
Привремени орган града Београда на седници одржа-
ној 22. новембра 2013. године, на основу члана 86. став 4. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
број 129/07), члана 12. тачка 7. Закона о главном граду 
(„Службени гласник РС”, број 129/07), члана 4. став 2. За-
кона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 
119/12) и члана 29. Пословника Привременог органа гра-
да Београда („Службени лист града Београда”, број 52/13), 
донео је 

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ 
АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА 

ЧИСТОЋА”

Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног комунал-

ног предузећа „Градска чистоћа” („Службени лист града Бе-
ограда”, бр. 51/12 и 10/13) члан 13. мења се и гласи:

„Основни капитал предузећа износи 1.469.408.749,58 
динара, (словима: једна милијарда четири стотине шездесет 
девет милиона четири стотине осам хиљада седам стотина 
четрдесет девет динара и 58/100).

Износ основног капитала из става 1. овог члана уписује 
се у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре 
и представља уписани капитал предузећа.

Уплата односно унос основног капитала предузећа извр-
шиће се у року од једне године од дана доношења ове одлуке.

Усклађивање основног капитала предузећа врши се у 
складу са законом.”

Члан 2.
Предузеће је дужно да усклади Статут предузећа са од-

редбом ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке.

Члан 3.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Привремени орган града Београда
Број 3-17/13-С-20, 22. новембра 2013. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржа-
ној 22. новембра 2013. године, на основу члана 86. став 4. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
број 129/07), члана 12. тачка 7. Закона о главном граду 
(„Службени гласник РС”, број 129/07), члана 4. став 2. За-
кона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 
119/12) и члана 29. Пословника Привременог органа гра-
да Београда („Службени лист града Београда”, број 52/13), 
донео је 

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ 
АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕО-

ГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”

Члан 1.

У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног комуналног 
предузећа „Београдски водовод и канализација”, („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 51/12, и 10/13), члан 13. мења се 
и гласи:

„Основни капитал предузећа износи 36.025.996.000,00 
динара, (словима: тридесет шест милијарди двадесет пет 
милиона девет стотина деведесет шест хиљада динара).

Износ основног капитала из става 1. овог члана уписује 
се у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре 
и представља уписани капитал предузећа.

Уплата односно унос основног капитала предузећа извр-
шиће се у року од једне године од дана доношења ове одлуке.

Усклађивање основног капитала предузећа врши се у 
складу са законом.”

Члан 2.

Предузеће је дужно да усклади Статут предузећа са од-
редбом ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке.

Члан 3.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Привремени орган града Београда
Број 3-18/13-С-20, 22. новембра 2013. године

Председник
Синиша Мали, с. р.
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Привремени орган града Београда на седници одржаној 
22. новембра 2013. године, на основу члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), члана 12. тачка 7. Закона о главном граду („Служ-
бени гласник РС”, број 129/07), члана 4. став 2. Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) и 
члана 29. Пословника Привременог органа града Београда 
(„Службени лист града Београда”, број 52/13), донео је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ 
АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОГРЕБ-

НЕ УСЛУГЕ”

Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног комунал-

ног предузећа „Погребне услуге” („Службени лист града 
Београда”, бр. 51/12 и 10/13), члан 13. мења се и гласи:

„Основни капитал предузећа износи 740.585.076,94 ди-
нара (словима: седам стотина четрдесет милиона пет стоти-
на осамдесет пет хиљада седамдесет шест динара и 94/100).

Износ основног капитала из става 1. овог члана уписује 
се у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре 
и представља уписани капитал предузећа.

Уплата односно унос основног капитала предузећа извр-
шиће се у року од једне године од дана доношења ове одлуке.

Усклађивање основног капитала предузећа врши се у 
складу са законом.”

Члан 2.
Предузеће је дужно да усклади Статут предузећа са од-

редбом ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке.

Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Привремени орган града Београда
Број 3-19/13-С-20, 22. новембра 2013. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
22. новембра 2013. године, на основу члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), члана 12. тачка 7. Закона о главном граду („Служ-
бени гласник РС”, број 129/07), члана 4. став 2. Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) и 
члана 29. Пословника Привременог органа града Београда 
(„Службени лист града Београда”, број 52/13), донео је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ 
АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ИН-

ФОСТАН”

Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног комунал-

ног предузећа „Инфостан” („Службени лист града Београ-
да”, бр. 51/12 и 10/13), члан 13. мења се и гласи:

„Основни капитал предузећа износи 31.804.000,00 ди-
нара (словима: тридесет један милион осам стотина четири 
хиљаде динара).

