ISSN 0350-4727

SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LV Број 1

31. јануар 2011. године

Цена 220 динара

Градско веће града Београда на седници одржаној 20. јануара 2011. године, на основу члана 54. тачка 8. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и
6/10), члана 5. Одлуке о додатним облицима заштите трудница и породиља на територији града Београда („Службени
лист града Београда”, бр. 1/09, 6/10 и 45/10) и „Споразума о
реализацији активности на пројекту учешћа града Београда
у реализацији Одлуке о додатним облицима заштите трудница и породиља на територији града Београда” од 19. марта 2009. године, донело је

Заменик градоначелника града Београда, дана 11. јануара 2011. године, на основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07),
члана 23. Закона о комуналним делатностима („Службени
гласник РС”, бр. 16/97 и 42/98) и члана 51. став 2. и члана
52. тачка 6. Статута града Београда („Службени лист града
Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донео је

У ПУ Т С ТВ О

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДОПУНУ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС” ЗА ПАРКИРАЊЕ У ВИШЕЕТАЖНИМ ПАРКИНГ ПРОСТОРИМА,
ПОДЗЕМНОМ ПАРКИНГ ПРОСТОРУ „ВУКОВ СПОМЕНИК”, ГАРАЖАМА СА РЕЗЕРВИСАНИМ ПАРКИНГ
МЕСТИМА, НА ПОСЕБНИМ, ПОВРЕМЕНИМ И ПАРКИРАЛИШТУ ПО УГОВОРУ „АДА ЦИГАНЛИЈА”

О ИЗМЕНИ УПУТСТВА О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА
ДОДАТНИХ ОБЛИКА ЗАШТИТЕ ТРУДНИЦА И ПОРОДИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Упутству о начину остваривања додатних облика заштите трудница и породиља на територији града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 12/09 и 8/10), у члану
2. ст. 2. и 4. речи: „31. децембром 2009. године.” замењују се
речима: „31. децембром 2010. године.”

РЕШЕЊЕ

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

1. Даје се сагласност ЈКП „Паркинг сервис” на допуну
Ценовника услуга за коришћење гаража са резервисаним
паркинг местима број 10-LXI/4, који је усвојио Управни одбор ЈКП „Паркинг сервис”, на седници одржаној 17. децембра 2010. године.
2. Ово решење и ценовник објавити у „Службеном
листу града Београда”, а ценовник се примењује наредног
дана од дана објављивања.

Градско веће града Београда
Број 5-63/11-ГВ, 20. јануара 2011. године

Заменик градоначелника града Београда
Број 38-38/11-Г-01, 11. јануара 2011. године

Председник
Драган Ђилас, с. р.

Заменик градоначелника
Милан Кркобабић, с. р.

На основу члана 30. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд,
Управни одбор је на седници одржаној 17. децембра 2010. године донео следећу

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС” ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА У ВИШЕЕТАЖНИМ
ПАРКИНГ ПРОСТОРИМА, ПОДЗЕМНОМ ПАРКИНГ ПРОСТОРУ „ВУКОВ СПОМЕНИК”, ГАРАЖАМА СА РЕЗЕРВИСАНИМ ПАРКИНГ МЕСТИМА, НА ПОСЕБНИМ, ПОВРЕМЕНИМ И ПАРКИРАЛИШТУ ПО УГОВОРУ „АДА
ЦИГАНЛИЈА”
I. Врши се допуна Ценовника услуга за коришћење гаража са резервисаним паркинг местима број 10-LIII/2 од 27. септембра 2010. године („Службени лист града Београда”, број 34/10) под редним бројем 6. и гласи:

Број 1 – 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

31. јануар 2011.

6. ЦЕНОВНИК
услуга за коришћење гаража са резервисаним паркинг местима
– месечни износ у динарима
Цена
услуге

ПДВ
(18%)

Цена са
порезом

– паркинг место за путничка возила физичких лица

4.398,30

791,70

5.190,00

– паркинг место за путничка возила правних лица

6.284,74

1.131,26

7.416,00

– паркинг место за моторе

1.118,64

201,36

1.320,00

– гаражирање са појачним надзором и видео-записом

5.847,46

1.052,54

6.900,00

– гаражирање мотора са појачаним надзором и видео-записом

1.391,53

250,47

1.642,00

Опис

I ГРУПА:

Милешевска, Радивоја Кораћа, Пожаревачка, Краља Милутина, Балканска и Медаковић II

II ГРУПА: Центротекстил, Упин, Медаковић I, Јулино брдо, 27. марта бр. 43-45, Душана Вукасовића бр. 37-43, Кларе Цеткин бр. 1 б, 1 ц, 1 д,
1 х и 1 и у Земуну, Др Ивана Рибара бр. 130, Акробате Алексића број 7-11 у Земун пољу, Олге Алкалај бр. 2, Јурија Гагарина 166а,
Блок 63 (Гандијева број 18-26), Борча Греда II (засебна гаража) и Борча Греда II (колективна гаража „Г”)
– паркинг место за путничка возила физичких лица

