
Привремени орган града Београда на седници одржа-
ној 13. децембра 2013. године, на основу члана 86. став 4. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
број 129/07), члана 12. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, број 129/07), члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), 
члана 142. Закона о привредним друштвима („Службени 
гласник РС”, бр. 36/11 и 99/11) и члана 8. Одлуке о оснивању 
Привредног друштва „Арена Београд” д.о.о. („Службени 
лист града Београда”, бр. 9/06, 42/09 и 3/10 – исправка), до-
нео је

ОДЛУКУ

 О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ПРИВРЕДНОГ 
ДРУШТВА „АРЕНА БЕОГРАД” ДОО

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком врши се промена оснивачког акта – Од-

луке о оснивању Привредног друштва „Арена Београд” 
д.о.о. Београд од 19. маја 2006. године, уписане у регистар 
Агенције за привредне регистре Решењем БД 127133/2006 
од 3. јула 2006. године, која је измењена Одлуком о из-
мени Одлуке о оснивању Привредног друштва „Арена Бе-
оград” од 17. септембра 2009. године, са матичним бројем 
20176032, у складу са одредбама Закона о привредним 
друштвима.

II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Члан 2.
Оснивач Привредног друштва „Арена Београд” д.о.о. је 

град Београд (у даљем тексту: оснивач).
Оснивач своју функцију врши у складу са овом одлуком, 

преко Скупштине друштва коју чине овлашћени представ-
ници оснивача.

Члан 3.
Друштво је основано као једночлано друштво са ограни-

ченом одговорношћу средствима у јавној својини.
Друштво је основано на неодређено време.

Члан 4.
Друштво има својство правног лица.
Друштво у правном промету са трећим лицима има сва 

овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.

III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Члан 5.
Друштво послује под пословним именом: Друштво са 

ограниченом одговорношћу „Арена Београд”.
Скраћено пословно име друштва је: „Арена Београд” 

д.о.о.

Члан 6.
Седиште друштва је у Београду, Улица Арсенија Чар-

нојевића број 58.

Члан 7.
Пословно име и седиште друштва из чл. 5. и 6. не може 

да се промени без претходне сагласности оснивача.

IV. ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 8.
Претежна делатност друштва је:
93.11 – Делатност спортских објекта.
Друштво може обављати и друге делатности, укљу-

чујући и послове спољнотрговинског промета роба и услу-
га, у складу са законом.

V. ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Члан 9.
Основни капитал друштва који је уписан и уплаћен дана 

13. јуна 2006. године износи 43.445,00 (четрдест три хиљаде 
четирсто четрдесет пет) динара.

Износ основног капитала из става 1. овог члана упи-
сан је у одговарајући регистар Агенције за привредне ре-
гистре.

Усклађивање основног капитала друштва врши се у 
складу са законом.

VI. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА

Члан 10.
Основна права оснивача су да:
1. управља друштвом,
2. одлучује о расподели добити,
3. учествује у расподели ликвидационе или стечајне 

масе, после престанка друштва стечајем или ликвидацијом, 
а по подмирењу обавеза друштва,
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4. буде информисан о раду друштва.
Поред права из става 1. овог члана, оснивач има и друга 

права у складу са законом и овом одлуком.

VII. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Члан 11.
Добит друштва, утврђена у складу са законом, може се 

расподелити за повећање основног капитала, резерве или 
за друге намене, у складу са законом и овом одлуком.

VIII. ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА

Члан 12.
Друштво у пословима унутрашњег и спољнотрговин-

ског промета заступа директор друштва без ограничења.

Члан 13.
Друштво самостално иступа у правном промету у своје 

име и за свој рачун.
За обавезе према трећим лицима, настале у посло-

вању друштвом, друштво одговора целокупном својом 
имовином.

Оснивач не одговора за обавезе друштва, осим у слу-
чајевима предвиђеним овом одлуком.

IX. СКУПШТИНА ДРУШТВА

Члан 14.
Скупштину друштва чине овлашћени представници ос-

нивача. Одлуку о одређивању и разрешењу председника и 
чланова Скупштине друштва доноси Скупштина града Бе-
ограда.

Скупштина друштва именује се на период од четири го-
дине и има председника и осам чланова. 

Скупштина друштва одлучује о:
1. избору и разрешењу директора друштва и утврђи-

вању његове зараде, односно накнаде,
2. избору и разрешењу заменика директора друштва и 

утврђивању његове зараде, односно накнаде,
3. надзире рад директора и усваја извештаје директора,
4. одобрењу и усвајaњу финансијских извештаја, као и 

извештајa ревизора ако су финансијски извештаји били 
предмет ревизије,

5. расподели добити и начину покрића губитака, укљу-
чујући и одређивање дана стицања права на учешће у доби-
ти и дана исплате учешћа у добити оснивачу;

6. именовању ревизора и утврђивању накнаде за његов рад,
7. усвајању мишљења овлашћеног ревизора о финан-

сијским извештајима,
8. доношењу годишњих програма рада и пословања 

друштва,
9. повећању и смањењу основног капитала друштва,
10. промени делатности,
11. статусним променама, промени правне форме и 

престанку рада друштва,
12. промени пословног имена и седишта друштва,
13. давању одобрења на правне послове директора и 

других лица повезаних са друштвом, 
14. стицању, продаји, давању у закуп, залагању, или 

другом располагању имовином велике вредности у складу 

са законом којим се уређује правни положај привредних 
друштава, измени оснивачког аката,

16. образовању огранка друштва и давању пословног пу-
номоћја огранцима,

17. доноси пословник о свом раду, другим питањима 
из делокруга скупштине у складу са законом и овом од-
луком.

X. ДИРЕКТОР ДРУШТВА

Члан 15.

Директор друштва именује се на период од четири године.
Директор друштва:
1. заступа друштво,
2. организује и води пословње друштва у складу са зако-

ном и овом одлуком,
3. стара се о законитости рада и одговара за законитост 

рада друштва,
4. предлаже доношење одлука из делокруга скупштине 

друштва,
5. споводи одлуке друштва,
6. одлучује о правима, обавезама и одговорностима за-

послених у друштву у складу са законом којим се уређују 
радни односи,

7. доноси акт о организацији и систематизацији послова 
и друге опште акте друштва, 

8. обавља друге послове у складу са законом и овом од-
луком који нису у делокругу скупштине друштва.

Директор друштва одговоран је за уредно вођење по-
словних књига и унутрашњи надзор пословања у складу са 
законом.

Члан 16.

Директор друштва може имати два заменика. Мандат 
заменика директора је четири године.

Заменик директора врши послове из надлежности ди-
ректора друштва, које му он повери, односно замењује ди-
ректора у случају његове спречености или одсутности.

Директор и његови заменици могу посебном одлуком у 
овиру својих овлашћења овластити друго лице да предузи-
ма радње из њихове надлежности, а нарочито да може за-
ступати друштво пред надлежним органима.

XI. АКТИ И ДОКУМЕНТА ДРУШТВА

Члан 17.

У друштву се води књига удела са подацима и на начин 
који је прописан законом којим се уређује правни положај 
привредних друштава.

Члан 18.
У друштву се води књига одлука.
У књигу одлука уносе се одлуке које доноси Скупштина 

друштва у складу са овом одлуком.

Члан 19.

Општа акта друштва су правилници и одлуке којима се 
на општи начин уређују одређена питања.

Измене и допуне правилника и одлука врше се на начин 
и по поступку који су одређени за његово доношење.
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Члан 20.
Друштво води пословне књиге и саставља и подно-

си рачуноводствене исправе и финансијске извештаје у 
складу са законом којим се уређује рачуноводство и ре-
визија.

Члан 21.
Друштво је дужно да држи и чува све акте и документе 

друштва у складу са законом којим се уређује правни поло-
жај привредних друштава.

XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.
По доношењу ове одлуке, друштво ће извршити 

усклађивање интерних аката.

Члан 23.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Привремени орган града Београда
Број 66-486/13-С-20, 13. децембра 2013. године

Председник
Синиша Мали, с.р.

Привремени орган града Београда на седници одржа-
ној 13. децембра 2013. године, на основу члана 42. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12), 
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
број 129/07), члана 86. став 4. Закона о локалној самоуп-
рави („Службени гласник РС”, број 129/07), тачке 3. Одлу-
ке о распуштању Скупштине града Београда и образовању 
Привременог органа града Београда („Службени гласник 
РС”, број 100/13), члана 31. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана 
23. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за 
обављање делатности од општег интереса за град Београд  
„Београдска тврђава” („Службени лист града Београда”, бр. 
10/13 и 54/13), донео је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 
ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД БЕОГРАД „БЕО-

ГРАДСКА ТВРЂАВА”, БЕОГРАД

1. Разрешава се Милан Тлачинац дужности вршиоца 
дужности директора Јавног предузећа за обављање де-
латности од општег интереса за град Београд „Београдска 
тврђава”, Београд, са 25. децембром 2013. године.

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

Привремени орган града Београда
Број 118-488/13-С-20, 13. децембра 2013. године

Председник
Синиша Мали, с.р.

Привремени орган града Београда на седници одржа-
ној 13. децембра 2013. године, на основу члана 42. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12), 
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
број 129/07), члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС”, број 129/07), тачке 3. Одлуке о рас-
пуштању Скупштине града Београда и образовању Привре-
меног органа града Београда („Службени гласник РС”, број 
100/13), члана 31. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана 23. Одлуке 
о промени оснивачког акта Јавног предузећа за обављање 
делатности од општег интереса за град Београд „Београд-
ска тврђава” („Службени лист града Београда”, бр. 10/13 и 
54/13), донео је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕК-
ТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТ-
НОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД БЕОГРАД 

„БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА”, БЕОГРАД

1. Именује се мр Никола Ковачевић, за вршиоца дуж-
ности директора Јавног предузећа за обављање делатности 
од општег интереса за град Београд „Београдска тврђава”, 
Београд, на период до шест месеци, почев од 26. децембра 
2013. године.

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

Привремени орган града Београда 
Број 112-489/13-С-20, 13. децембра 2013. године

Председник
Синиша Мали, с.р.