Износ основног капитала из става 1. овог члана уписан 
је у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре 
и уплаћен је у целости.

Усклађивање основног капитала предузећа врши се у 
складу са законом.”

Члан 2.
Предузеће је дужно да усклади Статут предузећа са од-

редбом ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке.

Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Привремени орган града Београда
Број 3-20/13-С-20, 22. новембра 2013. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
22. новембра 2013. године, на основу члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), члана 12. тачка 7. Закона о главном граду („Служ-
бени гласник РС”, број 129/07), члана 4. став 2. Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) и 
члана 29. Пословника Привременог органа града Београда 
(„Службени лист града Београда”, број 52/13), донео је 

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ 
АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕО-

ГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ”

Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачног акта Јавног комунал-

ног предузећа „Београдске електране” („Службени лист 
града Београда”, бр. 51/12 и 10/13), члан 13. мења се и гласи:

„Основни капитал предузећа износи 6.491.637.000,00 
динара (словима: шест милијарди четири стотине деведесет 
један милион шест стотина тридесет седам хиљада динара).

Износ основног капитала из става 1. овог члана уписује 
се у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре 
и представља уписани капитал предузећа.

Уплата односно унос основног капитала предузећа извр-
шиће се у року од једне године од дана доношења ове одлуке.

Усклађивање основног капитала предузећа врши се у 
складу са законом.”

Члан 2.
Предузеће је дужно да усклади Статут предузећа са од-

редбом ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке.

Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Привремени орган града Београда
Број 3-21/13-С-20, 22. новембра 2013. године

Председник
Синиша Мали, с. р.
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Привремени орган града Београда на седници одржаној 
22. новембра 2013. године, на основу члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), члана 12. тачка 7. Закона о главном граду („Служ-
бени гласник РС”, број 129/07), члана 4. став 2. Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) и 
члана 29. Пословника Привременог органа града Београда 
(„Службени лист града Београда”, број 52/13), донео је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ 
АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИ-

ЛО БЕОГРАД”

Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачног акта Јавног комунал-

ног предузећа „Зеленило Београд” („Службени лист града 
Београда”, бр. 51/12 и 10/13), члан 13. мења се и гласи:

„Основни капитал предузећа износи 49.183.000,00 ди-
нара (словима: четрдесет девет милиона стотину осамдесет 
три хиљаде динара).

Износ основног капитала из става 1. овог члана уписан 
је у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре 
и уплаћен у целости.

Усклађивање основног капитала предузећа врши се у 
складу са законом.”

Члан 2.
Предузеће је дужно да усклади Статут предузећа са одред-

бом ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке.

Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Привремени орган града Београда
Број 3-22/13-С-20, 22. новембра 2013. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
22. новембра 2013. године, на основу члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), члана 12. тачка 7. Закона о главном граду („Служ-
бени гласник РС”, број 129/07), члана 4. став 2. Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) и 
члана 29. Пословника Привременог органа града Београда 
(„Службени лист града Београда”, број 52/13), донео је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ 
АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКЕ 

ПИЈАЦЕ”

Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног комуналног 

предузећа „Градске пијаце” („Службени лист града Београ-
да”, бр. 51/12, 58/12 – испр. и 10/13), члан 13. мења се и гласи:

„Основни капитал предузећа износи 2.338.716.627,32 
динара, (словима: две милијарде три стотине тридесет осам 
милиона седам стотина шеснаест хиљада шест стотина два-
десет седам динара и 32/100).

Износ основног капитала из става 1. овог члана уписује 
се у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре 
и представља уписани капитал предузећа.

Уплата односно унос основног капитала предузећа извр-
шиће се у року од једне године од дана доношења ове одлуке.

Усклађивање основног капитала предузећа врши се у 
складу са законом.”

Члан 2.
Предузеће је дужно да усклади Статут предузећа са одред-

бом ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке.

Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Привремени орган града Београда
Број 3-23/13-С-20, 22. новембра 2013. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
22. новембра 2013. године, на основу члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), члана 12. тачка 7. Закона о главном граду („Служ-
бени гласник РС”, број 129/07), члана 4. став 2. Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) и 
члана 29. Пословника Привременог органа града Београда 
(„Службени лист града Београда”, број 52/13), донео је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ 
АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЈАВНО 

ОСВЕТЉЕЊЕ” БЕОГРАД

Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног комунал-

ног предузећа „Јавно осветљење” Београд („Службени лист 
града Београда”, број 10/13), члан 15. мења се и гласи:

„Основни капитал предузећа износи 230.271.966,42 ди-
нара (словима: две стотине тридесет милиона две стотине 
седамдесет једна хиљада девет стотина шездесет шест дина-
ра и 42/100), и то:

– новчани капитал у износу од 139.661.470,50 динара 
(словима: стотину тридесет девет милиона шест стотине 
шездесет једна хиљада четри стотине седамдесет динара и 
50/100), уписан у одговарајући регистар Агенције за при-
вредне регистре и уплаћен у целости;

– новчани капитал у износу од 90.610.495,92 динара (сло-
вима: деведесет милиона шест стотина десет хиљада четири 
стотине деведесет пет динара и 92/100), уписан у одговарајући 
регистар Агенције за привредне регистре и унет у целости.

Усклађивање основног капитала предузећа врши се у 
складу са законом.”

Члан 2.
Предузеће је дужно да усклади Статут предузећа са од-

редбом ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке.

Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Привремени орган града Београда
Број 3-24/13-С-20, 22. новембра 2013. године

Председник
Синиша Мали, с. р.
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Привремени орган града Београда на седници одржаној 
22. новембра 2013. године, на основу члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), члана 12. тачка 7. Закона о главном граду (Службе-
ни гласник РС”, број 129/07), члана 4. став 2. Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) и 
члана 29. Пословника Привременог органа града Београда 
(„Службени лист града Београда”, број 52/13), донео је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ 
АКТА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕО-

ГРАДВОДЕ”

Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног водопри-

вредног предузећа „Београдводе” („Службени лист града 
Београда”, бр. 51/12, 58/12 – испр. и 10/13), члан 13. мења се 
и гласи:

„Основни капитал предузећа износи 82.860.000,00 дина-
ра (словима: осамдесет два милиона осам стотина шездесет 
хиљада динара).

Износ основног капитала из става 1. овог члана уписан 
је у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре 
и уплаћен у целости.

Усклађивање основног капитала предузећа врши се у 
складу са законом.”

Члан 2.
Предузеће је дужно да усклади Статут предузећа са одред-

бом ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке.

Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Привремени орган града Београда
Број 3-25/13-С-20, 22. новембра 2013. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
22. новембра 2013. године, на основу члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), члана 12. тачка 7. Закона о главном граду („Служ-
бени гласник РС”, број 129/07), члана 4. став 2. Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) и 
члана 29. Пословника Привременог органа града Београда 
(„Службени лист града Београда”, број 52/13), донео је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧ-
КОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂЕЊЕ, КО-
РИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ „АДА ЦИГАНЛИЈА”, БЕО-

ГРАД

Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног предузећа 

за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија”, Бе-
оград („Службени лист града Београда”, бр. 51/12 и 10/13), 
члан 13. мења се и гласи:

„Основни капитал предузећа износи 23.757.000,00 дина-
ра (словима: двадесет три милиона седам стотина педесет 
седам хиљада динара).

Износ основног капитала из става 1. овог члана уписан 
је у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре 
и уплаћен у целости.

Усклађивање основног капитала предузећа врши се у 
складу са законом.”

Члан 2.
Предузеће је дужно да усклади Статут предузећа са од-

редбом ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке.

Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Привремени орган града Београда
Број 3-26/13-С-20, 22. новембра 2013. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
22. новембра 2013. године, на основу члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), члана 12. тачка 7. Закона о главном граду („Служ-
бени гласник РС”, број 129/07), члана 4. став 2. Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) и 
члана 29. Пословника Привременог органа града Београда 
(„Службени лист града Београда”, број 52/13), донео је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ 

АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ

Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног предузећа 

за стамбене услуге („Службени лист града Београда”, бр. 
51/12 и 10/13), члан 13. мења се и гласи:

„Основни капитал предузећа износи 1.863.520.000,00 
динара (словима: једна милијарда осам стотина шездесет 
три милиона пет стотина двадесет хиљада динара).

