 
закупци станова у социјалном становању. 

II. КАТЕГОРИЈЕ КОРИСНИКА И ПРИПАДАЈУЋИ СУБ-
ВЕНЦИОНИСАНИ ПРОЦЕНАТ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Члан 5.
Износ субвенције за сваку категорију корисникa иска-

зује се процентуално, и то:  
А) у висини од 50% цене услуга остварује:
1. корисник новчане социјалне помоћи; 
2. хранитељска породица;
3. закупац стана који је, као лице у стању социјалне пот-

ребе, добио стан у закуп намењен за социјално становање, 
по прописима града. 

4. корисник као појединац или члан његове породице, 
уколико остварује:

4.1. додатак за помоћ и негу другог лица по било ком ос-
нову;

4.2. најнижу пензију у складу са прописима о пензијском 
и инвалидском осугурању под условом да породица не 
остварује и друге приходе;

4.3. месечна новчана примања по прописима из борачке 
и инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата;

4.4. додатно право из борачке и инвалидске заштите и 
заштите цивилних инвалида рата, по прописима града;

4.5. права као борац из оружаних акција после 19. авгус-
та 1990. године и за време агресије НАТО снага на СРЈ;

4.6. права као ратни војни инвалид и породица палих 
бораца, који су остварили својство односно право као учес-
ници оружаних акција после 19. августа 1990. године и за 
време агресије НАТО снага на СРЈ. 
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5. Корисник као појединац или корисник чија породи-
ца има укупан месечни приход, који не прелази дефинисан 
проценат од просечне зараде по запосленом у граду Београ-
ду без пореза и доприноса у претходном месецу, у завис-
ности од броја чланова породице, и то: 

Појединац 20% 
Са два члана 25%
Са три члана 30%

Са четири члана 35%
Са пет и више чланова 40%

Б) у висини од 40% цене услуга остварује:
Корисник као појединац или корисник чија породи-

ца има укупан месечни приход који не прелази дефинисан 
проценат од просечне зараде по запосленом у граду Београ-
ду без пореза и доприноса у претходном месецу, у завис-
ности од броја чланова породице, и то: 

Појединац 25% 
Са два члана 30%
Са три члана 40%

Са четири члана 45%
Са пет и више чланова 50%

В) у висини од 30% цене услуга остварује:
Корисник као појединац или корисник чија породица 

има укупан месечни приход, који не прелази дефинисан 
проценат од просечне зараде по запосленом у граду Бео-
граду без пореза и доприноса у претходном месецу, у завис-
ности од броја чланова породице, и то: 

Појединац 30% 
Са два члана 35%
Са три члана 45%

Са четири члана 50%
Са пет и више чланова 60%

Г) у висини од 20% цене услуга остварује:
Корисник као појединац или корисник чија породица 

има укупан месечни приход који не  прелази дефинисан 
проценат од просечне зараде по запосленом у граду Бео-
граду без пореза и доприноса у претходном месецу, у завис-
ности од броја чланова породице, и то: 

Појединац 40% 
Са два члана 45%
Са три члана 50%

Са четири члана 65%
Са пет и више чланова 70%

Д) у висини од 10% цене услуга остварује:
Корисник као појединац или корисник чија породица 

има укупан месечни приход, који не  прелази дефинисан 
проценат од просечне зараде по запосленом у граду Бео-
граду без пореза и доприноса у претходном месецу, у завис-
ности од броја чланова породице, и то: 

Појединац 55% 
Са два члана 65%
Са три члана 70%

Са четири члана 75%
Са пет и више чланова 80%

Претходним месецом, у смислу ове одлуке, сматра се ме-
сец за који је у моменту подношења захтева познат податак 
о просечној заради по запосленом у граду Београду.

Члан 6.
Субвенционисану цену из члана 5. ове одлуке, може да 

оствари и закупац стана под условом да је закључио уговор 
о закупу са закуподавцем, оверен од стране надлежног суда 
или општинског  органа управа и да је уговором утврђено да 
је закупац у обавези да плаћа трошкове комуналних услуга. 
Неопходно је да закупац има пријаву пребивалишта на адре-
си стана, за који се тражи субвенција, а под условом да при-
пада једној од категорија корисника из члана 5. ове одлуке. 

III. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ СУБВЕНЦИОНИСАНЕ 
ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА И НАЧИН ДОКАЗИ-

ВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

Члан 7.
Општи услови за остваривање субвенционисане цене 

комуналних услуга су: 
– да је корисник комуналних услуга држављанин Репу-

блике Србије и да има пребивалиште на територији града 
Београда;

– да је корисник комуналних услуга избегло лице или 
интерно расељено лице са Косова и Метохије, које има бо-
равиште на територији града Београда;

– да је корисник комуналних услуга страни држављанин 
са сталним настањењем на територији града Београда. 