Привремени орган града Београда на седници одржа-
ној 13. децембра 2013. године, на основу чл. 21. и 35. За-
кона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 
119/12), члана 12. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, број 129/07), члана 86. став 4. Закона о локал-
ној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), та-
чке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града Београда и 
образовању Привременог органа града Београда („Служ-
бени гласник РС”, број 100/13), члана 31. Статута града 
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 
и 23/13) и члана 21. Одлуке о промени оснивачког акта 
Јавног комуналног предузећа „Јавно осветљење”, Београд 
(„Службени лист града Београда”, бр. 10/13 и 54/13), до-
нео је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се Петко Шишовић дужности директора 
Јавног комуналног предузећа „Јавно осветљење”, Београд, 
због подношења оставке.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града 
Београда”.

Привремени орган града Београда
Број 118-490/13-С-20, 13. децембра 2013. године

Председник
Синиша Мали, с.р.

Привремени орган града Београда на седници одржа-
ној 13. децембра 2013. године, на основу члана 42. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12), 
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
број 129/07), члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС”, број 129/07), тачке 3. Одлуке о 
распуштању Скупштине града Београда и образовању При-
временог органа града Београда („Службени гласник РС”, 
број 100/13), члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана 22. Од-
луке о промени оснивачког акта Јавног комуналног преду-
зећа „Јавно осветљење” („Службени лист града Београда”, 
бр. 10/13 и 54/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-
РА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЈАВНО ОС-

ВЕТЉЕЊЕ”, БЕОГРАД

1. Именује се Александар Цинцар Попоски, дипломира-
ни економиста, за вршиоца дужности директора Јавног ко-
муналног предузећа „Јавно осветљење”, Београд, на период 
до шест месеци.

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

Привремени орган града Београда
Број 112-491/13-С-20, 13. децембра 2013. године

Председник
Синиша Мали, с.р.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13 и 50/13) и члана 58. Одлуке о Градској 
управи града Београда – пречишћен текст („Службени лист 
града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урба-
низам и грађевинске послове доноси 

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БАЊЕ У 

ОВЧИ, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације бање у Овчи, 
градска општина Палилула (у даљем тексту: план).

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну 
средину разматраће се постојеће стање животне средине 
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристи-
ке плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на 
микро и макро локацију и друга питања и проблеми зашти-
те животне средине у складу са критеријумима за одређи-
вање могућих значајних утицаја плана на животну средину, 
а узимајући у обзир планиране намене. 

3. Стратешком проценом утицаја плана на животну сре-
дину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја. 

4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на 
животну средину израдиће се извештај који ће обухвати-
ти обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04 и  88/10).

Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор 

индикатора, 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

за смањење негативних утицаја на животну средину, 
– смернице за процену утицаја пројеката на живот-

ну средину (смернице које се односе на спровођење плана 
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на 
животну средину у складу са прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину),

– програм праћења стања животне средине у току спро-
вођења плана (мониторинг),

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних 
решења и приказ начина на који су питања животне среди-
не укључена у план, 

– закључци до којих се дошло током израде извештаја о 
стратешкој процени представљене на начин разумљив јав-
ности,

– други подаци од значаја за стратешку процену. 
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће 

се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине 
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.

У случају непостојања релевантних података, извршиће 
се циљна мерења у складу са законом.

Извештај о стратешкој процени утицаја планираних на-
мена на животну средину плана детаљне регулације бање у 
Овчи, градска општина Палилула, део је документације која 
се прилаже уз план.

5. Израда извештаја о стратешкој процени, поверава се 
ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд, Палмотићева 
бр. 30.

Носилац израде Нацрта плана са Извештајем о стратеш-
кој процени утицаја предметног плана на животну средину, 
дужан је да исти изради у року од двадесет месеци од дана 
ступања на снагу Одлуке о изради плана.

Средства за израду  извештаја о стратешкој процени 
утицaја планираних намена на животну средину Плана де-
таљне регулације бање у Овчи, градска општина Палилу-
ла, обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште и из-
градњу Београда, Београд, Његошева бр. 84.

6. У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и за-
интересованим органима и организацијама које имају инте-
рес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне 
средине.
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Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изло-
жен на јавни увид, заједно са јавним увидом у нацрт пла-
на, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10) и члану 50. Закона о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник Републике Србије”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 
24/11).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града 
Београда”.

О б р а з л оже њ е

Изради предметног плана приступиће се на основу Од-
луке о изради плана детаљне регулације бање у Овчи, град-
ска општина Палилула („Службени лист града Београда”, 
број 23/13).

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог решења, имајући у 
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су 
планирани будући развојни пројекти одређени прoписи-
ма којима се уређује процена утицаја на животну средину, 
утврдио је да предметни план представља оквир за одобра-
вање будућих развојних пројеката и подлеже обавези изра-
де стратешке процене утицаја на животну средину, у сми-
слу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10).

На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру 
стратешке процене, разматраће се постојеће стање живот-
не средине, утицај планираних садржаја на микро и макро 
локацију, док се неће разматрати прекогранична природа 
утицаја обзиром да имплементација плана не може имати 
негативан утицај на животну средину друге државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне 
регулације бање у Овчи, градска општина Палилула, садр-
жаће елементе из члана 12. став 2. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04), 
уз дописе IX-03 бр. 350.14-14/13 од 26. јуна 2013. године, Се-
кретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је 
на мишљење Предлог решења о приступању изради стра-
тешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације бање у Овчи, градска општина Палилула, Секре-
таријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту 
природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Бе-
оградски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило Београд”, 
Институту за јавно здравље „Др  Милан Јовановић Батут” и 
ЈВП „Београдводе”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-36/2013-V-04 од 24. септембра 2013. године) и ЈКП 
„Београдски водовод и канализација” (допис бр. 40076/1 од 
30. септембра 2013. године) доставили су мишљење у коме 
наводе да се може донети Решење о приступању стратешкој 
процени утицаја на животну средину предметног плана.

Завод за заштиту природе Србије, ЈКП „Зеленило Бе-
оград”, Градски завод за јавно здравље, Институт за јавно 
здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдво-
де” нису доставили тражено мишљење у законском року, 
па се у складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10) сматра да су сагласни са Предлогом решења 
о приступању стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину предметног плана.

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове Градске управе донео је решење 
као у диспозитиву.

Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Број IX-03-350.14-14/2013, 9. октобра 2013. године

Секретар
Милан Вуковић, с.р.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13 и 50/13) и члана 58. Одлуке о Градској 
управи града Београда – пречишћен текст („Службени лист 
града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урба-
низам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА 
БЛОКА 51 У НОВОМ БЕОГРАДУ, ПРОСТОР ИЗМЕЂУ 
УЛИЦА МАРКА ЧЕЛЕБОНОВИЋА И ПАРТИЗАНСКЕ 

АВИЈАЦИЈЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације дела Блока 51 
у Новом Београду, простор између улица Марка Челебоно-
вића и Партизанске авијације, градска општина Нови Бео-
град (у даљем тексту: план).

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну 
средину разматраће се постојеће стање животне средине 
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристи-
ке плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на 
микро и макро локацију и друга питања и проблеми зашти-
те животне средине у складу са критеријумима за одређи-
вање могућих значајних утицаја плана на животну средину, 
а узимајући у обзир планиране намене. 

3. Стратешком проценом утицаја плана на животну сре-
дину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја. 

4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на 
животну средину израдиће се извештај који ће обухвати-
ти обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор 

индикатора, 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

за смањење негативних утицаја на животну средину, 
– смернице за процену утицаја пројеката на живот-

ну средину (смернице које се односе на спровођење плана 
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на 
животну средину у складу са прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину),

– програм праћења стања животне средине у току спро-
вођења плана (мониторинг),

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,
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– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних 
решења и приказ начина на који су питања животне среди-
не укључена у план, 

– закључци до којих се дошло током израде извештаја о 
стратешкој процени представљене на начин разумљив јав-
ности,

– други подаци од значаја за стратешку процену. 
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће 

се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине 
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.

У случају непостојања релевантних података, извршиће 
се циљна мерења у складу са законом.

Извештај о стратешкој процени утицаја планираних на-
мена на животну средину Плана детаљне регулације дела 
Блока 51 у Новом Београду, простор између улица Марка 
Челебоновића и Партизанске авијације, градска општина 
Нови Београд, део је документације која се прилаже уз план.

5. Израда извештаја о стратешкој процени, поверава се ЈУП 
„Урбанистички завод Београда”, Београд, Палмотићева бр. 30.

Носилац израде Нацрта плана са Извештајем о стратеш-
кој процени утицаја предметног плана на животну средину, 
дужан је да исти изради у року од шест месеци од дана сту-
пања на снагу Одлуке о изради плана.

Средства за израду  извештаја о стратешкој процени 
утицaја планираних намена на животну средину Плана де-
таљне регулације дела Блока 51 у Новом Београду, простор 
између улица Марка Челебоновића и Партизанске авија-
ције, градска општина Нови Београд, обезбедиће „М Centar 
Power” д.о.о Београд, Михајла Пупина бр. 117 а.

6. У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и за-
интересованим органима и организацијама које имају инте-
рес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне 
средине.

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изло-
жен на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт пла-
на, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10) и члану 50. Закона о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града 
Београда”.

О б р а з л оже њ е

Изради предметног плана приступиће се на основу Од-
луке о изради плана детаљне регулације дела Блока 51 у Но-
вом Београду, простор између улица Марка Челебоновића 
и Партизанске авијације, градска општина Нови Београд 
(„Службени лист града Београда“, број 23/13).

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске 
послове у поступку доношења овог решења, имајући у виду 
територију плана, планиране намене, чињеницу да су плани-
рани будући развојни пројекти одређени прoписима којима 
се уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је 
да предметни план представља оквир за одобравање будућих 
развојних пројеката и подлеже обавези израде стратешке 
процене утицаја на животну средину, у смислу члана 5. ст. 1. 
и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну среди-
ну („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и  88/10).

На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру 
стратешке процене, разматраће се постојеће стање живот-
не средине, утицај планираних садржаја на микро и макро 

локацију, док се неће разматрати прекогранична природа 
утицаја обзиром да имплементација плана не може имати 
негативан утицај на животну средину друге државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 
регулације дела Блока 51 у Новом Београду, простор између 
улица Марка Челебоновића и Партизанске авијације, град-
ска општина Нови Београд, садржаће елементе из члана 12. 
став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04), 
уз дописе IX-03 бр. 350.14-16/13 од 26. јуна 2013. године, Се-
кретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је 
на мишљење Предлог решења о приступању изради стра-
тешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације дела Блока 51 у Новом Београду, простор из-
међу улица Марка Челебоновића и Партизанске авијације, 
градска општина Нови Београд, Секретаријату за заштиту 
животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, Град-
ском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и 
канализација”, ЈКП „Зеленило Београд”, Институту за јавно 
здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-37/2013-V-04 од 24. септембра 2013. године), ЈКП 
„Београдски водовод и канализација” (допис бр. 40078/1 
од 30. септембра 2013. године) и ЈКП „Зеленило Београд” 
(допис бр. 7447/2 од 1. октобра 2013. године) доставили 
су мишљење у коме наводе да се може донети Решење о 
приступању стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину предметног плана.