3.347,46

602,54

3.950,00

– паркинг место за путничка возила правних лица

4.788,14

861,86

5.650,00

– паркинг место за моторе

1.118,64

201,36

1.320,00

– гаражирање са појачним надзором и видео-записом

4.871,19

876,81

5.748,00

– гаражирање мотора са појачаним надзором и видео-записом

1.391,53

250,47

1.642,00

II. Ценовник доставити оснивачу на сагласност.
III. Ценовник се примењује наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
IV. За спровођење ове одлуке задужује се Сектор за паркиралишта и Сектор за финансијско-комерцијалне послове.
Управни одбор Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис”
Број 10-LXI/4, 17. децембра 2010. године
Заменик председника
Љубица Живковић, с. р.

Градоначелник града Београда, дана 13. јануара 2011. године, на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду
(„Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 52. тачка 6.
Статута града Београда („Службени лист града Београда”,
бр. 39/08 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК ПИЈАЧНИХ УСЛУГА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ”
1. Даје се сагласност Јавном комуналном предузећу
„Градске пијаце” из Београда на Ценовник пијачних услуга,
који је донео Управни одбор под бројем 11344/3 на седници
одржаној 24. децембра 2010. године.
2. Ово решење и ценовник објавити у „Службеном
листу града Београда“, а ценовник се примењује наредног
дана од дана објављивања.
Градоначелник града Београда
Број 38-66/11-Г, 13. јануара 2011. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

На основу члана 16. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник
РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05 – исправка), члана
23 Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 16/97 и 42/98), члана 50 Статута ЈКП „Градске
пијаце”-Београд, Управни одбор на XXIV редовној седници
одржаној 24. децембра 2010. године донео је

ЦЕНОВНИК
ПИЈАЧНИХ УСЛУГА
Члан 1.
Одлуком о ценама пијачних услуга (у даљем тексту: ценовник) утврђује се висина цена пијачних услуга Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце” као даваоца услуга и
физичких и правних лица и предузетника као корисника
услуга, на пијацама на ужем подручју града Београда.
Члан 2.
Цене – накнаде за пијачне услуге које су утврђене, примењиваће се јединствено за све врсте пијачних капацитета на пијацама и тржним центрима у Београду, према локацијској припадности пијаце, зонама и исте се утврђују
као дневне или месечне накнаде на основу јединица мере
утврђених у ценовнику према врстама производа који су
предмет излагања, продаје или складиштења на пијацама.

31. јануар 2011.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 1 – 3

Цене – накнаде за пружање пијачних услуга (физичким и правним лицима и предузетницима) су следеће:
I.
РБ

Назив

Јед. мeре

Зона

Цена
ЕКСТРА

1

тезга
За продају пољопривредно-прехрамбених производа (воћа, поврћа, млечних производа, јаја, живе живине,
рам
меда, семенског материјала, цвећа и сл.) корисник плаћа ДНЕВНУ НАПЛАТУ у износу:
бокс за цвеће и кабасте производе

(Динара)

350,00
290,00
*

I

II

III

240,00 175,00

150,00

200,00 150,00

100,00

800,00

*

*

Власници СТР-а плаћају дневну накнаду и резервацију месечно до 5. у месецу.
2

За продају млечних производа у хали на пијаци корисник плаћа ДНЕВНУ НАКНAДУ у износу:

3

За продају млечних производа и заклане живине на продајном месту - витрина са расхладним уређајем на
пијацама, корисник плаћа ДНЕВНУ НАКНАДУ:

4

За продају заклане прасади,јагњади,јаради и живине корисник плаћа ДНЕВНО:

тезга

410,00

300,00 175,00

*

продајно место

410,00

380,00 300,00

210,00

43,00

* за прасад, јагњад, јарад

ком.

58,00

43,00

43,00

* за живину

ком.

17,70

11,70

11,70

11,70

5

За продају непрехрамбених производа (производа занатства и домаће радиности) корисник плаћа ДНЕВНУ
НАКНАДУ:

тезга

400,00

325,00 210,00

160,00

рам

290,00

200,00 150,00

100,00

6

За продају непрехрамбених производа (производа занатства и домаће радиности), власник СЗР-а плаћа ДНЕВНУ НАКНАДУ у износу:

тезга

375,00

250,00 175,00

150,00

m2

150,00

150,00 110,00

85,00

* сандук јабучар или холандез

ком.

11,80

8,80

8,80

8,80

* џак,корпа,батара,кутија до 360 ком.јаја

ком.