Члан 8.
Неопходна документација за доказивање испуњености 

општих услова је:  
1. Уверење о држављанству, оригинал или фотокопија 

оверена, којим се доказује да је корисник комуналних ус-
луга држављанин Републике Србије, и да је тражени статус 
стекао до дана подношења захтева, 

2. Пријава пребивалишта, односно фотокопија личне 
карте за све пунолетне чланове породице кориснка кому-
налних услуга (уз достављање оригинала личне карте на 
увид), а за малолетне чланове породице пријава пребива-
лишта и извод из матичне књиге рођених. Наведеном доку-
ментацијом се доказује да је корисник комуналних услуга, 
односно чланови његове породице, пријављен на терито-
рији града Београда, најмање шест месеци пре подношења 
захтева, на адреси на којој се налази непокретност за коју се 
подноси захтев за   субвенционисану цену. 

Пријава пребивалишта и извод из матичне књиге рође-
них, за наведена лица доставља се  у оригиналу или фотоко-
пији овереној;

3. Фотокопија легитимације расељеног или избеглог 
лица (уз достављање оригинала легитимације на увид), 
којом се доказује да је корисник расељено лице са Косова 
и Метохије или избегло лице која има боравиште на тери-
торији града Београда најмање шест месеци пре подношења 
захтева, на адреси на којој се налази непокретност за коју се 
подноси захтев за субвенционисану цену;

4. Фотокопија стране путне исправе или личне карте за 
странце (уз достављање оригинала наведених исправа на 
увид), којима се доказује да је корисник страни државља-
ни са сталним настањењем на територији града Београда 
најмање шест месеци пре подношења захтева, на адреси на 
којој се налази непокретност за коју се  подноси захтев за 
субвенционисану цену. 

Члан 9.
Посебни услови за остваривање субвенционисане цене 

комуналних услуга су: 
1. да корисник комуналних услуга остварује новчану 

социјалну помоћ по прописима о социјалној заштити и да 
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нема закључен уговор о доживотном  издржавању или дру-
ги уговор  о расополагању непокретности за живота;

2. да породица корисника комуналних услуга има статус 
хранитељске породице;   

3. да је корисник комуналних услуга закупац стана који 
је, као лице у стању социјалне потребе, добио стан у закуп  
намењен за социјално становање, по прописима града;

4. да корисник као појединац или члан његове породице 
нема других непокретности, осим одговарајућег стамбеног 
простора и земљишта у површини до 0,5 ha. 

Посебан услов из ове алинеје односи се на остваривање 
субвенционисане цене из члана 5. под А) тачка 5. и под Б), 
В), Г), и Д) истог члана ове одлуке;

5. да корисник као појединац или члан његове породице 
остварује:

а) додатак за помоћ и  негу другог лица и увећани дода-
так за помоћ и негу другог лица по прописима из социјалне 
заштите;

б) новчану накнаду за помоћ и негу по прописима о пен-
зијском и инвалидском осигурању;

в) најнижу пензију пре подношења захтева, и да: 
– породица нема друге приходе;
– породица нема других непокретности осим одгова-

рајућег стамбеног простора и земљишта у површини до 0,5 
хектара;

– није закључен уговор о доживотном издржавању, у 
својству примаоца издржавања или други уговор о распо-
лагању непокретности за живота; 

6. да корисник као појединац или члан његове породице 
остварује право на месечно новчано примање по прописи-
ма из борачке и инвалидске и заштите и заштите цивилних 
инвалида рата;  

7. додатна права из борачке и инвалидске заштите и 
заштите цивилних инвалида  рата   по прописима града;

8. својство бораца рата од 1990. године или ратног вој-
ног инвалида, као и својство члана породичног домаћин-
ства палог борца и умрлог ратног војног инвалида, по За-
кону о правима бораца, војних инвакида и породица палих 
бораца и републичким прописима; 

9. својство мобилисаног војника из резервног састава у 
ратној јединици за време агресије НАТО снага на СРЈ;

10. да је корисник комуналних услуга, закупац стана за 
који се тражи субвенција и да има пријаву пребивалишта 
на тој адреси стана. 