Завод за заштиту природе Србије, Градски завод за јав-
но здравље, Институт за јавно здравље „Др Милан Јовано-
вић Батут” и ЈВП „Београдводе” нису доставили тражено 
мишљење у законском року, па се у складу са одредбама 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) сматра да су 
сагласни са Предлогом решења о приступању стратешкој 
процени утицаја на животну средину предметног плана.

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове Градске управе донео је решење 
као у диспозитиву.

Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Број IX-03-350.14-16/2013, 9. октобра 2013. године

Секретар
Милан Вуковић, с.р.

ПОКАЗАТЕ Љ
СМАЊЕЊА ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У НОВЕМБРУ 

2013. ГОДИНЕ

Завод за информатику и статистику обавештава ко-
риснике да смањење потрошачких цена у новембру 2013. 
године износи 0,9% у односу на претходни месец.

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

Број 053- 03/13-XVII-01,12. децембра 2013. године

Директор
Стеван Гвозденов, с.р.
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ВОЖДОВАЦ

Изборна комисија градске општине Вождовац на сед-
ници одржаној дана 13. децембра 2013. године, на основу 
члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11), а сходно члану 
20. Закона о јединственом бирачком списку („Службени 
гласник РС”, бр. 104/09 и 99/11) донела је

ОДЛУКУ
О  УТВРЂИВАЊУ И ОБЈАВЉИВАЊУ КОНАЧНОГ 
БРОЈА БИРАЧА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВОЖДОВАЦ

1. Коначан број бирача у градској општини Вождовац је 
156.962 бирача на дан 12. децембра 2013. године.

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

Градска општина Вождовац
Изборна комисија градске општине Вождовац
I број 013-2-363/2013, 13. децембра 2013. године

Председник
Зоран Лукић, с.р.

СТАРИ ГРАД

Скупштина градске општине Стари град у Београду на 
седници од  12. децембра 2013. године, у складу са одредба-
ма  чл. 46. и 49. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС”, број 129/07), на основу члана 35. Статута град-
ске општине Стари град („Службени лист града Београда”, 
3/11 – пречишћен текст и 34/13)  и члана 50. Пословника 
Скупштине  („Службени лист града Београда”, број 9/11), 
доноси 

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИ-
КА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД 

РАДОСЛАВУ ЛЕКИЋУ ЗБОГ ПОДНЕТЕ ОСТАВКЕ

1. Утврђује се да је одборнику у Скупштини градске 
општине Стари град Радославу Лекићу са  Изборне ли-
сте Драган Ђилас избор за бољи Стари град изабраном на 
изборима одржаним 6. маја 2012. године, престао мандат 
одборника у Скупштини градске  општине Стари град, због  
поднете оставке.

2. Против ове одлуке може се изјавити жалба Управном 
суду  у Београду у року од 48 часова од дана доношења одлуке.

3. Одлуку  објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град

I-01 број 06-149/13, 12. децембра  2013. године
Председник

Драган Видановић, с.р.

Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду нa сeд-
ници oд 12. децембра 2013. гoдинe, нa oснoву чл. 47. и 63. За-
кона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 
73/10, 101/10, 101/12, 93/12, 62/13 и 63/13 – исправка), члана 32. 
Зaкoнa о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), члaнa 77. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, број 39/08, 6/10 и 23/13) чл. 15. и 35. Статута 
градске општине Стари град („Службени лист града Београ-
да”, бр. 3/11 – пречишћен текст и 34/13) и члана 50. Пословни-
ка Скупштине („Службени лист града Београда”, број 9/11) на 
предлог Већа градске општине Стари град, доноси

ОДЛУКУ
 О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИ-

НЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2013. ГОДИНУ
Члан 1.

У Одлуци о буџету градске општине Стари град за 2013. 
годину („Службени лист града Београда”, бр. 71/12, 28/13 и 
43/13), „Општи део”, члан 2. мења се и гласи:

„Укупни приходи и примања буџета у 2013. години 
утврђују се у износу од 956.578.660 динара и чине их: приходи 
из буџета у износу од 889.524.000 динара који су утврђени Од-
луком о измени Одлуке о обиму средстава за вршење послова 
града и градских општина и утврђивању прихода и примања 
који припадају граду, односно градским општинама у 2013. 
години („Службени лист града Београда број 31/13) – извор 
финансирања 01; прихода од меморандумских ставки за ре-
фундацију расхода из претходне године у износу од 1.500.000 
динара – извор финансирања 01; прихода од продаје роба и ус-
луга (сопственог прихода) индиректног корисника буџетских 
средстава Установе културе „Пароброд” у укупном износу од 
2.500.000 динара – извор финансирања 04; донације од међуна-
родне организације у износу од 2.608.640 динара – извор фи-
нансирања 06; трансферa од других нивоа власти у износу од 
1.440.000 динара – извор финансирања 07; вишка прихода из 
ранијих година у укупном износу од 40.364.295 динара – извор 
финансирања 13, примања од отплате датих кредита у износу 
од 16.880.000 динара – извор финансирања 12 и неутрошена 
средства донације из претходне године у износу од 1.758.725 
динара – извор финансирања 15. Наведени приходи и примања 
представљају обим средстава за финансирање јавних расхода.

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

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

Члан 2.
Члан 4. одлуке, мења се и гласи: 
„Примања и издаци буџета градске општине Стари град за 2013. годину по врстама, утврђују се у следећим износима:

Опис 
Шифра

економске 
класификације

Средства 
по одлуци 
о буџету 
за  2013. 
годину

Укупна средства 
планирана
ребалансом

буџета 
од 06.06.2013

Укупна средства 
планирана
ребалансом

буџета 
од 24.09.2013

Буџетски приходи 
и примања 

буџета 
по трећем
ребалансу

1 2 3 4 5 6
I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА (3+7+8+9) 1.191.460.000 1.232.731.020 992.378.020 956.575.660
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – Извор 01 (A+B) 7 1.165.530.000 1.167.678.000 927.725.000 889.524.000
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1 2 3 4 5 6

 A. Приходи за општу потрошњу 7 735.578.000 737.726.000 677.044.000 656.139.000

 1. Порез на доходак 711 355.352.000 281.898.000 237.672.000 237.672.000

 – Порез на зараде 711110 355.352.000 281.898.000 237.672.000 237.672.000

 – Самодопринос на територији општине 711181 0 0 0 0

2. Порез на имовину 713 116.982.000 193.384.000 175.005.000 143.000.000

 – Порез на имовину 713 116.982.000 193.384.000 175.005.000 143.000.000

3. Трансфери других нивоа власти 733 0 0 0 0

 – Трансфери од других нивоа власти (извор 01) 733 0 0 0 0

3. Приходи од имовине 741 3.000.000 3.000.000 5.500.000 7.500.000

 – Камате (извор 01) 741100 3.000.000 3.000.000 5.500.000 7.500.000

4. Приходи од продаје добара и услуга 742 245.394.000 245.394.000 241.667.000 248.667.000

 – Приход од закупа пословног простора (део који се односи на ПДВ) 742152 166.667.000 166.667.000 166.667.000 166.667.000

 – Приходи од општинских административних такси (извор 01) 742251 4.727.000 4.727.000 5.000.000 4.500.000

 – Приходи општинских органа управе (извор 01) 742351 74.000.000 74.000.000 70.000.000 77.500.000

 5. Новчане казне и одузета имовинска корист 743 3.850.000 3.850.000 4.500.000 4.800.000

 – Приходи од новчаних казни (извор 01) 743351 2.750.000 2.750.000 1.500.000 1.200.000

 – Приходи од мандатних казни (извор 01) 743353 1.100.000 1.100.000 3.000.000 3.600.000

 6. Мешовити и неодређени приходи 745 11.000.000 10.200.000 12.700.000 14.500.000

 – Остали приходи у корист нивоа општине 745151 7.000.000 7.000.000 9.500.000 11.300.000

 – Приход од продаје добара и услуга (сопствени приходи ЈП „Пословни простор” 
(извор 01)

745151 4.000.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000

Б. Приходи за наменску потрошњу 7 429.952.000 429.952.000 250.681.000 233.385.000

 – Закуп пословног простора (део без ПДВ– нето) 742152 429.952.000 429.952.000 250.681.000 233.385.000

B. ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗА ПОТРОШЊУ (73+745+77) 3.550.000 7.808.725 7.408.725 9.807.365

1. Донације и трансфери 73 1.150.000 2.908.725 2.908.725 5.807.365

 – Донације од међународних организација (извор 06) 732 0 0 0 2.608.640

 – Донације од међународних организација (извор 15) 732 0 1.758.725 1.758.725 1.758.725

 – Текући трансфери од града (извор 07) 733 950.000 950.000 950.000 1.050.000

 – Капитални трансфери од града (извор 07) 733

 – Текући трансфери од осталих нивоа власти (извор 07) 733 200.000 200.000 200.000 390.000

 – Капитални трансфери од осталих нивоа власти (извор 07) 733

 2. Приход од продаје добара и услуга (сопствени приход) УК „Пароброд” (извор 04) 745151 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000

 3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода (извор 01) 772 2.400.000 2.400.000 2.000.000 1.500.000

УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (А+Б+В) 7 1.169.080.000 1.175.486.725 935.133.725 899.331.365

ПРИМАЊА (8+9+3) 22.380.000 57.244.295 57.244.295 57.244.295

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 9) 81 0 0 0 0

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 12) 92 16.880.000 16.880.000 16.880.000 16.880.000

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (извор 13) 321 5.500.000 40.364.295 40.364.295 40.364.295

 II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА (4+5+6) 1.191.460.000 1.232.731.020 992.378.020 956.575.660

1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 1.136.707.600 1.174.778.620 945.325.620 910.329.260

