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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ВОЖДОВАЦ

Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 23. априла 2013. године на основу члана 14. Закона о ло-
калним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/2010 
– Одлука УС и 54/2011) члана 27. Статута градске општине 
Вождовац („Службени лист града Београда”, број 36/10) и чла-
на 94. Пословника о раду Скупштине градске општине Вождо-
вац („Службени лист града Београда”, број 46/I/08) донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДО-

ВАЦ
1. У тачки IV Решења о разрешењу и именовању Изборне 

комисије градске општине Вождовац („Службени лист гра-
да Београда”, бр, 1/10, 3/10 и 41/11) врши се следећа измена:

– разрешава се Љиљана Масловарић, дужности замени-
ка члана 6. Изборне комисије градске општине Вождовац,

– именује се Миливоје Судимац, за заменика члана 6. 
Изборне комисије градске општине Вождовац, на предлог 
За бољи Вождовац – Борис Тадић.

2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-3/2013, 23. априла 2013. године

Председник 
Милан Рајковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 23. априла 2013. године, на основу чл. 41, 42. и 43. 
Статута градске општине Вождовац – пречишћен текст 
(„Службени лист града Београда”, број 36/10) и чл. 45, 46. и 
49. Пословника о раду Скупштине градске општине Вождо-
вац („Службени лист града Београда”, број 46/I/08) донела је

РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ

1. У тачки 2. Решења о образовању Комисије за пред-
ставке и жалбе („Службени лист града Београда”, бр. 3/10 и 
4/10) врши се следећа измена:

– разрешава се члан комисије Мирољуб Вељковић, из 
реда грађана,

– бира се за члана Милан Мратинковић, из реда грађана.
2. Мандат изабраног траје до истека мандата одборни-

цима Скупштине градске општине Вождовац.
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-4/2013, 23. априла 2013. године

Председник
Милан Рајковић, с. р.
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ЗЕМУН

На основу члана 15. став 1. тач. 5. и 8 и члана 28. став 8. 
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 34/10 и 54/11), Изборна комисија градске општине 
Земун, на седници одржаној 13. маја 2013. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ БОЈЕ ГЛАСАЧКОГ ЛИСТИЋА, БОЈЕ 
КОНТРОЛНОГ ЛИСТА ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ 
ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ И ШТАМПАРА ЗА ШТАМПАЊЕ 
ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИ-
МА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИ-
НЕ ЗЕМУН КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 02. ЈУНИ 2013. 

ГОДИНЕ

1. Одређују се боје гласачког листића и контролног лис-
та за проверу исправности гласачке кутије:

1) гласачки листић (образац ЛИСГОЗ-16/2013) – папир 
офсетни бездрвни у љубичастој боји, заштићен воденим 
жигом, формат А-4;

2) контролни лист за проверу исправности гласачке ку-
тије (образац ЛИСГОЗ-15/2013) – папир офсетни бездрвни 
у тиркиз боји, формат А-4.

2. Одређује се штампарија ЈП „Службени гласник” за 
штампање гласачких листића и другог изборног материјала.

3. Ову одлуку доставити штампарији ЈП „Службени гла-
сник”. 

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

Градска општина Земун
Изборна комисија

Број 013-113/13-IV-ИК, 13. маја 2013. године

Председник
Маринко Шакан, с. р.

На основу члана 18. а у вези са чланом 24. Закона о је-
динственом бирачком списку („Службени гласник РС”, бр. 
104/09 и 99/11), Изборна комисија градске општине Земун, 
на седници одржаној 18. маја 2013. године, донела је

ОДЛУКУ
О ОБЈАВЉИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА УПИСАНИХ БИ-
РАЧА У БИРАЧКИ СПИСАК КОЈИ СЕ ВОДИ ЗА ГРАД-

СКУ ОПШТИНУ ЗЕМУН 

1. Објављује се да је у бирачки списак који се води за 
градску општину Земун, на дан 17. маја 2013. године у 24.00 
часова укупно уписано 160.102 (словима: сто шездесет 
хиљада сто два) бирача.

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

Градска општина Земун
Изборна комисија

Број 013-145/13-IV-ИК, 18. маја 2013. године

Заменик председника
Марко Јанковић, с. р.