Члан 10.
Неопходна документација за доказивање испуњености 

посебних услова из члана 9. ове одлуке:  
1. решење Градског центра за  социјални рад у Београ-

ду (у даљем тексту: Градски центар), којим се доказује да је 
кориснику признато право на новчану социјалну помоћ и 
оверена изјава под пуном материјалном и кривичном одго-
ворношћу, да корисник као појединац или члан његове по-
родице нема закључен уговор о доживотном издржавању 
или други уговор  о расополагању непокретности за живота;

2. решење надлежног центра за социјални рад о поро-
дичном смештају;

3. уговор о закупу стана намењеног за социјално стано-
вање, којим се доказује да је корисник  закупац стана који 
је, као лице у стању социјалне потребе, добио стан у закуп 
намењен за социјално становање, по прописима града;

4. уверење о имовном стању лица надлежне службе за 
катастар непокретности из места пребивалишта и мес-
та рођења о поседовању непокретности и прихода од не-
покретности и уверење Републичке управе јавних прихода 
надлежне према месту пребивалишта и месту рођења, којим 

се доказује да корисник као појединац или чланови његове 
породице нема других непокретности, осим одговарајућег 
стамбеног простора и земљишта у површини до 0,5 ha; 

5. а) правноснажно решење Градског центра за социјал-
ни рад, којим се доказује да корисник као појединац или 
члан његове породице остварује додатак за помоћ и  негу 
другог лица и увећани додатак за помоћ и негу другог лица 
по прописима из социјалне заштите; 

б) правноснажно решење Републичког фонда пензијског 
инвалидског осигурања, којим се доказује да је корисник 
као појединац или члан његове породице, корисник новча-
не накнаде за помоћ и негу по прописима о пензијском и 
инвалидском осигурању; 

в) Чек о последњој исплаћеној пензији у коме је исказа-
но да је лице корисник  најниже пензије, као и 

– оверена изјава под материјалном и кривичном одго-
ворношћу да корисник као појединац или члан његове по-
родице нема друге приходе,   

– уверење о имовном стању лица надлежне службе за 
катастар непокретности из места пребивалишта и мес-
та рођења о поседовању непокретности и прихода од не-
покретности и уверење Републичке управе јавних прихода 
надлежне према месту пребивалишта и месту рођења, којим 
се доказује да корисник као појединац или чланови његове 
породице немају других непокретности, осим одговарајућег 
стамбеног простора и земљишта у површини до 0,5 ha,

– оверена изјава под материјалном и кривичном одго-
ворношћу, да корисник као појединац или члан његове по-
родице, није закључио Уговор о доживотном издржавању, 
као прималац издржавања или други уговор о расопола-
гању непокретностима за живота, 

– правноснажно решење надлежне градске општинске 
службе борачко-инвалидске заштите према месту пре-
бивалишта (у даљем тексту: градска општинска служба), 
којим се доказује да је корисник или члан његове породице, 
остварио својство и право на месечно новчано примање по 
прописима из борачке и инвалидске заштите и заштите ци-
вилних инвалида рата;

6. правноснажно решење надлежне градске општинске 
службе борачко-инвалидске заштите према месту пребива-
лишта (у даљем тексту: градска општинска служба), којим 
се доказује да је корисник или члан његове породице оства-
рио својство и право на месечно новчано примање по про-
писима из борачке и инвалидске заштите и заштите цивил-
них инвалида рата; 

7. правноснажно решење надлежне градске општинске 
службе борачко инвалидске заштите према месту пребива-
лишта, којим се доказује да је корисник или члан његове по-
родице остварио својство и право из борачке и инвалидске 
заштите и заштите цивилних инвалида рата; 

8. правноснажно решење надлежног органа, којим се до-
казује да је корисник или члан његове породице остварио 
својство бораца рата од 1990 године или ратног војног ин-
валида, као и својство члана породичног домаћинства па-
лог борца и умрлог ратног војног инвалида, по прописима о 
основним правима из борачке и инвалидске заштите и заш-
тите цивилних инвалида рата; 

9. правноснажно решење Републичког фонда пензијског 
инвалидског осигурања, којим се доказује да је  корисник 
или члан његове породице остварио право на стаж оси-
гурања у двоструком трајању, на основу периода учешћа 
у оружаним акцијама односно рату по прописима о пен-
зијском и инвалидском осигурању.  

10. уговор о закупу стана за који се тражи субвенција, 
у оригиналу или фотокопији овереној, у коме је утврђено 
да је закупац у обавези да плаћа трошкове комуналних ус-
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луга за предметну непокретност и пријава пребивалишта 
у оригиналу или фотокопији овереној, којом се доказује да 
закупац стана има пријаву пребивалишта на адреси стана, 
за који се тражи субвенција, а који је предмет закупа.  

IV. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И САСТАВЉАЊЕ СПИСКА 
КОРИСНИКА  СУБВЕНЦИОНИСАНЕ ЦЕНЕ КОМУНАЛ-

НИХ УСЛУГА

Члан 11.
Корисник комуналних услуга, уколико припада једној 

од категорија корисника ове одлуке и испуњава услове за 
остваривање субвенционисне цене комуналних услуга из  
чл. 7. и 9. ове одлуке, може поднети захтев за остваривање 
субвенционисане цене комуналних услуга, надлежној орга-
низационој јединици градске или општинске управе.  