 1.1. Расходи за запослене 41 310.302.300 316.471.750 295.104.425 290.934.041

 1.2. Коришћење роба и услуга 42 359.762.700 369.502.700 235.643.600 223.948.624

 1.3. Субвенције јавном предузећу 45 75.100.000 75.099.995 45.049.995 27.009.995

 1.4. Социјална заштита из буџета 47 15.700.000 17.200.000 18.200.000 18.490.000

 1.5. Остали расходи 48+49 233.692.600 235.595.575 223.619.000 226.478.000

 1.6.Трансфери 4631+4641 142.150.000 160.908.600 127.708.600 123.468.600

2. КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 5 37.872.400 41.072.400 30.172.400 29.366.400

3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 6 16.880.000 16.880.000 16.880.000 16.880.000

III. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ УМАЊЕНА 
ЗА ИЗНОС ДАТИХ КРЕДИТА

       

1. Примања по основу отплате кредита 92 16.880.000 16.880.000 16.880.000 16.880.000

2. Износ датих кредита 62 16.880.000 16.880.000 16.880.000 16.880.000

 IV. РАЗЛИКА (1–2) 92-62 0 0 0 0

 V. БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ-СУФИЦИТ 7-(4+5) -5.500.000 -40.364.295 -40.364.295 -40.364.295

Примарни дефицит – суфицит (7+8-7411)
-(4+5-44)

-8.500.000 -43.364.295 -45.864.295 -47.864.295

Укупни фискални резултат

VI. ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ V+IV -5.500.000 -40.364.295 -40.364.295 -40.364.295

VIII. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ( IV – VI) = – V   5.500.000 40.364.295 40.364.295 40.364.295
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Исказани буџетски дефицит из текућег финансирања покрива се из пренетих неутрошених средстава из 2012. године. 
Укључивањем пренетих неутрошених средстава из претходне године, исказана примања и издаци буџета за 2013. годи-

ну су уравнотежени”.

Члан 3.
Члан 5. одлуке се мења и гласи:
„Издаци буџета распоређују се по врстама у следећим износима:

Економска 
класификација Врста издатака 

Износ по Одлуци
о буџету 

за 2013.  годину

Износ по првом 
ребалансу буџетa за 

2013. годину

Износ по другом 
ребалансу буџетa 

за 2013. годину

Износ по трећем 
ребалансу буџетa 

за 2013. годину

1 2 3 4 5 6

41 Издаци за запослене

411 Плате, накнаде и додаци за запослене 230.177.845 231.373.865 216.936.540 215.766.259

412 Социјални допринос послодавца 42.425.484 42.998.914 42.168.914 41.608.811

413 Накнаде у натури 4.800.000 6.000.000 5.500.000 5.500.000

414 Социјална давања запосленим 13.100.000 13.400.000 8.400.000 8.000.000

415 Накнаде за запослене 10.312.512 12.012.512 11.312.512 9.715.512

416 Посебни расходи 7.086.459 8.286.459 7.686.459 7.318.459

417 Посланички додатак 2.400.000 2.400.000 3.100.000 3.025.000

Укупно 41: 310.302.300 316.471.750 295.104.425 290.934.041

42 Коришћење роба и услуга

421 Стални трошкови 46.880.700 47.470.700 35.670.700 37.522.700

422 Трошкови пословних путовања 2.330.000 2.630.000 2.520.000 2.780.500

423 Услуге по уговорима 49.360.000 55.755.500 54.384.100 57.524.624

424 Специјализоване услуге 36.790.000 38.750.000 36.850.000 37.715.000

425 Текуће поправке и одржавање 195.252.000 193.542.000 86.064.300 69.379.300

426 Материјал 29.150.000 31.354.500 20.154.500 19.026.500

 Укупно 42: 359.762.700 369.502.700 235.643.600 223.948.624

45 Субвенције јавним предузећима

451 Субвенције јавном предузећу 75.100.000 75.099.995 45.049.995 27.009.995

Укупно 45: 75.100.000 75.099.995 45.049.995 27.009.995

46 Дотације и трансфери

463 Трансфери осталим нивоима власти 127.000.000 143.758.600 111.358.600 107.158.600

464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 15.150.000 17.150.000 16.350.000 16.310.000

 Укупно 46: 142.150.000 160.908.600 127.708.600 123.468.600

47 Права из социјалног осигурања

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 15.700.000 17.200.000 18.490.000 18.490.000

 Укупно 47: 15.700.000 17.200.000 18.490.000 18.490.000

48 Остали расходи

481 Дотације невладиним организацијама 29.130.000 30.009.000 22.339.000 22.339.000

482 Остали порези 194.421.000 192.350.000 196.589.000 196.589.000

483 Новчане казне по решењу судова 4.000.000 5.000.000 2.350.000 2.350.000

484 Накнада штете за елементарне непогоде 100.000 100.000 10.000 10.000

485 Накнада штете за штету нанету од стране државних органа 100.000 100.000 310.000 310.000

 Укупно 48: 227.751.000 227.559.000 221.598.000 221.598.000

49 Административни трансфери

499 Средства резерве 5.941.600 8.036.575 4.880.000 4.880.000

 Укупно 49: 5.941.600 8.036.575 4.880.000 4.880.000

51 Основна средства

511 Зграде и грађевински објекти 26.630.000 26.630.000 22.701.000 22.701.000

512 Машине и опрема 6.241.400 7.441.400 3.514.400 3.514.400

513 Остала основна средства 1.000 1.000 1.000 1.000

515 Нематеријална имовина 5.000.000 7.000.000 3.150.000 3.150.000

 Укупно 51: 37.872.400 41.072.400 29.366.400 29.366.400

62 Набавка финансијске имовине

621 Набавка домаће финансијске имовине 16.880.000 16.880.000 16.880.000 16.880.000

   Укупно 62: 16.880.000 16.880.000 16.880.000 16.880.000

  УКУПНИ РАСХОДИ: 1.191.460.000 1.232.731.020 994.721.020 956.575.660
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Члан 4.
Члан 6. Одлуке, „Посебни део буџета”, мења се и гласи:
„Средства буџета распоређују се по наменама и корисницима:
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Члан 5.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Стари град
I-01 број 06-149/13, 12. децембра 2013. године

Председник
Драган Видановић, с.р.

Скупштинa градске  oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду нa 
сeдници oд 12. децембра 2013. гoдинe, сагласно  одредбама 
члану 84. Статута града Београда („Службени лист грaдa 
Бeoгрaдa”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), на основу члaнa 35, 111. 
и 113. Статута градске oпштинe Стaри грaд („Службени 
лист грaдa Бeoгрaдa”, брoј 3/11 – пречишћен текст и 34/13) 
и члана 50. Пословника Скупштине („Службени лист грaдa 
Бeoгрaдa”, брoј 9/11),  дoнeлa јe

ОДЛУКУ

O ИЗМEНAМA И ДOПУНAМA СТАТУТА ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Члан 1.
У Статуту градске  општине Стари град („Службени 

лист града Београда”, бр. 3/11 – пречишћен текст и 34/13), у 
члану 74. у првом ставу, речи: „седам чланова”, мењају се и 
гласе: „девет чланова”.

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Стари град
I-01 број 06-149/13, 12. децембра 2013. године

Председник
Драган Видановић, с.р.

Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду 
нa сeдници oд 12. децембра 2013. гoдинe, на основу члана 
35. Статута градске oпштинe Стaри грaд („Службени лист 
грaдa Бeoгрaдa”, бр. 3/11 – пречишћен текст и 34/13) и чл. 
50. и 51. Пословника Скупштине („Службени лист грaдa 
Бeoгрaдa”, брoј 9/11), дoнeлa јe

ОДЛУКУ

О ИЗМEНAМA И ДOПУНAМA ОДЛУКE О ОРГАНИЗА-
ЦИЈИ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Члан 1.
У Одлуци о организацији Управе Градске општине 

Стари град („Службени лист града Београда”, број 3/11 

– пречишћен текст), у члану 13. у другом ставу, на крају 
реченице, уместо речи: „најмање два пута годишње”, 
утврђује се: „у складу са одредбама Статута градске 
општине”.

Члан 2.
У члану 21. у опису послова Одељења за грађевинске 

послове, у 13. реду, бришу се речи: „поступање по прија-
вама власника објеката изграђених, односно реконстру-
исаних без грађевинске дозволе до 13. маја 2003. године; 
доношење решења о одобрењу за изградњу и употребну 
дозволу за објекте изграђене, односно реконструисане 
без грађевинске дозволе до 13. маја 2003. године;”

Члан 3.
У члану 22. у опису послова Одељења за буџет, привре-

ду и друштвене делатности, у 15 реду, после речи: „ста-
ратеља” додаје се: „чије дете није благовремено уписано, 
односно не похађа припремни предшколски програм; у 
сарадњи са образовно-васпитном установом утврђује 
мере и активности заштите и безбедности деце, односно 
ученика за време остваривања образовно васпитног рада 
и других активности које организује установа, у складу 
са законом”; У 19 реду бришу се речи: „финансијско-ана-
литичке послове у вези са откупом стана”, и уместо тога, 
утврђује: „припрема предлог програма развоја спорта на 
нивоу градске општине у складу са програмом развоја 
спорта на нивоу града и друга акта у области финанси-
рања спорта”;

Члан 4.
Члан 23. мења се и гласи: „Одељење за општу управу, 

имовинско-правне и стамбене послове – врши послове: 
– из области послова опште управе који се односе на: 

пружање правне помоћи, вођење бирачких спискова и 
стручне и административне послове за спровођење избора, 
оверу потписа, преписа и рукописа, послове писарнице и 
архиве, послове доставе, послове бироа за нађене ствари на 
територији града Београда, попис и процену имовине умр-
лих лица; 

– из стамбене области послове који се односе на: заш-
титу и очување непокретности у јавној својини града 
на којој је градска општина носилац права коришћења; 
спровођење поступка откупа станова у јавној својини 
града, изузев закључења уговора; стручну обраду и при-
прему за одлучивање захтева везаних за решавање стам-
бених потреба у складу са прописима и актима Скупшти-
не градске општине и града Београда; спровођење 
поступака уписа права коришћења непокретности у 
јавним књигама; вођење евиденције о организованим 
Скупштинама станара и остваривању контакта са њима; 
вођење поступака исељења бесправно усељених лица 
у станове и заједничке просторије; припрема предлога 
аката о удруживању или искључењу станова и пословног 
простора у или из одговарајућих фондова; вођење еви-
денција о непокретним стварима у јавној својини и да-
вање података из истих;

– из имовинско-правне области послове државне уп-
раве који су градској општини поверени законом, у по-
словима експропријације, административног преноса 
непокретности, успостављања службености, престанка 
права прече куповине, поништавања решења о изузи-
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мању из поседа грађевинског земљишта; спровођење 
поступaка, по овлашћењу, и у име и за рачун града, да-
вања у закуп и отуђења грађевинског земљишта у јавној 
својини града ради изградње, или легализације објеката 
до 800 m2; преузимања ствари стечајног дужника над 
којим је закључен стечај, а чије седиште је било на те-
риторији градске општине, када те послове повери град;

– обавља и друге послове у складу са законом, Статутом 
града, Статутом градске општине и актима Управе Градске 
општине.

