ISSN 0350-4727

SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LV Број 2
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Скупштина града Београда на седници одржаној 3. фебруара 2011. године, на основу члана 20. став 1. тачка 24. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број
129/07) и члана 25. став 1. тачка 28. и члана 31. став 1. тачка
7. Статута града Београда („Службени лист града Београда”,
бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОД Л У КУ
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ И ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА БЕОГРАДА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се радно време објеката у угоститељској, занатској и трговинској делатности на територији
града Београда.
Изузетно из става 1. овог члана градске општине Сурчин, Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац
и Сопот могу ближе, oдносно другачије уредити радно време објеката из става 1. ове одлуке у насељеним местима на
подручју градске општине, односно на појединим издвојеним деловима свог подручја.
Члан 2.
Радно време је време у које привредни субјекти из угоститељске, занатске и трговинске делатности, могу обављати
своју делатност.
Радно време почиње од момента када корисници услуге
могу да уђу у угоститељски, занатски или трговински објекат.
Радно време се завршава у моменту када корисници услуге не могу да улазе у објекат из става 2. овог члана.
Члан 3.
Привредни субјекти који обављају делатност из члана 1.
став 1. ове одлуке дужни су да испуњавају услове у складу
са прописима којима се уређује заштита од буке и прописима којима се уређује заштита животне средине.
Члан 4.
Привредни субјекти који обављају делатност из члана 1.
став 1. ове одлуке дужни су да у периоду пословања (током
целе године или сезонски), утврде трајање и распоред радног времена у складу са одредбама ове одлуке, да утврђено
радно време видно истакну на главном улазу или на другом
видном месту објекта и да се придржавају назначеног радног времена у свом пословању.

Цена 220 динара

У објекту који је заштићено културно добро, подаци из
става 1. овог члана могу се поставити унутар објекта или на
неком другом прикладном месту, у складу са законом којим
се уређује заштитa културних добара.
Обавештење привредног субјекта да је објекат привремено затворен мора бити истакнуто на главном улазу или
на другом видном месту тог објекта.
Рад у објектима из члана 1. став 1. ове одлуке, привредни субјекти морају организовати у складу са законом, тако
да се не узнемиравају грађани који станују или раде у суседству.
Узнемиравањем грађана из става 4. овог члана сматра
се ометање људи емитовањем буке извођењем музичких и
других садржаја, коришћењем музичких инструмената и
других звучних уређаја, као и узнемиравање грађана механичким изворима буке и звучним сигналима, виком, емитовањем испарења, надражујућих мириса и др.
Узнемиравање грађана из става 4. овог члана се утврђује
непосредним опажањем од стране надлежног инспектора или
другог службеног лица, изјавама сведока, извештајем овлашћене организације и на други начин у складу са законом.
II. РАДНО ВРЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА
Члан 5.
Угоститељски објекат је функционално повезан, посебно уређен и опремљен простор који испуњава прописане
минималне техничке и санитарно-хигијенске услове за пружање угоститељских услуга, односно за обављање угоститељске делатности.
Угоститељски објекти су:
1) угоститељски објекат за смештај;
2) угоститељски објекат за исхрану и пиће;
3) кетеринг објекат.
Угоститељски објекти за смештај су: хотел, мотел, туристичко насеље, камп, пансион, хостел, преноћиште, одмаралиште, кућа, апартман, соба, сеоско туристичко домаћинство, ловачка вила, кућа или колиба и други објекти
за пружање услуга смештаја, у којима се пружају услуге
смештаја, исхране и пића и друге услуге уобичајене у угоститељству или само услуге смештаја.
Угоститељски објекти за пружање услуга исхране и пића
су: ресторан, кафана, бар, објекат брзе хране, објекти у
којима се припремају и услужују топла и хладна јела и напици, точе и служе алкохолна и безалкохолна пића, као и
објекти у којима се пружају услуге забаве и приређују артистички, кабаре и музички програми и други објекти.
Кетеринг објекти су објекти у којима се припремају храна, пиће и напици, по утврђеним стандардима ради услуживања и потрошње на другом месту.
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Члан 6.
Радно време угоститељских објеката за смештај у периоду пословања (током целе године или у сезони) је сваког
дана од 00,00 до 24,00 сата.

Члан 12.
Баште и терасе угоститељских објеката које су у функцији угоститељских објеката радe са почетком и завршетком
радног времена које је одређено за угоститељски објекат.

Члан 7.
Угоститељским објектима за пружање услуге исхране и
пића који се не налазе у стамбеним зградама, утврђује се
максимално радно време и то тако што могу радити сваког
дана од 00,00 сати до 24,00 сата.
Привредни субјекти који обављају делатност у угоститељским објектима који се не налазе у стамбеним зградама,
дужни су да у оквиру максимално утврђеног радног времена прописаног ставом 1. овог члана, одреде трајање и распоред свог радног времена и истакну га на главном улазу
или на другом видном месту објекта, у складу са одредбама
члана 4. ове одлуке.

Члан 13.
За пружање услуге припремања и служења хране и пића
ван угоститељског објекта (на сајмовима, вашарима и другим јавним манифестацијама, као и у покретном објекту
који се премешта из једног места у друго сопственим погоном или вучом) угоститељ је дужан да прибави одобрење
организационе јединице управе градске општине надлежне
за комуналне послове, на чијем подручју се пружају угоститељске услуге ван угоститељског објекта.
Организациона јединица из става 1. овог члана управе
градске општине решењем одобрава врсту угоститељске
услуге и одређује простор, место и време пружања угоститељских услуга ван угоститељског објекта.

Члан 8.
Угоститељским објектима за пружање услуге исхране и
пића, осим објектима брзе хране, који се налазе у стамбеним
зградама, утврђује се максимално радно време и то тако што
могу почети са радом најраније од 06,00 сати и могу радити
најдуже до 24,00 сата, радним данима и недељом а петком и
суботом од 06,00 сати до 01,00 сат после поноћи.
Угоститељски објекти из става 1. овог члана, који се
налазе у стамбеним зградама, могу емитовати музику или
приређивати музички програм и то најдуже до 23,00 сата, а
петком и суботом до 24,00 сата.
Привредни субјекти који обављају делатност у угоститељским објектима који се налазе у стамбеним зградама,
дужни су да у оквиру максимално утврђеног радног времена прописаног ставом 1. овог члана, одреде трајање и распоред свог радног времена и истакну га на главном улазу
или на другом видном месту објекта, у складу са одредбама
члана 4. ове одлуке.
На радно време угоститељских објеката за пружање услуга исхране и пића брзе хране примењују се одредбе члана
7. ст. 1. и 2. ове одлуке.
Угоститељски објекти брзе хране у смислу ове одлуке су
објекти у којима се припрема и послужује брза храна преко
шалтера или на други начин било за непосредно конзумирање, ношење са собом или достављање корисницима услуга.
Члан 9.
Кетеринг објектима утврђује се максимално радно време и то тако што могу радити сваког дана од 00,00 сати до
24,00 сата.
Привредни субјекти који обављају делатност у кетеринг објектима дужни су да у оквиру максимално утврђеног радног времена прописаног ставом 1. овог члана, одреде трајање и распоред свог радног времена и истакну га на
главном улазу или на другом видном месту објекта, у складу са одредбама члана 4. ове одлуке.
Члан 10.
Угоститељски објекти из чл. 7. 8. и 9. ове одлуке, могу
бити затворени један или више дана у недељи, а привредни
субјекти су дужни да истакну обавештење у складу са чланом 4. ове одлуке.
Члан 11.
Радно време угоститељских објеката за пружање услуге
исхране и пића који се налазе на аутобуској и железничкој
станици, аеродрому и у трговинским центрима, одређује се
у складу са радним временом станице, аеродрома или трговинског центра.

III. РАДНО ВРЕМЕ ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА
Члан 14.
Занатски објекти су:
1. објекти у којима се пружају услуге првенствено употребом посебне вештине ради израде, дораде или оправке
разних предмета, као што су обућарске, кројачке, сајџијске,
сарачке, ковачке, сервиси и слично;
2. занатски објекти у којима се пружају личне услуге,
као што су фризерске, козметичке, педикирске, маникирске
и слично;
3. објекти у којима се пружају услуге уметничких и старих заната и домаће радиности, односно обављају послови
обликовања племенитих материјала, камена, метала, дрвета, текстила, стакла и других материјала, при чијој изради
долази до изражаја лични укус и вештина произвођача, по
његовој замисли или нацрту, односно по замисли или нацрту другог лица;
4. занатски објекти у којима се врши производња и продаја животних намирница, као што су пекарски, посластичарски и слично.
Члан 15.
Занатски објекти из члана 14. ове одлуке, раде сваког
радног дана најмање седам сати, а суботом најмање пет
сати, једнократно или двократно, са почетком радног времена најкасније у 10,00 сати, с тим што један дан у недељи
могу бити затворени.
Изузетно од става 1. овог члана, занатски објекти у којима се врши производња и продаја хлеба, пецива и бурека
(пекарске радње) раде сваког дана од 05,30 до 12,00 сати, с
тим што један дан у недељи могу бити затворени.
Занатски објекти, могу радити дуже од радног времена
одређеног овом одлуком, под условом да се вршењем делатности у тим објектима не узнемиравају грађани који станују или раде у суседству.
IV. РАДНО ВРЕМЕ ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА
Члан 16.
Трговински објекти су малопродајни објекти у којима
се обавља продаја робе на мало потрошачима ради задовољења њихових потреба, у просторијама за то намењеним
или изван тих просторија, као што су то продавница, самоуслуга, дисконт, робна кућа, специјализована продавница
за продају штампе и дувана, као главних производа, киоск,
трговински центар, бензинска станица и други објекти.
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Члан 17.
Продавнице прехрамбених производа раде сваког радног дана у времену од 07,00 до 12,00 сати и од 17,00 до 20,00
сати, а суботом од 08,00 до 16,00 сати.
Продавнице непрехрамбених производа раде сваког
радног дана у времену од 08,00 до 12,00 сати и од 17,00 до
20,00 сати, а суботом од 08,00 до 16,00 сати.
Члан 18.
Самоуслуге и дисконти раде сваког радног дана у времену од 08,00 до 20,00 сати, а суботом од 08,00 до 16,00 сати.
Робне куће раде сваког радног дана у времену од 09,00
до 20,00 сати, а суботом од 09,00 до 16,00 сати.
Члан 19.
Специјализоване продавнице за продају штампе и дувана, као главних производа и киосци, раде сваког дана од
07,00 до 12,00 и од 16,00 до 20,00, а недељом од 07,00 до 12,00
сати.
Продавнице из става 1. овог члана које се налазе на аутобуској и железничкој станици и аеродрому морају бити отворене сваког дана укључујући и недељу од 06,00 до 22,00 сата.
Члан 20.
Трговински центри раде сваког радног дана од 10,00 до
20,00 сати, а суботом од 10,00 до 16,00 сати.
Трговински центар у смислу ове одлуке представља скуп
међусобно компатибилних, продајних, угоститељско-туристичких, занатских, културно-забавних и осталих пратећих садржаја, који са пројектантско-урбанистичког становишта представљају засебну целину.
Члан 21.
Бензинске станице у граду раде сваког дана од 06,00 до
20,00 сати, а на излазима из града раде сваког дана од 00,00
до 24,00 сата.
Члан 22.
Трговински објекти из чл. 17, 18. и 20. ове одлуке, који
се налазе у Кнез Михаиловој улици на потезу од Трга Републике до Калемегдана и у Улици краља Милана на потезу од
Теразија до Трга Славије, раде сваког радног дана у времену
од 09,00 до 21,00 сат, а суботом од 09,00 до 16,00 сати.
Члан 23.
Трговински објекти могу радити дуже од радног времена одређеног овом одлуком, под условом да се вршењем
делатности у тим објектима не узнемиравају грађани који
станују или раде у суседству.
Члан 24.
Организациона јединица Градске управе града Београда
надлежна за послове привреде (у даљем тексту: организациона јединица) у оправданим случајевима (међународни
скупови, конгреси, спортске и друге манифестације) када
се очекује већи прилив посетилаца у Београду, може својим
актом одредити другачији распоред, почетак и завршетак
радног времена за објекте из члана 1. став 1. ове одлуке.
У случају проглашења ванредне ситуације (пандемија,
епидемија, елементарне непогоде и сл.) надлежни градски
орган, односно општински штаб за ванредне ситуације или
други надлежни орган у складу са законом, може својим
актом одредити другачији распоред, почетак и завршетак
радног времена за објекте из члана 1. став 1. ове одлуке.
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Измењени распоред, почетак и завршетак радног времена, у складу са ставом 1. овог члана, привредни субјекти
морају видно истаћи на главном улазу или на другом видном месту објекта, најмање три дана пре примене истог,
а у складу са ставом 2. овог члана, најкасније на дан примене акта надлежног градског органа, односно општинског
штаба за ванредне ситуације или другог надлежног органа
и морају да се придржавају тако назначеног радног времена
у свом пословању.
Члан 25.
Трговински објекти из члана 16. ове одлуке, не могу вршити продају алкохолних пића у времену од 22,00 сата до
06,00 сати.
У трговинском објекту из става 1. овог члана мора бити
на видном месту постављено упозорење о забрани продаје
алкохолних пића у времену од 22,00 сата до 06,00 сати.
Члан 26.
Упозорење из члана 25. став 2. ове одлуке је формата А4
и садржи текст следеће садржине:
„У времену од 22,00 сата до 06,00 сати забрањена је продаја алкохолних пића”.
Члан 27.
Привредни субјекти који обављају трговинску делатност дуже од 22,00 сата су дужни да организационој јединици, доставе обавештење о радном времену у року од два
месеца од дана ступања на снагу ове одлуке.
Привредни субјекти из става 1. овог члана су дужни да
организационој јединици пријаве сваку промену радног
времена у року од седам дана од дана доношења одлуке о
промени.
V. РАДНО ВРЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ И
ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА У ДАНЕ ДРЖАВНИХ И ДРУГИХ ПРАЗНИКА И ДРУГИХ НЕРАДНИХ ДАНА
Члан 28.
Привредни субјекти који обављају угоститељску, занатску и трговинску делатност могу бити затворени недељом и
у дане државних и других празника у складу са законом и
одредбама ове одлуке.
Писано обавештење о нерадним данима мора бити видно истакнуто на главном улазу или на другом видном
месту објекта најмање три дана пре нерадног дана.
Члан 29.
Дежурне продавнице прехрамбених производа и дежурне самоуслуге (у даљем тексту: дежурне продавнице и самоуслуге) раде недељом од 08,00 до 12,00 сати, а понедељком
могу бити затворене од 08,00 до 13,00 сати или од 13,00 до
20,00 сати.
Привредни субјекти су дужни да на захтев организационе јединице доставе распоред дежурних продавница и самоуслуга.
У случају потребе да се обезбеди довољан број дежурних објеката на територији града, организациона јединица
својим актом може утврдити другачији распоред дежурних
продавница и самоуслуга.
Распоред дежурних продавница и самоуслуга организациона јединица доставља средствима јавног информисања
ради објављивања.
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Члан 30.
На дан државног и другог празника када се не ради један
дан, продавнице непрехрамбених производа могу бити затворене.
На дан државног и другог празника из става 1. овог члана раде дежурне продавнице и дежурне самоуслуге од 08,00
до 12,00 сати, а првог радног дана могу бити затворене од
08,00 до 13,00 сати или од 13,00 до 20,00 сати.
Члан 31.
На Бадњи дан, продавнице прехрамбених производа
и самоуслуге раде од 08,00 до 16,00 сати, а продавнице непрехрамбених производа и трговински центри од 09,00 до
16,00 сати.
У дану, који претходи празнику, у који се не ради два
дана, раде:
1. продавнице прехрамбених производа и самоуслуге од
08,00 до 18,00 сати, продавнице непрехрабених производа и
трговински центри од 09,00 до 18,00 сати;
2. занатски објекти за производњу и продају хлеба, бурека и пецива од 06,00 до 12,00 сати;
3. бензинске станице на излазима из града од 00,00 до
24,00 сата, а остале бензинске станице у граду од 06,00 до
20,00 сати.
Ако дан уочи празника пада у недељу, радно време објеката из става 2. овог члана биће као недељом.
Члан 32.
На дан државног и другог празника када се не ради два
дана, првог дана празника дежурне продавнице и самоуслуге могу бити затворене, а другог дана празника раде
дежурне продавнице и самоуслуге у времену од 08,00 до
12,00 сати.
Уколико државни празник из става 1. овог члана падне
у суботу или недељу, па се у том случају не ради три дана,
трећег дана ће радити све продавнице прехрамбене робе и
самоуслуге у времену од 08,00 до 12,00 сати.
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Члан 35.
Надзор над применом одредаба ове одлуке врши организациона јединица Градске управе града Београда надлежна за послове привреде.
Инспекцијски надзор над применом одредаба ове одлуке врши комунална инспекција градске општине.
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор
је овлашћен да у складу са законом:
– нареди извршење утврђених обавеза и предузимање
мера и радњи у одређеном року;
– забрани рад дужи од радног времена одређеног одредбама члана 8. став 1. ове одлуке;
– забрани рад дужи од радног времена одређеног овом
одлуком у трајању од 30 дана, ако се продуженим радом узнемиравају грађани који станују или раде у суседству, (члан
15. став 3. и члан 23.);
– забрани рад дужи од радног времена одређеног овом
одлуком у трајању од 60 дана, ако се продуженим радом
понови узнемиравање грађана који станују или раде у суседству (члaн 15. став 3. и члан 23.);
– предузме и друге мере за које је овлашћен.
Контролу над применом ове одлуке у складу са законом
врши комунална полиција.
Члан 36.
Привредни субјекти на које се ова одлука односи, дужни су да комуналном инспектору, односно комуналном полицајцу, омогуће несметано вршење послова, ставе на увид
потребна документа и да у року који инспектор одреди изврше налог инспектора.
VII. KАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 33.
У дане Васкршњих празника у периоду од Великог петка
закључно са другим даном Васкрса (четири нерадна дана),
продавнице прехрамбених производа радиће по следећем
распореду:
– први дан празника – Велики петак, дежурне продавнице и самоуслуге од 08,00 до 12,00 сати;
– другог дана празника – субота, све продавнице и самоуслуге од 08,00 до 13,00 сати;
– трећи дан празника – Васкрс, дежурне продавнице и
самоуслуге могу бити затворене;
– четврти дан празника – други дан Васкрса, дежурне
продавнице и самоуслуге од 08,00 до 12,00 сати.
Уколико празновање државних и других празника пада
у исти дан, пети дан празника биће отворене све прехрамбене продавнице и самоуслуге од 08,00 до 12,00 сати.
Радно време трговинских и занатских објеката у дане
државних и других празника и других нерадних дана може
бити дуже од радног времена одређеног овом одлуком.