Испуњеност услова за остваривање субвенционисне 
цене комуналних услуга утврђује:  

– Градски центар за социјани рад на подручју градске 
општине на којој има пријављено пребивалиште подносиоц 
захтева, и то: корисник новчане социјалне помоћи; храни-
тељске породице; корисник додатака за помоћ и негу другог 
лица по било ком основу. Испуњеност услова за ове катего-
рије корисника утврђује се на основу поднетог захтева, до-
кументације прописане чл. 8. и 10. ове одлуке, односно на 
основу података из евиденције о оствареним правима која 
се воде у Градском центру;

– Организациона јединица Градске управе града Београ-
да надлежне за послове  социјалне заштите уколико је под-
носилац захтева: корисник најниже пензије у складу са про-
писима о пензијском и инвалидском осугурању под условом 
да породица не остварује и друге приходе; закупац стана 
који је, као лице у стању социјалне потребе, добио стан на 
коришћење у закуп на пет година, по прописима Града; ко-
рисник као појединац или корисник чија породица има уку-
пан месечни приход који не прелази дефинисан проценат од 
просечне зараде по запосленом у граду Београду без пореза 
и доприноса за месец који  претходни подношењу захтева, у 
зависности од броја чланова домаћинства, дефинисан у чла-
ну 5. ове одлуке; борци из оружаних акција после 19. августа 
1990. године и борци за време агресије НАТО снага на СРЈ. 
Испуњеност услова за ове категорије корисника утврђује се 
на основу поднетог захтева и увида у поднету документа-
цију у складу са чланом 8. и 10. тач. 3–5 и 9;

– Орган управе надлежан за борачко инвалидску заш-
титу градске општине на  којој подносиоц захтева има 
пријављено пребивалиште и то: корисник права на месечно 
новчано примање по прописима из борачке и инвалидске 
заштите и заштите цивилних инвалида рата и корисник до-
датних права из борачке и инвалидске заштите и заштите 
цивилних инвалида рата по прописима града. Испуњеност 
услова за ове категорије корисника утврђује се на основу 
поднетог захтева, документације прописане чл. 8. и 10. ове 
одлуке, односно на основу података из евиденције о оства-
реним правима, која се води код надлежног органа;

Члан 12.
На основу прегледа и оцене поднете документације, уко-

лико се утврди да подносиоц захтева испуњава тражене ус-
лове, надлежни орган из члана 11. Ове одлуке саставља спи-
сак корисника субвенционисане цене комуналних услугам 
(у даљем тексту: списак). 

Надлежни орган уноси у списак следеће податке: једин-
ствени матични број грађана и индентификациони број 
корисника са јединствене уплатница обједињене наплате 

комуналних услуга, име и презиме, адресу, кућни број, број 
стана власника, односно закупца стана.    

Рок за састављање списка из става 2. овог члана одлуке 
је 15 дана од дана подношења захтева.

Члан 13.
Градски центар за социјани рад, сачињене спискове ко-

рисника, који су остварили субвенционисану цену, доста-
вља предузећу за обједињену наплату најкасније до 10. у ме-
сецу, за текући месец.  

Орган управе надлежан за борачко инвалидску зашти-
ту градске општине, сачињене спискове корисника који су 
остварили субвенционисану цену, доставља организациона 
јединица Градске управе града Београда надлежне за посло-
ве  социјалне заштите најкасније до 10. у месецу, за текући 
месец, који их обједињене прослеђује предузећу за обје-
дињену наплату.   

Организациона јединица Градске управе града Бео-
града надлежна за послове  социјалне заштите, спискове 
корисника, који су остварили субвенционисану цену, дос-
тавља предузећу за обједињену наплату најкасније до 10. у 
месецу, за текући месец.  

Члан 14.
Категорија корисника субвенционисане цене утврђују се 

на период од годину дана у односу на датум подношења за-
хтева. Истеком рока подноси се нови захтев за остваривање 
субвенционисане цене.   

Корисници субвенционисане цене, који су остварили 
субвенциону цену комуналних услуга и налазе се на списку, 
а код којих је у међувремену дошло до промена, које су од 
утицаја за остваривање  субвенционисане цене, у обавези 
су у року од 15 дана од дана настале промене, обавесте на-
длежни орган из члана 11. ове одлуке, уз достављање доказа 
о насталој промени.   

Корисник комуналних услуга може остварити субвен-
ционисану цену, само уколико измири обавезу плаћања 
комунаних услуга у одређеном року у коме доспева обавеза 
плаћања.   

Члан 15.
Надлежни орган из члана 11. ове одлуке у обавези је да 

обавештава предузеће за обједињену наплату о свакој про-
мени која је од утицаја  за остваривање субвенционисане 
цене комуналних услуга, у року од 15. дана од дана настале 
промене.   

Члан 16.
Субвенционисана цена, обезбеђује се преко месечне јед-

нинствене уплатице предузећа за обједињену наплату, пре-
ко које се врши наплата комуналних услуга за текући месец. 