Износ основног капитала из става 1. овог члана уписује 
се у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре 
и представља уписани капитал предузећа.

Уплата односно унос основног капитала предузећа извр-
шиће се у року од једне године од дана доношења ове одлуке.

Усклађивање основног капитала предузећа врши се у 
складу са законом.”

Члан 2.
Предузеће је дужно да усклади Статут предузећа са од-

редбом ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке.

Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Привремени орган града Београда
Број 3-27/13-С-20, 22. новембра 2013. године

Председник
Синиша Мали, с. р.
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Привремени орган града Београда на седници одржаној 
22. новембра 2013. године, на основу члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), члана 12. тачка 7. Закона о главном граду („Служ-
бени гласник РС”, број 129/07), члана 4. став 2. Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) и 
члана 29. Пословника Привременог органа града Београда 
(„Службени лист града Београда”, број 52/13), донео је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ 
АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКО 

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД”

Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног комунал-

ног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”, 
број 3-123/13-С, од 22. марта 2013. године („Службени лист 
града Београда”, број 10/13), члан 15. мења се и гласи:

„Основни капитал предузећа износи 26.651.770.000,00 ди-
нара (словима: двадесет шест милијарди шест стотина педе-
сет један милион седам стотина седамдесет хиљада динара).

Износ основног капитала из става 1. овог члана уписује 
се у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре 
и представља уписани капитал предузећа.

Уплата односно унос основног капитала предузећа, извр-
шиће се у року од једне године од дана доношења ове одлуке.

Усклађивање основног капитала предузећа врши се у 
складу са законом.”

Члан 2.
Предузеће је дужно да усклади Статут предузећа са од-

редбом ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке.

Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Привремени орган града Београда
Број 3-28/13-С-20, 22. новембра 2013. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
22. новембра 2013. године, на основу члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), члана 12. тачка 7. Закона о главном граду („Служ-
бени гласник РС”, број 129/07), члана 4. став 2. Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) и 
члана 29. Пословника Привременог органа града Београда 
(„Службени лист града Београда”, број 52/13), донео је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ 
АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕО-

ГРАД-ПУТ”
Члан 1.

У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног комунал-
ног предузећа „Београд-пут”, број 3-124/13-С, од 22. марта 
2013. године („Службени лист града Београда”, број 10/13), 
члан 15. мења се и гласи:

„Основни капитал предузећа износи 566.381.000,00 ди-
нара (словима: пет стотина шездесет шест милиона три сто-
тине осамдесет једна хиљада динара).

Износ основног капитала из става 1. овог члана уписује 
се у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре 
и представља уписани капитал предузећа.

Уплата односно унос основног капитала предузећа извр-
шиће се у року од једне године од дана доношења ове одлуке.

Усклађивање основног капитала предузећа врши се у 
складу са законом.”

Члан 2.
Предузеће је дужно да усклади Статут предузећа са одред-

бом ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке.

Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Привремени орган града Београда
Број 3-29/13-С-20, 22. новембра 2013. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
22. новембра 2013. године, на основу члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), члана 12. тачка 7. Закона о главном граду („Служ-
бени гласник РС”, број 129/07), члана 4. став 2. Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) и 
члана 29. Пословника Привременог органа града Београда 
(„Службени лист града Београда”, број 52/13), донео је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ 
АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЈАВНЕ 
ГАРАЖЕ И ПАРКИРАЛИШТА „ПАРКИНГ СЕРВИС” 

БЕОГРАД

Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног комуналног 

предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” 
Београд, број 3-125/13-С, од 22. марта 2013. године („Службе-
ни лист града Београда”, број 10/13), члан 15. мења се и гласи:

„Основни капитал предузећа износи 1.462.483.355,23 
динара (словима: једна милијарда четири стотине шездесет 
два милиона четири стотине осамдесет три хиљаде три сто-
тине педесет пет динара и 23/100).

Износ основног капитала из става 1. овог члана уписује 
се у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре 
и представља уписани капитал предузећа.

Уплата односно унос основног капитала предузећа извр-
шиће се у року од једне године од дана доношења ове одлуке.

Усклађивање основног капитала предузећа врши се у 
складу са законом.”