Члан 37.
Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара казниће
се за прекршај правно лице:
– ако у обављању угоститељске, занатске или трговинске делатности, емитовањем буке извођењем музичких и
других садржаја, коришћењем музичких инструмената и
других звучних уређаја, као и узнемиравање грађана механичким изворима буке и звучним сигналима, виком, емитовањем испарења, надражујућих мириса и друго у складу
са законом узнемирава грађане који станују или раде у суседству (члан 4. ст. 4. и 5.);
– ако угоститељску, занатску или трговинску делатност
не обавља у време и на начин одређен чл. 6-13, 15, 17-23. и
28-34. ове одлуке;
– ако не поступа у складу са чланом 4. став 3, чланом 7.
став 2, чланом 8. став 3. и чланом 24. став 3. ове одлуке;
– ако не поступи у складу са чланом 8. став 2. ове одлуке;
– ако не поступи у складу са чланом 27. ове одлуке;
– ако не поступа у складу са чланом 36. ове одлуке;
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 2.500 до 75.000
динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 5.000 до 250.000 динара.

Члан 34.
У дане државних и других празника раде:
– угоститељски објекти из чл. 6, 7. и 8. ове одлуке, у времену одређеном у складу са наведеним члановима;
– бензинске станице на излазима из града непрекидно, а
остале бензинске станице у граду од 06,00 до 20,00 сати.

Члан 38.
Новчаном казном од 20.000 динара казниће се за прекршај правно лице и предузетник ако:
– не поступа у складу са чланом 4. став 1. ове одлуке.
– врши продају алкохолних пића у времену од 22,00 сата
до 06,00 сати (члан 25. став 1)
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– не постави ознаку о зaбрани продаје алкохолних пића
у времену од 22,00 сата до 06,00 сати (члан 25. став 2.)
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно
лице у правном лицу, новчаном казном од 5.000 динара.
Новчану казну из ст. 1. и 2. овог члана наплаћује на лицу
места комунални инспектор односно комунални полицајац.
VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39.
Привредни субјекти су дужни да ускладе радно време
свог објекта са одредбама ове одлуке у року од 90 дана, од
дана њеног ступања на снагу.
Члан 40.
Градско веће донеће акт којим ће се прописати услови
и критеријуми под којима угоститељски објекти из члана
8. ст. 1. и 2. ове одлуке могу радити и дуже од максимално
утврђеног радног времена и емитовати музику или приређивати музички програм у року од годину дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Члан 41.
Управни поступци који су започети а нису правноснажно окончани до дана ступања на снагу ове одлуке наставиће
се по одредбама ове одлуке.
Члан 42.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о радном времену у одређеним делатностима и
на одређеним пословима на територији града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 6/90, 16/90, 22/92,
27/92, 9/93, 13/93, 31/93, 4/94, 12/94, 17/95, 6/99, 3/02, 12/04
и 42/09).
Члан 43.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 130-59/11-С, 3. фебруара 2011. године
Председник
Александар Антић, с. р.
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Члан 2.
У члану 69. став 1. после речи: „комуналну инспекцију”,
додају се речи: „односно комуналну полицију”.
Члан 3.
У члану 85. после става 1. додаје се став 2. који гласи:
„Контролу примене ове одлуке и комунално-полицијске
послове, у складу са Законом о комуналној полицији и другим прописима врши комунална полиција”.
Члан 4.
У члану 86. став 1. речи: „од 5.000 до 500.000 динара”, замењују се речима: „од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара”.
У ставу 2. речи: „од 250 до 25.000 динара”, замењују се
речима: „од 2.500,00 до 75.000,00 динара”.
Члан 5.
У члану 87. став 1. речи: „од 5.000 до 500.000 динара”,
замењују се речима: „од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара”,
а речи: „од 250 до 25.000 динара”, замењују се речима: „од
2.500,00 до 75.000,00 динара”.
У ставу 2. речи: „од 2.500 до 250.000 динара”, замењују се
речима: „од 5.000,00 до 250.000,00 динара”.
У ставу 3. речи: „од 250 до 25.000 динара”, замењују се
речима: „од 2.500,00 до 75.000,00 динара”.
Члан 6.
У члану 88. став 1. речи: „од 10.000 динара”, замењују се
речима: „од 20.000,00 динара”, а речи: „од 2.500 динара”, замењују се речима: „од 5.000,00 динара”.
У истом члану став 2. после речи: „комунални инспектор” ставља се зарез и додају речи: „односно комунални полицајац”.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 3-51/11-С, 3. фебруара 2011. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 3. фебруара 2011. године, на основу члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 16/97
и 42/98) и члана 31. Статута града Београда („Службени
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), а у вези са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о прекршајима
(„Службени гласник РС”, број 111/09) и Закона о комуналној полицији („Службени гласник РС”, број 51/09), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СНАБДЕВАЊУ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ У ГРАДУ БЕОГРАДУ
Члан 1.
У Одлуци о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду („Службени лист града Београда”, број 43/07),
у члану 6. став 2. Одлуке, речи: „Градске управе”, замењују
се речима: „Градске управе града Београда (у даљем тексту:
Градска управа)”.

Скупштина града Београда на седници одржаној 3. фебруара 2011. године, на основу члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 16/97
и 42/98) и члана 31. Статута града Београда („Службени
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), а у вези са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о прекршајима
(„Службени гласник РС”, број 111/09) и Закона о комуналној полицији („Службени гласник РС”, број 51/09), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ
ЧИСТОЋЕ
Члан 1.
У Одлуци о одржавању чистоће („Службени лист града
Београда”, бр. 27/02, 11/05 и 6/10), у члану 11. став 4. речи:
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„Градске управе”, замењују се речима: „Градске управе града
Београда (у даљем тексту: Градска управа)”.
Члан 2.
У члану 16. став 4. после речи: „(у даљем тексту: комунална инспекција)”, додају се речи: „комуналној полицији”.
Члан 3.
У члану 23. става 3. после речи: „комуналној инспекцији”, ставља се зарез и додају се речи: „комуналној полицији”.
Члан 4.
У члану 49. после става 2. додаје се став 3. који гласи:
„Контролу примене ове одлуке и комунално-полицијске
послове, у складу са Законом о комуналној полицији и другим прописима врши комунална полиција”.
Члан 5.
У члану 50. став 1. речи: „од 5.000 до 500.000 динара”, замењују се речима: „од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара”.
У истом ставу члана 50. у тачки 4. после речи: „комуналној инспекцији”, ставља се зарез и додају речи: „комуналној
полицији”.
У ставу 2. речи: „од 250 до 25.000 динара”, замењују се
речима: „од 2.500,00 до 75.000,00 динара”.
У ставу 3. речи: „од 2.500 до 250.000 динара”, замењују се
речима: „од 5.000,00 до 250.000,00 динара”.
У ставу 4. речи: „од 10.000 динара”, замењују се речима:
„од 20.000,00 динара”, а речи: „од 2.500 динара”, замењују се
речима: „од 5.000,00 динара”.
У ставу 5. после речи: „комунални инспектор”, ставља се
зарез и додају речи: „односно комунални полицајац”.
Члан 6.
У члану 51. став 1. речи: „од 5.000 до 500.000 динара”, замењују се речима: „од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара”.
У ставу 2. речи: „од 250 до 25.000 динара”, замењују се
речима: „од 2.500,00 до 75.000,00 динара”.
У ставу 3. речи: „од 250 до 25.000 динара”, замењују се
речима: „од 2.500,00 до 75.000,00 динара”.
У ставу 4. речи: „од 2.500 до 250.000 динара”, замењују се
речима: „од 5.000,00 до 250.000,00 динара”.
Члан 7.
У члану 52. став 1. речи: „од 10.000 динара”, замењују се
речима: „од 20.000,00 динара”, а речи: „од 2.500 динара”, замењују се речима: „од 5.000,00 динара”.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 3-52/11-С, 3. фебруара 2011. године
Председник
Александар Антић, с. р.

3. фебруар 2011.

Скупштина града Београда на седници одржаној 3. фебруара 2011. године, на основу члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 16/97
и 42/98) и члана 31. Статута града Београда („Службени
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), а у вези са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о прекршајима
(„Службени гласник РС”, број 111/09) и Закона о комуналној полицији („Службени гласник РС”, број 51/09), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРЕЧИШЋАВАЊУ И ДИСТРИБУЦИЈИ ВОДЕ
Члан 1.
У Одлуци о пречишћавању и дистрибуцији воде
(„Службени лист града Београда”, број 23/05) у члану 61.
став 1. речи: „Градске управе” замењују се речима: „Градске
управе града Београда” (у дањем тексту: Градска управа).
Члан 2.
У члану 70. после става 2: додаје се став 3. који гласи:
„Контролу примене ове одлуке и комунално-полицијске
послове, у складу са Законом о комуналној полицији и другим прописима врши комунална полиција”.
Члан 3.
У члану 71. став 1. речи: „од 5.000 до 500.000 динара” замењују се речима: „од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара”.
У ставу 2. речи: „од 250 до 25.000 динара” замењују се
речима: „од 2.500,00 до 75.000,00 динара”.
Члан 4.
У члану 72. став 1. речи: „од 5.000 до 500.000 динара”, замењују се речима: „од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара”.
У ставу 2. речи: „од 250 до 25.000 динара”, замењују се
речима: „од 2.500,00 до 75.000,00 динара”.
У ставу 3. речи: „од 2.500 до 250.000 динара”, замењују се
речима: „од 5.000,00 до 250.000,00 динара”.
У ставу 4. речи: „од 250 до 25.000 динара” замењују се
речима: „од 2.500,00 до 75.000,00 динара”.
Члан 5.
У члану 73. став 1. речи: „од 5.000 до 500.000 динара” замењују се речима: „од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара”.
У ставу 2. речи: „од 250 до 25.000 динара” замењују се
речима: „од 2.500,00 до 75.000,00 динара”.
У ставу 3. речи: „од 2.500 до 250.000 динара” замењују се
речима: „од 5.000,00 до 250.000,00 динара”.
У ставу 4. речи: „од 250 до 25.000 динара” замењују се
речима: „од 2.500,00 до 75.000,00 динара”.
Члан 6.
У члану 74. став 1. речи: „од 5.000 до 500.000 динара” замењују се речима: „од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара”
У ставу 2. речи: „од 250 до 25.000 динара” замењују се
речима: „од 2.500,00 до 75.000,00 динара”.
У ставу 3. речи: „од 2.500 до 250.000 динара” замењују се
речима: „од 5.000,00 до 250.000,00 динара”.
У ставу 4. речи: „од 250 до 25.000 динара” замењују се
речима: „од 2.500,00 до 75.000,00 динара”.
У ставу 5. речи: „од 10.000 динара” замењују се речима:
„од 20.000,00 динара, а речи „од 2.500” замењују се речима:
„од 5.000,00 динара”.
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У ставу 6. после речи: „комунални инспектор”, ставља се
зарез и додају речи „односно комунални полицајац”.

У ставу 4. речи: „од 250 до 25.000 динара” замењују се
речима: „од 2.500,00 до 75.000,00 динара”.

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

Члан 6.
У члану 28. став 1. речи: „од 5.000 до 50.000 динара” замењују се речима: „од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара”.
У ставу 2. речи: „од 250 до 25.000 динара” замењују се
речима: „од 2.500,00 до 75.000,00 динара”.
У ставу 3. речи: „од 2.500 до 250.000 динара” замењују се
речима: „од 5.000,00 до 250.000,00 динара”.
У ставу 4. речи: „од 10.000 динара” замењују се речима:
„од 20.000,00 динара”, а речи: „од 2.500 динара” замењују се
речима: „од 5.000,00 динара”.

Скупштина града Београда
Број 3-53/11-С, 3. фебруара 2011. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 3. фебруара 2011. године, на основу члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 16/97
и 42/98) и члана 31. Статута града Београда („Службени
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), а у вези са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о прекршајима
(„Службени гласник РС”, број 111/09) и Закона о комуналној полицији („Службени гласник РС”, број 51/09), донела је

ОД Л У КУ

Члан 7.
У члану 29. став 1. речи: „од 2.500 динара” замењују се
речима: „од 5.000,00 динара”.
Члан 8.
У члану 30. после речи: „комунални инспектор” ставља
се зарез и додају речи: „односно комунални полицајац”.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПИЈАЦАМА
Члан 1.
У Одлуци о пијацама („Службени лист града Београда”,
бр. 09/01, 11/05 и 23/05) члан 7. мења се и гласи:
„Предузеће, односно предузетник који одржава пијацу
дужно је да на основу годишњег програма сачини месечни
план одржавања пијаца и исти достави комуналној инспекцији и комуналној полицији најкасније до последњег дана у
месецу за наредни месец”.
Члан 2.
У члану 10. у ставу 3. после речи: „надлежну инспекцију” ставља се зарез и додају речи: „комуналну полицију”.
Члан 3.
У члану 25. став 1. речи: „Градске управе” замењују се
речима: „Градске управе града Београда”.
У истом члану после става 2. додаје се став 3. који гласи:
„Контролу примене ове одлуке и комунално полицијске
послове, у складу са Законом о комуналној полицији и другим прописима врши комунална полиција”.
Члан 4.
У члану 26. став 1. речи: „од 5.000 до 500.000 динара” замењују се речима: „од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара”.
У ставу 2. речи: „од 250 до 25.000 динара” замењују се
речима: „од 2.500,00 до 75.000,00 динара”.
У ставу 3. речи: „од 2.500 до 250.000 динара” замењују се
речима: „од 5.000,00 до 250.000,00 динара”.
Члан 5.
У члану 27. став 1. речи: „од 5.000 до 500.000 динара” замењују се речима: „од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара”.
У ставу 2. речи: „од 250 до 25.000 динара” замењују се
речима: „од 2.500,00 до 75.000,00 динара”.
У ставу 3. речи: „од 2.500 до 250.000 динара” замењују се
речима: „од 5.000,00 до 250.000,00 динара”.

Скупштина града Београда
Број 3-54/11-С, 3. фебруара 2011. године
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 3. фебруара 2011. године, на основу члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 16/97
и 42/98) и члана 31. Статута града Београда („Службени
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), а у вези са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о прекршајима
(„Службени гласник РС”, број 111/09) и Закона о комуналној полицији („Службени гласник РС”, број 51/09), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ И
ОДРЖАВАЊУ ПАРКОВА, ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА
Члан 1.
У Одлуци о уређењу паркова, зелених и рекреационих
површина („Службени лист града Београда”, број 12/2001,
15/2001, 11/2005, 23/2005, 29/2007), у члану 6. став 3. после
речи „Градске управе” додају се речи „града Београда (у
даљем тексту: Градска управа)”.
Члан 2.
У члану 26. после става 1: додаје се нови став који гласи:
„Контролу примене ове одлуке и комунално-полицијске
послове, у складу са Законом о комуналној полицији и другим прописима врши комунална полиција”.
Члан 3.
У члану 27. став 1. речи: „од 5.000 до 500.000 динара” замењују се речима: „од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара”.
У ставу 2. речи: „од 250 до 25.000 динара” замењују се
речима: „од 2.500,00 до 75.000,00 динара”.
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У ставу 3. речи: „2.500 до 250.000” замењују се речима:
„од 5.000,00 до 250.000,00 динара”.
Члан 4.
У члану 28. став 1. речи: „од 250 до 25.000 динара”, замењују се речима: „од 2.500,00 до 75.000,00 динара”.
Члан 5.
У члану 29. став 1. речи: „10.000 динара” замењују се речима: „20.000,00 динара”, а речи „2.500 динара” замењују се
речима „5.000 динара”.
У ставу 2. речи: „10.000 динара” замењују се речима:
„20.000,00 динара”, а речи „2.500 динара” замењују се речима: „5.000 динара”.
У ставу 3. речи: „2.500 динара” замењују се речима
„5.000 динара”.
У ставу 4. после речи „комунални инспектор” ставља се
зарез и додају речи: „односно комунални полицајац”.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 3-55/11-С, 3. фебруара 2011. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 3. фебруара 2011. године, на основу члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 16/97
и 42/98) и члана 31. Статута града Београда („Службени
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), а у вези са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о прекршајима
(„Службени гласник РС”, број 111/09) и Закона о комуналној полицији („Службени гласник РС”, број 51/09), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ПЛАЋАЊА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Одлуци о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда („Службени лист града Београда”,
бр. 24/03 и 11/05) у члану 21. став 1. речи: „Градске управе”
замењују се речима: „Градске управе града Београда”.
Члан 2.
У члану 22. став 1. речи: „од 5.000 до 500.000 динара” замењују се речима: „од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара”.
У ставу 2. речи: „од 250 до 25.000 динара” замењују се
речима: „од 2.500,00 до 75.000,00 динара”.
Члан 3.
У члану 23. став 1. речи: „од 5.000 до 500.000 динара” замењују се речима: „од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара”.
У ставу 2. речи: „од 250 до 25.000 динара” замењују се
речима: „од 2.500,00 до 75.000,00 динара”.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 3-56/11-С, 3. фебруара 2011. године
Председник
Александар Антић, с. р.

3. фебруар 2011.