На јединственој уплатници, на којој се посебно исказују 
месечни износи накнада комуналних услуга, мора бити ис-
казан  проценат  умањења цене ових услуга, као и посебно 
исказани умањени месечни износи цена комуналних услуга.     

Члан 17.
Средства за реализовање субвенционисане цене  обез-

беђују се у буџету града Београда.

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 18.
Секретаријат за социјалну заштиту ускладиће постојеће 

спискове корисника по основу Интервентних мера заштите 
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најугроженијих грађана, са одредбама ове одлуке,  у року од 
шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 19.
До окончања поступка из члана 18. ове одлуке, корисни-

ци субвенционисане цене по основу Интервентних мера 
заштите најугроженијих грађана оствариваће субвенци-
онисану цену у складу са Интервентним мерама заштите 
најугроженијих грађана. 

Члан 20.
Постојећи корисници,  после окончања поступка из чла-

на 18. ове одлуке, као и нови корисници, подносе захтев за 
остваривање субвенционисаних цена комуналних услуга са 
документациом за доказивање испуњености услова, у скла-
ду са одредбама ове одлуке. 

Члан 21.
Ова одлука ступа на снагу и примењује се осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, 
осим одредаба члана 3, 11–17, које се примењују почев од 1. 
јануара 2014. године.  

Скупштина града Београда
Број 5-649/13-С, 25. јуна 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2013. године, на основу члана 111. Закона о социјалној заш-
тити („Службени гласник РС”, број 24/11) и члана 31. Ста-
тута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 
39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И УСЛУГАМА СО-

ЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Члан 1.
У Одлуци о правима и услугама социјалне заштите 

(„Службени лист града Београда”, бр. 55/11, 8/12-исправка, 
8/12, 42/12 и 65/12), у члану 93. став 1. речи: „осамнаест ме-
сеци” замењују се речима: „двадесет четири месеца”.

У истом члану, у ставу 2. речи: „осамнаест месеци” за-
мењују се речима: „двадесет четири месеца”.

Члан 2.
У члану 94. речи: „осамнаест месеци” замењују се речи-

ма: „двадесет четири месеца”.

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

вљивања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 5-650/13-С, 25. јуна 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда, на седници одржаној 25. 
јуна 2013. године, на основу члана 13. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11), чл. 13. и 
20. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, 
бр. 36/09 и 88/10) и члана 31. став 1. тачка 7) Статута града 
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ

Члан 1.
У Одлуци о одржавању чистоће („Службени лист града 

Београда”, бр. 27/02, 11/05, 5/10-др. одлука, 2/11, 10/11-др. 
одлука и 42/12), у члану 19., у ставу 1. после речи: „(депонија 
смећа)”, додају се речи: „и Локалним планом управљања от-
падом града Београда који доноси Скупштина града Бео-
града, односно другим локалним или регионалним планом 
управљања отпадом.”

У истом члану, после става 1. додају се два нова става, 
која гласе:

„Предузећа из члана 5. став 1. и 2. ове одлуке су дужна 
да кућно смеће и отпатке који не спадају у кућно смеће, као 
и смеће и отпатке са јавних површина, одвозе и депонују на 
депоније у складу са Локалним планом управљања отпадом 
града Београда 2011–2020. („Службени лист града Београ-
да”, број 28/11).

Предузеће из члана 5. став 2. ове одлуке, које не упра-
вља депонијом на коју депонује отпад у складу са Локалним 
планом управљања отпадом града Београда 2011–2020, не 
плаћа накнаду за коришћење те депоније.”

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 3-647/13-С, 25. јуна 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2013. године, на основу члана 12. тачка 13. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 33. став 
1. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 61/05, 
107/09 и 78/11) и члана 31. тачка 15. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”‘, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), 
донела је

ОДЛУКУ
О ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА

Члан 1.
Град Београд задужиће се у домаћој валути за фи-

нансирање капиталних пројеката у укупном износу од 
2.960.000.000 динара, и то за реализацију следећих инвести-
ционих пројеката:

− Програм изградње објеката из области основног обра-
зовања;
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− Програм изградње објеката из области предшколског 
образовања;

− Програм изградње објеката из области социјалне заш-
тите;

− Програм изградње спортских објеката;
− Програм рехабилитације улица, општинских путева и 

бивших регионалних путева који су прешли у надлежност 
града Београда.

Члан 2.
Град Београд ће, у циљу реализације инвестиционих 

пројеката из члана 1. ове одлуке, спровести јавну набавку ус-
луге финансијског кредита у свему сагласно одредбама Зако-
на о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12).

Члан 3.
Град Београд задужиће се код пословних банака под 

најповољнијим условима, с тим да рок отплате неће бити 
краћи од пет година, не рачунајући период мировања.

Члан 4.
Задуживање из члана 1. ове одлуке извршиће се закљу-

чивањем уговора са пословним банкама.