Члан 2.
Предузеће је дужно да усклади Статут предузећа са одред-

бом ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке.

Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Привремени орган града Београда
Број 3-30/13-С-20, 22. новембра 2013. године

Председник
Синиша Мали, с. р.
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Привремени орган града Београда на седници одржаној 
22. новембра 2013. године, на основу члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), члана 12. тачка 7. Закона о главном граду („Служ-
бени гласник РС”, број 129/07), члана 4. став 2. Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) и 
члана 29. Пословника Привременог органа града Београда 
(„Службени лист града Београда”, број 52/13), донео је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ 

АКТА ЈАВНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног урбанис-

тичког предузећа („Службени лист града Београда”, број 
10/13), у члану 14. мењају се ст. 1. и 2. и гласе:

„Основни капитал предузећа износи 40.105.816,91 дина-
ра (словима: четрдесет милиона стотину пет хиљада осам 
стотина шеснаест динара и 91/100).

Износ основног капитала из става 1. овог члана уписује 
се у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре 
и представља уписани капитал предузећа.

После става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„Уплата, односно унос основног капитала предузећа, 

извршиће се у року од једне године од дана доношења ове 
одлуке.”

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.
После става 5. додаје се нови став 6. који гласи:
„Усклађивање основног капитала предузећа врши се у 

складу са законом.”

Члан 2.
Предузеће је дужно да усклади Статут предузећа са од-

редбама ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке.

Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Привремени орган града Београда
Број 3-31/13-С-20, 22. новембра 2013. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
22. новембра 2013. године, на основу члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), члана 12. тачка 7. Закона о главном граду („Служ-
бени гласник РС”, број 129/07), члана 4. став 2. Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) и 
члана 29. Пословника Привременог органа града Београда 
(„Службени лист града Београда”, број 52/13), донео је 

ОДЛУКУ
ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА 
ЈАВНОГ РАДИОДИФУЗНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТУДИО Б”

Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачног акта Јавног радиоди-

фузног предузећа „Студио Б” број 020-141/13-С од 22. марта 

2013. године („Службени лист града Београда”, број 10/13), 
у члану 16. мењају се ст. 1. и 2. и гласе:

„Основни капитал предузећа износи 37.736.591,66 ди-
нара (словима: тридесет седам милиона седам стотина 
тридесет шест хиљада пет стотина деведесет један динар и 
66/100).

Износ основног капитала из става 1. овог члана уписан 
је у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре 
и представља уписани капитал предузећа.”

После става 2. додаје се нови став 3 који гласи:
„Уплата, односно унос основног капитала предузећа, 

извршиће се у року од једне године од дана доношења ове 
долуке.”

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.
После става 5. додаје се нови став 6. који гласи:
„Усклађивање основног капитала предузећа врши се у 

складу са законом.”

Члан 2.
У члану 21. став 1. тачка 1) речи: „чији је саставни део 

уређивачка политика радио и ТВ програма” бришу се.

Члан 3.
Предузеће је дужно да усклади Статут предузећа са од-

редбама ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке.

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

Привремени орган града Београда
Број 3-32/13-С-20, 22. новембра 2013. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
22. новембра 2013. године, на основу члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), члана 12. тачка 7. Закона о главном граду („Служ-
бени гласник РС”, број 129/07), члана 4. став 2. Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) и 
члана 29. Пословника Привременог органа града Београда 
(„Службени лист града Београда”, број 52/13), донео је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ 
АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТ-
НОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД БЕОГРАД 

„БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА”

Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачног акта Јавног предузећа 

за обављање делатности од општег интереса за град Београд 
„Београдска тврђава” („Службени лист града Београда”, 
број 10/13), члан 15. мења се и гласи:

„Основни капитал предузећа износи 349.999,97 динара 
(словима: три стотине четрдесет девет хиљада девет стоти-
на деведесет девет динара и 97/100).

Износ основног капитала из става 1. овог члана уписан 
је у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре 
и уплаћен у целости.

Усклађивање основног капитала предузећа врши се у 
складу са законом.”
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Члан 2.
Предузеће је дужно да усклади Статут предузећа са од-

редбама ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке.

Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Привремени орган града Београда
Број 3-33/13-С-20, 22. новембра 2013. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
22. новембра 2013. године, на основу члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), члана 12. тачка 7. Закона о главном граду („Служ-
бени гласник РС”, број 129/07), члана 4. став 2. Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) и 
члана 29. Пословника Привременог органа града Београда 
(„Службени лист града Београда”, број 52/13), донео је 

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ 
АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТ-
НОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД БЕОГРАД 

„САВА ЦЕНТАР”

Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачног акта Јавног предузећа 

за обављање делатности од општег интереса за град Бео-
град „Сава центар” („Службени лист града Београда”, број 
10/13), члан 15. мења се и гласи:

„Основни капитал предузећа износи 46.409.952,00 дина-
ра (словима: четрдесет шест милиона четири стотине девет 
хиљада девет стотина педесет два динара).

Износ основног капитала из става 1. овог члана уписује 
се у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре 
и представља уписани капитал предузећа.

Уплата односно унос основног капитала предузећа из 
става 1. овог члана, извршиће се у року од једне године од 
дана доношења ове одлуке.

Усклађивање основног капитала предузећа врши се у 
складу са законом.”

Члан 2.
Предузеће је дужно да усклади Статут предузећа са од-

редбама ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке.

Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Привремени орган града Београда
Број 3-34/13-С-20, 22. новембра 2013. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
22. новембра 2013. године, на основу члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), члана 12. тачка 7. Закона о главном граду („Служ-
бени гласник РС”, број 129/07), члана 4. став 2. Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) и 
члана 29. Пословника Привременог органа града Београда 
(„Службени лист града Београда”, број 52/13), донео је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ 

АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ХИПОДРОМ БЕОГРАД”
Члан 1.

У Одлуци о измени Одлуке о промени оснивачног акта 
Јавног предузећа „Хиподром Београд” („Службени лист 
града Београда”, број 10/13) члан 14. мења се и гласи:

„Основни капитал предузећа износи 60.699.999,70 дина-
ра (словима: шездесет милиона шест стотина деведесет де-
вет хиљада девет стотина деведесет девет динара и 70/100).

Износ основног капитала из става 1. овог члана уписан 
је у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре.

Уплата, односно унос основног капитала предузећа из 
става 1. овог члана, извршиће се у року од једне године од 
дана доношења ове одлуке.

Усклађивање основног капитала предузећа врши се у 
складу са законом.

Имовину предузећа чине право својине на покретним 
стварима, право коришћења на стварима у јавној својини, нов-
чана средства, хартије од вредности и друга имовинска права.

Предузеће може користити и средства у јавној и другим 
облицима својине, у складу са законом и овом одлуком.”

Члан 2.
Предузеће је дужно да усклади Статут предузећа са одред-

бом ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке.

Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Привремени орган града Београда
Број 3-35/13-С-20, 22. новембра 2013. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 
22. новембра 2013. године, на основу члана 86. став 4. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), члана 9. Закона о платама у државним органима и 
јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 34/01, 62/06 
– др. закон, 63/06 – испр. др. закона, 116/08 – др. закони, 
92/11, 99/11 – др. закон, 10/13 и 55/13) и члана 38. Послов-
ника Привременог органа града Београда („Службени лист 
града Београда”, број 52/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРАВА НА ПЛАТУ, НАКНАДЕ И ДРУ-
ГА ПРАВА ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА 

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ГРАДА БЕОГРАДА
1. Овим решењем утврђује се право на плату, накнаде и 

друга права председника, чланова и секретара Привреме-
ног органа града Београда (у даљем тексту: Привремени ор-
ган), образованог Одлуком о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привремног органа града Београда 
(„Службени гласник РС”, број 100/13).
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2. Председник, чланови и секретар Привремног органа имају право на:
– плату,
– накнаду плате,
– примања по престанку функције,
– коришћење службених возила,
– коришћење средстава за репрезентацију.
3. Права утврђена у тачки 2. ал. 1-4 овог решења остварују се у складу са Правилником о платама и другим примањима изаб-

раних, именованих и постављених лица у органима града Београда и Градском јавном правобранилаштву („Службени лист града 
Београда”, бр. 9/05 – 3/12), као и актом градоначелника града Београда којим је утврђено право на коришћење службених возила. 

4. Право на коришћење средстава репрезентације намењених за одржавање службених и радних састанака председни-
ка, чланова и секретара Привременог органа утврђује се у износу до 5.000,00 динара месечно по кориснику.