Скупштина града Београда на седници одржаној 3. фебруара 2011. године, на основу члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 16/97
и 42/98) и члана 31. Статута града Београда („Службени
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), а у вези са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о прекршајима
(„Службени гласник РС”, број 111/09) и Закона о комуналној полицији („Службени гласник РС”, број 51/09), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ОБАВЉАЊЕ
МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА
Члан 1.
У Одлуци о постављању привремених објеката за обављање мењачких послова на јавним површинама („Службени лист града Београда”, бр. 15/01, 27/02, 33/03, 11/05, 9/06,
24/06) у члану 5. став 1. речи: „Градске управе” замењују се
речима: „Градске управе града Београда (у даљем тексту:
Градска управа)”.
Члан 2.
У члану 8. после става 1. додаје се став 2. који гласи:
„Контролу примене ове одлуке и комунално-полицијске
послове, у складу са Законом о комуналној полицији и другим прописима врши комунална полиција”.
Члан 3.
У члану 11. став 1. речи: „од 5.000 до 500.000 динара” замењују се речима: „од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара”.
У истом члану одлуке став 2. речи: „од 250 до 25.000 динара” замењују се речима: „од 2.500,00 до 75.000,00 динара”.
Члан 4.
У члану 11а бројеви: „19-22, 27 и 28” замењују се бројевима: „19, 20 и 22”.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 3-57/11-С, 3. фебруара 2011. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 3. фебруара 2011. године, на основу чл. 14. и 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), члана
109. Пословника Скупштине града Београда („Службени лист
града Београда”, бр. 15/09, 14/10 и 32/10) и члана 5. Статута
Сталне конференције градова и општина – Савеза градова и
општина Србије, а у вези са чланом 89. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ ЧЛАНСТВА ГРАДА БЕОГРАДА У
СТАЛНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ ГРАДОВА И ОПШТИНА –
САВЕЗУ ГРАДОВА И ОПШТИНА СРБИЈЕ
1. Скупштина града Београда потврђује да је град Београд члан Сталне конференције градова и општина – Савеза градова и општина Србије, са седиштем у Београду, Македонска 22 (у даљем тексту: СКГО).
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2. Скупштина града Београда потврђује да прихвата
све одредбе Статута СКГО, који је усвојила 38. Скупштина
СКГО, одржана 7. децембра 2010. године.
3. Скупштина града Београда потврђује да, у складу са
Статутом СКГО, град Београд преузима обавезу:
– да активно доприноси остваривању циљева СКГО,
– да учествује, у складу са интересовањем, у активностима СКГО,
– да обезбеди да његови представници обављају функцију у органу СКГО на коју је изабран град Београд,
– да плаћа чланарину СКГО у складу са одлуком
Скупштине СКГО и
– да обавља друге активности које му повере Скупштина и Председништво СКГО.
4. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 02-19/11-С, 3. фебруара 2011. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 3.
фебруара 2011. године, на основу члана 4. став 3. Закона о
јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС” број 25/00, 25/02, 107/05,
108/05 и 123/07), члана 7. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 12. став
1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС”,
број 129/07) и члана 31. став 1. тачка 8. Статута града Београда („Службени лист грaда Београда” бр. 39/08 и 6/10),
донела је