ЛАЗАРЕВАЦ

Грађани Месне заједнице Миросаљци, на основу члана 
20. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени 
гласник РС”, бр. 62/2006 и 47/2011), непосредним изјашња-
вањем, референдумом одржаним од 28. априла до 4. маја 
2013. године донели су 

ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МИРОСАЉЦИ

Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба, грађани МЗ 

Миросаљци уводе самодопринос за период од пет година 
почев од дана ступања на снагу Одлуке о увођењу само-
доприноса.

Члан 2. 
Самодопринос се уводи ради обезбеђивања средстава за 

следеће намене:
1. изградња и одржавање водоводне мреже;
2. изградња и одржавање канализационе мреже;
3. изградња, одржавање Дома културе и објеката од 

општег интереса у МЗ;
4. поправка, одржавање и асфалтирање путева;
5. реконструкција и одржавање нисконапонске електри-

чне мреже;
6. завршетак, одржавање капела и одржавање гробаља;
7. финансирање спорта, културе, просвете, вере, здрав-

ства, удружења грађана, удружење пензионера и финанси-
рања социјално и друге врсте угрожених грађана;

8. увођење централног грејања за основну школу;
9. увођење кабловске телевизије и бежичног интернета;
10. покриће режијских трошкова рада МЗ и спровођења 

ове одлуке о самодоприносу (трошкови платног промета, 
електричне енергије, путних трошкова, комуналних услуга, 
ПТТ услуга, хранe и пићa за раднике разних акција у селу, 
поклони и репрезентацијe, као и остали трошкови везани 
за намене за које је самодопринос уведен и за које се укаже 
потреба, а које нису прецизиране овом тачком).

Члан 3.
Самодопринос се уводи у новцу, по следећим стопама:
– 2% на зараде (плате) запослених,
– 3% на приходе од самосталних делатности,
– 1% од пензије остварене у земљи и иностранству за 

пензионере који добровољно уплаћују самодопринос на ос-
нову писане изјаве.

Члан 4.
Одлуку доносе грађани који имају изборно право и пре-

бивалиште на подручју Месне заједнице Миросаљци. 
Одлуку доносе и грађани који немају изборно право и 

пребивалиште на подручју ове месне заједнице, ако на овом 
подручју имају непокретну имовину, а средствима се побо-
шљавају услови коришћења те имовине. 

Одлука се сматра донетом када се за њу изјаснила већи-
на од укупног броја грађана из ст. 1. и 2. овог члана. 

Члан 5.
Обвезници самодоприноса су:
– запослени од зараде из радног односа по стопи од 2%,
– лица која обављају занатске и друге делатности и 

професионалне услуге а које се задужују порезом према 
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оствареној заради, као и лица која се задужују на паушал-
но одређени износ на приход од месечног нето прихода по 
стопи од 3%,

– пензионери који добровољно уплаћују самодопринос 
на основу писане изјаве по стопи од 1% од пензије остваре-
не у земљи и иностранству.

Члан 6.
Обрачун и наплату самодоприноса врше исплатиоци 

личних примања истовремено са њиховом исплатом и По-
реска управа Филијала Лазаревац за приходе од занатске и 
друге делатности и професионалних услуга истовремено са 
наплатом пореза и доприноса.

Члан 7.
Ослобађају се обавеза по овој одлуци примања која се 

према одредбама закона којим се утврђује порез на доходак 
грађана изузимају из дохотка за опорезивање.

Члан 8.
Новчана средства самодопирноса остварена по овој од-

луци воде се на посебном подрачуну консолидованог рачу-
на трезора градске општине Лазаревац – месни самодопри-
нос МЗ Миросаљци, број жиро рачуна: 840-214-745-70.

Члан 9.
Савет МЗ Миросаљци располаже средствима самодо-

пирноса и одређује приоритете употребе средстава у складу 
са овом одлуком, годишњим финансијким планом, а у скла-
ду са наменом из члана 2. ове одлуке.

Члан 10.
Грађани остварују надзор над прикупљањем и ут-

рошком средстава самодопирноса преко финансијског пла-
на и годишњег рачуна који сачињава надлежна служба, а 
Савет МЗ усваја, као и преко зборова грађана.

Члан 11.
Укупан износ планираних средстава износи 

38.462.130,00 динара.