11,80

8,80

8,80

8,80

m2

11,80

8,80

8,80

8,80

10,00

10,00

10,00

10,00

Власници СЗР-а плаћају дневну накнаду и резервацију месечно до 5. у месецу
7

За продају пољопривредно-прехрамбених производа и цвећа који се продају из моторних возила на пијачном
платоу корисник плаћа ДНЕВНО:

8

За коришћење магацинског простора у зиданом или монтажном објекту за привремени смештај робе и амбалаже, по једном колету (џак, корпа, сандук и сл.), корисник плаћа ДНЕВНО:

* амбалажа до 1 m заузетог простора
9

Накнада за једну употребу WC-a

Рб

Назив

Јед. мере

Цене

%

3,99

За месечни закуп или резервацију продајног места на ПИЈАЦИ ЗА ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО корисник плаћа:

m2

118,00

Корисник пословног простора у Објекту „Б” на ПИЈАЦИ ЗА ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО (локали 1-15) плаћа месечни закуп:

m2

416,00

Корисник пословног простора у Објекту „Б” на ПИЈАЦИ ЗА ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО (локали 16 и 17)плаћа месечни закуп:

m2

833,00

Корисник пословног простора у Објекту „Б” на ПИЈАЦИ ЗА ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО (РЕСТОРАН) плаћа месечни закуп:

m2

582,00

канцеларија

16.668,00

* за затворени пословни простор

m2

358,00

* за заузети простор (атријум, тераса, башта)

m2

114,00

* за тезге у I рејону

тезга

13.500,00

* за тезге у II рејону

тезга

11.058,00

* за тезге у III рејону

тезга

7.755,00

* за тезге у IV рејону

тезга

3.813,00

10 На ПИЈАЦИ ЗА ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО корисник пијачног простора и опреме плаћа процентуалну накнаду обрачунату према просечној
цени производа у односу на количину.
* Основ за обрачун и наплату пијачне накнаде из ове тачке представљају просечне дневне продајне цене појединог производа (посебно домаћег порекла, посебно страног-увозног порекла), утврђене и истакнуте на огласној табли у управи пијаце – свакодневно у 8 сати, са
важношћу до истог часа следећег дана, оверене и потписане од стране одговорног лица.
* За утврђивање просечне дневне цене појединог производа на пијаци,одговоран је пословођа пијаце, односно његов заменик.

Корисник канцеларијског простора у Објекту „Б” на ПИЈАЦИ ЗА ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО плаћа месечни закуп једне канцеларије:
За привремено постављене монтажне објекте на ПИЈАЦИ ЗА ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО корисник плаћа месечно:

Наплата закупа за баште врши се у периоду 01.05. - 31.10.
11 А За промет индустријско-непрехрамбених производа на ОТЦ-у корисник плаћа месечни закуп:

На основу распореда тезги Управни Одбор или орган кога овласти доноси одлуку о томе које пијачне тезге по бројевима припадају I, II, III
или IV реону.
Б За коришћење пословног простора у зиданим објектима на ОТЦ-у корисник плаћа месечну закупнину:
* за локале до 10 m2

m2

902,00

2

* за локале од 10 – 20 m

m2

690,00

* за локале од 20 – 50 m2

m2

451,00

* за локале преко 50 m2

m2

375,00

* за затворени простор са све четири вертикалне стране (атријум)

m2

200,00

* за заузети простор, затворен са једне вертикалне стране (тераса, башта)

m2

112,00

* за киоске од броја 1 - 29, 45, 53, 56, 61-70, 74-80

киоск

16.668,00

* за киоске од броја 30 - 70, изузев киоска у I реону

киоск

10.833,00

* за коришћење пијачног простора за постављање монтажног објекта-киоска власништво корисника, плаћа се месечна накнада:

киоск

9.722,00

За коришћење заузетог простора испред локала на ОТЦ-у корисник плаћа месечни закуп

Наплата закупа за терасе врши се у летњем радном времену ОТЦ-а, а за затворене баште (атријум) током целе године.
В За коришћење киоска типа „Метал” корисник плаћа месечни закуп :

Број 1 – 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Рб

31. јануар 2011.

Назив

Јед. мере

Цене

m2

152,00

ком

9.722,00

* месечну резервацију пијачне тезге у износу:

тезга

374,00

* дневну накнаду пијачне тезге у износу:

тезга

115,00

Г За постављање тенди испред киоска типа „Метал” корисник плаћа месечну накнаду:
Закуп пословног простора на тезги на ОТЦ-у се плаћа на основу Уговора о закупу, унапред за уговорени период.
Д За постављање АПАРАТА за сладолед на пијачном платоу ван објекта корисник плаћа месечну закупнину:
Ђ За продају половних ствари коринсик плаћа :

* дневну накнаду продајног места на пијачном платоу (обележена коцка) у износу:

прод. место

75,00

m2

451,00

Е За коришћење пијачног простора за постављање монтажног објекта корисник плаћа месечно:
12 За продају половних ствари на пијаци „Миљаковац” корисник плаћа ДНЕВНУ НАКНАДУ у износу:

тезга

115,00

тезга

374,00

За коришћење паркинг места и продају из путничких возила на пијаци „Миљаковац” накнада износи:

возило

449,00

За коришћење паркинг места и продају из путн. возила са приколицом на пијаци „Миљаковац” накнада износи:

возило

898,00

За коришћење паркинг места и продају из комбија носивости до 2 тоне на пијаци „Миљаковац” накнада износи:

возило

1.193,00

За месечну резервацију пијачне тезге корисник плаћа:
Резервације пијачних тезги на пијаци за промет половних ствари – Миљаковац врши се од 1. до 10.у текућем месецу.