Члан 5.

У члану 24. у опису послова Одељења за комуналне 
послове и комуналну инспекцију, у првом реду иза речи: 
„односе на:”, додаје се: „спровођење поступка припреме 
предлога планова за надлежни орган градске општине 
за постављања мањих монтажних објеката привременог 
карактера на површинама јавне намене (тезге, киосци и 
други покретни мобилијар) у складу са општим актима 
града”; одређивање односно одобравање продајног мес-
та на којем се обавља трговина на мало ван продајног 
објекта, као и време и начин те трговине у складу са за-
коном и вршење инспекцијског надзора у овој области;” 

У трећем реду, у загради иза речи: „тезге”, додаје се зарез 
и речи: „балон хале спортске намене;”. 

Члан 6.

У члану 25. у опису послова Одељења за грађевинску 
инспекцију, у другом реду, уместо речи: „врши град и Ми-
нистарство за заштиту животне средине и просторно пла-
нирање”, утврђује се: „врше надлежни органи града или Ре-
публике”; У претпоследњем реду, уместо речи: „на којима је 
носилац права располагања градска општина”, утврђује се: 
„чији је корисник градска опшина;”. 

Члан 7.

У члану 27. у опису послова Службе за финансијске и 
заједничке послове,у трећем реду, иза речи: „Скупштине 
градске општине”, додаје се: „и радних тела Скупштине”; у 
четвртом реду, иза речи: „финансија”, додаје се: „финансиј-
ско-аналитичке послове у вези са откупом стана,”; у пре-
тпоследњем реду, иза речи: „општине;”, додаје се: „послове 
које Управа градске општине обавља у издвојеним просто-
ријама; послове у области заштите животне средине и одла-
гања отпада ;”.

Члан 8.

У члану 28. у опису послова Одсека за скупштинске 
послове, у дванаестом реду, брише се: „прати стање и 
предузима мере на заштити животне средине”, и уместо 
тога утврђује: „води регистар функционера и доставља 
податке о томе Агенцији за борбу против корупције;”.

Члан 9.

У члану 29. у опису послова Одсека за послове већа и 
председника градске општине, у трећем реду, после речи: 
„Већа градске општине”, додаје се зарез и речи: „који 
нису у надлежности других организационих јединица 
Управе,”.

Члан 10.
У члану 30. у оквиру послова Одсека за информисање 

и односе са јавношћу, у другом реду, уместо: „уређивање 
и издавање информатора”, утврђује се: „припрему изда-
вања информатора;”.

Члан 11.
У члану 31. у оквиру послова Одсека за управљање људ-

ским ресурсима , у претпоследњем реду, после речи: „еви-
денције”, додаје се: „и издаје уверења на основу истих , као 
и потврде о животу; обавља и друге стручне послове за 
потребе органа градске општине, у складу са општим ак-
тима;”.

Члан 12.
У члану 32. бришу се ст. 3 и 4.

Члан 13.
У члану 35. брише се последњи став.

Члан 14.
У члану 36. брише се последњи став.

Члан 15.
У члану 37. брише се последњи став.

Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06- 149/13, 12. децембра 2013. године

Председник
Драган Видановић, с.р.

Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду нa 
сeдници oд 12. децембра 2013. гoдинe, на основу одредби 
Закона о класификацији делатности („Службени гласник 
РС”, број 104/09), члaнa 35. Статута градске oпштинe Стaри 
грaд („Службени лист грaдa Бeoгрaдa”, бр. 3/11 – пречишћен 
текст и 34/13), члана 50. Пословника Скупштине („Службе-
ни лист града Београда”, број 9/11) и члана 13. Одлуке о ос-
нивању Установе културе градске општине Стари град „Па-
роброд” („Службени лист града Београда”, бр. 8/10 и 43/13), 
дoнeлa јe 

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
СТАТУТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД”

1. Дaјe сe сaглaснoст нa Измене и допуне Стaтута Уста-
нове културе градске општине Стари град „Пароброд”, из 
Београда, Капетан Мишина број 6а, кoје јe дoнeo Упрaвни 
oдбoр Установе 18. новембра 2013. гoдинe. 
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2. Oво решење oбјaвити у „Службeнoм листу грaдa 
Бeoгрaдa”. 

Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-149/13, 12. децембра 2013. године

Председник
Драган Видановић, с.р.

На основу члана 44. Закона о култури („Службени  гла-
сник РС”, број 72/2009), члана 18. Статута Установе културе 
градске општине Стари град „Пароброд” („Службени лист 
града Београда”, брoj 21/10), и члана 3. Одлуке о оснивању 
Установе културе градске општине Стари град „Пароброд” 
(„Службени лист града Београда”, бр. 8/10 и 43/13) Управни 
одбор Установе културе градске општине Стари град „Па-
роброд”, Београд, Улица Капетан Мишина брoj 6а, на седни-
ци одржаној 18. новембра 2013. године, доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА УСТАНОВЕ КУЛ-
ТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД”

Члан 1.
У Статуту Установе културе градске општине Стари 

град „Пароброд” („Службени лист града Београда”, број 
21/10) мења се члан 7. и сада гласи:

Претежна делатност Установе је: 90.01 – извођачке умет-
ности.

Остале делатности су:
90.02 – друге уметничке делатности у оквиру извођачке 

уметности,
90.03 – уметничко стваралаштво,
59.13 – дистрибуција кинематографских дела и тв про-

грама,
59.14 – делатност приказивања филмова,
79.90 – остале услуге резервације,
93.29 – остале забавне и рекреативне делатности,
91.01 – делатност библиотека и архива,
58.11 – издавање књига,
58.12 – издавање именика и адресара,
58.14 – издавање часописа и периодичних издања,
58.19 – остала издавачка делатност,
18.12 – остало штампање,
18.20 – умножавање снимљених записа,
77.39 – изнајмљиваље и лизинг осталих машина,
59.20 – снимање и издавање звучних записа и музике,
60.10 – емитовање радио програма,
60.20 – производња и емитовање телевизијског програма,
58.29 – издавање осталог софтвера,
82.30 – организоваље састанака и сајмова,
73.12 – медијско представљање,
85.52 – уметничко образовање,
85.59 – остало образовање,
85.51 – спортско и рекреативно образовање.

Члан 2.
Измене и допуне Статутa  ступају на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града Београдa”, а по 
претходно добијеној сагласности оснивача.

Управни одбор УК „Пароброд”

Председник 
Борка Божовић, с.р.

Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, нa сeд-
ници oд 12. децембра 2013. гoдинe, нa oснoву члана 35. Статута 
градске општине Стари град („Службени лист града Београ-
да”, бр. 3/11 – пречишћен текст и 34/13) и чл. 23. и 26. Одлуке о 
променама одлуке о оснивању Јавног предузећа СРПЦ „Милан 
Гале Мушкатировић” („Службени лист града Београда”, број 
16/13), из  Београда, Тадеуша Кошћушка 63, у својству оснива-
ча, доноси 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНС ПРОГРА-
МА ПОСЛОВАЊА ЈП СРПЦ „МИЛАН ГАЛЕ МУШКА-

ТИРОВИЋ” 

1. Даје се сагласност на Ребаланс програма пословања 
Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни центар 
„Милан Гале Мушкатировић” за 2013. годину, који је донео 
Надзорни одбор Јавног предузећа,  на седници од 25. но-
вембра 2013. године, под бројем 3784/6.

2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град

I-01, број 06-149/13, 12. децембра 2013. године
Председник

Драган Видановић, с.р.

Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду нa сeд-
ници 12. децембра 2013. гoдинe, нa oснoву члана 35. Статута 
градске општине Стари град („Службени лист града Београ-
да”, бр. 3/11 – пречишћен текст и 34/13) и чл. 23. и 26. Одлуке о 
променама одлуке о оснивању Јавног предузећа СРПЦ „Милан 
Гале Мушкатировић” („Службени лист града Београда”, број 
16/13), из Београда, Тадеуша Кошћушка 63, у својству оснивача, 
доноси 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛО-

ВАЊА  ЈП СРПЦ „МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ” 

1. Даје се сагласност на програм пословања Јавног пре-
дузећа Спортско-рекреативно пословни центар „Милан 
Гале Мушкатировић” за 2014. годину, који је донео Надзор-
ни одбор Јавног предузећа, на седници 10. децембра 2013. 
године, под бројем 4009.

2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град

I-01, број 06-149/13, 12. децембра  2013. године
Председник

Драган Видановић, с.р.

Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду нa 
сeдници 12. децембра 2013. гoдинe, нa oснoву члана 35. Ста-
тута градске општине Стари град („Службени лист града 
Београда”, бр. 3/11 – пречишћен текст и 34/13) и члана 26. 
Одлуке о променама одлуке о оснивању Јавног предузећа 
СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић” („Службени лист гра-
да Београда”, број 16/13), из Београда, Тадеуша Кошћушка 
63, у својству оснивача, доноси 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИ-
ВАЊУ ВИСИНЕ ЗАКУПНИНЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТО-

РА ЈП СРПЦ „МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ”

1. Даје се сагласност на решење о одређивању висине 
закупнине пословног простора Јавног предузећа Спорт-
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ско-рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкати-
ровић”, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа, на 
седници од 16. октобра 2013. године, под бројем 3324/6.

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

Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-149/13, 12. децембра 2013. године

Председник
Драган Видановић, с.р.

Надзорни одбор Јавног предузећа спортско-рекреатив-
но пословног центра „Милан Гале Мушкатировић” на ос-
нову члана 18. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС”, број 119/12) и Одлуке o промени одлуке о ос-
нивању Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословног 
центра „Милан Гале Мушкатировић” („Службени лист гра-
да Београда”, број 16/13), члана 33. Статута Јавног преду-
зећа бр. 1789/2 од 27. маја 2013. и члана 14. Пословника о 
раду (бр. 2057 од 25. јула 2013. год.), на седници од 16. ок-
тобра 2013 године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЗАКУПНИНЕ ЈАВНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ ПОСЛОВНОГ 

ПРОСТОРА „МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ”

Члан 1.
Овим решењем утврђује се висина закупнине пословног 

простора у СЦ „Милан Гале Мушкатировић” ј.п.