Члан 5.
Средства прибављена од банака на основу закључених 

уговора из члана 4. ове одлуке користиће се наменски за 
финансирање пројеката из члана 1. ове одлуке.

Члан 6.
Град Београд ће приликом доношења одлука о буџе-

ту града Београда обезбедити средства за благовремено и 
уредно измирење обавеза по закљученим уговорима.

Члан 7.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 4-617/13-С, 25. јуна 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2013. године, на основу члана 12. тачка 13. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 33. став 1. 
Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 61/05, 107/09 
и 78/11) и члана 31. тачка 15. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЗАДУЖЕЊУ ГРА-
ДА БЕОГРАДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ПРОЈЕКТА 
УНАПРЕЂЕЊА БЕОГРАДСКОГ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА И 

САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Члан 1.
У Одлуци о задужењу града Београда за финансирање 

дела Пројекта унапређења београдског јавног превоза и са-
обраћајне инфраструктуре („Службени лист града Београ-
да”, бр. 45/11 и 8/12), у члану 1. после става 2. додаје се нови 
став који гласи:

„Град Београд ће закључити уговор о изменама бр. 2 Уго-
вора о зајму закљученог 17. новембра 2011. године са Ев-
ропском банком за обнову и развој, којим ће се задужити за 

додатних 30.000.000,00 евра (транша 2 зајма) чиме ће укупно 
задужење из става 1. овог члана износити 87.000.000,00 евра.”

Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
„Укупна вредност Пројекта процењена је у износу од 

230.520.000,00 евра и финансираће се из:
− средстава зајма Европске банке за обнову и развој у 

износу од 87.000.000,00 евра (у даљем тексту: зајам),
− средстава зајма Европске инвестиционе банке у изно-

су од 77.000.000,00 евра, 
− средстава буџета града Београда у износу од 

60.820.000,00 евра,
− донације Western Balkan Investment Fund у износу од 

4.700.000,00 евра,
− донације у виду техничке помоћи развојних банака у 

износу од 1.000.000,00 евра.”

Члан 3.
У члану 7. после става 2. додаје се нови став који гласи:
„Град Београд прихвата обавезу плаћања провизије која 

се плаћа након закључења Уговора о изменама бр. 2 Уговора 
о зајму закљученог 17. новембра 2011. године у износу од 
300.000,00 евра.”

Члан 4.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 4-618/13-С, 25. јуна 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 25. 
јуна 2013. године, на основу члана 9. Одлуке о подизању и 
одржавању споменика и скулптуралних дела на територији 
града Београда („Службени лист града Београда”, број 3/00) 
и члана 31. тачка 7. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ПОДИЗАЊУ СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА ЗОРАНУ 

ЂИНЂИЋУ

Члан 1.
Подиже се спомен-обележје српском политичару, др-

жавнику и филозофу др Зорану Ђинђићу.

Члан 2.
Сомен-обележје које сачињавају споменик и постамент 

подиже се средствима из буџета града Београда, Секретари-
јата за културу.

Члан 3.
О спровођењу ове одлуке стараће се Одбор за подизање 

спомен-обележја Зорану Ђинђићу, Секретаријат за урбани-
зам и грађевинске послове, Урбанистички завод Београда и 
Завод за заштиту споменика културе града Београда 

Члан 4.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 6-653/13-С, 25. јуна 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2013. године, на основу члана 28. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) и члана 
31. тачка 9а. Статута града Београда („Службени лист града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ 
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНО-
ВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОС-

НИВАЧ ГРАД БЕОГРАД

1. Покреће се поступак именовања директора јавних 
предузећа чији је оснивач град Београд, и то за:

– Јавно комунално предузеће „Београдски водовод и ка-
нализација”, Београд

– Јавно комунално предузеће „Београдске електране”, 
Београд

– Јавно комунално предузеће „Градске пијаце”, Београд
– Јавно комунално предузеће „Зеленило Београд”, Бео-

град
– Јавно комунално предузеће „Инфостан”, Београд
– Јавно комунално предузеће „Погребне услуге”, Београд
– Јавно комунално предузеће „Јавно осветљење”, Бео-

град
– Јавно комунално предузеће „Градска чистоћа”, Београд
– Јавно предузеће за уређење, коришћење и одржавање 

„Ада Циганлија”, Београд
– Јавно водопривредно предузеће „Београдводе”, Бео-

град
– Јавно предузеће „Градско стамбено”, Београд
– Јавно комунално предузеће градско саобраћајно пре-

дузеће „Београд”, Београд
– Јавно комунално предузеће „Београд пут”, Београд
– Јавно комунално предузеће за јавне гараже и паркира-

лишта „Паркинг сервис”, Београд
– Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Бео-

града, ЈП
– „Урбанистички завод Београда” – Јавно урбанистичко 

предузеће
– Јавно предузеће за обављање делатности од општег 

интереса за град Београд „Сава центар”, Београд
– Јавно предузеће за обављање делатности од општег  

интереса за град Београд „Београдска тврђава”, Београд
– Јавно радиодифузно предузеће „Студио Б”, Београд
– Јавно предузеће „Хиподром Београд”, Београд
2.Поступак из тачке 1. ове одлуке спровешће Комисија 

за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач 
град Београд, на основу огласа о јавном конкурсу за имено-
вање директора јавних предузећа.