За коришћење паркинг места и продају из камиона носивости од 2 - 5 тона на пијаци „Миљаковац” накнада износи:

возило

1.945,00

За коришћење паркинг места и продају из камиона носивости од 5-10 тона на пијаци „Миљаковац” накнада износи:

возило

3.748,00

тезга

18.749,00

Утврђена накнада важи за временски период од 72h
Накнада се плаћа одмах на улазној рампи пијаце
13

За коришћење тезги у ТЦ „ДЕПО” за промет индустријско-непрехрамбених производа закупац плаћа месечни закуп тезге
Закуп тезги у ТЦ „ДЕПО” се плаћа на основу Уговора о закупу, унапред за уговорени период

14 За продају цвећа и садног материјала на пијаци ТЦ „Крњача” корисник плаћа:
* дневну накнаду продајног места на пијачном платоу:

m2

64,00

* месечну резервацију продајног места:

m2

118,00

* за монтажни објекат типа НИ 26, тип 4 од 8 m2

киоск

3.888,00

* за монтажни објекат типа НИ 26, тип 5 од 4.25 m2

киоск

2.915,00

* за монтажни објекат типа НИ 26, тип 2 од 3.20 m2

киоск

2.429,00

m2

107,00

17 А Улазак празног путничког, пик-ап, комби возила износи:

возило

55,00

Улазак празног терет.воз. (ради куповине робе) износи

возило

70,00

комад

580,00

15 На пијаци „Блок 44” за месечни закуп киоска типа НИ, корисник плаћа :

16 За заузети простор на зеленим пијацама (атријум, тераса, башта, тенда и сл.), закупац плаћа месечно:

Улазак празног возила се ограничава и важи за период од једног сата и иста се примењује за сваки наредни започети сат.
Б У случају да возач моторног возила не поседује доказ о уласку возила у пијацу (картицу / жетон), плаћа се:
а) накнада за изгубљену картицу / жетон
б) накнада из тачке А, и то:
* накнада за временски период од 24 часа на Пијаци за промет на велико.
* накнада за временски период од почетка рада пијаце у Екстра зони до часа изласка са пијаце.
В Месечна претплата у резервисаном простору, обезбеђеном стубићем на обарање у току радног времена пијаце:
* за путничка возила, комби возила физичких лица:

место

8.866,00

* за путничка возила, комби возила правних лица:

место

14.190,00

Г За оштећење рампе плаћа се накнада:

комад

4.730,00

Д За возило које заузме два места плаћа се дупла цена по започетом часу.
За возила која се погрешно паркирају, трошкове у случају уклањања возила сноси власник возила.

Резервација тезги
А За месечну резервацију пијачних тезги са сандуком од 2 m2, корисник плаћа:

ИНДИВИДУАЛНИ ПРОИЗВОЂАЧИ

РЕЈОНИ

ЕКСТРА

I ЗОНА

II ЗОНА

I РЕЈОН

1.770,00

1.200,00

895,00

*

II РЕЈОН

*

895,00

600,00

*
370,00

БЕЗ РЕЈОНА
ПРЕДУЗЕТНИЦИ

III ЗОНА

*

*

520,00

I РЕЈОН

1.770,00

1.500,00

1.200,00

*

II РЕЈОН

*

1.200,00

750,00

*

БЕЗ РЕЈОНА

*

*

750,00

370,00

Б За резервацију тезги које су без сандука, подрезервацију тезги и резервацију металних рамова предходни износ из
ове тачке под А се умањује за 65,00 динара, а у Екстра зони се умањује за 120,00 динара.
На основу распореда пијачних тезги Управни одбор или орган кога овласти, доноси одлуку о томе које пијачне тезге по
бројевима припадају I односно II реону пијаце.
Месечна уплата резервација и подрезервација тезги врши се од 1. до 10. у месецу за текући месец.
Б-1 За резервацију бокса за продају цвећа и кабастих производа корисник плаћа накнаду за два рама.
В За месечну резервацију продајног места - витрине са расхладним уређајем корисник плаћа:
ЕКСТРА ЗОНА