Члан 2.
Висина закупнине одређује се по метру квадратном ме-

сечно, зависно од врсте пословног простора у следећим из-
носима:

врста пословног простора цена у динарима по m2

локали 900,00
локали на отвореним базенима 500,00
локали испод трибина (који немају приступ ) 300,00
делови локала под косинама 210,00
канцеларије 720,00
магацини 450,00

врста пословног простора цена у динарима по m2 
– месечни износ 

отворени пословни простор („Дунавска страна” – непо-
средни излаз на шеталиште)

400

отворени пословни простор (базен – круг базена) 100

У висину закупнине није урачунат припадајући порез.
У висину закупнине из става 1. овог члана не урачуна-

вају се остали трошкови коришћења пословног простора 
(струја, грејање, вода, осигурање пословног простора и др.)

Члан 3.
Надзорни одбор СЦ „Милан Гале Мушкатировић” ј.п. 

доноси појединачна акта о одређивању закупнине у складу 
са овим решењем.

Члан 4.
Усвајањем овог  ценовника о одређивању висине закуп-

нине  престају да важе сви претходно донети ценовници  о 
одређивању висине закупнине, као и све измене и допуне 
истих.

Члан 5.
Решење објавити у „Службеном листу града Београда” 

по добијеној сагласности оснивача.
Решење ступа на снaгу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном листу града Београда”.

Надзорни одбор ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић”
Број 3324/6, 16. октобра 2013. године

Председница 
Александра Димитријевић, с.р.

Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду нa 
сeдници oд 12. децембра 2013. гoдинe, нa oснoву члана 35. 
Статута градске општине Стари град („Службени лист гра-
да Београда”, бр. 3/11 – пречишћен текст и 34/13) и члана 26. 
Одлуке о променама одлуке о оснивању Јавног предузећа 
СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић” („Службени лист гра-
да Београда”, број 16/13 ), из Београда, Тадеуша Кошћушка 
63, у својству оснивача, доноси 

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОР-
НОГ ОДБОРА О УСВАЈАЊУ ЦЕНОВНИКА ЈП СРПЦ 

„МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ” 

1. Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈП 
СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић”, број 3784/6 од 25. но-
вембра 2013. године, на Ценовник услуга ЈП СРПЦ „Милан 
Гале Мушкатировић”.

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

3. Ценовник ступа на снагу наредног дана од дана обја-
вљивања.

Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-149/13, 12. децембра 2013. године

Председник
Драган Видановић, с.р.

Надзорни одбор Јавног предузећа Спортско-рекреа-
тивно пословног центра „Милан Гале Мушкатировић” на 
основу члана 18. Закона о јавним предузећима („Службе-
ни гласник РС”, број 119/12) и Одлуке o промени одлуке о 
оснивању Јавног предузећа Спортско-рекреативно посло-
вног центра „Милан Гале Мушкатировић” („Службени лист 
града Београда”, број 16/13), члана 33. Статута Јавног пре-
дузећа бр. 1789/2 од 27. маја 2013. и члана 14. Пословника 
о раду (бр. 2057 од 25. јула 2013. год.), на седници од 25. но-
вембра 2013. године, донео је

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ЦЕНОВНИКА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНО ПОСЛОВНИ ЦЕНТРА 

„МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ”

Члан 1.
Усвају се ценовници услуга  Јавног предузећа Спортско-

рекреативно пословног центра „Милан Гале Мушкатировић”.
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У цене услуга Јавног предузећа урачунат је припадајући 
порез

Ред.
бр. Назив спортско рекреативних програма Термини

време Цене

1. Сала I за 1h коришћења/ рад. дан 
и викенд дo 23h

4.000,00

2. Сала I за 1h коришћења од 23h 2.500,00

3. Сала I за 1h коришћења јул и август 2.000,00

4. Сала III за 1h коришћења нон стоп 2.200,00

5. Сала – термини за школе за 1h коришћења по сату 3.165,00

6. Затворени базен – закуп дневних термина до 
20 h

1h 10.400,00

7. Затворени базен – закуп дневних термина до 20 
h – пола базена

1h 7.500,00

8. Затворени базен – закуп дневних термина до 20 
h – 1 пливачка стаза

1h 3.000,00

9. Затворени базен – закуп вечерњих термина 
после 20 h 

1h 14.900,00

10. Затворени базен – закуп дневних термина после 
20 h – пола базена

1h 10.400,00

11. Затворени базен – закуп дневних термина после 
20 h – 1 пливачка стаза

1h 4.300,00

12. Затворени базен – појединачна карта, одрасли рекр. пливање 350,00

13. Затворени базен – појединачна карта, студенти 
и ђаци

рекр. пливање 200,00

14. Затворени базен – појединачна карта, деца до 
10 година

рекр. пливање 150,00

15. Затворени базен, појединачна карта, 
пензионери

рекр. пливање 200,00

16. Затворени базен, појединачна карта, лица са 
инвалидитетом

рекр. пливање 150,00

17. Затворени базен – месечна карта, одрасли, 
неограничено

рекр. пливање 4.500,00

18. Затворени базен – месечна карта, одрасли (пон, 
сре, пет) по термину

рекр. пливање 
(јутарњи, днев-
ни, ноћни)

2.500,00

19. Затворени базен – месечна карта, одрасли (уто, 
чет, суб) по термину

рекр. пливање 
(јутарњи, днев-
ни, ноћни)

2.500,00

20. Затворени базен – месечна карта, одрасли, по 
термину

јутарњи, дневни, 
ноћни

3.500,00

21. Затворени базен – месечна карта, ђаци и студен-
ти, неограничено

рекр. пливање 2.500,00

22. Затворени базен – месечна карта, студенти и 
ђаци (пон, сре, пет) по термину

рекр. пливање 2.000,00

23. Затворени базен – месечна карта, студенти и 
ђаци (уто, чет, суб) по термину

рекр. пливање 2.000,00

24. Затворени базен – месечна карта, породична 
(1+1), неограничено

рекр. пливање 6.500,00

25. Затворени базен – месечна карта, породична 
(1+2), неограничено

рекр. пливање 7.500,00

26. Затворени базен – месечна карта, породична 
(1+3), неограничено

рекр. пливање 8.500,00

27. Затворени базен – месечна карта, породична 
(2+1), неограничено

рекр. пливање 10.000,00

28. Затворени базен – месечна карта, породична 
(2+2), неограничено

рекр. пливање 11.500,00

29. Затворени базен – месечна карта, породична 
(2+3), неограничено

рекр. пливање 13.000,00

30. Затворени базен – годишња карта, одрасли, 
неограничено

рекр. пливање 30.000,00

Ред.
бр. Назив спортско рекреативних програма Термини

време Цене

31. Затворени базен – годишња карта, ђаци и сту-
денти, неограничено

рекр. пливање 20.000,00

32. Затворени базен – годишња карта, породична 
(1+1), неограничено

рекр. пливање 42.500,00

33. Затворени базен – годишња карта, породична 
(1+2), неограничено

рекр. пливање 47.500,00

34. Затворени базен – годишња карта, породична 
(1+3), неограничено

рекр. пливање 50.000,00

35. Затворени базен – годишња карта, породична 
(2+1), неограничено

рекр. пливање 60.000,00

36. Затворени базен – годишња карта, породична 
(2+2), неограничено

рекр. пливање 70.000,00

37. Затворени базен – годишња карта, породична 
(2+3), неограничено

рекр. пливање 75.000,00

38. Обука непливача и спортског пливања-месечно 
(3. дете бесплатно из исте породице)

3 х недељно 5.000,00

39. Школа пливања (осам термина месечно) 2 x недељно 3.500,00

40. Школа пливања (12 термина месечно) 3x недељно 5.000,00

41. Школа пливања (један тренинг) 1 тренинг 500,00

42. Месечна карта школе  пливања 3 x недељно 5.000,00

43. Сауна са коришћењем малог базена-дневна 
карта

 1 дан 650,00

44. Сауна са коришћењем малог базена – месечна 
карта

1 месец 6.500,00

45. Рекреативна гимнастика за жене – месечно 3 х недељно 2.500,00

46. Затворени базен – одигравање утакмица 
сениори

2h 35.000,00

47. Затворени базен – одигравање утакмица 
јуниори

1h 25.000,00

48. Затворени базен – такмичење 1h 25.000,00

49. Затворени базен – закуп малог базена 1h 5.000,00

50. Отворени базен – одрасли дневна 300,00

51. Отворени базен – одрасли после  16 h 200,00

52. Отворени базен – деца до седам година дневна бесплатно

53. Отворени базен – деца  до 10 година дневна 100,00

54. Отворени базен – пензионери дневно 200,00

55. Отворени базен – појединачна карта ноћно купање 350,00

56. Отворени базен – одрасли месечна 4000,00

57. Отворени базен – одрасли сезонска 10.000,00

58. Такмичења – затворени базен (национални 
спортски савези)

дневно 100.000,00

59. Закуп термина – цео затворени базен (нацио-
нални спортски савези)

један сат 10.000,00

60. Изнајмљивање сунцобрана дневно 150,00

61. Изнајмљивање лежаљке дневно 150,00

62. Комплет сунцобран и две лежаљке дневно 300,00

63. Закуп перголе  са две лежаљке – ка Дунавској 
тераси

дневно 1000,00

64. Антицелулит масажа 40 минута 1.500,00

65. Терапеутска парцијална масажа 30 минута 1.500,00

66. Релакс масажа целог тела 60 минута 2.000,00

67. Релакс масажа парцијална 30 минута 1.200,00

68. Антицелулит масажа пакет, 10 третмана 
(третмани морају бити искориђћени у периоду 
од 30 дана)

40 минута 
-третман

13.500,00
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69. Релакс масажа, целог тела пакет, шест третмана 
(третмани морају бити искоришћени у периоду 
од 30 дана)

60 минута-
третман 

10.000,00

70. Групни тренинзи (јога, пилатес, зумба) 12 термина 3.000,00

71. Функционалани тренинзи 12 термина 5.000,00

72. Месечна чланарина за теретану неограничено 30 дана 4.500,00

73. Meсечна чланарина за тренере 30 дана 12.000,00

74. Месечна чланарина за теретану у периоду од 
10.00 до 16.00

30 дана 3.800,00

75. Функционални тренинг 12 термина плус терета-
на неограничено

12 тренинга + 
теретана 30 дана

8.000,00

76. Индивидуални тренинг (10 тренинга) плус тере-
тана (неограничено) плус базен осам пута 