ОД Л У КУ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД”
Члан 1.
Oвом одлуком врши се измена оснивачког акта – Решења о организовању радне организације Градски саобраћај Београд као јавног комуналног предузећа број
3-572/89 од 21. децембра 1989. године, уписаног у регистар
Окружног привредног суда Решењем Фи. бр. 8357/89 регистарског уложка 1-365-00 и у регистар Агенције за привредне регистре Решењем БД-1939/2005 од 22. априла 2005. године, у складу са оредбама Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса.
Члан 2.
Оснивач Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће Београд је град Београд ( у даљем тексту: оснивач).
Функцију оснивача из става 1. овог члана врши
Скупштина града Београда осим у случајевима када у складу са чланом 16. алинеја 2. и 3. овог акта исту функцију
врши Градско веће односно градоначелник.
Члан 3.
Предузеће послује под пословним именом Јавно комунално предузећe Градско саобраћајно предузеће Београд,
Београд (у даљем тексту: предузеће).
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Скраћено пословно име предузећа је: ГСП.
Седиште предузећа је у Београду, Улица кнегиње Љубице бр. 29.
Пословно име и седиште предузећа из ст. 1. и 2. овог
члана не може се променити без претходне сагласности оснивача.
Члан 4.
Претежна делатност коју предузеће обавља је:
49.31 – Градски и приградски копнени превоз путника.
Члан 5.
Поред делатности из претходног члана предузеће обавља и следеће делатности:
49.39 – остали превоз путника у копненом саобраћају;
49.41 – друмски превоз терета;
43.11 – рушење објеката;
43.12 – припрема градилишта;
43.21 – постављање електричних инсталација;
43.22 – постављање, водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система;
43.29 – остали инсталациони радови у грађевинарству;
43.91 – кровни радови;
42.11 – изградња путева и аутопутева;
42.22 – изградња електричних и телекомуникационих
водова;
43.99 – остали непоменути специфични грађевински радови;
43.31 – малтерисање;
43.32 – уградња столарије;
43.33 – постављање подних и зидних облога;
43.34 – бојење и застакљивање;
43.39 – остали завршни радови;
45.20 – одржавање и поправка моторних возила;
45.3 – трговина деловима и прибором за моторна возила;
46.73 – трговина на велико дрветом и грађевинским материјалом и санитарном опремом;
46.74 – трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима и прибором за грејање;
46.75 – трговина на велико хемијским производима;
46.76 – трговина на велико осталим полупроизводима;
46.77 – трговина на велико отпацима и остацима;
46.62 – трговина на велико алатним машинама;
62.01 – рачунарско програмирање;
62.02 – консултантске делатности у области информационе технологије;
62.03 – управљање рачунарском опремом;
62.09 – остале услуге информационе технологије;
63.11 – обрада података, хостинг и сл.;
63.99 – информационе услужне делатности на другом
месту непоменуте;
71.11 – архитектонска делатност;
71.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање;
71.20 – техничко испитивање и анализе;
70.21 – делатност комуникација и односа са јавношћу;
73.11 – делатност рекламних агенција;
73.20 – испитивање тржишта и јавног мњења;
74.10 – специализоване дизајнерске делатности;
74.20 – фотографске услуге.
Предузеће може обављати и друге делатности утврђене
Статутом уз претходну сагласност оснивача.
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Предузеће не може променити делатност без сагласности оснивача.
Оснивач оснива предузеће са посебним правом обављања делатности наведених у чл. 4. и 5. ове одлуке.
Члан 6.
Предузеће може да обавља послове и услуге у спољнотрговинском промету у оквиру регистроване делатности.
Члан 7.
Оснивач је дужан да:
1. обезбеди предузећу материјалне, техничке и друге услове за несметано вршење делатности;
2. остварује надзор и контролу над обављањем делатности;
3. предузима мере за унапређење делатности.
Члан 8.
Предузеће је дужно да систематски пружа комуналне
услуге из члана 4. ове одлуке, у складу са позитивним прописима, а у циљу вршења трајне и континуиране делатности према потребама корисника услуга и оснивача.
Члан 9.
Оснивач има право да у случају поремећаја у пословању
предузећа, у складу са Законом, предузима мере којима ће
обезбедети услове за несметан рад, пословање и управљање
предузећем и то:
1. извршити промену унутрашње организације у предузећу;
2. разрешити постојеће органе и именовати привремене
органе предузећа;
3. ограничити права располагања одређеним средствима;
4. предузети друге мере предвиђене Законом којим се
уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса или другим законом.
Члан 10.
Предузеће се обавезује да у року од једне године покрене поступак за процену капитала код овлашћеног процењивача.
Члан 11.
Средства за рад за обављање делатности предузеће обезбеђује: из буџета оснивача, обављањем делатности за које је
регистровано, као и из других извора у складу са законом.
Делатност предузећа, која се финансира из средстава
буџета оснивача, финансира се на основу годишњег програма пословања који доноси Управни одбор предузећа.
Програм се доставља оснивачу ради давања сагласности
најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину.
Програм се сматра донетим када на њега сагласност да
оснивач.
Члан 12.
Предузеће самостално иступа у правном промету у
своје име и за свој рачун.
За обавезе према трећим лицима, настале у пословању
предузећа, предузеће одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе предузећа, осим у случајевима предвиђеним овом одлуком.
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Члан 13.
Органи предузећа су:
– Управни одбор, као орган управљања,
– Директор, као орган пословђења,
– Надзорни одбор, као орган надзора.
Члан 14.
Управни одбор, као орган управљања предузећем, има
председника и 12 чланова.
Председника и чланове управног одбора именује и разрешава оснивач.
Управни одбор чине председник и осам представника
оснивача и четири представника запослених у предузећу, а
који се предлажу на начин утврђен статутом предузећа.
Председник и чланови управног одбора именују се на
период од четири године.
Члан 15.
Управни одбор обавља следеће послове:
1. утврђује пословну политику;
2. доноси статут предузећа и друга општа акта;
3. доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја;
4. доноси годишњи програм пословања;
5. одлучује о повећању и смањењу основног капитала
предузећа;
6. усваја извештаје о пословању предузећа и годишњи
обрачун;
7. одлучује о расподели добити и покрићу губитака;
8. доноси одлуку о ценама услуга;
9. одлучује о прибављању непокретности, стављању хипотеке на непокретности у складу са Законом;
10. одлучује о статусним променама и промени облика
предузећа, оснивању нових предузећа;
11. утврђује цену рада директора;
12. одлучује о издавању, продаји и куповини акција, као
и продаји удела у јавном предузећу или куповини удела у
другом предузећу или другом привредном друштву;
13. доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења;
14. доноси инвестиционе одлуке;
15. доноси акте о општим условима за вршење комуналних услуга;
16. доноси опште акте предузећа за које законом или
Статутом није утврђена надлежност другог органа;
17. доноси пословник о свом раду;
18. утврђује мере заштите и унапређења животне средине;
19. врши и друге послове утврђене оснивачким актом и
Статутом.
Члан 16.
Ради заштите општег интереса у предузећу надлежни
органи оснивача дају сагласност на следеће одлуке из члана
15. ове одлуке:
– на одлуке из члана 15. став 1. тач. 2, 3, 5, 10, 12. и 15.
сагласност даје Скупштина града Београда;
– на одлуке из члана 15. став 1. тач. 4, 6, 7, 9. и 13. када су
у питању средства обезбеђења веће вредности сагласност
даје Градско веће.
– на одлуку из члана 15. став 1. тачка 8. сагласност даје
градоначелиник.
Члан 17.
Предузеће заступа и представља директор предузећа.
Директора предузећа именује и разрешава оснивач, на основу претходно спроведеног јавног позива.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Мандат директора траје четири године, с тим што исто
лице може бити поново именовано.
Оснивач може до именовања директора предузећа да
именује вршиоца дужности директора, најдуже за период
до једне године.
Директор обавља све послове предвиђене законом, статутом или оснивачким актом.
Члан 18.
Надзорни одбор има председника и осам чланова, које
именује и разрешава оснивач.
Надзорни одбор чине шест представника оснивача и
три представника из реда запослених у предузећу.
Председник и чланови надзорног одбора именују се на
период од четири године.
Надзорни одбор надзире пословање предузећа; прегледа
годишњи извештај, годишњи обрачун и предлог за расподелу добити.
Надзорни одбор најмање једном годишње подноси оснивачу извештај о извршеном надзору.
Извештај из става 5. овог члана Надзорни одбор доставља истовремено и Управном одбору.
Члан 19.
Предузеће има статут, којим се уређује унутрашња организација предузећа, ближе дефинишу послови и начин
одлучивања органа предузећа и друга питања од значаја за
пословање предузећа у складу са законом и другим прописима.
Статут доноси Управни одбор и упућује га оснивачу на
сагласност.
Измене и допуне статута врше се на начин и по
поступку за доношење овог акта.
Члан 20.
Оснивач по потреби, а најмање једном годишње, разматра извештај о пословању предузећа.
Члан 21.
Органи предузећа и запослени имају право и дужност
да обезбеђују услове да се пословање предузећа врши на
начин којим се у највећој мери штити животна средина од
угрожавања.
Субјекти из става 1. овог члана, дужни су да спречавају и отклањају штетне последице загађивања ваздуха,
земљишта и воде, буке и др., који угрожавају животну средину или доводе у опасност животе и здравље људи.
Члан 22.
По доношењу ове одлуке, предузеће ће извршити
усклађивање интерних аката.
Члан 23.
Постојећи органи предузећа: директор, Управни и Надзорни одбор настављају да врше дужност до истека мандата.
Члан 24.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 3-5/11-С, 3. фебруара 2011. године
Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 3. фебруара 2011. године, на основу члана 4. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС” број 25/00, 25/02; 107/05, 108/05
и 123/07), члана 7. став 1. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС” број 129/07), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр.
129/07) и члана 31. став 1. тачка 8. Статута града Београда
(„Службени лист грaда Београда” број 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ПРИВРЕДНОГ
ДРУШТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ МРЕЖЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА „ЕДБ ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ” ДОО БЕОГРАД И
ПРОМЕНИ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА У ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ”, БЕОГРАД
Члан 1.
Oвом олуком врши се промена оснивачког акта – Одлуке о оснивању Привредног друштва за одржавање мреже јавног осветљења „ЕДБ Јавно осветљење” д.о.о. Београд
од 19. септембра 2005. године, уписане у регистар Агенције за привредне регистре Решењем БД 92334/2005 од 3.
октобра 2005. године, уз промену оснивачких права уписану у регистар Агенције за привредне регистре Решењем
БД 133835/2010 од 29. новембра 2010. године са матичним
бројем 20085797, и промена облика организовања у Јавно
комунално преузеће „Јавно осветљење”, Београд, у складу
са одредбама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса.
Члан 2.
Оснивач Јавног комуналног предузећа „Јавно осветљење”, Београд је град Београд (у даљем тексту: оснивач).
Функцију оснивача из става 1. овог члана врши
Скупштина града Београда осим у случајевима када у складу са чланом 16. алинеја 2. и 3. овог акта исту функцију
врши Градско веће, односно градоначелник.
Члан 3.
Предузеће послује под пословним именом Јавно комунално предузеће „Јавно осветљење” Београд ( у даљем тексту: предузеће).
Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП „Јавно осветљење” Београд.
Седиште предузећа је у Београду, Булевар краља Александра број 73а.
Пословно име и седиште предузећа из ст. 1. и 2. овог
члана не може се променити без претходне сагласности оснивача.
Члан 4.
Претежна делатност коју предузеће обавља је:
43.21 - Постављање електричних инсталација
Обухвата инсталирање електричних система у свим врстама зграда и осталих грађевина:
– постављање инсталација:
– електричних водова и прикључака,
– телекомуникационих водова,
– водова за рачунарску мрежу, кабловску телевизију,
укључујући оптичке каблове,
– сателитских антена,
– расветних система,
– противпожарне аларме,
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– алармне системе против провала,
– уличне расвете и електричних сигнала,
– расвете на аеродромским пистама,
– прикључивање електричних апарата за домаћинство,
укључујући подно грејање.
Не обухвата:
– изградњу комуникационих и енергетских далековода,
дел. 42.22,
– надзор и даљински надзор електронских сигурносних
система, као што су аларми против провале и противпожарни заштитни системи, укључујући њихово инсталирање и одржавање, дел. 80.20.
Члан 5.
Поред делатности из претходног члана предузеће обавља и следеће делатности:
23.61 – Производња производа од бетона намењених за
грађевинарство
Обухвата:
– производњу производа од бетона, цемента или предмета од вештачког камена за употребу у грађевинарству:
– опеке, плоча за поплочавање, блокова, панела, испуна,
цеви, стубова и др.
– монтажних грађевинских елемената за високоградњу
и нискоградњу, од бетона, цемента или вештачког камена.
Не обухвата:
– производњу ватросталног малтера, дел. 23.20,
– производњу готове бетонске смеше и малтера, дел.
23.63 и 23.64.
25.11 – Производња металних конструкција и делова
конструкција
Обухвата производњу:
– металних конструкција за грађевинарство (стубова,
греда, конструкција за мостове и сл.),
– индустријских оквира од метала (скелета за високе
пећи, опреме за подизање и манипулацију и др.).
– монтажних зграда од метала: барака, хала и других модуларних елемената за изложбе и др;
25.9 – Производња осталих металних производа
Обухвата производњу различитих металних производа,
посуда и амбалаже за индустрију и домаћинство, жичаних
производа, ланаца и опруга, везних и вијачних елемената и
других производа за употребу у индустрији и домаћинству;
25.93 – Производња жичаних производа, ланаца и опруга
Обухвата производњу:
– металних ужади, плетених трака и сл. производа,
– неизолованих и изолованих металних каблова који
нису намењени за пренос електричне енергије,
– превучене жице,
– производа од жице (бодљикаве жице, жичаних ограда,
решетки, мрежа и др.),
– ексера, спајалица, игала и сл.,
– мрежа и решетки од растегнутих гвоздених, челичних
или бакарних плоча,
– опруга (осим за сатове):
– лиснатих опруга, спиралних опруга и торзионих полуга,
– листова за опруге,
– ланаца, осим ланаца за пренос енергије и резање.
Не обухвата производњу:
– опруга за сатове и ручне сатове, дел. 26.52,
– изолованих жица и каблова за пренос струје, дел.
27.32,
– погонско-преносних ланаца, дел. 28.15.
27.12 – Производња опреме за дистрибуцију електричне
енергије и опреме за управљање електричном енергијом
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Обухвата производњу:
– електричних уређаја за прекидање, заштиту или повезивање електричних кола,
– електричних уређаја за управљање и контролу дистрибуције електричне енергије, велектричних проводника
– електричних командних и разделних плоча,
– осигурача,
– прекидача (осим на местима ожичења, нпр. утичнице,
утикачи, прекидачи на дугме или ручку),
– стартера (примарних покретача).
Не обухвата производњу:
– уређаја за индустријско процесно управљање, дел.
26.51,
– утичница, утикача и других прекидача на местима
ожичења, дел. 27.33.
27.40 – Производња опреме за осветљење
Обухвата производњу сијалица, цеви и елемената за њих
(осим стакла за сијалице), уређаја за електрично осветљење
и елемената за уређаје за електрично осветљење.
Обухвата производњу:
– лампи на пражњење, електричних лампи са угљеним
влакном, флуоресцентних, ултравиолетних, инфрацрвених
лампи и сијалица,
– уређаја за плафонско осветљење,
– лустера,
– стоних лампи,
– украсних сијалица за јелку,
– цепаница за електрични камин,
– електричних лампи против инсеката,
– фењера (карбидних, електричних, на гас, бензин, керозин),
– рефлектора,
– уличних светиљки (осим саобраћајних знакова),
– осветљења за транспортну опрему (нпр. за моторна
возила, авионе и чамце),
– неелектричне опреме за осветљење.
Не обухвата производњу:
– стаклених делова за осветљење, дел. 23.19,
– струјних жичаних уређаја за расветне инсталације,
– плафонских вентилатора или вентилатора у купатилима са уграђеним уређајима за осветљење,
– утикача, прекидача и остале опреме за повезивање
жица код осветљења, дел. 27.33,
– електричних вентилатора са уграђеним светлом, дел.
27.51,
– производњу електричних знакова и електричних сигналних уређаја у саобраћају (семафора и сл.), дел. 27.90.
43.11 – Рушење објеката
Обухвата:
– рушење и демонтажу зграда и других објеката.
43.2 – Инсталациони радови у грађевинарству
Обухвата инсталационе радове који потпомажу функционисање грађевине као такве, укључујући постављање
инсталација електричне енергије, цевовода (водовода, гасовода и канализације), система за грејање и климатизацију,
покретних степеница и др.
43.34 – Бојење и застакљивање
Обухвата:
– унутрашње и спољашње бојење зграда,
– бојење осталих грађевина,
– застакљивање, постављање огледала и др.
Не обухвата:
– уградњу прозора, дел. 43.32;
43.39 – Остали завршни радови
Обухвата:
– чишћење нових зграда након изградње,
– остале непоменуте завршне радове.
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Не обухвата:
– унутрашње декоратерске радове, дел. 74.10,
– унутрашње чишћење зграда и осталих грађевина, дел.
81.21,
– специјално унутрашње и спољашње чишћење зграда,
дел. 81.22.
41.10 - Разрада грађевинских пројеката
Обухвата:
– разраду грађевинских пројеката за стамбене и нестамбене зграде обједињавањем финансијских, техничких и физичких средстава неопходних за реализацију грађевинских
пројеката ради касније продаје.
Не обухвата:
– изградњу зграда, дел. 41.20,
– архитектонско и грађевинско пројектовање, дел. 71.1,
– услуге руковођења пројектом које су у вези с грађевинским пројектом, дел. 71.1.
71.12 - Инжењерске делатности и техничко саветовање
Обухвата:
- инжењерски дизајн (тј. примену закона физике и принципа инжењерства у дизајнирању машина, материјала, инструмената, структура, процеса и система) и консултантске
активности у вези са:
– машинама и процесима,
– пројектима за нискоградњу, хидроградњу и саобраћај,
– пројектима управљања водама,
– израду и реализацију елабората у области електротехнике, рударства, хемије, машинства, индустрије и сигурносног система,
– израду пројеката који се користе за климатизацију,
расхлађивање, пречишћавање и испитивање загађености
ваздуха, у области акустике итд.,
– геофизичка, геолошка и сеизмолошка мерења,
– геодетске активности:
– премеравање граница и терена,
– хидролошко мерење,
– подземно мерење,
– пружање картографских информација.
Не обухвата:
– пробна бушења повезана са искоришћавањем руда,
дел. 09.10 и 09.90,
– развој и публиковање софтвера, дел. 58.29 и 62.01,
– услуге информационе технологије, дел. 62.02 и 62.09,
– техничко тестирање, дел. 71.20,
– истраживање и развој у техничко-технолошким наукама, дел. 72.19,
– индустријски дизајн, дел. 74.10,
– снимање из ваздуха, дел. 74.20.
Предузеће може обављати и друге делатности утврђене
Статутом и уз претходну сагласност оснивача.
Предузеће не може променити делатност без сагласности оснивача.
Оснивач оснива предузеће са посебним правом обављања делатности наведених у чл. 4. и 5. ове одлуке.
Члан 6.
Предузеће може да обавља послове и услуге у спољнотрговинском промету у оквиру регистроване делатности.
Члан 7.
Оснивач је дужан да:
обезбеди предузећу материјалне, техничке и друге услове за несметано вршење делатности, остварује надзор и
контролу над обављањем делатности, предузима мере за
унапређење делатности.
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Члан 8.
Предузеће је дужно да систематски пружа услуге из
члана 4. ове одлуке, у складу са позитивним прописима а
у циљу вршења трајне и континуиране делатности према
потребама корисника услуга и оснивача.
Члан 9.
Оснивач има право да у случају поремећаја у пословању
предузећа, у складу са законом, предузима мере којима ће
обезбедети услове за несметан рад, пословање и управљање
предузећем и то:
1. извршити промену унутрашње организације у предузећу,
2. разрешити постојеће органе и именовати привремене
органе предузећа,
3. ограничити права располагања одређеним средствима,
4. предузети друге мере предвиђене законом којим се
уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса или другим законом.
Члан 10.
Основни капитал предузећа према књиговодственој вредности на дан 31. децембар 2010. године износи
217.981.876,41 динара (2.066.214,18 евра) по средњем курсу
НБС на дан 31. децембра 2010. године (1 Евро = 105,4982
динара) сходно Потврди Удружења банака Србије 0501 број
6/2-84775 од 21. јануара 2011. године.
Члан 11.
Средства за рад за обављање делатности предузеће обезбеђује: из буџета оснивача, обављањем делатности за које је
регистровано, као и из других извора у складу са законом.
Делатност предузећа, која се финансира из средстава
буџета оснивача, финансира се на основу годишњег програма пословања који доноси Управни одбор предузећа.
Програм се доставља оснивачу ради давања сагласности
најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину.
Програм се сматра донетим када на њега сагласност да
оснивач.
Члан 12.
Предузеће самостално иступа у правном промету у
своје име и за свој рачун.
За обавезе према трећим лицима, настале у пословању
предузећа, предузеће одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе предузећа, осим у случајевима предвиђеним овом одлуком.
Члан 13.
Органи предузећа су:
– Управни одбор, као орган управљања;
– Директор, као орган пословђења;
– Надзорни одбор, као орган надзора.
Члан 14.
Управни одбор, као орган управљања предузећем, има
председника и 12 чланова.
Председника и чланове управног одбора именује и разрешава оснивач.
Управни одбор чине председник и осам представника
оснивача и четири представника запослених у предузећу, а
који се предлажу на начин утврђен статутом предузећа.
Председник и чланови управног одбора именују се на
период од четири године.
Члан 15.
Управни одбор обавља следеће послове:
1. утврђује пословну политику,
2. доноси статут предузећа и друга општа акта,
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3. доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја,
4. доноси годишњи програм пословања,
5. одлучује о повећању и смањењу основног капитала
предузећа,
6. усваја извештаје о пословању предузећа и годишњи
обрачун,
7. одлучује о расподели добити и покрићу губитака,
8. доноси одлуку о ценама услуга,
9. одлучује о прибављању непокретности, стављању хипотеке на непокретности у складу са законом,
10. одлучује о статусним променама и промени облика
предузећа, оснивању нових предузећа,
11. утврђује цену рада директора,
12. одлучује о издавању, продаји и куповини акција, као
и продаји удела у јавном предузећу или куповини удела у
другом предузећу или другом привредном друштву,
13. доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења;
14. доноси инвестиционе одлуке,
15. доноси акте о општим условима за вршење комуналних услуга,
16. доноси опште акте предузећа за које законом или
статутом није утврђена надлежност другог органа,
17. доноси пословник о свом раду,
18. утврђује мере заштите и унапређења животне средине,
19. врши и друге послове утврђене оснивачким актом и
Статутом.
Члан 16.
Ради заштите општег интереса у предузећу надлежни
органи оснивача дају сагласност на следеће одлуке из члана
15. ове одлуке:
– на одлуке из члана 15. став 1. тач. 2, 3, 5, 10, 12. и 15.
сагласност даје Скупштина града Београда;
– на одлуке из члана 15. став 1. тачке 4., 6., 7., 9. и 13.
када су у питању средства обезбеђења веће вредности сагласност даје Градско веће.
– на одлуку из члана 15. став 1. тачка 8. сагласност даје
градоначелиник.
Члан 17.
Предузеће заступа и представља директор предузећа.
Директора предузећа именује и разрешава оснивач, на основу претходно спроведеног јавног позива.
Мандат директора траје четири године, с тим што исто
лице може бити поново именовано.
Оснивач може до именовања директора предузећа да
именује вршиоца дужности директора, најдуже за период
до једне године.
Директор обавља све послове предвиђене законом, статутом или оснивачким актом.
Директор може посебном одлуком у оквиру својих овлашћења овластити друго лице да предузима радње из његве
надлежности, нарочито да може заступати предузеће пред
свим надлежним органима.
Члан 18.
Надзорни одбор има председника и осам чланова, које
именује и разрешава оснивач.
Надзорни одбор чине шест представника оснивача и
три представника из реда запослених у предузећу.
Председник и чланови надзорног одбора именују се на
период од четири године.
Надзорни одбор надзире пословање предузећа; прегледа
годишњи извештај, годишњи обрачун и предлог за расподелу добити.
Надзорни одбор најмање једном годишње подноси оснивачу извештај о извршеном надзору.
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Извештај из става 5. овог члана Надзорни одбор доставља истовремено и Управном одбору.
Члан 19.
Предузеће има статут, којим се уређује унутрашња организација предузећа, ближе дефинишу послови и начин
одлучивања органа предузећа и друга питања од значаја за
пословање предузећа у складу са законом и другим прописима.
Статут доноси Управни одбор и упућује га оснивачу на
сагласност.
Измене и допуне статута врше се на начин и по
поступку за доношење овог акта.
Члан 20.
Оснивач по потреби, а најмање једном годишње, разматра извештај о пословању предузећа.
Члан 21.
Органи предузећа и запослени имају право и дужност
да обезбеђују услове да се пословање предузећа врши на
начин којим се у највећој мери штити животна средина од
угрожавања.
Субјекти из става 1. овог члана, дужни су да спречавају и отклањају штетне последице загађивања ваздуха,
земљишта и воде, буке и др. који угрожавају животну средину или доводе у опасност животе и здравље људи.
Члан 22.
По доношењу ове одлуке, предузеће ће извршити
усклађивање интерних аката.
Члан 23.
Директор предузећа Петко Шишовић наставља да обавља послове директора предузећа у својству вршиоца дужности, до избора новог директора, најдуже до годину дана.
Члан 24.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 3-12/11-С, 3. фебруара 2011. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 3.
фебруара 2011. године, на основу члана 173. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС” број 125/04),
члана 7. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС” број 129/07), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 31. став 1. тачка 8. Статута града Београда („Службени
лист грaда Београда” број 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ПРИВРЕДНОГ
ДРУШТВА „ЕЛЕКТРОИЗГРАДЊА” ДОО БЕОГРАД
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Oвом одлуком врши се промена оснивачког акта – Одлуке о оснивању Привредног друштва за изградњу електроенергетских објеката „Електродистрибуција изградња”
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д.о.о. Београд од 19. септембра 2005. године, уписане у
регистар Агенције за привредне регистре Решењем БД
92339/2005 од 3. октобра 2005. године, уз промену оснивачких права уписану у регистар Агенције за привредне регистре Решењем БД 133949/2010 од 7. децембра 2010. године са
матичним бројем 20085827, у складу са одредбама Закона о
привредним друштвима.
II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 2.
Оснивач ПД „Електроизградња” 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 представници оснивача.
Члан 3.
Друштво је основано као једночлано друштво с ограниченом одговорношћу средствима у државној 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.
Члан 5.
Друштво послује средствима у државној својини која су
као улог унета у друштво.
III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Члан 6.
Друштво послује под пословним именом: Привредно
друштво за изградњу електроенергетских објеката „Електроизградња” д.о.о. Београд.
Скраћено пословно име друштва је: „Електроизградња”
д.о.о. Београд.
Члан 7.
Седиште друштва је у Београду, Улица Топлице Милана бб.
Члан 8.
Пословно име и седиште друштва из чл. 6. и 7. не може
се променити без претходне сагласности оснивача.
IV. ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА
Члан 9.
Претежна делатност друштва је:
42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова
Обухвата изградњу водова за дистрибуцију електричне
енергије и телекомуникација и изградњу међусобно повезаних зграда и грађевина које чине саставни део тих система
Обухвата:
– изградњу осталих грађевина за:
– међумесне и локалне комуникационе и енергетске далеководе и мрежу,
– електране.
Члан 10.
Поред делатности из члана 9, Друштво обавља и следеће
делатности:
2. 20 Сеча дрвећа
Обухвата:
– сечу дрвећа и производњу сортимената за потребе
дрвне индустрије,
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– производњу сортимената који се користе у необрађеном
облику, као што су јамска дрва, ТТ стубови, мотке и коље,
– сакупљање и производњу дрвећа у енергетске сврхе,
– сакупљање и производњу отпадака насталих сечом дрвећа у енергетске сврхе,
– Производи ових активности могу бити обловина или
суво грање за огрев.
Не обухвата:
– гајење новогодишњих четинара, дел. 01.29,
– гајење шума и остале шумарске активности: садњу,
расађивање, пресађивање, проређивање и заштиту шума и
шумских појасева, дел. 02.10,
– сакупљање шумских производа, дел. 02.30,
– производњу иверја и пиљевине, дел. 16.10,
– производњу дрвеног угља сувом дестилацијом дрвета,
дел. 20.14.
23.61 Производња производа од бетона намењених за
грађевинарство
Обухвата:
– производњу производа од бетона, цемента или предмета од вештачког камена за употребу у грађевинарству:
– опеке, плоча за поплочавање, блокова, панела, испуна,
цеви, стубова и др.
– монтажних грађевинских елемената за високоградњу
и нискоградњу, од бетона, цемента или вештачког камена.
Не обухвата:
– производњу ватросталног малтера, дел. 23.20,
– производњу готове бетонске смеше и малтера, дел.
23.63 и 23.64.
25.11 Производња металних конструкција и делова конструкција
Обухвата производњу:
– металних конструкција за грађевинарство (стубова,
греда, конструкција за мостове и сл.),
– индустријских оквира од метала (скелета за високе
пећи, опреме за подизање и манипулацију и др.),
– монтажних зграда од метала: барака, хала и других модуларних елемената за изложбе и др.
Не обухвата производњу:
– делова за бродске и парне котлове, дел. 25.30,
– делова за железничке шине, дел. 25.99,
– делова за бродове, дел. 30.11.
25.12 Производња металних врата и прозора
Обухвата призводњу:
– металних врата и прозора, оквира за врата и прозоре,
капака, капија и др.,
– металних делова за намештање подова.
25.50 Ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала;
металургија праха
Обухвата:
– ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала,
– металургију праха: производњу металних предмета
непосредно из металног праха, загревањем (синтеровањем)
или под притиском.
Не обухвата:
– производњу металног праха, дел. 24.1 и 24.2.
25.61 Обрада и превлачење метала
Обухвата:
– превлачење метала,
– топлотну обраду метала,
– скидање опиљака, чишћење пешчаним млазом, тумбање и чишћење метала,
бојење, гравирање и штампање метала,
– превлачење метала неметалним материјалима (пластифицирање, лакирање, емајлирање и др.),
– челичење и глачање метала.
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Не обухвата:
– делатности ковача, дел. 01.62,
– штампање на металу, дел. 18.12,
– пресвлачење пластике металом, дел. 22.29,
– утискивање племенитих метала на осталу металну основу, дел. 24.41-24.44.
25.62 Машинска обрада метала
Обухвата:
– бушење, стругање, глодање, еродирање, рендисање,
летовање, развртање, равнање, тестерисање, оштрење, брушење, заваривање, спајање и друге радове на металним деловима,
– ласерско резање метала и утискивање.
Не обухвата:
– делатности ковача, дел. 01.62,
– гравирање на лицу места, дел. 95.25.
26.30 Производња комуникационе опреме
Обухвата производњу телефона и опреме за пренос података која се користи за електронски пренос сигнала путем жице или ваздуха, каошто су радијски и телевизијски
пренос и бежична комуникација.
Обухвата производњу:
– комуникационе опреме за централне јединице,
– бежичних телефона,
– ПБX опреме,
– телефона и телефакса, укључујући телефонске секретарице,
– опреме за пренос података, нпр. преносника и усмеривача,
– предајних и пријемних антена,
– опреме за кабловску телевизију,
– пејџера,
– мобилних телефона и опреме за мобилну телефонију,
– опреме за радио и телевизијски студио и преносне опреме, укључујући телевизијске камере,
– модема и преносне опреме,
– противпровалничких и противпожарних алармних
система који шаљу сигнале надзорној станици,
– радио и телевизијских предајника,
– комуникационих помагала која користе инфрацрвене
сигнале (нпр. даљински управљачи).
Не обухвата производњу:
– електронских елемената и подсклопова/подсастава
који се користе код комуникационе опреме, укључујући
уграђене/спољне рачунарске модеме, дел. 26.12,
– рачунара и периферне опреме, дел. 26.20,
– електронских уређаја за широку потрошњу, дел. 26.40,
– ГПС опреме, дел. 26.51,
– електричне сигнализације у саобраћају, дел. 27.90,
– семафора, дел. 27.90.
27 Производња електричне опреме
Обухвата производњу генератора, трансформатора и
опреме за дистрибуцију електричне енергије. Обухвата
производњу производа који генеришу, дистрибуирају и коригују електричну енергију. Такође укључује производњу
сијалица, сигналне опреме и електричних кућних апарата.