I ЗОНА

II ЗОНА

ИНДИВИДУАЛНИ ПРОИЗВОЂАЧИ

1.770,00

1.200,00

895,00

III ЗОНА
895,00

ПРЕДУЗЕТНИЦИ

1.770,00

1.500,00

1.200,00

1.200,00

31. јануар 2011.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 1 – 5

В-1 За подрезервацију продајног места - витрине са расхладним уређајем износ из тачке под В се умањује за 65,00 динара, а у ЕКСТРА зони се умањује за 120,00 динара.
Месечна уплата резервација и подрезервација продајног места - витрине са расхладним уређајем врши се од 1. до 10. у
месецу за текући месец.
Г За месечну резервацију продајног места - коморе са расхладним уређајем корисник плаћа:
РЕЈОН

I ЗОНА

РАСХЛАДНА КОМОРА 1800L

I РЕЈОН

1,87 дин./ L

РАСХЛАДНА КОМОРА 2800L

I РЕЈОН

1,87 дин./ L

II.
1. Закупнина за пословни простор – ОБЈЕКТИ ПРЕДУЗЕЋА

(дин. / m2 месечно)

ЗОНА

КАНЦЕЛАРИЈЕ

МАГАЦИНИ

ЛОКАЛИ

ЕКСТРА

1.368,00

1.103,00

1.962,00

I ЗОНА

490,00

395,00

702,00

II ЗОНА

349,00

327,00

514,00

III ЗОНА

280,00

209,00

393,00

(дин. / m2месечно)

2. Закупнина за пословни простор – ОБЈЕКТИ КОРИСНИКА
ЗОНА

КАНЦЕЛАРИЈЕ

МАГАЦИНИ

ЕКСТРА

*

*

ЛОКАЛИ
*

I ЗОНА

349,00

318,00

514,00

II ЗОНА

280,00

234,00

396,00

III ЗОНА

187,00

150,00

261,00

Члан 3.
Закупнине за пословни простор (објекти предузећа)
утврђене под II у тачки 1, су почетне цене за постојећи а
испражњени пословни простор и новоизграђени простор
који се додељују путем лицитације и јавног оглашавања за
прикупљање затворених писмених понуда.
Поступак спровођења лицитације за доделу пословног
простора, у смислу става 1 овог члана утврђује се посебним
правилником који доноси управни одбор предузећа.

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

Члан 4.
Према локацијској припадности пијаце – тржни центри,
којима управља предузеће разврставају се у следеће зоне:

Члан 8.
Ценовник услуга ЈКП „Градске пијаце” – Београд доставити оснивачу на сагласност.

Члан 6.
У случајевима када корисник врши продају производа
ван сопственог објекта или власништва предузећа, плаћа
накнаду за заузети продајни простор у висини утврђеној
овом одлуком.

ЕКСТРА ЗОНА Зелени венац, TЦ Крњача
I ЗОНА

Каленић, Скадарлија, Палилула, Смедеревски ђерам, Звездара,
Миријево, Видиковац, Душановац, Бањица, Баново брдо, ТЦ Нови
Београд, Блок 44, Земун, Браће Јерковић, ОТЦ - зелена пијаца, Југ
Богданова, Борча.

II ЗОНА

Сењак, Карабурма, Коњарник, Миљаковац, Вождовац, Железник,
Беле воде, Горња варош, Прокоп.

III ЗОНА

Ново Кијево, Бежанија, Кошутњак и М.М.Луг.

„ОТЦ”, „ТЦ Депо”, „Пијаца за промет на велико” и „Робна пијаца за продају старих ствари и робе са грешком –
Миљаковац” нису разврстане ни у једну зону.
Члан 5.
Трошкови, као и накнаде за извожење и одношење
смећа, електричну енергију, утрошену воду, као и употребљавану и испуштену воду, за топлотну енергију и друго, као посебни трошкови корисника пословног простора,
објеката монтажних продавница, пијачних тезги и друге
опреме, као и пијачних услуга, плаћају корисници, поред
основне накнаде предвиђене овом одлуком и то по метру квадратном, метру кубном и сл. коришћења простора
уколико трошкови за појединог корисника нису мерљиви
постојећим уређајима.
За ове трошкове се могу зарачунавати и манипулативни
трошкови у износу од 5%.

Члан 9.
Ценовник услуга ЈКП „Градске пијаце” – Београд ступа
на снагу по добијеној сагласности од оснивача.
Члан 10.
Даном ступања на снагу овог Ценовника престаје да
важи Ценовник ЈКП „Градске пијаце” – Београд број 7270/3
од 11. новембра 2008. године, објављен у „Службеном листу
града Београда” број 48/08 и Измене и допуне Ценовника
пијачних услуга број 5900/4 од 24. јуна 2010. године, објављеног у „Службеном листу града Београда” број 27/10.
Члан 11.
Ценовник услуга ЈКП „Градске пијаце” – Београд објавити у „Службеном листу града Београда” по добијеној
сагласности од оснивача а примењује се наредног дана од
дана објављивања.
ЈКП „Градске пијаце” – Београд
Бр. 11344/3, 24. децембра 2010. године
Председник
Жарко Раденковић, с. р.
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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ЛАЗАРЕВАЦ
Грађани Месне заједнице Јунковац, на основу члана 20.
Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 62/2006), непосредним изјашњавањем, референдумом одржаним 1. и 2. јануара 2011. године донели су