10 тренинга + те-
ретана 30 дана+ 
базен 8 дана

20.000,00

77. Пословни пакет I (теретана плус базен, радни 
дан од 06.30 до 09.00 часова

радним данима, 
јутарњи термин

6.000,00

78. Пословни пакет II (теретана плус базен од 15.00 
до 19.00 часова плус сауна радним даном од 
15.00 до 22.00 часова

радним данима, 
поподневни
термин

10.000,00

79. Пакет за корпоративне клијенте пословни пакет 
I за 20 и више корисника

радним данима, 
јутарњи термин

4.000,00

80. Пословни пакет II за 20 корисника радним данима, 
поподневни
термин

6.000,00

81. Пословни пакет II од 20 до 30 корисника радним данима, 
поподневни
термин

5.400,00

82. Пословни пакет II за 30 и више корисника радним данима, 
поподневни
термин

5.100,00

83.  Индивидуални тренинг (10 тренинга плус тере-
тана неограночено плус базен осам пута од два 
до четири корисника 

30 дана од дана 
уплате

18.000,00

84. Индивидуални тренинг 10 тренинга плус тере-
тана неограничено плус базен осам пута од два 
до четири корисника 

30 дана од дана 
уплате

17.000,00

85. Групни тренинзи 12 термина (јога, пилатес, 
зумба) за 20 и више особа

30 дана од дана 
уплате

2.500,00

Посебни попусти: 
– Месечне карте, за групе, на купљених 10 – попуст 10%,
– Годишње карте, за групе, на купљених 5 – попуст 5%, 

на купљених 10 – попуст 10%, на купљених 30 – попуст 20%,
– корпоративни корисници имају додатни попуст од 

10% на све услуге центра, осим закупа сала и базена.
Напомена: 
– Породичне карте су намењене за родитеље са децом 

старости до 15 година,
– Лекарски преглед је обавезан за све кориснике програ-

ма  и спортских активности у ЈПСРПЦ „МГМ”.

ЦЕНОВНИК ЗА УГОСТИТЕЉТВО

р.бр име артикла кол. цена

Алкохолна пића

1. Вињак 0,05 l 120,00

2. Вотка 0,05 l 120,00

3. Рум 0,05 l 120,00

4. Лоза 0,05 l 120,00

5. Виљамовка 0,05 l 150,00

р.бр име артикла кол. цена

6. Кајсијевача 0,05 l 150,00

7. Стомаклија 0,05 l 140,00

8. Пелинковац 0,05 l 140,00

9. Виски 0,03 l 200,00

10. Виски „Чивас Регал” 0,03 l 300,00

11. Бело вино 0,187 l 180,00

12. Бело вино 0,75 l 720,00

13. Црно вино 0,187 l 180,00

14. Црно вино 0,75 l 720,00

15. Росе вино 0,75 l 720,00

16. Росе вино 0,187 l 190,00

17. Пенушаво вино 0,75 l 1.200,00

18. Коњак страни 0,03 l 250,00

Пива

19. Домаће точено 0,5 l 130,00

20. Amstel точено 0,5 l 150,00

21. Heineken точено 0,5 l 200,00

22. Домаће флаширано 0,33 l 130,00

23. Amstel флаширано 0,33 l 150,00

24. Heineken флаширано 0,33 l 200,00

25. Тамно 0,33 l 140,00

26. Amstel флаширано 0,5 l 150,00

27. Heineken 0,5 l 200,00

28. Пилс плус флаширано 0,5 l 130,00

29. Efes draft флаширано 0,5 l 190,00

30. Пилс плус лимун 
флаширано

0,33 l 160,00

Безалкохолна пића

31. Мин. негазирана 0,25 l 100,00

32. Мин. вода 0,25 l 100,00

33. Ultra energy 0,25 l 150,00

34. Ледени чај 0,33 l 150,00

35. Ледени чај 0,5 l 160,00

36. Лимунада 0,25 l 150,00

37. Цеђена поморанџа 0,25 l 200,00

38. Цеђено воће микс 0,25 l 250,00

39. Сок газирани 0,25 l 140,00

40. Сок газирани 0,5 l 150,00

41. Сок негазирани 0,25 l 140,00

42. Сок негазирани 0,33 l 150,00

43. Мин. негазирана 0,5 l 80,00

44. Цеђ. помора. и еспресо или еспресо са 
млеком

-------- 250,00

45. Мин.вода  и еспресо или еспресо са 
млеком

------- 180,00

46. Сок газирани 0,25 и еспресо 
или еспресо са млеком

-------- 200,00

Топли напици

43. Чај страни шоља 110,00

44. Кафа шољица 90,00
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р.бр име артикла кол. цена

45. Нес кафа шоља 130,00

46. Топла чоколада шоља 140,00

47. Домаћи чај шоља 90,00

48. Еспресо шољица 110,00

49. Еспресо са млеком шољица 120,00

50. Капућино шољица 130,00

51. Еспресо са шлагом шољица 150,00

52. Мока кафа шоља 190,00

53. Плазма шејк шоља 190,00

54. Милкшејк (разне врсте) шоља 150,00

55. Банана фрапе шоља 150,00

56. Банана фрапе плазма шоља 190,00

57. Грицкалице (грисине, чипс, кикирики) шоља 70,00

58. Мед ком 20,00

Члан 2.

Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда” 
по добијеној сагласности oснивача. Одлука ступа на снагу 
наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 
града Београда”.

Надзорни одбор ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић”
Број 3784/6, 25. новембра 2013. године

Председница 
Александра Димитријевић, с.р.

СУРЧИН

Веће градске општине Сурчин, на 32. седници, одржа-
ној 6. септембра 2013. године, након разматрања предло-
га Kомисије за спровођење поступка избора кандидата 
за начелника Управе градске општине Сурчин, а на осно-
ву члана 42. став 1. тачка 7. и члана 52. став 3. Статута 
градске општине Сурчин („Службени лист града Београ-
да”, бр. 44/08 и 12/10) и члана 4. став 2. и став 3. Одлуке 
о Управи градске општине Сурчин – пречишћен текст 
(„Службени лист града Београда”, бр. 5/10, 20/10, 32/10 и 
16/12), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ СУРЧИН

1. Бранислав Стаменковић, дипл. правник, поставља се 
за начелника Управе градске општине Сурчин, на период од 
пет година.

2. Ово решење је коначно.
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

О б р а з л оже њ е

Дана 21. августа 2013. године јавни оглас за постављење 
начелника Управе градске општине Сурчин, на период од 
пет година (број: III-01-111-37/2012 од 9. августа 2013. годи-

не), објављен је у публикацији о запошљавању Националне 
службе за запошљавање „Послови” и у дневном листу „Да-
нас” чији је рок за пријаву истекао 29. августа 2013. године.

Kомисија за спровођење поступка избора кандидата за 
начелника Управе градске општине Сурчин, 4. септембра 
2013. године доставила је Предлог решења о постављењу 
начелника Управе градске општине Сурчин, број III-01-
111-37/2013-1 од 4. септембра 2013. године да се Бранислав 
Стаменковић, дипл. правник из Београда, поставља за на-
челника Управе градске општине Сурчин, на период од пет 
година. 

Сходно наведеном, решено је као у диспозитиву решења.

Веће градске општине Сурчин
Број III-01-06-263/2013, 6. септембра 2013. године

Председник
Весна Шаловић, с.р.

Веће градске општине Сурчин на 35. седници одржаној 
4. новембра 2013. године, након разматрања предлога Kо-
мисије за спровођење поступка избора кандидата за заме-
ника начелника Управе градске општине Сурчин, а на ос-
нову члана 42. став 1. тачка 7. и члана 52. став 5. Статута 
градске општине Сурчин („Службени лист града Београда”, 
бр. 44/08, 12/10 и 39/13) и члана 4. став 5. Одлуке о Управи 
градске општине Сурчин – пречишћен текст („Службени 
лист града Београда”, бр. 5/10, 20/10, 32/10, 16/12 и 39/13), 
доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН

1. Бисерка Марковић, дипл. правник из Новог Београда, 
поставља се за заменика начелника Управе градске општи-
не Сурчин, на период од пет година. 

2. Ово решење је коначно.
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

О б р а з л оже њ е

Дана 2. октобра 2013. године Јавни оглас за постављење 
заменика начелника Управе градске општине Сурчин, на 
период од пет година (број III-01-111-45/2013 од 23. септем-
бра 2013. године), објављен је у публикацији о запошља-
вању Националне службе за запошљавање „Послови” и у 
дневном листу „Данас” чији је рок за пријаву истекао 10. 
октобра 2013. године.

Kомисија за спровођење поступка избора кандидата за 
заменика начелника Управе градске општине Сурчин, 15. 
октобра 2013. године доставила је Предлог решења о поста-
вљењу заменика начелника Управе градске општине Сур-
чин, број III-01-111-45/2013-1 од 15. октобра 2013. године 
да се Бисерка Марковић, дипл. правник из Новог Београда, 
поставља за заменика начелника Управе градске општине 
Сурчин, на период од пет година. 

Сходно наведеном, решено је као у диспозитиву решења.

Веће градске општине Сурчин
Број III-01-06-349/2013, 4. новембрa 2013. године

Председник
Весна Шаловић, с.р.
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На основу члана 21. Закона о привредним коморама 
(„Службени гласник РС”, бр. 65/2001, 36/2009 и 99/2011 – 
др. закон) и члана 20. Статута Привредне коморе Београда, 
Скупштина Привредне коморе Београда, на 3. седници одр-
жаној 11. децембра  2013. године, донела је

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ ОСНОВИЦЕ, СТОПЕ, РОКОВИМА 
И НАЧИНУ ПЛАЋАЊА ЧЛАНАРИНЕ (ДОПРИНОСА) 

ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ БЕОГРАДА У 2014. ГОДИНИ

Члан 1.
Чланови Привредне коморе Београда:
– привредна друштва и други облици организовања који 

обављају привредну делатност,  банке и друге финансијске 
организације, организације за осигурање имовине и лица и 
друга правна лица;

– предузетници који у виду регистрованог занимања 
обављају привредну делатност и њихове задруге и општа 
удружења предузетника; 

– земљорадничке, потрошачке задруге и други облици 
организовања задругара преко Задружног савеза Београда, 
као колективни чланови;

(у даљем тексту: чланови Коморе)
обрачунавају и плаћају чланарину (допринос) Привред-

ној комори Београда (у даљем тексту: Комора), по одредба-
ма ове одлуке.