Члан 12.
Овлашћује се Савет МЗ Миросаљци да средства из ове 

одлуке може удруживати са банкама, фондовима, буџетима, 
јавним предузећима ради прибављања кредита и позајмица 
у циљу реализације програма рада и ове одлуке.

Члан 13.
Средства која се остваре изнад износа који је одређен 

одлуком враћају се на текући рачун уплатиоца самодопри-
носа.

Члан 14.
Евиденција средстава се води на основу прописа који 

регулишу финансијско пословање месних заједница.
Исплатилац примања која су основ за наплату самодо-

пирноса обавезан је да месној заједници достави специфи-
кацију обустава за сваку појединачну исплату.

Члан 15.
На питања која нису регулисана овом одлуком при-

мењиваће се одредбе Закона о финансирању локалне самоу-
праве, Закона којим се уређује порески поступак и пореска 
администрација, Закона о локалној самоуправи и Одлуке о 
месним заједницама.

Члан 16.
За реализацију ове одлуке, финансијске послове за Са-

вет месне заједнице обавља Управа градске општине Лаза-
ревац – Oдељење за финансије – Одсек за финансијско ра-
чуноводствене послове индиректних корисника.

Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Месна заједница Миросаљци

Председник Савета
Миле Ранковић, с. р.

СУРЧИН

Скупштина градске општине Сурчин на седници одр-
жанoj 8. априла 2013. године на основу члана 45. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07) 
и члана 15. став 1. тачка 3. Статута ГО Сурчин („Службени 
лист града Београда”, бр. 44/08 и 12/10) донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГО СУРЧИН

1. Бира се за члана Већа ГО Сурчин Снежана Милеус-
нић.

2. Изабрана ступа на дужност даном избора.
Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-79/2013, 8. априла 2013. година

Председник
Стеван Шуша, с. р.

Скупштина градске општине Сурчин на седници одржа-
ној 8. априла 2013. године разматрајући Нацрт измена Ста-
тута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 
39/08 и 06/10), на основу члана 141. став 1. алинеја 1. Ста-
тута града Београда и члана 103. став 1. алинеја 1. Статута 
градске општине Сурчин, већином гласова усвојила је сле-
дећи: 

ЗА КЉУЧА К 

Не подржавају се предложене измене Статута града Бе-
ограда чији је нацрт утврдило Градско веће града Београ-
да на седници одржаној 21. марта 2013. године јер већина 
предложених измена није у интересу ове градске општине. 

Предложене измене су непотпуне и не решавају проблем 
децентрализације у оквиру надлежности града Београда. 

Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-78/2013, 8. априла 2013. година

Председник
Стеван Шуша, с. р.
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Агенција за борбу против корупције, у поступку који 
се води по службеној дужности против Владимира То-
доровића из Умчара, Београдска 45, ради одлучивања о 
постојању повреде Закона о Агенцији за борбу против ко-
рупције („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10 и 66/11 – 
УС; у даљем тексту: Закон о Агенцији), на основу чл. 5. и 15. 
Закона о Агенцији, 7. децембра 2012. године доноси 

РЕШЕЊЕ

I. Утврђује се да је Владимир Тодоровић, одборник у 
Скупштини градске општине Гроцка, поступио супротно 
одредбама члана 27. ст. 2. и 3. и члана 32. став 1. Закона о 
Агенцији за борбу против корупције, на тај начин што није 
обавестио Скупштину градске општине Гроцка и Агенцију 
о сумњи у постојање сукоба интереса због закључења Уго-
вора о делу бр. 112-124 од 29. јуна 2012. године са градском 
општином Гроцка, по основу којег је вршио послове коор-
динатора за пољопривреду председника градске општине 
Гроцка у периоду од 16. јуна 2012. године до 13. септембра 
2012. године, чиме је угрозио поверење грађана у савесно и 
одговорно вршење јавне функције, па му је, на основу чла-
на 51. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције, 
изречена

МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ О ПОВРЕДИ 
ЗАКОНА О АГЕНЦИЈИ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

Oбразложење

У поступку спроведеном по службеној дужности про-
тив функционера Владимира Тодоровића утврђено је да је 
именовани, коме је 15. јуна 2012. године потврђен одбор-
нички мандат у Скупштини ГО Гроцка, по основу Уговора 
о делу закљученог са градском општином Гроцка вршиo по-
слове координатора за пољопривреду председника градске 
општине Гроцка почев од 16. јуна 2012. године до 13. сеп-
тембра 2012. године.