ОД Л У КУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈУНКОВАЦ
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба, грађани МЗ
Јунковац уводе самодопринос за период од пет година почев од дана ступања на снагу Одлуке о увођењу самодоприноса.
Члан 2.
Самодопринос се уводи ради обезбеђивања средстава за
следеће намене:
1. изградња и одржавање тротоара уз регионални пут,
2. изградња и одржавање путне мреже, пресипање, асфалтирање и одржавање путева, сређивање канала, постављање пропуста, асфалтирање путева по крајевима уз
учешће грађана, одржавање постојећих, као и пресипање и
одржавање свих некатегорисаних путева,
3. изградња и одржавање водовода - реконструкција главног вода центар од изворишта до крајњих корисника,
4. одржавање гробља, капеле као и других пратећих
објеката,
5. доградња и одржавање нисконапонске мреже и уличног осветљења,
6. одржавање Дома културе и осталих објеката од
општег значаја (школа, верски објекти итд.),
7. финансирирање просвете, спорта, културе, вере,
здравства, удружења грађана и остало,
8. социјална и друге врсте помоћи угроженим грађанима,
9. режијски трошкови рада месне заједнице и спровођење ове одлуке о самодоприносу, (трошкова платног
промета, електричне енергије, ПТТ услуга, хране и пића за
раднике на разним акцијама у селу, поклони и репрезентације као и остало за шта се по одлуци Савета укаже потреба, а није се могло предвидети овом одлуком).
Члан 3.
Самодопринос се уводи у новцу, по следећим стопама:
– 2% на зараде (плате) запослених,
– 2% на катастарски приход од пољопривреде и шумарства,
– 2% на приходе од самосталних делатности,
– 0,02% на вредност непокретне имовине.
Члан 4.
Обвезници самодоприноса су пунолетни грађани који
имају пребивалиште на подручју Месне заједнице Јунковац.
Обвезници самодоприноса су и пунолетни грађани који
немају пребивалиште на подручју ове месне заједнице ако
на тој територији имају непокретну имовину, а средства
наменом за коју се прикупљају побољшавају услове за коришћење те имовине.

За грађане из става 2. овог члана самодопринос се уводи само на поменуту непокретну имовину и на приход од те
имовине.
Члан 5.
Обвезници самодоприноса су:
– запослени од зараде из радног односа по стопи од 2%,
– земљорадници, односно власници или корисници
земљишта из зараде од пољопривреде на катастарски приход по стопи од 2%,
– лица која обављају занатске и друге делатности и
професионалне услуге а које се задужују порезом према
оствареној заради, као и лица која се задужују на паушално одређени месечни приход од месечног нето прихода по
стопи од 2%,
– грађани који немају пребивалиште на подручју ове
месне заједнице ако на тој територији имају непокретну
имовину, а средства наменом за коју се прикупљају побољшавају услове за коришћење те имовине, по стопи од 0,02%
на вредност непокретне имовине (тржишна вредност непокретности на дан 31. децембар године која претходи години за коју се утврђује и плаћа порез).
Члан 6.
Обрачун и наплату самодоприноса врше исплатиоци
личних примања истовремено са њиховом исплатом и Пореска 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 одребама закона којим се утврђује порез на доходак
грађана изузимају из дохотка грађана.
Члан 8.
Новчана средства самодоприноса остварена по овој одлуци воде се на посебном подрачуну консолидованог рачуна трезора градске општине Лазаревац – месни самодопринос МЗ Јунковац.
Члан 9.
Савет МЗ Јунковац располаже средствима самодоприноса и одређује приоритете употребе средстава у складу са
овом одлуком, годишњим финансијким планом, а у складу
са наменом из члана 2. ове одлуке.
Члан 10.
Грађани остварују надзор над прикупљањем и утрошком средстава самодоприноса преко финансијског плана и годишњег рачуна који сачињава надлежна служба, а
Савет МЗ усваја, као и преко зборова грађана.
Члан 11.
Укупан износ планираних средстава износи 10.996.229,38
динара.
Члан 12.
Овлашћује се Савет МЗ Јунковац 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.

31. јануар 2011.
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Члан 13.
Средства која се остваре изнад износа који је одређен
одлуком враћају се на текући рачун уплатиоца самодоприноса.
Члан 14.
Евиденција средстава се води на основу прописа који
регулишу финансијско пословање месних заједница.
Исплатилац примања која су основ за наплату самодопирноса обавезан је да месној заједници достави спецификацију обустава за сваку појединачну исплату.
Члан 15.
На питања која нису регулисана овом одлуком примењиваће се одредбе Закона о финансирању локалне самоуправе, Закона којим се уређује порески поступак и пореска
администрација, Закона о локалној самоуправи и Одлуке о
месним заједницама.