Чланарину (допринос) Комори, по одредбама ове одлу-
ке, плаћају и:

– делови привредних друштава – огранци, други орга-
низациони делови домаћих и страних правних лица који 
имају одређена овлашћења у правном промету, као и по-
словне јединице банкарских организација и заједница оси-
гурања имовине и лица, које су уписане или евидентиране у 
регистар привредних субјеката, чије је седиште на терито-
рији Коморе, а седиште организације у чијем су саставу је 
ван ове територије;  

– организације добровољно удружене у Комору.

Члан 2.
Основица за обрачун чланарине (доприноса) је бруто 

зарада без умањења по основу ослобађања и олакшица.

Члан 3.
Стопе за обрачунавање и плаћање чланарине (доприно-

са) Комори по делатностима у које су чланови Коморе раз-
врстани Класификацијом делатности (КД) износе, и то:

I. ГРУПА: 0,255%
Ред.
Бр. Назив и опис делатности Сектор

Класификација 
делатности

(КД)

Класификација 
делатности 
(стара КД)

1 2 3 4 5
1. Снабдевање електричном енер-

гијом, гасом, паром и климати-
зација

Д
35.1;35.2

4010; 4020

2. Производња деривата нафте Ц 19.20 232
3. Производња хигијенских производа Ц 20.30; 20.41; 

20.42; 21.10; 
21.20

24300;2441; 
24420; 2451; 
24520

4. Поновна употреба материјала Е 38.31;38.32 37100; 37200

1 2 3 4 5
5. Трговина на велико Г 45.1; 45.2; 45.3; 

45.4; 46.1; 46.3; 
46.4; 46.5; 46.6; 
47.7; 46.9

50100; 50200; 
50300; 50400; 
511; 513; 
514; 515; 
516; 517

6. Ваздушни саобраћај Х
Н

51.10; 51.21; 
51.22; 52.23; 
77.35

62100; 62200; 
63230; 71230

7. Цевоводни транспорт Х 49.50 60300
8. Поштанске активности Х 53.10; 53.20 64110; 64120; 
9. Телекомуникације Ј 61.10; 61.20; 

61.30; 61.90;
64200

9. Финансијске делатности и делат-
ности осигурања

К 64.1; 64.2; 64.3; 
64.9;
65.1; 65.2; 65.3
66.1; 66.2; 66.3

651; 652; 671; 
672;
66020; 66030

10. Пословање са некретнинама Л 68.1; 68.2; 68.3 701; 702; 703
11. Административне и помоћне 

услужне делатности
Р 77.1; 77.2; 77.3; 

77.4; 62.01; 62.02; 
62.03; 62.09;
69.10; 69.20; 
70.2; 
71.1; 71.2; 73.1;
74.1; 74.2; 74.3; 
74.7; 75.0;

711; 712; 713; 
714; 721; 722; 
723; 724; 725; 
726; 741; 742; 
743; 744; 748

12. Коцкање и клађење 92.0 92710

II. ГРУПА:  0,190%
1 2 3 4 5
1. Производња папира, издавачка 

делатност, штампање и умножавање
Ц/Ј 17.1; 58.1; 18.1; 

18.2
211; 221; 222; 
223

2. Производња пића Ц 11.00 159
3. Производња готове хране за домаће 

животиње
Ц 10.9 157

4. Производња електричних машина, 
апарата, опреме и уређаја

Ц 25.7; 25.9
28.1; 28.2; 28.3; 
28.4; 28.9; 
27.1; 27.4; 27.5
26.1; 26.2; 26.3; 
26.4; 26.5; 26.6;

286; 287
291; 292; 
293;294; 295;297
300; 311; 312; 
315; 316; 321; 
322; 323; 331; 
332; 333; 335

5. Трговина на мало Г 47.3; 47.4; 47.5; 
47.6; 47.7; 47.8;
95.2

 505; 523, 524; 
525; 526;

6. Шумарство и лов А 01.7; 02.1; 02.2; 
02.3; 02.4

0150;
0201

III. ГРУПА:  0,132%
1 2 3 4 5
1. Железнички превоз путника Х 49.1; 49.2 60100
2. Друмски превоз терета Х 49.3; 494 6025; 6021

IV. ГРУПА: 0,100%
– Сви остали чланови Коморе.

Члан 4.
Чланови Коморе који имају до 10 запослених плаћају 

чланарину (допринос) Комори годишње у паушалном изно-
су од 9.000,00 динара.

Чланарину (допринос) у паушалном износу из става 1. 
овог члана, чланови Коморе дужни су да уплате до 30. јуна 
2014. године.

Члан 5.
Општа удружења предузетника, обавезна су да плаћају 

чланарину (допринос) Комори годишње у паушалном изно-
су од 36.000,00 динара, у четири једнаке рате, до 31. децем-
бра 2014. године.

АКТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
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Уколико опште удружење предузетника изврши уплату 
целокупне чланарине до 31. марта 2014. године иста ће из-
носити 27.000,00 динара.

Члан 6.
Чланарина (допринос) из члана 3, 4. и 5. ове одлуке уп-

лаћује се на текући рачун Привредне коморе Београда број 
205-12225-79 код Комерцијалне банке АД Београд, на дан 
уплате пореза и доприноса из бруто зараде, са позивом на 
– ПИБ број.

Члан 7.
Чланови Коморе из члана 1. ове одлуке обрачунавају и 

плаћају чланарину (допринос) Комори приликом сваке ис-
плате зарада запослених.

Члан Коморе даће налог за пренос средстава, у висини 
обрачунате чланарине (доприноса), пословној банци код 
које има текући рачун са којег је извршена исплата зарада. 

Уколико члан Коморе врши исплату зарада са више ра-
чуна, дужан је да изда налог за пренос средстава на име 
чланарине (доприноса) сразмерно обрачунатим и исплаће-
ним зарадама са тог текућег рачуна.

Пословна банка код које члан Коморе врши исплату за-
рада, извршиће сагласно члану 9. став 6. Закона о платном 
промету („Службени лист СРЈ”, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Служ-
бени гласник РС”, бр. 43/2004, 62/2006, 111/09 – др. закон и 

31/2011) исплату зарада уз подношење налога за плаћање 
чланарине (доприноса) Комори сагласно овој одлуци.   

Члан 8.
Контрола обрачуна и плаћања чланарине (доприноса) 

Комори врши се у складу са законом.
Ако обвезник чланарине (доприноса) не плаћа допри-

нос благовремено, односно не изврши уплату паушалног 
износа у року одређеном у чл. 4, 5. и 6. ове одлуке, Комора 
ће спровести наплату свог потраживања, увећану за индекс 
раста потрошачких цена обрачунато од дана доспелости, у 
судском, односно другом законом предвиђеном поступку.

Члан 9.
Овлашћује се Управни одбор Коморе да, по потреби, доно-

си одлуке и даје ближа објашњења за спровођење појединих 
одредаба ове одлуке.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”, а примењи-
ваће се од 1. јануара 2014. године.

Привредна комора Београда
01 број 1504/1, 11. децембра 2013. године

Председник
Зоран Милошевић, с.р.



Број 64 – 26 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 13. децембар 2013.



13. децембар 2013. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 64 – 27

Страна

Одлука о промени оснивачког акта Привредног 
друштва „Арена Београд” д.о.о.  – – – – – – – – – – –  1

Решење о разрешењу вршиоца дужности ди-
ректора Јавног предузећа за обављање делатности 
од општег интереса за град Београд „Београдска 
тврђава”, Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Решење о именовању вршиоца дужности ди-
ректора Јавног предузећа за обављање делатности 
од општег интереса за град Београд „Београдска 
тврђава”, Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Решење о разрешењу директора Јавног комунал-
ног предузећа „Јавно осветљење”, Београд  – – – – –  3

Решење о именовању  вршиоца дужности ди-
ректора Јавног комуналног предузећа „Јавно осве-
тљење”, Београд – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  4

Решење о приступању изради стратешке проце-
не утицаја планираних намена на животну среди-
ну Плана детаљне регулације бање у Овчи, градска 
општина Палилула  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  4

Решење о приступању изради стратешке проце-
не утицаја планираних намена на животну средину 
Плана детаљне регулације дела Блока 51 у Новом 
Београду, простор између улица Марка Челебоно-
вића и Партизанске авијације, градска општина 
Нови Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  5

Показатељ смањења потрошачких цена у новем-
бру 2013. године  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  6

Акти градских општина

ВОЖДОВАЦ
Одлука о утврђивању и објављивању коначног 

броја бирача у градској општини Вождовац  – – – –  7

Страна

СТАРИ ГРАД
Одлука о утврђивању престанка мандата одбор-

ника Скупштине градске општине Стари град Ра-
дославу Лекићу због поднете оставке – – – – – – – –  7

Одлука о трећем ребалансу буџета градске 
општине Стари град за 2013. годину  – – – – – – – –  7

Одлука о изменама и допунама Статута градске 
општине Стари град  – – – – – – – – – – – – – – – – –  17

Одлука о изменама и допунама Одлуке о орга-
низацији Управе градске општине Стари град – – –  17

Решење о давању сагласности на Измене и допу-
не Статута Установе културе градске општине Стари 
град „Пароброд” са Изменама и допунама Статута– –  18

Решење о давању сагласности на Ребаланс програма 
пословања ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић– – –  19

Решење о давању сагласности на Програм по-
словања ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић – –  19

Решење о давању сагласности на Решење о одређи-
вању висине закупнине пословног простора ЈП СРПЦ 
„Милан Гале Мушкатировић” са Решењем– – – – – – –  19

Решење о давању сагласности на Одлуку Над-
зорног одбора о усвајању Ценовника ЈП СРПЦ 
„Милан Гале Мушкатировић” са Одлуком  – – – – –  20

СУРЧИН
Решење о постављењу начелника Управе градске 

општине Сурчин  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  23
Решење о постављењу заменика начелника Уп-

раве градске општине Сурчин– – – – – – – – – – – –  23

Акти јавних предузећа и других организација
Одлука о утврђивању основице, стопе, рокови-

ма и начину плаћања чланарине (доприноса) При-
вредној комори Београда у 2014. години  – – – – – –  24

САДРЖАЈ
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