Агенција је утврдила да, сходно одредбама члана 35. ст. 
1. и 2, члана 41. став 1. тач. 1 и 6, члана 57. став 1. тач. 1, 3. 
и 9, члана 63. став 3. и члана 64. Статута градске општине 
Гроцка („Службени лист града Београда”, број 42/08) између 
јавних функција одборника и председника градске општине 
у истој јединици локалне самоуправе постоји однос завис-
ности, због чега је именовани био дужан да избегне закљу-
чење Уговора о делу, а кад га је већ закључио, био је дужан 
да о сумњи у постојање сукоба интереса писмено обавести 
Скупштину ГО Гроцка и Агенцију, што он није учинио и 
на тај начин је поступио супротно одредбaма члана 27. ст. 
2. и 3. и члана 32. став 1. Закона о Агенцији. На овај начин 
функционер је истовремено угрозио поверење грађана у са-
весно и одговорно вршење јавне функције.

Број 014-020-00-00042/2012-11

Директор
Татјана Бабић, с. р.

Агенција за борбу против корупције, у поступку који 
се води по службеној дужности против Jaсмине Ман-
дић из Бегаљице, Бориса Кидрича 231, ради одлучивања о 
постојању повреде Закона о Агенцији за борбу против ко-
рупције („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10 и 66/11 – 
УС; у даљем тексту: Закон о Агенцији), на основу чл. 5. и 15. 
Закона о Агенцији, 17. децмебра 2012. године доноси 

РЕШЕЊЕ

I. Утврђује се да је Јасмина Мандић, одборник у Скупш-
тини градске општине Гроцка, поступила супротно одред-
бама члана 27. ст. 2. и 3. и члана 32. став 1. Закона о Аген-
цији за борбу против корупције, на тај начин што није 
обавестила Скупштину градске општине Гроцка и Агенцију 
о сумњи у постојање сукоба интереса због закључења Уго-
вора о делу бр. 112-114 од 26. јуна 2012. године са градском 
општином Гроцка, по основу којег је вршила послове сарад-
ника у кабинету председника градске општине Гроцка у пе-
риоду од 16. јуна 2012. године до 13. септембра 2012. године, 
чиме је угрозила поверење грађана у савесно и одговорно 
вршење јавне функције, па јој jе, на основу члана 51. став 2. 
Закона о Агенцији за борбу против корупције, изрeчена

МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ О ПОВРЕДИ 
ЗАКОНА О АГЕНЦИЈИ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

Oбразложење

У поступку спроведеном по службеној дужности про-
тив функционера Јасминe Мандић утврђено је да је име-
нована, којој је 15. јуна 2012. године потврђен одборнички 
мандат у Скупштини ГО Гроцка, по основу Уговора о делу 
закљученог са градском општином Гроцка вршила послове 
сарадника у кабинету председника градске општине Гроцка 
почев од 16. јуна 2012. године до 13. септембра 2012. године 
и на тај начин поступила супротно одредбама члана 27. ст. 
2. и 3. и члана 32. став 1. Закона о Агенцији. 

Агенција је утврдила да, сходно одредбама члана 35. ст. 
1. и 2, члана 41. став 1. тач. 1 и 6, члана 57. став 1. тач. 1, 3. 
и 9, члана 63. став 3. и члана 64. Статута градске општине 
Гроцка („Службени лист града Београда”, број 42/08) између 
јавних функција одборника и председника градске општине 
у истој јединици локалне самоуправе постоји однос завис-
ности, због чега је именована била дужна да избегне закљу-
чење Уговора о делу, а кад га је већ закључила, била је дужна 
да о сумњи у постојање сукоба интереса писмено обавести 
Скупштину ГО Гроцка и Агенцију, што она није учинила и 
на тај начин је поступила супротно одредбама члана 27. ст. 
2. и 3. и члана 32. став 1. Закона о Агенцији. На овај начин 
именована је истовремено угрозила поверење грађана у са-
весно и одговорно вршење јавне функције.

Број 014-020-00-00047/2012-11

Директор 
Татјана Бабић, с. р.