Број 1 – 7

ОБРЕНОВАЦ
Председник градске општине Обреновац, дана 13. јануара
2011. године, на основу члана 52. Статута градске општине
Обреновац („Службени лист града Београда” бр. 44/08, 4/10
и 15/10), члана 22. став 2. Одлуке о организовању ЈКП „Обреновац” из Обреновца („Службени лист града Београда” број
26/06), члана 22. став 2. Одлуке о оснивању ЈКП „Tопловод”
Обреновац („Службени лист града Београда” број 26/06) и
члана 21. став 2. Одлуке о оснивању ЈКП „Водовод и канализације” Обреновац („Службени лист града Београда” број 26/06),
по прибављеном мишљењу Већа градске општине Обреновац
на седници одржаној 13. јануара 2011. године, донео је

ЗА К ЉУЧА К
О ИЗМЕНИ ЗАКЉУЧКА О УВОЂЕЊУ ИНТЕРВЕНТНЕ
МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ НАЈУГРОЖЕНИЈИХ ГРАЂАНА У
ОПШТИНИ ОБРЕНОВАЦ

Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

I. У Закључку о увођењу интервентне мере за заштиту
најугроженијих грађана у општини Обреновац – у даљем
тексту: Закључак („Службени лист града Београда” бр. 5/05,
18/05, 1/06, 15/06, 10/07, 13/07, 20/07, 23/07, 35/07, 45/07,
8/08, 01/09, 11/09, 37/09, 1/10, 8/10, 15/10 и 34/10), у тачци
2. речи: „до 31. децембра 2010. године” замењују се речима:
„до 30. јуна 2011. године.”
II. Овај закључак објавити у „Службеном листу града
Београда”.
Овлашћује се Служба за скупштинске послове и прописе да сачини пречишћен текст закључка и исти објави у
„Службеном листу града Београда”.

Месна заједница Јунковац

Председник градске општине Обреновац
VI-03 број 020-1/1, 13. јануара 2011. године

Члан 16.
За реализацију ове одлуке, финансијске послове за Савет месне заједнице обавља Управа градске општине Лазаревац – Oдељење за финансије – Одсек за финансијско-рачуноводствене послове индиректних корисника.

Председник Савета
Радивоје Урошевић, с. р.

Председник
Жељко Јоветић, с. р.

КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
На основу члана 247. Закона о раду („Службени гласник
РС”, бр. 24/05 и 61/05, 54/09) и члана 72. Колективног уговора
ЈП Спортски центар „Нови Београд” број 1269 од 5. новембра
2010. године, репрезентативни синдикат у Јавном предузећу
Спортски центар „Нови Београд”, директор Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд” и председник градске
општине Нови Београд (у даљем тексту: учесници), закључују

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
О ИЗМЕНАМА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈП СПОРТСКИ ЦЕНТАР „НОВИ БЕОГРАД” БРОЈ 1269 ОД 5. НОВЕМБРА 2010. ГОДИНЕ
Члан 1.
Мења се став 3. члана 25. Колективног уговора и гласи:
„Вредност месечне основице за обрачун бруто зарада
запослених у 2011. години износи:
јануар–март.............. 19.390,00 динара, април–септембар......20.070,00 динара, октобар–децембар....20.572,00 динара. Вредност месечне основице за исплату зараде директора предузећа у 2011. години износи 19.008,00 динара.”
Члан 2.
Мењају се тач. 2. и 3. члана 36. Колективног уговора и гласе:
– „исхране у току рада, месечни бруто износ:
Јануар–март............3.030,00
динара,
април–септембар......3.136,00 динара, октобар–децембар....3.214,00 динара.

Вредност месечне основице за исплату накнаде трошкова
исхране у току рада директора предузећа у 2011 години износи 2.970,00 динара.”
– регрес за коришћење годишњег одмора исплаћивати
месечно у бруто износу:
Јануар–март............3.060,00
динара,
април–септембар......3.167,00 динара, октобар–децембар....3.246,00 динара.
Вредност месечне основице за исплату накнаде регреса директора предузећа у 2011. години износи 3.000,00 динара.”
Члан 3.
Овај колективни уговор о изменама Колективног уговора бр. 1269 од 5. новембра 2010. године сматра се закљученим када га потпише председник градске општине Нови Београд, председник синдиката и директор јавног предузећа.
Члан 4.
Овај колективни уговор о изменама Колективног уговора бр. 1269 од 5. новембра 2010. године ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

Председник
синдиката
Илић Станимир, с. р.

Јавно предузеће Спортски
центар „Нови Београд”
Број 2, 4. јануара 2011. године
Директор
Јавног предузећа Нови Београд
Снежана Стиковић, с. р.