3. Усваја се текст огласа о јавном конкурсу за именовање 
директора предузећа из тачке 1. ове одлуке.

4. Оглас о јавном конкурсу из ове одлуке објавиће се у 
„Службеном гласнику РС”, најмање једним дневним новина-
ма које се дистрибуирају на целој територији Републике Ср-
бије и на интернет странци Градске управе града Београда.

5. О спровођењу овеодлуке стараће се организационе је-
динице Градске управе града Београда надлежне за надзор 
над радом јавних предузећа чији је оснивач град Београд.

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

Скупштина града Београда
Број 02-427/13-С, 25. јуна 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2013. године, на основу члана 26. Закона о јавним преду-
зећима („Службени гласник РС”, број 119/12), члана 12. За-
кона о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) 
и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊА ДИ-
РЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 
ГРАД БЕОГРАД И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

1. Образује се Комисија за именовања директора јавних 
предузећа чији је оснивач град Београд (у даљем тексту: ко-
мисија).

Комисија има председника и четири члана, које именује 
Скупштина града Београда.

Један члан комисије именује се на предлог Сталне кон-
ференције градова и општина.

Председника и три члана комисије Скупштина града 
Београда именује на период од три године, док једног члана 
именује за свако појединачно именовање директора.

Један члан комисије за свако појединачно именовање 
директора именује се из реда чланова надзорног одбора 
предузећа у коме се именује директор.

2. Задатак комисије је да:
– спроводи јавни конкурс за именовања директора јав-

них предузећа чији је оснивач град Београд, у складу са од-
луком Скупштине града Београда о спровођењу јавног кон-
курса за именовања директора и огласа о јавном конкурсу;

– разматра све поднете пријаве;
– донесе закључак о одбацивању неблаговремених, не-

разумљивих и пријава уз које нису приложени сви потреб-
ни докази;

– саставља списак кандидата који испуњавају све услове 
за именовања;

– спроводи изборни поступак међу кандидатима који 
испуњавају услове за именовање;

– утврђује резултате кандидата за именовање директо-
ра јавних предузећа, оцењивањем у изборном поступку, 
стручне оспособљености, знања и вештина;

– обавештава кандидате о месту, дану и времену када 
ће се обавити усмени разговор са кандидатима, уколико је 
предвиђена усмена провера кандидата;

– сачињава ранг листу кандидата који су испунили ме-
рила за именовање директора јавних предузећа;

– сачињава листу за именовање са највише три најбоље 
рангирана кандидата са бројчано исказаним и утврђеним 
резултатима према мерилима прописаним за именовање 
директора;

– доставља листу за именовање са највише три најбоље 
рангирана кандидата и записник о изборном поступку на-
длежној организационој јединици Градске управе;

– кандидату који је учествовао у изборном поступку, на 
његов захтев, омогући увид у документацију јавног конкур-
са у року од два дана, од дана пријема захтева, под надзо-
ром комисије;

– одлучује о даљем току поступка уколико именовани 
кандидат не ступи на рад у року који је одредила Скупшти-
на града Београда, као ни сви наредни именовани кандида-
ти са листе за именовање;

– врши и друге послове у складу са Законом о јавним 
предузећима и Одлуком Скупштине града Београда о спро-
вођењу огласа о јавном конкурсу за именовања директора.



26. јун 2013. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 31 – 109

3. Комисија доноси пословник о раду.
4. Организационе и административно-техничке послове 

за потребе комисије обављају надлежне организационе је-
динице Градске управе града Београда.

5. Именују се у Комисију за именовања директора јавних 
предузећа чији је оснивач град Београд на период од три го-
дине, и то:

за председника
– Милош Вулић, дипл. правник,
за чланове:
– Владимир Ранковић, дипл. инж. технологије,
– Борис Јовановић, дипл. политиколог,
– Ђорђе Кривокапић, дипл. правник, на предлог Сталне 

конференције градова и општина. 
6. У Комисију за именовања директора јавних предузећа 

чији је оснивач град Београд, за свако појединачно имено-
вање директора, именују се за члана:

– Срђан Милошевић, члан Надзорног одбора Јавног ко-
муналног предузећа „Београдски водовод и канализација”, 
Београд, за спровођење јавног конкурса за именовање ди-
ректора Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод 
и канализација”, Београд;