АГЕНЦИЈА ЗА БОРУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
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Агенција за борбу против корупције, у поступку који се води по поднетој пријави против Здравке Станковић-Пировић 
из Лештана, Дрењачка 48, ради одлучивања о постојању повреде Закона о Агенцији за борбу против корупције („Службе-
ни гласник РС”, бр. 97/08, 53/10 и 66/11 – УС; у даљем тексту: Закон о Агенцији), на основу чл. 5. и 15. Закона о Агенцији, 
17. децембра 2012. године доноси 

РЕШЕЊЕ

I. Утврђује се да је Здравка Станковић-Пировић, одборник Скупштине градске општине Гроцка, поступила супротно 
одредбама члана 27. ст. 2. и 3. и члана 32. став 1. Закона о Агенцији за борбу против корупције, на тај начин што није оба-
вестила Скупштину градске општине Гроцка и Агенцију о сумњи у постојање сукоба интереса због закључења Уговора о 
делу бр. 112-118 од 26. јуна 2012. године са градском општином Гроцка, по основу којег је вршила послове саветника пред-
седника градске општине Гроцка у области здравства у периоду од 16. јуна 2012. године до 13. септембра 2012. године, чиме 
је угрозила поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције, па јој се, на основу члана 51. став 2. Закона о 
Агенцији за борбу против корупције, изриче

МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ О ПОВРЕДИ 
ЗАКОНА О АГЕНЦИЈИ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

Oбразложење 
У поступку спроведеном по поднетој пријави против функционера Здравке Станковић-Пировић утврђено је да је име-

нована, којој је 15. јуна 2012. године потврђен одборнички мандат у Скупштини ГО Гроцка, по основу Уговора о делу закљу-
ченог са градском општином Гроцка, вршила послове саветника председника градске општине Гроцка у области здравства 
почев од 16. јуна 2012. године до 13. септембра 2012. године и на тај начин поступила супротно одредбама члана 27. ст. 2. и 3. и 
члана 32. став 1. Закона о Агенцији. 

Агенција је утврдила да, сходно одредбама члана 35. ст. 1. и 2, члана 41. став 1. тач. 1 и 6, члан 57. став 1. тач. 1, 3. и 9, 
члана 63. став 3. и члана 64. Статута градске општине Гроцка („Службени лист града Београда”, број 42/08) између јавних 
функција одборника и председника градске општине у истој јединици локалне самоуправе постоји однос зависности, због 
чега је именована била дужна да избегне закључење Уговора о делу, а кад га је већ закључила, била је дужна да о сумњи у 
постојање сукоба интереса писмено обавести Скупштину ГО Гроцка и Агенцију, што она није учинила и на тај начин је 
поступила супротно одредбама члана 27. ст. 2. и 3. и члана 32. став 1. Закона о Агенцији. На овај начин именована је исто-
времено угрозила поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције.

Број 014-07-00-00339/2012-11

Директор
Татјана Бабић, с. р.
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Страна
Показатељ повећања потрошачких цена у марту 

2013. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Акти градских општина

ВОЖДОВАЦ
Решење о измени Решења о разрешењу и имено-

вању Изборне комисије градске општине Вождовац  1
Решење о измени Решења о образовању Комиси-

је за представке и жалбе  – – – – – – – – – – – – – – –  1

ЗЕМУН
Одлука о одређивању боје гласачког лис-

тића, боје контролног листа за проверу 
исправности гласачке кутије и штампара за 
штампање изборног материјала за гласање на из-
борима за одборнике Скупштине градске општине 
Земун који су расписани за 2. јун 2013. године– – –  2

Страна
Одлука о објављивању укупног броја уписаних 

бирача у бирачки списак који се води за градску 
општину Земун  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

ЛАЗАРЕВАЦ
Одлука о увођењу самодоприноса за подручје 

Месне заједнице Миросаљци  – – – – – – – – – – – –  2
СУРЧИН

Решење о избору члана Већа ГО Сурчин  – – – –  3
Закључак  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Агенција за борбу против корупције
Решење број 014-020-00-00042/2012-11 од 7. де-

цембра 2012. године  – – – – – – – – – – – – – – – – –  4
Решење број 014-020-00-00047/2012-11 од 17. де-

цембра 2012. године  – – – – – – – – – – – – – – – – –  4
Решење број 014-07-00-00339/2012-11 од 17. де-

цембра 2012. годинe  – – – – – – – – – – – – – – – – –  5

САДРЖАЈ
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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

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