Не обухвата производњу електронских производа, дел. 26.
27.1 Производња електромотора, генератора, трансформатора и опреме за дистрибуцију електричне енергије
Обухвата производњу трансформатора за пренос и
дистрибуцију специјалних трансформатора: електромотора, генератора и моторгенератора.
27.12 Производња опреме за дистрибуцију електричне
енергије и опреме за управљање електричном енергијом
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Обухвата производњу:
– електричних уређаја за прекидање, заштиту или повезивање електричних кола,
– електричних уређаја за управљање и контролу дистрибуције електричне енергије,
– електричних проводника,
– електричних командних и разделних плоча,
– осигурача,
– прекидача (осим на местима ожичења, нпр. утичнице,
утикачи, прекидачи на дугме или ручку),
– стартера (примарних покретача).
Не обухвата производњу:
– уређаја за индустријско процесно управљање, дел.
26.51,
– утичница, утикача и других прекидача на местима
ожичења, дел. 27.33.
27.3 Производња жичане и кабловске опреме
Ова грана укључује производњу жичане опреме за
пренос електричне струје и остале жичане опреме за ожичавање електричних кола без обзира на материјал. У ову
грану такође су сврстани изолација жице и производња оптичких каблова.
27.31 Производња каблова од оптичких влакана
Обухвата:
– производњу каблова од оптичких влакана за пренос
података и слике,
Не обухвата производњу:
– стаклених влакана или нити, дел. 23.14,
– оптичких каблова опремљених конекторима и уређајима за самостално коришћење, у зависности од примене, дел.
26.12.
27.32 Производња осталих електронских и електричних
проводника и каблова
Обухвата:
– производњу изоловане жице и каблова од челика, бакра и алуминијума.
Не обухвата производњу:
– неизоловане жице, дел. 24.34 и 24.41-24.45,
– каблова за рачунарске уређаје, каблова за штампаче,
УСБ каблова и сличних кабловских сетова или склопова,
дел. 26.11,
– сетова каблова, жичаних и сличних сетова каблова за
моторна возила, дел. 29.31,
– електросетова повезаних са инсталираном жицом и
конекторима, дел. 27.90,
– каблова за паљење и осталих каблова за аутомобиле,
дел. 29.31.
27.33 Производња опреме за повезивање жица и каблова
Обухвата производњу жичане опреме за електрична
кола која садрже струју или не, без обзира на материјал.
Обухвата производњу:
– шипки за аутобусе, електричних проводника (осим
прекидача),
– ГФЦИ (уземљених струјних прекидача),
– држача за лампе,
– осигурача и калемова,
– прекидача за електричне инсталације (нпр. прекидача
на притисак, аутоматских прекидача, на спону, пребацивача),
– електричних испуста и штек-контаката,
– кутија за електричне жице (нпр. преклопних кутија),
– електричних водова и прикључака,
– електричне опреме за укључивање или заштиту електричних струјних кола или за прикључивање у електрична
струјна кола:
– склопки, осигурача, одводника пренапона, ограничивача напона, прекидача и разводних кутија, релеја, прикључница и др.
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– пластичне жичане опреме која не преноси струју,
укључујући пластичне разводне кутије, пластичне прикључке и поклопце за прекидаче.
Не обухвата производњу:
– керамичких изолатора, дел. 23.43,
– електронских елемената за конекторе, утичнице и прекидаче, дел. 26.11.
27.4 Производња опреме за осветљење
27.40 Производња опреме за осветљење
Обухвата производњу сијалица, цеви и елемената за њих
(осим стакла за сијалице), уређаја за електрично осветљење
и елемената за уређаје за електрично осветљење.
Обухвата производњу:
– лампи на пражњење, електричних лампи са угљеним
влакном, флуоресцентних, ултравиолетних, инфрацрвених
лампи и сијалица,
– уређаја за плафонско осветљење,
– лустера,
– стоних лампи,
– украсних сијалица за јелку,
– цепаница за електрични камин,
– електричних лампи против инсеката,
– фењера (карбидних, електричних, на гас, бензин, керозин),
– рефлектора,
– уличних светиљки (осим саобраћајних знакова),
– осветљења за транспортну опрему (нпр. за моторна
возила, авионе и чамце),
– неелектричне опреме за осветљење.
Не обухвата производњу:
– стаклених делова за осветљење, дел. 23.19,
– струјних жичаних уређаја за расветне инсталације,
– плафонских вентилатора или вентилатора у купатилима са уграђеним уређајима за осветљење,
– утикача, прекидача и остале опреме за повезивање
жица код осветљења, дел. 27.33,
– електричних вентилатора са уграђеним светлом, дел.
27.51,
– производњу електричних знаковаи електричних сигналних уређаја у саобраћају (семафора и сл.), дел. 27.90.
27.9 Производња остале електричне опреме
27.90 Производња остале електричне опреме
Обухвата производњу различите електричне опреме,
осим мотора, генератора и трансформатора, батерија и акумулатора, жичаних производа, светлеће опреме и кућних
апарата.
Обухвата производњу:
– фиксних пуњача батерија,
– електричних уређаја за отварање и затварање врата,
– електричних звона,
– продужних каблова направљених од купљене изолационе жице,
– ултразвучних (ултрасоничних) машина за чишћење
(осим лабораторијских и стоматолошких),
– инвертора у чврстом стању, апарата за исправљање
струје, огревних ћелија, регулисаног и нерегулисаног прибора за напајање,
– прибора за непрекидно напајање (УПС),
– угушивача таласа (осим за волтажу на нивоу дистрибуције),
– каблова, продужних каблова и других сетова електричних каблова од изоловане жице и са конекторима,
– карбонских и графитних електрода, контаката и других електричних производа од карбона и графита,
– делова акцелератора,
– електричних кондензатора, отпорника и сличних елемената,
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– електромагнета,
– сирена,
– електронских семафора,
– електричних знакова,
– електричне опреме за сигнализацију или уређивање
саобраћаја,
– електричних изолатора (осим од стакла и порцулана)
и опреме од неплеменитих метала,
– електричне опреме за заваривање и лемљење, укључујући ручне окове за лемљење.
Не обухвата производњу:
– изолатора и изолационих елемената од керамике, дел.
23.43,
– угљених и графитних влакана и производа (осим електрода и електричне опреме), дел. 23.99,
– исправљача који садрже електронске компоненте, интегрисаних кола регулисаних волтажом, интегрисаних кола,
конвертора струје, електронских отпорника и сличних
уређаја, дел. 26.11,
– трансформатора, мотора, генератора, прекидача, релеја и индустријских контролора, дел. 27.1,
– батерија, дел. 27.20,
– комуникационе жице, жичане опреме која преноси и
која не преноси струју, дел. 27.3,
– опреме за осветљење, дел. 27.40,
– апарата за домаћинство, дел. 27.5,
– неелектричне опреме за заваривање и лемљење, дел.
28.29,
– електричне опреме за моторна возила (генератора, алтернатора, свећица, система за прозоре и врата на струју и
регулатора волтаже), дел. 29.31,
– лабораторијских ултразвучних апарата за чишћење,
дел. 26.51,
– електромотора, генератора и трансформатора и опреме за дистрибуцију и управљање, дел. 27.1,
– акумулатора, примарних ћелија и батерија, дел. 27.20,
– изоловане жице и каблова, дел. 27.3,
– уређаја за осветљење, дел. 27.40,
– електричних апарата за домаћинство, дел. 27.5,
– апарата за заваривање на гас, дел. 28.29,
– неелектричне опреме за варење и лемљење, дел. 28.29,
– електроделова и електронске опреме за моторна возила и њихове моторе, дел. 29.31.
33 Поправка и монтажа машина и опреме
Обухвата специјализовану поправку производа произведених у сектору прерађивачке индустрије с циљем да се
машине, опрема и други производи доведу у функционално
стање. Укључено је обезбеђивање генералног сервисирања
и рутинског одржавања поменутих производа ради њиховог ефикасног рада и спречавања хаварија и непотребних
поправки.
Ова област укључује само активности специјализоване
поправке и одржавања. Велики део поправки такође обављају произвођачи машина, опреме и других производа, и у
том случају се јединице ангажоване за те поправке и производне активности разврставају у складу са принципом додате вредности. На тај начин, ове комбиноване активности
често се повезују са стварањем производа. Исти се принцип
примењује код комбиноване трговине и поправке.
Реконструкција или прерада машина и опреме сматра се
активношћу прерађивачке индустрије и укључена је у друге
делатности овог сектора.
Поправка и одржавање производа који се користе као
инвестициона опрема и као производи широке потрошње у
принципу се класификују као поправка и одржавање предмета за домаћинство (нпр. поправка кућног намештаја,
95.24).
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У ову област такође је укључена специјализована инсталација машина. Међутим, инсталација опреме која је саставни део зграда или сличних грађевина (нпр. постављање
електричне инсталације, инсталирање лифтова или уређаја
за климатизацију) сврстава се у сектор Грађевинарство.
Не обухвата:
– чишћење индустријске опреме, дел. 81.22,
– поправку и одржавање рачунара и комуникационе опреме, дел. 95.1,
– поправку и одржавање предмета за домаћинство, дел.
95.2.
33.1 Поправка металних производа, машина и опреме
Обухвата специјализовану поправку металних производа, машина и опреме произведених у оквиру прерађивачке
индустрије.
Обухваћено је опште или редовно одржавање (тј. сервисирање) тих производа како би се осигурао њихов даљи рад
и спречилоњихово кварење.
Не обухвата:
– прераду или поновну производњу машина и опреме,
дел. 25-31,
– чишћење индустријских машина, дел. 81.22,
– поправку и одржавање рачунара и комуникационе опреме, дел. 95.1,
– поправку и одржавање кућних апарата, дел. 95.2.
33.11 Поправка металних производа
Обухвата поправку и одржавање израђених металних
производа из области 25:
– поправку металних цистерни, резервоара и контејнера,
– поправку и одржавање цеви и цевних инсталација,
– поправку заваривањем и лемљењем,
– поправку и одржавање парних котлова и њима припадајућих уређаја: кондензатора, економизатора, грејача, колектора паре и акумулатора,
– поправку и одржавање нуклеарних реактора, осим сепаратора изотопа,
– поправку и одржавање делова бродских парних котлова и направа за загревањеи централно грејање,
– поправку и одржавање оружја и борбене опреме
(укључује поправку спортских и рекреативних пиштоља),
– поправку и одржавање шопинг-колица.
Не обухвата:
– оштрење сечива и тестера, дел. 33.12,
– поправку цевних инсталација система за централно
загревање, дел. 43.22,
– поправку механичких направа за закључавање, сефова
итд., дел. 80.20,
– поправку система за надзор и заштиту, дел. 80.20.
33.12 Поправка машина
Обухвата поправку и одржавање индустријских машинаи опреме - оштрење или инсталирање, замена сечива и тестера у комерцијалним и индустријским машинама, или услуге заваривања (аутоматско, опште); поправку
пољопривредних и других машина и опреме тешке индустрије, машинских алатки, комерцијалне опреме за хлађење,
грађевинске опреме и рударских машина и сличних машина и опреме из области 28:
– поправку и одржавање немоторних машина за возила,
– поправку и одржавање пумпи, компресора и сличних
уређаја,
– поправку и одржавање машина које користе флуидну
енергију,
– поправку вентила,
– поправку зупчаника и других преносника,
– поправку и одржавање индустријских пећи,
– поправку и одржавање уређаја за дизање и преношење, укључујући лифтове и покретне степенице,
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– поправку и одржавање индустријских направа за
хлађење и опреме за прочишћавање ваздуха,
– поправку и одржавање општих машина комерцијалног
типа,
– поправку и одржавање ручних машина на струју,
– поправку и одржавање машина и помоћних делова за
сечење и обликовање метала,
– поправку и одржавање машина опште намене,
– поправку и одржавање трактора за пољопривреду,
– поправку и одржавање машина за пољопривреду и
шумарство,
– поправку и одржавање металуршких машина,
– поправку и одржавање машина за обраду хране, пића
и дувана,
– поправку и одржавање машина за текстилну индустрију, производњу коже,
– поправку и одржавање машина за индустрију папира,
– поправку и одржавање машина за индустрију пластике и гуме,
– поправку и одржавање осталих машина за посебне
сврхе из области 28,
– поправку и одржавање направа за мерење,
– поправку и одржавање аутомата,
– поправку и одржавање регистарских каса,
– поправку и одржавање машина за фотокопирање,
– поправку и одржавање рачунских машина, електронских или неелектронских,
– поправку и одржавање писаћих машина,
– поправку и одржавање преса за плоче иверице и слично,
– поправку и одржавање машина и апарата за заваривање и лемљење.
Не обухвата:
– поправку и одржавање пећи и других грејних уређаја,
дел. 43.22,
– уграђивање пећи и других грејних уређаја, дел. 43.22,
– поправку рачунара, дел. 95.11.
33.13 Поправка електронске и оптичке опреме
Обухвата поправку и одржавање производа из дел. 26.5,
26.6 и 26.7, осим оних који се сматрају производима за домаћинства.
Обухвата поправку и одржавање мерних, контролних,
истраживачких, навигацоних и контролних уређаја из гране 26.5:
– поправку и одржавање инструмената за летелице,
– поправку и одржавање уређаја за тестирање аутомобилских испусних гасова,
– поправку и одржавање метеоролошких инструмената,
– поправку и одржавање опреме за испитивање физичких, електричних и хемијских карактеристика,
– поправку и одржавање мерних, контролних, истраживачких, навигационих и других инструмената,
– поправку и одржавање инструмената за откривање и
праћење радијације.
Обухвата поправку и одржавање ласерске, електромедицинске и електротерапеутске опреме из гране 26.6:
– поправку и одржавање апарата за магнетну резонанцу, ултразвучних апарата, пејсмејкера, слушних
апарата,апарата за електрокардиографију, ендоскопију, зрачење и др.
Обухвата поправку и одржавање оптичких инструмената из гране 26.7, као што су: двогледи, микроскопи
(осим електронских и протонских), телескопи, призме, сочива (осим офталмолошких), као и фотографске опреме и
уређаја ако су намењени за професионалну употребу.
Не обухвата:
– поправку и одржавање опреме за фотокопирање, дел.
33.12,
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– поправку и одржавање рачунара и периферне опреме,
дел. 95.11,
– поправку и одржавање рачунарских пројектора, дел.
95.11,
– поправку и одржавање комуникационе опреме, дел.
95.12,
– поправку и одржавање видео-камера и телевизора за
општу употребу, дел. 95.21,
– поправку и одржавање часовника и ручних сатова,
дел. 95.25.
33.14 Поправка електричне опреме
Обухвата:
– поправку и одржавање производа из области 27 (осим
апарата за домаћинство),
– поправку и одржавање трансформатора,
– поправку и одржавање електромотора и генератора,
– поправку и одржавање склопних прекидача и разводних табли,
– поправку и одржавање апарата за контролу струјних
кола и релеја,
– поправку и одржавање батерија и акумулатора,
– поправку и одржавање електричних апарата за осветљење,
– поправку и одржавање струјне жичане опреме и неструјне жичане опреме за спајање електричних кола жицом.
Не обухвата:
– поправку и одржавање рачунара и периферне опреме,
дел. 95.11,
– поправку и одржавање телекомуникационе опреме,
дел. 95.12,
– поправку и одржавање електронских апарата за широку потрошњу, дел. 95.21,
– поправку и одржавање часовника и ручних сатова,
дел. 95.25.
33.2 Монтажа индустријских машина и опреме
33.20 Монтажа индустријских машина и опреме
Обухвата специјалну монтажу индустријских машина и
опреме. Уграђивање опреме која је саставни део грађевинског објекта спада у грађевинарство (нпр. уграђивање лифтова, покретних степеница, уређаја за климатизацију, алармних система и др.).
Обухвата:
– инсталирање индустријских машина у фабрикама,
– састављање опреме за индустријску процесну контролу и управљање,
– састављање опреме за контролу индустријских процеса инсталирање остале индустријске опреме:
– комуникационе опреме,
– централних и сличних рачунара,
– ласерске и електромедицинске опреме,
– демонтажа већих индустријских машина и опреме,
– монтажа млинова,
– опремање машина,
– монтажу опреме за куглане.
Не обухвата:
– монтажу лифтова, аутоматских врата, вакуум система
за чишћење, расхладних, система итд., дел. 43.29,
– монтажу врата, трезора, фитинга, намештаја итд.,
43.32,
– монтажу врата, степеништа, кабина за пробање одела,
намештаја, итд., дел. 43.32,
– монтирање (постављање) рачунара, дел. 62.09.
41 Изградња зграда
Обухвата изградњу свих врста зграда. Ту су сврстане
новоградња, поправке, доградња и адаптација, постављање
монтажних зграда или објеката на градилишту, као и грађевине привременог карактера.
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Обухваћена је изградња комплетних стамбених и пословних зграда, продавница и других јавних и помоћних
зграда, пољопривредних зграда и сл.
41.1 Разрада грађевинских пројеката
41.10 Разрада грађевинских пројеката
Обухвата:
– разраду грађевинских пројеката за стамбене и нестамбене зграде обједињавањем финансијских, техничких и физичких средстава неопходних за реализацију грађевинских
пројеката ради касније продаје.
Не обухвата:
– изградњу зграда, дел. 41.20,
– архитектонско и грађевинско пројектовање, дел. 71.1,.
– услуге руковођења пројектом које су у вези с грађевинским пројектом, дел. 71.1.
41.2 Изградња стамбених и нестамбених зграда
Обухвата изградњу комплетних објеката или за свој
рачун, с наменом продаје, или на основу уговора. Део изградње или целокупну изградњу може изводити подизвођач радова.
Ако се обављају само специјализовани делови грађевинског процеса, онда се делатност сврстава у област 43.
41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда
Обухвата:
– изградњу свих врста стамбених зграда:
– зграда с једним станом,
– зграда с више станова, укључујући и вишеспратне
зграде,
– изградњу свих врста нестамбених зграда:
– зграда за индустријску производњу, нпр. фабрика, радионица, монтажних постројења итд.,
– болница, школа и пословних зграда,
– хотела, продавница, тржних центара и ресторана ваеродромских зграда,
– спортских дворана,
– паркинг гаража, укључујући и подземне гараже,
– складишта,
– зграда за обављање верских обреда,
– монтажу и подизање монтажних грађевина на градилишту,
– преправке и обнову постојећих стамбених грађевина,
Не обухвата:
– изградњу индустријских постројења, осим зграда, дел.
42.99,
– архитектонско и грађевинско пројектовање, дел. 71.1,
– руковођење пројектом за изградњу, дел. 71.1.
42 Изградња осталих грађевина
Обухвата изградњу осталих грађевина. Овде спадају новоградња, поправке, доградња и адаптација, постављање
монтажних зграда или објеката на градилишту, као и грађевине привременог карактера.
Обухвата се изградња (сложених, тешких) грађевина
као што су аутопутеви, путеви, улице, мостови, тунели, железничке пруге, аеродромске стазе, пристаништа и други
објекти на води, системи за наводњавање, канализациони
системи, индустријска постројења, цевоводи и електрични
водови и спортска игралишта. Ови радови могу се обављати за сопствени рачун или за накнаду.
Део радова, а понекад и целокупне радове, могу да обављају подизвођачи.
Ако се обављају само специјализовани делови грађевинског процеса, онда се делатност сврстава у област 43.
42.1 Изградња путева и железничких пруга
42.11 Изградња путева и аутопутева
Обухвата:
– изградњу аутопутева, улица, друмова и других путева
за возила и пешаке,
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– површинске радове на улицама, путевима, аутопутевима, мостовима или тунелима:
– асфалтирање путева,
– бојење и обележавање ознака на путевима,
– постављање ограда и саобраћајних ознака и сл.,
– изградњу аеродромских писта.
Не обухвата:
– постављање уличне расвете и електричне сигнализације,
– архитектонско и грађевинско пројектовање, дел. 71.1,
– руковођење пројектом за изградњу, дел. 71.1.
42.12 Изградња железничких пруга и подземних железница
Обухвата:
– изградњу железничких пруга и подземних железница.
Не обухвата:
– постављање расвете и електричне сигнализације, дел.
43.21,
– архитектонско и грађевинско пројектовање, дел. 71.1,
– техничко руковођење пројектом за изградњу, дел. 71.1.
42.13 Изградња мостова и тунела
Обухвата:
– изградњу мостова, укључујући и мостове за уздигнуте
аутопутеве (вијадукте) изградњу тунела.
Не обухвата:
– постављање расвете и електричне сигнализације, дел.
43.21,
– архитектонско и грађевинско пројектовање, дел. 71.1,
– руковођење пројектом за изградњу, дел. 71.1.
42.2 Изградња цевовода, електричних и комуникационих водова
42.21 Изградња цевовода
Обухвата изградњу цевовода за транспортовање течности и изградњу међусобно повезаних зграда и грађевина
које чине саставни део тих система.
Обухвата:
– изградњу осталих грађевина за:
– цевоводе за пренос на велике даљине и градске цевоводе (међумесни и локални цевоводи),
– главне доводе и мрежу,
– системе за наводњавање (канали),
– резервоаре.
– изградњу:
– одводних система (колектора), укључујући и поправке,
– постројења за депоновање отпадних вода,
– црпних станица.
– копање бунара.
Не обухвата:
– руковођење пројектом у вези с грађевинским радовима нискоградње, дел. 71.12.
42.9 Изградња осталих грађевина
42.91 Изградња хидротехничких објеката
Обухвата:
– изградњу:
– водених путева, пристаништа, марина, устава и др.,
као и извођење речних радова (утврђивање обала),
– брана и насипа,
– ископавање (багеровање) водених путева.
Не обухвата:
– руковођење пројектом у вези с грађевинским радовима нискоградње, дел. 71.12.
42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина
Обухвата:
– изградњу индустријских постројења, осим зграда као
што су:
– рафинерије,
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– постројења хемијске индустрије.
– изградњу грађевина које нису зграде, као што су:
– спортски објекти на отвореном,
– опремање парцела потребном инфраструктуром (нпр.
мелиорацијом, изградњом путева итд.).
Не обухвата:
– монтажу индустријских апарата и опреме, дел. 33.20,
– парцелисање земљишта без опремања потребном инфраструктуром, дел. 68.10,
– услуге руковођења пројектом у вези с грађевинским
радовима нискоградње, дел. 71.12
43 Специјализовани грађевински радови
Обухватају се специјализовани грађевински радови (посебни занати), тј. изградња делова зграда и осталих грађевина или припремни радови за њих.
Ови радови су обично специјализовани на начин да се
могу изводити на различитим грађевинама и захтевају поседовање посебне врсте стручности или опреме. То су, на
пример: побијање стубова, изградња темеља, израђивање
носећих зидова, бетонирање, зидање опеком, поплочавање
каменом, постављање грађевинских скела, покривање кровова итд.
Подизање челичних конструкција разврстава се овде
само под условом да конструкције не производи сама јединица. Специјализоване врсте радова већином изводе
подизвођачи радова, а најчешће када је реч о поправкама
рађеним непосредно за власника непокретности.
Такође се укључују завршни и занатски радови.
Обухваћене су и све врсте монтажа потребних за функционисање грађевине. Ове активности најчешће се изводе
на самом градилишту, мада део послова може да буде изведен у специјалним радионицама. Укључени су радови као
што су увођење инсталација водовода, централног грејања
и клима-уређаја, антена, алармних система и остали електрорадови, инсталирање система распршивача, лифтова и
покретних степеница и др.
Овде спадају и изолациони радови (од влаге, топлоте,
звука), лимарски радови, постављање расхладних уређаја,
инсталирање расвете и система сигнализације за путеве,
железницу, аеродроме, луке итд. Поправке које се односе на
поменуте активности такође су укључене.
Завршни радови грађења обухватају радове којима се
довршава и завршава грађевина, као што су застакљивање,
кречење, фарбање, или покривање разним врстама материјала (паркет, тепих (итисон), тапете итд.), затим пескарење, завршни тесарски радови, звучна изолација, чишћење
екстеријера итд. Поправке попут споменутих активности
такође су укључене.
Изнајмљивање грађевинских машина с руковаоцем сврстава се у оне делатности грађевинарства за чије се обављање те машине изнајмљују.
43.1 Рушење и припремање градилишта
Обухвата припремање градилишта за касније обављање
грађевинске активности и укључује претходно уклањање
постојећих објеката.
43.11 Рушење објеката
Обухвата:
- рушење и демонтажу зграда и других објеката
43.12 Припремна градилишта
Обухвата:
– рашчишћавање градилишта,
– земљане радове: ископавање, насипање, нивелисање
терена, ископ канала, уклањање стена, минирање и др.,
– припремне радове за рударство: уклањање ископа и
друге радове и припремање минералних налазишта, осим
земљишта с нафтом и гасом,
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– дренажне радове на градилишту,
– дренажне радове на пољопривредном или шумском
земљишту.
Не обухвата:
– бушење ради производње сирове нафте и природног
гаса, дел. 06.10 и 06.20,
– деконтаминацију тла, дел. 39.00,
– бушење и копање бунара, дел. 42.21,
– ископ окна, дел. 43.99.
43.13 Испитивање терена бушењем и сондирањем
Обухвата:
– испитивање терена бушењем и сондирањем и узимање
узорака ради проучавања терена и грађења, као и у геофизичке, геолошке или друге сврхе.
Не обухвата:
– бушење експлоатационих извора нафте или гаса, дел.
06.10 и 06.20,
– помоћне услуге испитивања бушењем и сондирањем
током рударских активности, дел. 09.90,
– бушење и копање бунара, дел. 42.21,
– ископ окна, дел. 43.99,
– истраживања нафте и гаса, геофизичка, геолошка и сеизмичка мерења, дел. 71.12.
43.2 Инсталациони радови у грађевинарству
Обухвата инсталационе радове који потпомажу функционисање грађевине као такве, укључујући постављање
инсталација електричне енергије, цевовода (водовода, гасовода и канализације), система за грејање и климатизацију,
покретних степеница и др.
43.21 Постављање електричних инсталација
Обухвата инсталирање електричних система у свим врстама зграда и осталих грађевина:
– постављање инсталација:
– електричних водова и прикључака,
– телекомуникационих водова,
– водова за рачунарску мрежу, кабловску телевизију,
укључујући оптичке каблове,
– сателитских антена,
– расветних система,
– противпожарне аларме,
– алармне системе против провала,
– уличне расвете и електричних сигнала,
– расвете на аеродромским пистама,
– прикључивање електричних апарата за домаћинство,
укључујући подно грејање.
Не обухвата:
– изградњу комуникационих и енергетских далековода,
дел. 42.22,
– надзор и даљински надзор електронских сигурносних
система, као што су аларми против провале и противпожарни заштитни системи, укључујући ихово инсталирање
и одржавање, дел. 80.20.
43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних
и климатизационих система
Обухвата инсталирање водоводних, канализационих,
грејних и климатизационих система, укључујући доградњу,
адаптацију, одржавање и поправке:
– постављање инсталација у зградама или другим грађевинама за:
– грејне системе (на струју, гас или нафту),
– пећи (котларнице) и расхладне торњеве,
– соларне неелектричне колекторе,
– водоводну и санитарну опрему,
– вентилациону и климатизациону опрему и канале,
– уређаје за гас,
– цеви за испарења,
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– противпожарне системе,
– системе за ротациони распршивач,
– ископ канала за инсталационе радове.
Не обухвата:
– постављање електричног подног грејања, дел. 43.21.
43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству
Обухвата инсталирање остале опреме (осим електричне, водоводне, канализационе) за грејне и климатизационе
системе или индустријска постројења у зградама и осталим
грађевинама.
Обухвата:
– постављање инсталација у зградама или другим грађевинама за:
– лифтове и покретне степенице,
– аутоматска и обртна врата,
– громобране,
– систем за вакуумско чишћење,
– топлотну и звучну изолацију, заштиту од вибрација и др.
Не обухвата:
– инсталирање индустријских машина, дел. 33.20.
43.3 Завршни грађевинско-занатски радови
43.31 Малтерисање
Обухвата:
– малтерисање спољних и унутрашњих површина зграда и других објеката и
– украсне штуко-радове, укључујући и наношење одговарајуће подлоге.
43.32 Уградња столарије
Обухвата:
– уградњу врата (осим аутоматских и обртних), прозора,
оквира за врата и прозоре од дрвета или другог материјала,
– уградњу кухињске опреме, ормана, степеништа, опреме за радње и сл.,
– уградњу намештаја,
– унутрашње довршавање таваница, покретних делова и
др.
Не обухвата:
– уграђивање аутоматских и обртних врата, дел. 43.29.
43.33 Постављање подних и зидних облога
Обухвата:
– постављање, поплочавање, намештање (или облагање)
у зградама и осталим грађевинама:
– керамичких, бетонских или камених, зидних или подних плочица, и облагање пећи керамичким плочицама,
– паркета и других подних облога од дрвета, покривање
зидова дрветом,
– таписона и линолеумских подних покривача, укључујући и оне од гуме или пластичних маса,
– подних и зидних облога од тераца, мермера, гранита
или шкриљца,
– тапета.
43.34 Бојење и застакљивање
Обухвата:
– унутрашње и спољашње бојење зграда,
– бојење осталих грађевина,
– застакљивање, постављање огледала и др.
Не обухвата:
– уградњу прозора, дел. 43.32.
43.39 Остали завршни радови
Обухвата:
– чишћење нових зграда након изградње,
– остале непоменуте завршне радове.
Не обухвата:
– унутрашње декоратерске радове, дел. 74.10,
– унутрашње чишћење зграда и осталих грађевина, дел.
81.21,
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– специјално унутрашње и спољашње чишћење зграда,
дел. 81.22.
43.9 Остали специфични грађевински радови
43.91 Кровни радови
Обухвата:
– подизање кровова,
– покривање кровова.
Не обухвата:
– изнајмљивање машина и опреме за грађевинарство без
руковаоца, дел. 77.32.
43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
Обухвата:
– специјализоване грађевинске радове који су заједнички за различите врсте грађевина а захтевају поседовање
специјалних вештина или специјалне опреме:
– изградњу темеља (фундирање), укључујући побијање
шипова,
– постављање изолације против влаге и хидроизолација,
– уклањање влаге у зградама,
– копање окна,
– монтирање индустријски произведених челичних елемената које извођач радова није произвео,
– армирање,
– зидање опеком и каменом,
– монтирање и демонтирање скела и радних платформи,
укључујући и рад на скелама и радним платформама узетим у закуп,
– подизање димњака, индустријских пећи и др.,
– извођење радова по специјалним захтевима, за које
је неопходнавештина пењања и знање коришћења одговарајуће опреме, тј. рад на високим објектима,
– извођење подземних радова,
– изградњу спољних базена за пливање,
– чишћење паром, пескарење и слични радови на
спољашности зграде,
– изнајмљивање кранова и друге опреме за изградњу
која не може бити сврстана у специфични тип изградње,
заједно с радницима.
Не обухвата:
– изнајмљивање машина и опреме за изградњу или рушење без руковаоца, дел. 77.32
45.11 Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима
Обухвата:
– трговину на велико и трговину на мало новим и коришћеним возилима:
– путничким моторним возилима, укључујући и специјална путничка моторна возила као што су амбулантна
возила, мини-аутобуси и др.,
– трговину на велико и трговину на мало теренским моторним возилима (< 3,5 т носивости).
Не обухвата:
– трговину на велико и трговину на мало деловима и
прибором за моторна возила, дел. 45.3,
– изнајмљивање моторних возила с возачем, дел. 49.39,
– изнајмљивање моторних возила без возача, дел. 77.11.
45.19 Трговина осталим моторним возилима
Обухвата:
– трговину на велико и трговину на мало новим и коришћеним возилима:
– камионима, приколицама и полуприколицама,
– возилима за камповање као што су камп-приколице и
мото-куће,
– трговину на велико и трговину на мало теренским моторним возилима (> 3,5 т носивости).
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Не обухвата:
– трговину на велико и трговину на мало деловима и
прибором за моторна возила, дел. 45.3,
– изнајмљивање моторних возила с возачем, дел. 49.41,
– изнајмљивање моторних возила без возача, дел. 77.12.
45.2 Одржавање и поправка моторних возила
45.20 Одржавање и поправка моторних возила
Обухвата:
– одржавање и поправку моторних возила:
– механичке поправке,
– електричне поправке,
– поправку електронских система убризгавања,
– редован сервис,
– поправку каросерије,
– поправку делова моторног возила,
– прање, полирање и др.
– врскање и бојење
– поправку ветробрана и прозора,
– поправку седишта у моторним возилима,
– поправку, подешавање или замену спољних и унутрашњих гума заштиту од корозије,
– накнадно уграђивање делова и додатне опреме.
46.1 Трговина на велико за накнаду
Обухвата:
– делатност трговачких посредника и свих других трговаца на велико који раде у име и за рачун других,
– повезивање продаваца и купаца и уговарање трговачких послова у име власника робе, укључујући склапање послова преко интернета,
– делатност аукцијских кућа у трговини на велико,
укључујући и трговину на велико преко интернета.
Не обухвата:
– посредовање при трговини моторним возилима, дел.
45.1,
– трговину на велико за сопствени рачун, дел. 46.2-46.9,
– делатност посредника код осигурања, дел. 66.22,
– делатност посредника код продаје непокретности, дел.
68.31.
46.47 Трговина на велико намештајем, теписима и опремом за осветљење
Обухвата:
– трговину на велико намештајем за домаћинство,
– трговину на велико теписима,
– трговину на велико опремом за осветљење.
Не обухвата:
– трговину на велико канцеларијским намештајем, дел.
46.65.
46.5 Трговина на велико информационо-комуникационом опремом
Обухвата трговину на велико опремом за информационо-комуникациону технологију (рачунарима, телекомуникационом опремом и деловима).
46.51 Трговина на велико рачунарима, рачунарском опремом и софтверима
Обухвата:
– трговину на велико рачунарима и рачунарском опремом,
– трговину на велико софтверима.
Не обухвата:
– трговину на велико електронским деловима, дел. 46.52,
– трговину на велико канцеларијским машинама и опремом (осим рачунарске и периферне опреме), дел. 46.66.
46.52 Трговина на велико електронским и телекомуникационим деловима и опремом
Обухвата:
– трговину на велико електронским компонентама (вентилима и цевима),