– Горан Вујачић, члан Надзорног одбора Јавног кому-
налног предузећа „Београдске електране”, Београд, за спро-
вођење јавног конкурса за именовање директора Јавног ко-
муналног предузећа „Београдске електране”, Београд;

– Весна Јовановић, члан Надзорног одбора Јавног кому-
налног предузећа „Градске пијаце”, Београд, за спровођење 
јавног конкурса за именовање директора Јавног комунал-
ног предузећа „Градске пијаце”, Београд;

– Горан Мамула, председник Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Зеленило Београд”, Београд, за 
спровођење јавног конкурса за именовање директора Ја-
вног комуналног предузећа „Зеленило Београд”, Београд;

– Игор Перић, члан Надзорног одбора Јавног комунал-
ног предузећа „Инфостан”, Београд, за спровођење јавног 
конкурса за именовање директора Јавног комуналног пре-
дузећа „Инфостан”, Београд;

– проф. др Милан Брдар, председник Надзорног одбо-
ра Јавног комуналног предузећа „Погребне услуге”, Београд, 
за спровођење јавног конкурса за именовање директора Ја-
вног комуналног предузећа „Погребне услуге”, Београд;

– Соња Кућубић, члан Надзорног одбора Јавног ко-
муналног предузећа „Јавно осветљење”, Београд, за спро-
вођење јавног конкурса за именовање директора Јавног ко-
муналног предузећа „Јавно осветљење”, Београд;

– Максим Андрић, члан Надзорног одбора Јавног ко-
муналног предузећа „Градска чистоћа”, Београд, за спро-
вођење јавног конкурса за именовање директора Јавног ко-
муналног предузећа „Градска чистоћа”, Београд;

– Илија Томић, члан Надзорног одбора Јавног предузећа 
за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија”, Бео-
град, за спровођење јавног конкурса за именовање дирек-
тора Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање 
„Ада Циганлија”, Београд;

– Томислав Братић, члан Надзорног одбора Јавног во-
допривредног предузећа „Београдводе”, Београд, за спро-

вођење јавног конкурса за именовање директора Јавног во-
допривредног предузећа „Београдводе”, Београд;

– Славица Сунтурлић, члан Надзорног одбора Јавног 
предузећа „Градско стамбено”, Београд, за спровођење ја-
вног конкурса за именовање директора Јавног предузећа 
„Градско стамбено”, Београд;

– Милан Трифковић, члан Надзорног одбора Јавног ко-
муналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Бео-
град”, Београд, за спровођење јавног конкурса за именовање 
директора Јавног комуналног предузећа Градско саобраћај-
но предузеће „Београд”, Београд;

– Владан Гајић, члан Надзорног одбора Јавног комунал-
ног предузећа „Београд-пут”, Београд, за спровођење јавног 
конкурса за именовање директора Јавног комуналног пре-
дузећа „Београд-пут”, Београд;

– Милија Лазаревић, члан Надзорног одбора Јавног ко-
муналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Пар-
кинг сервис”, Београд, за спровођење јавног конкурса за 
именовање директора Јавног комуналног предузећа за јавне 
гараже и паркиралишта „Паркинг сервис”, Београд;

– Бранислав Поповић, члан Надзорног одбора Дирек-
ције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П, за 
спровођење јавног конкурса за именовање директора Ди-
рекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П;

– Далибор Милосављевић, председник Надзорног одбо-
ра „Урбанистичког завода Београда” – Јавно урбанистичко 
предузеће, за спровођење јавног конкурса за именовање ди-
ректора „Урбанистичког завода Београда” – Јавно урбанис-
тичко предузеће;

– Милош Јанковић, члан Надзорног одбора Јавног пре-
дузећа за обављање делатности од општег интереса за град 
Београд „Сава центар”, Београд, за спровођење јавног кон-
курса за именовање директора Јавног предузећа за оба-
вљање делатности од општег интереса за град Београд 
„Сава центар”, Београд;

– Весна Јанковић, члан Надзорног одбора Јавног пре-
дузећа за обављање делатности од општег интереса за град 
Београд „Београдска тврђава”, Београд, за спровођење ја-
вног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за 
обављање делатности од општег интереса за град Београд 
„Београдска тврђава”, Београд;

– проф. др Миливоје Павловић, председник Надзорног 
одбора Јавног радиодифузног предузећа „Студио Б”, Бео-
град, за спровођење јавног конкурса за именовање дирек-
тора Јавног радиодифузног предузећа „Студио Б”, Београд;

– Михајло Јањић, председник Надзорног одбора Јавног 
предузећа „Хиподром Београд”, Београд, за спровођење ја-
вног конкурса за именовање директора Јавног предузећа 
„Хиподром Београд”, Београд.

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

Скупштина града Београда
Број 020-426/13-С, 25. јуна 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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