Градска општина
Нови Београд
Х број 020-19,
24. јануара 2011. године
Председник
градске општине
Ненад Миленковић, с. р.
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По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у Одлуци о обиму средстава за вршење послова
града и градских општина и утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2011. години,
која је објављена у „Службеном листу града Београда”, број
45 од 29. децембра 2010. године, поткрала грешка па се даје

У члану 11. уместо речи: „(„Службени лист града Београда”, број 14/09)” треба да стоје речи: „(„Службени лист
града Београда”, број 60/09)”.

ИС ПРА ВКА

По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у Одлуци о буџету градске општине Стари град,
објављене у „Службеном листу града Београда”, број 48/10,
од 30. децембра 2010. године, поткрала грешка, па се даје

ОДЛУКЕ О ОБИМУ СРЕДСТАВА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ГРАДА И ГРАДСКИХ ОПШТИНА И УТВРЂИВАЊУ
ПРИХОДА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ГРАДУ, ОДНОСНО
ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА У 2011. ГОДИНИ
У члану 13. у ставу 2. уместо речи: „Лазаревац и Обреновац” треба да стоје речи: „Лазаревац, Обреновац и Сопот”.
Из Скупштине града Београда

По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено
је да су се у Решењу о режиму саобраћаја теретних моторних и запрежних возила кроз Београд, које је објављено у
„Службеном листу града Београда”, број 25 од 15. јула 2010.
године, поткрале грешке, па се даје

ИС ПРА ВКА
РЕШЕЊА О РЕЖИМУ САОБРАЋАЈА ТЕРЕТНИХ МОТОРНИХ И ЗАПРЕЖНИХ ВОЗИЛА КРОЗ БЕОГРАД
У члану 10. уместо речи: „(„Службени лист града Београда”, број 14/09)” треба да стоје речи: „(„Службени лист
града Београда”, број 60/09)”.

Из Скупштине града Београда

ИСПРА ВК А
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
ЗА 2011. ГОДИНУ
У Одлуци о буџету градске општине Стари град за 2011.
годину („Службени лист града Београда”, број 48/10), у члану 5. код економске класификације „423 услуге по уговорима”, уместо износа од „58.500.000”, треба да стоји „58.900.000”;
код економске класификације „424 специјализоване услуге”
уместо износа од „35.867.700”, треба да стоји 37.867.700”, а под
„укупно 42, уместо 236.221.700, треба да стоји 238.621.700”.
Код економске класификације „463 трансфери осталим нивоима власти”, уместо износа од „41.520.000”, треба да стоји
„39.520.000”; код економске класификације „ 464 дотације организацијама обавезног социјалног осигурања”, уместо износа од „10.500.000”, треба да стоји „10.100.000”, а под „укупно
46”, уместо „52.020.000”, треба да стоји „49.620.000”.
У члану 6. позиција 3, у колони 6, код описа „општинска
управа”, после позиције „36”, испред „621 набавка домаће
финансијске имовине”, треба да стоји позиција „36а”.
Из Скупштине градске општине Стари град

САДРЖАЈ
Страна

Страна
Упутство о измени Упутства о начину остваривања додатних облика заштите трудница и породиља на територији града Београда – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на допуну Ценовника услуга ЈКП „Паркинг сервис” за паркирање
у вишеетажним паркинг просторима, подземном
паркинг простору „Вуков споменик”, гаражама
са резервисаним паркинг местима, на посебним,
повременим и паркиралишту по уговору „Ада Циганлија” са Одлуком о допуни Ценовника – – – – –
Решење о давању сагласности на Ценовник
пијачних услуга Јавног комуналног предузећа
„Градске пијаце” са Ценовником пијачних услуга –

1

1
2

Акти градских општина
ЛАЗАРЕВАЦ
Одлука о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Јунковац – – – – – – – – – – – – – –

6

ОБРЕНОВАЦ
Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у
општини Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – – –

7

Колективни уговори
Колективни уговор о изменама Колективног
уговора ЈП Спортски центар „Нови Београд” број
1269 од 5. новембра 2010. године – – – – – – – – – –

7

Исправке
Исправка Одлуке о обиму средстава за вршење
послова града и градских општина и утврђивању
прихода који припадају граду, односно градским
општинама у 2011. години – – – – – – – – – – – – – –
Исправка Решења о режиму саобраћаја теретних
моторних и запрежних возила кроз Београд – – – –
Исправка Одлуке о буџету градске општине
Стари град за 2011. годину– – – – – – – – – – – – – –

8
8
8

„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
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Издавач Град Београд – Служба за информисање, Београд, Трг Николе
Пашића бр. 6. Факс 3233-909. Текући рачун 840-742341843-24. Одговорни уредник
РАДМИЛА ЈОСИПОВИЋ. Телефони: 3244-325, 3229-678, лок. 6242, 6247. Штампа
ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15