3. фебруар 2011.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

– трговину на велико полупроводничком опремом,
– трговину на велико интегрисаним колима и микрочиповима,
– трговину на велико штампаним колима,
– трговину на велико неснимљеним аудио и видео тракама, магнетним и оптичким дисковима (ЦД, ДВД).
– трговину на велико телефонима и комуникационом
опремом.
Не обухвата:
– трговину на велико снимљеним аудио и видео тракама
и дискетама, магнетним и оптичким дисковима (ЦД, ДВД),
дел. 46.43,
– трговину на велико рачунарима и рачунарском опремом, дел. 46.51.
46.73 Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом
Обухвата:
– трговину на велико необрађеним дрветом,
– трговину на велико производима добијеним примарном обрадом дрвета,
– трговину на велико бојама и лаковима,
– трговину на велико грађевинским материјалима као
што су песак и шљунак,
– трговину на велико равним стаклом,
– трговину на велико зидним тапетама и прекривачима
за под,
– трговину на велико санитарном опремом:
– кадама, лавабоима и тоалетним и другим санитарним
предметима од порцулана,
– трговину на велико монтажним кућама.
46.74 Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање
Обухвата:
– трговину на велико металном робом и бравама,
– трговину на велико прикључцима и деловима прибора,
– трговину на велико грејачима за воду,
– трговину на велико санитарном инсталационом опремом:
– цевима, водовима, славинама, Т-деловима, спојевима,
гуменим цевима и др.,
– трговину на велико алаткама као што су чекићи, тестере, бургије и другим ручним алатом.
49.41 Друмски превоз терета
Обухвата:
– све активности у вези с превозом терета друмом:
– превоз трупаца,
– превоз животиња,
– превоз расхлађеног терета,
– превоз тешког терета,
– превоз расутог терета, укључујући превоз камионима
и цистернама, као и,
– сакупљање млека с фарми,
– превоз аутомобила,
– превоз отпада и отпадних материјала, без скупљања и
одлагања,
– изнајмљивање теретног возила с возачем,
– превоз терета возилима која вуку људи или животиње.
Не обухвата:
– превоз трупаца у шуми у оквиру активности сече, дел.
02.40,
– снабдевање водом помоћу камиона и цистерни, дел.
36.00,
– превоз отпада као саставни део активности скупљања
отпада, дел. 38.11 и 38.12,
– рад терминалске опреме за руковање теретом, дел.
52.21,