5. Права утврђена овим решењем остварују се тако што се на председника Привременог органа примењују одред-
бе аката из тачке 3. овог решења које се односе на градоначелника града Београда, на чланове Привременог органа 
примењују се одредбе које се односе на чланове Градског већа града Београда, а на секретара Привременог органа 
примењују се одредбе које се односе на секретара Скупштине града Београда, осим у случају коришћења службеног 
возила од чланова и секретара Привременог органа, када се на ова лица примењују одредбе које се односе на градона-
челника односно заменика градоначелника.

6. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”. 
Привремени орган града Београда

Број 120-38/13-С-20, 22. новембра 2013. године
Председник

Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 22. новембра 2013. године, на основу члана 86. став 4. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 38. Закона о слободном приступу информацијама од 
јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Београда и образовању Привременог органа града Београда („Службени гласник РС”, број 100/13), донео је 

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМА-

ЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
1. Одређује се Миомир Поповић, дипломирани правник, заменик секретара Секретаријата за управу, за овлашћено 

лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.
2. Овим решењем ставља се ван снаге Решење градоначелника града Београда, број 020-51/05-Г, од 21. јануара 2005. године.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Привремени орган града Београда
Број 020-39/13-С-20, 22. новембра 2013. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда, 22. новембра 2013. године, на основу члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС”, број 129/07), члана 24. тачка 6. Закона о главном граду (”Службени гласник РС”, број 129/07) и 
члана 103. став 3. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 8/13-пречишћен текст и 
9/13 – испр.), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БЕОГРАДА

1. У Решењу о распореду радног времена у Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 28/07, 1/09, 
36/09, 37/09, 48/09, 61/09, 8/10, 31/10 13/11, 51/11, 29/12, 56/12 и 62/12), у тачки 3. после алинеје 3. додаје се нова алинеја, која гласи:

„– У Секретаријату за заштиту животне средине, Сектор за инспекцијски надзор, изузетно, када то захтева природа 
посла, утврђени распоред радног времена се може променити и прерасподелом радног времена организовати и на други 
начин: суботом, недељом и у дане државних и верских празника, укључујући и рад ноћу.

Прерасподелу радног времена из претходног става одобрава начелник Градске управе града Београда, а конкретан рас-
поред утврђује руководилац организационе јединице.”

2. Досадашње алинеје 4-10, постају алинеје 5-11.
3. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

Привремени орган града Београда
Број 130-69/13-С-20, 22. новембра 2013. године

Председник
Синиша Мали, с. р.
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ЈП Службени гласник и
Правни факултет Универзитета у Београду

организују

СЕМИНАР
ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА ЗАКОНИКА 

О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ
СА СУДСКОМ ПРАКСОМ

Правни факултет Универзитета у Београду,  
Булевар краља Александра 67 – Амфитеатар II „Слободан Јовановић“  

 

СУБОТА, 7. ДЕЦЕМБАР 2013. ОД 10.00 ДО 17.00 ЧАСОВА

За све информације обратите се Служби за маркетинг и односе с јавношћу ЈП Службени гласник,  
на телефоне: 011/ 30 60 585, 30 60 392, 30 60 533, или на електронску адресу: seminar@slglasnik.com,  

marketing@slglasnik.com или Центру за издаваштво Правног факултета на телефон: 011/ 30 27 725,  
или на електронску адресу: centar@ius.bg.ac.rs

Цена по учеснику: 7.900 са ПДВ-ом 
У цену је укључено: присуствовање семинару, књига „Коментар Законика о кривичном  

поступку“, фасцикла са рекламним материјалом, сертификат и освежење.

Предавачи

Др Миодраг Мајић – судија Апелационог 
суда у Београду, 

Др Слободан Бељански – адвокат, декан 
Адвокатске академије Војводине, 

Саша Иванић – заменик тужиоца за 
организовани криминал, 

Мр Александар Трешњев – судија Вишег 
суда у Београду – 

посебно одељење за организовани 
криминал,  

Др Горан П. Илић – професор Правног 
факултета



Број 54 – 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 22. новембар 2013.



22. новембар 2013. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 54 – 11

Страна
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког 

акта Јавног комуналног предузећа „Градска чис-
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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

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