Број 2 – 23

– паковање у циљу припрема за транспорт, дел. 52.29,
– поштанске и курирске активности, дел. 53.10 и 53.20.
52.24 Манипулација теретом
Обухвата:
– утовар и истовар терета или пртљага путника без обзира на врсту саобраћајног средства којим је превоз извршен,
– утовар у бродове и истовар из њих,
– утовар у теретне железничке вагоне и истовар из њих.
Не обухвата:
– рад станичних објеката, дел. 52.21-52.23.
68.2 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
Обухвата:
– изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима, као што су:
– стамбене зграде и станови,
– нестамбене зграде, укључујући изложбене хале и складишне капацитете земљиште,
– издавање кућа и станова, намештених и ненамештених, или апартмана за трајније коришћење, обично на месечној или годишњој основи,
– организовање извођења грађевинских пројеката у сврхе властитог пословања,
– активности у вези са управљањем простором за
смештај покретних стамбених јединица.
Не обухвата:
– делатност смештаја у хотелима, хотелским апартманима, собама за издавање, камповима, у оквиру простора намењеног за камп-приколице и у другим нестамбеним зградама, као ни делатност смештаја за краткотрајни боравак,
дел. 55.
71 Архитектонске и инжењерске делатности; инжењерско испитивање и анализе
Обухвата пружање архитектонских и инжењерских услуга, пројектовање, израду планова, надзор изградње, премеравање и картографију.
Такође укључује обављање физичких, хемијских и других аналитичких испитивања.
71.1 Архитектонске и инжењерске делатности и
техничко саветовање
Обухвата пружање архитектонских и инжењерских услуга, пројектовање, израду планова, надзор изградње, премеравање, картографију и слично.
71.11 Архитектонска делатност
Обухвата:
– давање архитектонских савета који се односе на:
– израду нацрта и планова пројеката,
– урбанистичко и просторно планирање и пројектовање
крајолика.
Не обухвата:
– услуге информационе технологије, дел. 62.02 и 62.09,
– услуге унутрашњег декорисања, дел. 74.10.
71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање
Обухвата:
– инжењерски дизајн (тј. примену закона физике и
принципа инжењерства у дизајнирању машина, материјала, инструмената, структура, процеса и система) и консултантске активности у вези са:
– машинама и процесима,
– пројектима за нискоградњу, хидроградњу и саобраћај,
– пројектима управљања водама,
– израду и реализацију елабората у области електротехнике, рударства, хемије, машинства, индустрије и сигурносног система,
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– израду пројеката који се користе за климатизацију,
расхлађивање, пречишћавање и испитивање загађености
ваздуха, у области акустике итд.,
– геофизичка, геолошка и сеизмолошка мерења.
– геодетске активности:
– премеравање граница и терена,
– хидролошко мерење,
– подземно мерење,
– пружање картографских информација.
Не обухвата:
– пробна бушења повезана са искоришћавањем руда,
дел. 09.10 и 09.90,
– развој и публиковање софтвера, дел. 58.29 и 62.01,
– услуге информационе технологије, дел. 62.02 и 62.09,
– техничко тестирање, дел. 71.20,
– истраживање и развој у техничко-технолошким наукама, дел. 72.19,
– индустријски дизајн, дел. 74.10,
– снимање из ваздуха, дел. 74.20.
71.2 Техничко испитивање и анализе
71.20 Техничко испитивање и анализе
Обухвата физичка, хемијска и друга аналитичка испитивања свих типова материјала и производа, укључујући:
– испитивање акустике и вибрације,
– испитивање састава и чистоће минерала итд.,
– хигијенско испитивање хране, укључујући ветеринарско испитивање и контролу производње хране,
– испитивање физичких карактеристика и отпорности
материјала, као што су чврстина, дебљина, трајност, радиоактивност и др.,
– испитивање квалитета и поузданости,
– испитивање комплетне опреме: мотора, аутомобила,
електронских уређаја итд.,
– радиографско испитивање заваривања и лемљења,
– анализу недостатака,
– испитивање и мерење еколошких индикатора: загађености ваздуха и воде итд.,
– издавање сертификата за производе, укључујући потрошачку робу, моторна возила, авионе, посуде под притиском, нуклеарна постројења итд.,
– издавање исправа о усаглашености за производе, процесе, услуге, системе управљања и стручна лица,
– периодично испитивање исправности моторних возила,
– испитивање уз коришћење модела (нпр. авиона, бродова, брана итд.),
– рад полицијских лабораторија.
Не обухвата:
– тестирање животињских узорака, дел. 75.00
– постављање дијагнозе, медицинско и стоматолошко
тестирање и анализе, дел. 86
77 Изнајмљивање и лизинг
Обухвата изнајмљивање и лизинг материјалних и нематеријалних средстава (нпр. аутомобила, рачунара, производа широке потрошње и индустријске опреме), као и нефинансијских нематеријалних фондова (нпр. интелектуалног
власништва и слично).
Подељено је у:
1) изнајмљивање моторних возила,
2) изнајмљивање рекреативне и спортске опреме, личне
опреме и опреме за домаћинство,
3) закуп других машина и опреме која се често користи
за обављање делатности, укључујући саобраћајна средства, и
4) лизинг производа заштићених правима интелектуалне својине и сличних производа.
У овај сектор укључено је само обезбеђивање оперативног лизинга.
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Не обухвата:
– финансијски лизинг, дел. 64.91,
– изнајмљивање некретнина (сектор Л),
– изнајмљивање опреме с руковаоцем, у грађевинарству
(сектор Ф), у саобраћају (сектор Х).
77.39 Изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и
материјалних добара
Обухвата:
– изнајмљивање и лизинг осталих машина и опреме без
руковаоца, које се обично користе као капитална добра:
– мотора и турбина,
– алатних машина,
– опреме за рударство и нафтна поља,
– професионалне радијске, телевизијске и комуникационе опреме,
– опреме за филмску продукцију,
– мерне и контролне опреме,
– осталих научних, комерцијалних и индустријских машина.
– изнајмљивање и лизинг опреме за копнени транспорт
(осим моторних возила) без возача:
– мотоцикала, каравана, камп-приколица итд.,
– железничких возила,
– изнајмљивање стамбених и канцеларијских контејнера,
– изнајмљивање животиња (нпр. стада, тркачких коња),
– изнајмљивање осталих контејнера,
– изнајмљивање палета.
Не обухвата:
– изнајмљивање бицикала, дел. 77.21,
– изнајмљивање машина и опреме за пољопривреду и
шумарство, дел. 77.31,
– изнајмљивање машина и опреме за грађевинарство,
дел. 77.32,
– изнајмљивање канцеларијских машина и опреме,
укључујући рачунаре, дел. 77.33.
78.3 Остало уступање људских ресурса
78.30 Остало уступање људских ресурса
Обухвата обезбеђивање људских ресурса за потребе
клијената. Јединице које се сврставају у ову групу представљају послодавце запослених и у вези су са исплатом зарада, опорезивањем, осталим фискалним питањима и питањима у вези са људским ресурсима, али нису одговорне
за управљање и надзор над запосленима.
Обезбеђивање људских ресурса обично се обавља на дугорочној основи. Овде сврстане јединице обављају велики број
задатака који се односе на управљање људским ресурсима.
Не обухвата:
– обезбеђивање радне снаге заједно с надзором или
вођењем послова,
– обезбеђивање људских ресурса за привремену замену
или као додатни ресурс за потребе клијената, дел. 78.20.
Друштво може обављати и друге делатности утврђене
Законом.
Друштво не може променити претежну делатност без
сагласности оснивача.
Оснивач оснива друштво са посебним правом обављања
делатности наведених у члану 10. и 11. ове одлуке.
Члан 11.
Друштво обавља спољнотрговинске послове из оквира
своје делатности у складу са законом и овом одлуком.
V. ОСНОВНИ КАПИТАЛ
Члан 12.
Основни капитал Друштва према књиговодственој вредности на дан 18. новембар 2010. године износи
457.588.607,73 динара (4.287.624,78 евра) по средњем курсу
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НБС на дан 18. новембар 2010. године (1 евро = 106,7231
динара) сходно Потврди Удружења банака Србије 0501 број
6/2-84776 од 21. јануара 2011. године.
VI. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА
Члан 13.
Основна права оснивача по основу удела 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,
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 14.
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 15.
Друштво у пословима унутрашњег и спољнотрговинског промета заступа директор друштва без ограничења.
Члан 16.
Друштво самостално иступа у правном промету у своје
име и за свој рачун.
За обавезе према трећим лицима, настале у пословању
друштва, друштво одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе друштва, осим у случајевима предвиђеним овом одлуком.
IX. СКУПШТИНА ДРУШТВА
Члан 17.
Скупштину друштва чине овлашћени представници оснивача. Одлуку о одређивању и разрешењу председника и
чланова Скупштине друштва доноси Скупштина града Београда.
Скупштина друштва има пет чланова.
Скупштина друштва одлучује о:
1. избору и разрешењу директора друштва и утврђивању његове зараде, односно накнаде;
2. одобравању и усвајању финансијских извештаја,
3. доношењу годишњих програма рада и пословања
друштва,
4. усвајању мишљења овлашћеног ревизора о финансијским извештајима,
5. повећању и смањењу основног капитала друштва,
6. промени делатности,
7. статусним променама, промени правне форме и престанку рада друштва,
8. промени пословног имена и седишта друштва,
9. давању одобрења на правне послове директора и других повезаних лица са друштвом,
10. стицању, продаји, давању у закуп, залагању или
другом располагању имовином велике вредности у складу
са законом којим се уређује правни положај привредних
друштава,
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11. измени оснивачког акта,
12. образовању огранака друштва и давању пословног
пуномоћја огранцима,
13. другим питањима из делокруга скупштине у складу
са законом и овом одлуком.
X. ДИРЕКТОР ДРУШТВА
Члан 18.
Директор друштва:
1. заступа друштво,
2. организује и води пословање друштва у складу са законом и овом одлуком,
3. стара се о законитости рада и одговара за законитост
рада друштва,
4. предлаже доношење одлука из делокруга скупштине
друштва;
5. спроводи одлуке скупштине друштва,
6. одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених 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 одлуком који нису у делокругу скупштине друштва.
Директор друштва је одговоран за уредно вођење пословних књига и унутрашњи надзор пословања у складу са
законом.
Директор друштва Небојша Банковић наставља да обавља послове директора друштва у својству вршиоца дужности, до избора новог директора, најдуже до годину дана.
Члан 19.
Директор друштва има заменика.
Заменик директора врши послове из надлежности директора друштва, које му он повери, односно замењује директора у случају његове спречености или одсутности.
Директор и његов заменик могу посебном одлуком у оквиру својих овлашћења овластити друго лице да предузима
радње из њихове надлежности, а нарочито да може заступати друштво пред свим надлежним органима.
XI. АКТИ И ДОКУМЕНТИ ДРУШТВА
Члан 20.
У друштву се води књига удела са подацима и на начин
прописан законом којим се уређује правни положај привредних друштава.
Члан 21.
У друштву се води књига одлука.
У књигу одлука уносе се одлуке које доноси Скупштина
друштва у складу са овом одлуком.
Члан 22.
Општи акти 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 њихово доношење.
Члан 23.
Друштво води пословне књиге и саставља и подноси рачуноводствене исправе и финансијске извештаје у складу са
законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.
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Члан 24.
Друштво је дужно да држи и чува све акте и документе
друштва у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава.
ХII. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 25.
Органи друштва и запослени имају право и дужност да
обезбеђују услове да се пословање друштва врши на начин
којим се у највећој мери штити животна средина од угрожавања.
Субјекти из става 1. овог члана, дужни су да спречавају и отклањају штетне последице загађивања ваздуха,
земљишта и воде, буке и др., који угрожавају животну средину или доводе у опасност животе и здравље људи.
XIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
По доношењу ове одлуке, друштво ће извршити усклађивање интерних аката.
Члан 27.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 3-20/11-С, 3. фебруара 2011. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 3. фебруара 2011. године, на основу члана члана 9. Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката
у Београду („Службени лист града Београда” бр. 31/02, 5/03,
11/05, 18/06, 61/09 и 24/10) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда” бр. 39/08 и 6/10), донела је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПЛАНА ПОСТАВЉАЊА ТЕЗГИ И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА У БЕОГРАДУ – ПОДРУЧЈЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ВРАЧАР
1. У делу „II – Локације и објекти”, „Расхладне коморе
за сладолед”, након текста за локацију бр. 64 додаје се текст
који гласи:
Локација бр. 65 – Булевар краља Александра, на углу са
Голсвордијевом улицом, код зграде бр. 116,
Објекат 1 – расхладна комора за сладолед
Локација бр. 66 – Булевар краља Александра, код ресторана „Орашац”,
Објекат 1 и 2 – расхладна комора за сладолед.
Локација бр. 67 – Булевар краља Александра, код зграде
бр. 124,
Објекат 1 – расхладна комора за сладолед
Локација бр. 68 – Булевар краља Александра, код зграде
бр. 130,
Објекат 1 – расхладна комора за сладолед.
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2. У делу „II – Локације и објекти”, „Уређај за кестен”, након текста за локацију бр. 1 додаје се текст који гласи:
Локација бр. 2 – Улица краља Милана ка Улици кнеза
Милоша, код зграде бр. 23,
Објекат 1 – уређај за кестен.
3. У делу „II – Локације и објекти”, „Расклопиве тезге за
продају уметничке бижутерије”, након текста за локацију
бр. 1 додаје се текст који гласи:
Локација бр. 2 – Булевар краља Александра, између
Синђелићеве улице и ТЦ Депо,
Објекат 1-14 – расклопива тезга за продају уметничке
бижутерије.
4. У делу „II – Локације и објекти”, „Тезге-сандуци за
чишћење обуће”, након текста за локацију бр. 11 додаје се
текст који гласи:
Локација бр. 12 – Булевар краља Александра, код зграде
бр. 116,
Објекат 1 – тезга-сандук за чишћење обуће,
Локација бр. 13– Булевар краља Александра, код зграде
бр. 120,
Објекат 1 – тезга-сандук за чишћење обуће.
5. У делу „II – Локације и објекти”, „Колица-тезге за продају брзе хране”, након текста за локацију бр. 4 додаје се
текст који гласи:
Локација бр. 5 – Макензијева улица на углу са Катанићевом улицом, код стајалишта ЈГП,
Објекат 1 – колица-тезга за продају брзе хране.
6. Ова измена и допуна Плана ступа на снагу осмог дана
по објављивању у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 353-6/11-С, 3. фебруара 2011. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 3. фебруара 2011. године, на основу члана 27. став 1. тачка 1. 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) и члана 31. тачка 9. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ
И ДОПУНИ СТАТУТА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАДВОДЕ“
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног водопривредног предузећа „Београдводе”, коју
је донео Управни одбор предузећа под бројем 7091/1, на седници одржаној 2. децембра 2010. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 110-2/11-С, 3. фебруара 2011. године
Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 3. фебруара 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) и члана 31. Статута града Београда („Службени
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ
И ДОПУНИ СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ХИПОДРОМ БЕОГРАД”
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног предузећа „Хиподром Београд”, коју је донео
Управни одбор ЈП „Хиподром Београд” под бројем 598, на
седници одржаној 2. децембра 2010. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 110-3/11-С, 3. фебруара 2011. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 3. фебруара 2011. године, на основу члана 27. став 1. тачка 1. 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) и члана 31. тачка 9. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ“
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама
Статута Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”, коју
је донео Управни одбор предузећа под бројем 10773/2, на
седници одржаној 2. децембра 2010. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 110-4/11-С, 3. фебруара 2011. године
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-41/11-С, 3. фебруара 2011. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда, на седници одржаној 3. фебруара 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ВАЗДУХОПЛОВНЕ АКАДЕМИЈЕ, БЕОГРАД
1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ваздухопловне академије, Београд, Ул. Булевар војводе Бојовића број 2, Миленка Радовић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број: 118-44/11-С, 3. фебруара 2011. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда, на седници одржаној 3. фебруара 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ
ШКОЛЕ, ГРОЦКА
1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Средње
школе, Гроцка, Ул. Ужичка број 2, Момчило Николић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број: 118-46/11-С, 3. фебруара 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 3. фебруара 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

Скупштина града Београда на седници одржаној 3. фебруара 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ”, ЛАЗАРЕВАЦ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Вук Караџић”, Степојевац, Лазаревац, Ул. 7.
октобра бб, Јасмина Илић.

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе „Вук Караџић”, Степојевац, Лазаревац, Ул. 7. октобра бб,
Саша Маринковић, магационер.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-42/11-С, 3. фебруара 2011. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 3. фебруара 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”, БЕОГРАД
1. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић”, Београд, Ул. Максима Горког број
94, на време од четири године, почев од 20. фебруара 2011.
године, и то:
1. Драгана Бошњаковић, наставник-дефектолог,
2. Ненад Дедакин, наставник ликовне културе,
3. Весна Милић, наставник разредне наставе,
4. Зоран Степановић, наставник физике,
5. Сања Буква, дипл. правник,
6. Весна Бингулац, дипл. грађевински инжењер,
7. Страхиња Ђорђевић, економиста,
8. Радован Михајловић, пензионер,
9. Соња Бошковић, административни радник.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-43/11-С, 3. фебруара 2011. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 3. фебруара 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

3. фебруар 2011.

Скупштина града Београда на седници одржаној 3. фебруара 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ, ГРОЦКА
1. Именује се за члана Школског одбора Средње школе,
Гроцка, Ул. Ужичка број 2, Владимир Ристић, официр Војске
Србије.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-47/11-С, 3. фебруара 2011. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 3. фебруара 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ „БЕОГРАД”, БЕОГРАД
1. Именују се за чланове Школског одбора Медицинске
школе „Београд”, Београд, ул. Делиградска број 31, на време
од четири године, почев од 20. фебруара 2011. године, и то:
– Тамара Дробац, наставник,
– Славица Радишић-Мијаиловић, наставник,
– Милена Ковачевић, наставник,
– Зоран Стојановић, др медицине,
– Драгица Ђорђевић, медицинска сестра,
– Владан Алексић, војни пензионер,
– Даница Ђуричин, лекар опште медицине,
– Дивна Кекуш, др медицинских наука,
– Милица Новаковић, медицинска лаборанткиња.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-48/11-С, 3. фебруара 2011. године
Председник
Александар Антић, с. р.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ВАЗДУХОПЛОВНЕ АКАДЕМИЈЕ, БЕОГРАД
1. Именује се за члана Школског одбора Ваздухопловне академије, Београд, Ул. Булевар војводе Бојовића број 2,
Дејан Ђорђевић, дипломирани математичар.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-45/11-С, 3. фебруара 2011. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 3. фебруара 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
СПОРТСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД
1. Именују се за чланове Школског одбора Спортске
гимназије, Београд, ул. Петра Чајковског број 2а, на време
од четири године, почев од 20. фебруара 2011. године, и то:
– Александар Лукић, наставник филозофије,

3. фебруар 2011.
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– Аница Галић, наставник математике,
– Ирена Радојичић, наставник математике и рачунарства,
– Олгица Аћимовић, економиста за туризам,
– Душко Бобић, дипл. политиколог,
– Наташа Нешковић, дипл. економиста,
– Игор Милановић, ватерполиста,
– Дејан Томашевић, спортиста,
– Снежана Николић Дрекаловић, дипл. правник.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-49/11-С, 3. фебруара 2011. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 3. фебруара 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТРЕЋЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД
1. Именују се за чланове Школског одбора Треће београдске гимназије, Београд, ул. Његошева број 15, на време
од 4 године, почев од 20. фебруара 2011. године, и то:
– Војкан Милосављевић, професор физичког васпитања,
– Славица Јовановић, професор руског језика,
– Гордана Костић, професор српског језика и књижевности,
– Невенка Ерић, психолог,
– Мирјана Милојковић , дипл инжењер,
– Драгана Глигорић, приватник,
– Иван Шебек, адвокат,
– Весна Станимировић, стоматолог,
– Миодраг Недељковић, инжењер машинства.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-50/11-С, 3. фебруара 2011. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 3. фебруара 2011. године, на основу члана 92. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10 и 101/10)
и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града
Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ЗА КЉ У ЧА К
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА
БЕОГРАДА ЗА 2010. ГОДИНУ
1. Екстерну ревизију завршног рачуна буџета града Београда за 2010. годину обавиће лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане
законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Број 2 – 29

2. Поступак набавке услуге екстерне ревизије завршног
рачуна буџета града Београда за 2010. годину обавиће се у
поступку јавне набавке, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08).
3. Секретаријат за финансије Градске управе града Београда ће, као наручилац, спровести поступак јавне набавке
за услугу екстерне ревизије завршног рачуна буџета града
Београда за 2010. годину.
4. Средства за спровођење набавке услуге екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Београда за 2010. годину
обезбедиће се из буџета града Београда за 2011. годину, сагласно финансијском плану Секретаријата за финансије.
5. Овај закључак објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 40-21/11-С, 3. фебруара 2011. године
Председник
Александар Антић, с. р.

На основу чл. 9. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04), у
вези са чланом 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09) и члана 53. Одлуке о
Градској управи („Службени лист града Београда”, бр. 51/08,
61/09), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске
послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ЗА
ДЕО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
1. Приступа се стратешкој процени утицаја на животну
средину просторног плана за део градске општине Гроцка
(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 карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на
микро и макро локацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја плана на животну средину,
а узимајући у обзир планиране намене.
3. Стратешком проценом плана на животну средину,
неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на
животну средину израдиће се извештај који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04).
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 животну 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),
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– програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг),
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене,
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана и програма са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план,
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљене на начин разумљив јавности,
– 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 плана на животну средину део је документације која се прилаже уз план.
5. За носиоца израде извештаја о стратешкој процени
одређује се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд,
Палмотићева 30, који ће дефинисати методологију и састав
стручног тима за израду извештаја о стратешкој процени.
Носилац израде извештаја о стратешкој процени, дужан је да исти изради у року од 15 месеци од дана ступања
на снагу Одлуке о изради просторног плана за део градске
општине Гроцка.
Средства за израду извештаја о стратешкој процени
обезбедиће се из буџета града Београда.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне
средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја плана, биће изложен на јавни увид, заједно са јавним увидом у нацрт плана, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04)
и члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС”, бр. 72/09, 81/09).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда”.

3. фебруар 2011.

Извештај о стратешкој процени садржаће елементе из
члана 12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04),
осим смерница за израду стратешких процена на нижим
хијерархијским нивоима.
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04),
уз дописе бр. IX-03-350.14-35/09 од 1. децембра 2010. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на мишљење Предлог решења о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног
плана Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу
за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан
Јовановић Батут”, ЈВП „Београдводе” и Заводу за заштиту
споменика културе града Београда.
У остављеном року Секретаријат за заштиту животне
средине, дописом бр. 501.3-1/2010-V-04 од 27. марта 2010.
године и Завод за заштиту природе Србије, дописом бр.
03-2963/2 од 20. децембра 2010. године дали су позитивно
мишљење на Предлог решења о приступању стратешкој
процени утицаја на животну средину предметног плана.
Градски завод за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило Београд”, Институт за
јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” , ЈВП „Београдводе” и Завод за заштиту споменика културе града Београда, такође су дали позитивно мишљење и сагласни су са
Предлогом решења о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда
донео је решење као у диспозитиву.
Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03-350.14-35/10, 27. јануара 2011. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.

О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради просторног плана за део градске општине
Гроцка, коју је донела Скупштина града Београда на седници одржаној 16. децембра 2009. године („Службени лист
града Београда”, број 57/09).
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, број 135/04), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у поступку доношења овог решења, имајући у
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су
планирани 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 стратешке процене утицаја на животну средину у смислу члана
5. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени лист града Београда”, број 135/04).
На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на микро и макро
локацију, док се неће разматрати прекогранична природа
утицаја с обзиром на то да имплементација плана не може
имати негативан утицај на животну средину друге државе.

На основу чл. 9. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04), а у
вези члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС”, бр. 72/09, 81/09) и члана 53. Одлуке о Градској
управи града Београда („Службени лист града Београда”,
бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10 и 32/10), секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
ГРАДСКЕ ОПШТИНА БАРАЈЕВО
1. Приступа се стратешкој процени утицаја Просторног
плана градска општина Барајево као дела административног подручја града Београда, јединице локалне самоуправе
(у даљем тексту: просторни план), на животну средину.
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну средину разматраће се постојеће стање животне средине на
подручју обухваћеном просторним планом, значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на микро и макро локацију и друга питања и проблеми
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заштите животне средине у складу са критеријумима за
одређивање могућих значајних утицаја плана на животну
средину, а узимајући у обзир планиране намене.
3. Стратешком проценом просторног плана на животну
средину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја просторног
плана на животну средину израдиће се извештај који ће
обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС”, број 135/04).
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 животну
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 спровођења плана (мониторинг),
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене,
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана и програма са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план,
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљене на начин разумљив јавности,
– 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 просторног плана. У случају непостојања релевантних података, извршиће се циљна мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину просторног плана градске општине Барајево, део је документације која се прилаже уз план.
5. За носиоца израде извештаја о стратешкој процени
одређује се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Палмотићева бр. 30, који ће дефинисати методологију и састав
стручног тима за израду извештаја о стратешкој процени.
Носилац израде извештаја о стратешкој процени, дужан
је да исти изради у року од 15 месеци од дана ступања на
снагу Одлуке о изради Просторног плана градске општине
Барајево.
Средства за израду извештаја о стратешкој процени
обезбедиће се из буџета града Београда.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана биће обављена сарадња са свим
надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе на
заштиту животне средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен
на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт Просторног плана, сходно чл. 19. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број
135/04) и чл. 53. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда”.

Број 2 – 31
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Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради просторног плана градске опшине Барајево,
коју је донела Скупштина града Београда на седници одржаној 16. децембра 2009. године („Службени лист града Београда”, број 57/09).
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
135/04), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у
поступку доношења овог Решења, имајући у виду територију
просторног плана, планиране намене, чињеницу да су планирани будући развојни пројекти одређени прoписима којима
се уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је да
предметни просторни план представља оквир за одобравање
будућих развојних пројеката и подлеже обавези стратешке
процене утицаја на животну средину у смислу члана 5. став
1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени лист града Београда”, број 135/04).
На подручју обухваћеном границом просторног плана,
у оквиру стратешке процене, разматраће се постојеће стање
животне 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 предметног просторног плана, садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, број 135/04), осим смерница за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима.
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04),
уз дописе бр. IX-03-350.14-36/2010 од 1. децембра 2010. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
доставио је на мишљење Предлог решења о приступању
стратешкој процени утицаја на животну средину предметног Просторног плана Секретаријату за заштиту животне
средине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП Београдском водоводу и канализацији, ЈКП „Зеленилу Београд”, Институту за јавно здравље
„Др Милан Јовановић Батут”, ЈВП „Београдводе” и Заводу
за заштиту споменика културе града Београда.
Завод за заштиту животне средине Градске управе града
Београда, завод за заштиту природе Србије, ЈКП „Зеленило-Београд”, ЈКП „Београдски водовод и канализација” дали су позитивно мишљење на предлог решења о приступању стартешкој
процени утицаја на животну средину предметног плана.
Градски завод за јавно здравље, Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, ЈВП „Београдводе” и завод за заштиту споменика културе нису доставили предметна мишљења у законском року, те се сходно одредби чл.
11 Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС” број 135/04) сматра да немоју
примедбе на предложену садржину решења о приступању
изради стартешке процене.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03-350.14-36/2010, 27. јануара 2011. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.

Број 2 – 32
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На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике
Србије”, бр.135/04), а у вези члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике Србије”, бр.72/09,
81/09) и члана 53. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10,
23/10 и 32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и
грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РАСКРСНИЦУ „КРИВАЈА” – НОВИ ПРИЛАЗ
ГРОБЉУ „ЛАЗАРЕВАЦ 2”, ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ
1. Приступа се стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације за раскрсницу „Криваја” – нови прилаз
гробљу „Лазаревац 2”, Градска општина Лазаревац (у даљем
тексту: план), на животну средину.
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну
средину разматраће се постојеће стање животне средине
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на
микро и макро локацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја плана на животну средину,
а узимајући у обзир планиране намене.
3. Стратешком проценом плана на животну средину,
неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на
животну средину израдиће се извештај који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04).
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 животну
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 спровођења плана (мониторинг),
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене,
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана и програма са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план,
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљене на начин разумљив јавности,
– 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 на животну средину предметног плана детаљне регулације део је документације која се прилаже уз план.
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5. За носиоца израде извештаја о стратешкој процени
одређује ЈУП „Урбанистички завод Београда” који ће дефинисати методологију и састав стручног тима за израду извештаја о стратешкој процени.
Носилац израде извештаја о стратешкој процени, дужан је да исти изради у року од девет месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за
раскрсницу „Криваја” – нови прилаз гробљу „Лазаревац 2”,
градска општина Лазаревац.
Средства за израду извештаја о стратешкој процени
обезбедиће Привредно друштво за производњу, прераду и
транспорт угља РБ „Колубара” д.о.о. из Лазаревца, ул. Светог Саве 1.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне
средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен
на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана,
сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник Републике Србије”,
број 135/04) и члана 53. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 72/09, 81/09).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда”.
О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу снагу Одлуке о изради плана детаљне регулације за раскрсницу „Криваја” – нови прилаз гробљу „Лазаревац 2”, Градска
општина Лазаревац коју је донела Скупштина града Београда на седници одржаној 05. маја 2010. године („Службени
лист града Београда”, број 14/10).
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
135/04), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
у поступку доношења овог Решења, имајући у виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су планирани
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 стратешке процене утицаја на животну средину у смислу члана 5. став 1.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени лист града Београда”, број 135/04).
На подручју обухваћеном планом, у оквиру стратешке
процене, разматраће се постојеће стање животне 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 предметног
плана детаљне регулације, садржаће елементе из члана 12.
став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, број 135/04), осим смерница за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима.
Сходно одредби чл.11. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број
135/04), уз дописе бр. IX-03-350.14-37/2010 од 10. новембра
2010. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на мишљење Предлог решења о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину
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предметног плана, Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу
за јавно здравље, ЈКП Београдском водоводу и канализацији, ЈКП „Зеленилу Београд”, Институту за јавно здравље
„Др Милан Јовановић Батут”, ЈВП „Београдводе” и Заводу
за заштиту споменика културе града Београда.
Завод за заштиту природе Србије и ЈКП „Зеленило-Београд” дали су позитивно мишљење на Предлог решења о
приступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.
Секретаријат за заштиту животне средине, Градски завод за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод” и канализација”, Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић
Батут” и Завод за заштиту споменика културе нису доставли предметна мишљења у законском року, те се сходно
одредби чл. 11. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС” број 135/04),
сматра да немају примедбе на предложену садржину решења о приступању изради стартешке процене.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда
донео је решење као у диспозитиву.
Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03-350.14-37/2010, 27. јануара 2011. године.
Секретар
Милан Вуковић, с. р.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр.135/04),
а у вези са чланом 46. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр.72/09, 81/09) и члана 53. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10 и 32/10), секретар
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПРОСТОР ИЗМЕЂУ УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА, МИЈЕ АЛЕКСИЋА, ВАЛАНДОВСКЕ И КОМПЛЕКСА ОШ „КНЕЗ ЛАЗАР”, ГРАДСКА ОПШТИНА
ЛАЗАРЕВАЦ
1. Приступа се стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације за простор између улица Вука Караџића,
Мије Алексића, Валандовске и комплекса ОШ „Кнез Лазар”,
градска општина Лазаревац (у даљем тексту: план), на животну средину.
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну
средину разматраће се постојеће стање животне средине
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на
микро и макро локацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја плана на животну средину,
а узимајући у обзир планиране намене.
3. Стратешком проценом плана на животну средину,
неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на
животну средину израдиће се извештај који ће обухватити
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обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04).
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 животну 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 спровођења плана (мониторинг),
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене,
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана и програма са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план,
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљене на начин разумљив јавности,
– 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 на животну средину предметног плана детаљне регулације део је документације која се прилаже уз план.
5. За носиоца израде извештаја о стратешкој процени
одређује ЈУП „Урбанистички завод Београда” који ће дефинисати методологију и састав стручног тима за израду извештаја о стратешкој процени.
Носилац израде извештаја о стратешкој процени, дужан
је да исти изради у року од осам месеци од дана ступања на
снагу Одлуке о изради плана детаљне регулације за простор
између улица Вука Караџића, Мије Алексића, Валандовске
и комплекса ОШ „Кнез Лазар”, градска општина Лазаревац.
Средства за израду извештаја о стратешкој процени
обезбедиће ПД за производњу, прераду и транспорт угља
РБ „Колубара” д.о.о., Лазаревац.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне
средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен
на јавни увид, заједно са јавним увидом у нацрт плана,
сходно чл. 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04) и члана 53. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 81/09).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда”.
О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу снагу Одлуке о изради плана детаљне регулације за простор
између улица Вука Караџића, Мије Алексића, Валандовске
и комплекса ОШ „Кнез Лазар”, градска општина Лазаревац,
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коју је донела Скупштина града Београда на седници одржаној 23. марта 2010. године („Службени лист града Београда”, број 7/10).
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, број 135/04), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у поступку доношења овог Решења, имајући
у виду територију плана, планиране намене, чињеницу да
су планирани 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 стратешке процене утицаја на животну средину у
смислу члана 5. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени лист града Београда”, број 135/04).
На подручју обухваћеном планом, у оквиру стратешке
процене, разматраће се постојеће стање животне 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 предметног
плана детаљне регулације, садржаће елементе из члана 12.
став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, број 135/04), осим смерница за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима.
Сходно одредби члана 11. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број
135/04), уз дописе бр. IX-03-350.14-38/2010 од 10. новембра
2010. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на мишљење Предлог решења о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину
предметног плана, Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу
за јавно здравље, ЈКП Београдском водоводу и канализацији, ЈКП „Зеленилу Београд”, Институту за јавно здравље
„Др Милан Јовановић Батут”, ЈВП „Београдводе” и Заводу
за заштиту споменика културе града Београда.
У остевљеном року Секретаријат за заштиту животне
средине, дописом бр. 501.33-3/10-V-04 од 17. децембра 2010.
год и ЈКП „Зеленило – Београд” дописом бр.10519/2 од 27.
децембра 2010. год. дали су позитивно мишљење на Предлог решења о приступању стратешкој процени утицаја на
животну средину предметног плана.
Завод за заштиту природе Србије, Градски завод за јавно
здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација, Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, ЈВП „Београдводе” и завод за заштиту споменика културе нису доставили предметна мишљења у законском року, те се сходно
одредби чл. 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04) сматра да немају примедбе на предложену садржину решења о
приступању изради стратешке процене.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда
донео је решење као у диспозитиву.
Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03-350.14-38/2010, 27. јануара 2011. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.

3. фебруар 2011.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04),
а у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр.72/09, 81/09) и члана 53. Одлуке о
Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10, 32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НАСЕЉА „ЦРНЕ МЕЂЕ”, ГРАДСКА
ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ
1. Приступа се стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације дела насеља „Црне међе”, градска општина
Лазаревац (у даљем тексту: план), на животну средину.
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну
средину разматраће се постојеће стање животне средине
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на
микро и макро локацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја плана на животну средину,
а узимајући у обзир планиране намене.
3. Стратешком проценом плана на животну средину,
неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на
животну средину израдиће се извештај који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04).
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 животну 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 спровођења плана (мониторинг),
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене,
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана и програма са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план,
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљене на начин разумљив јавности,
– 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 на животну средину предметног плана детаљне регулације део је документације која се прилаже уз план.
5. За носиоца израде извештаја о стратешкој процени
одређује ЈУП „Урбанистички завод Београда” који ће дефинисати методологију и састав стручног тима за израду извештаја о стратешкој процени.

3. фебруар 2011.
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Носилац израде извештаја о стратешкој процени, дужан
је да исти изради у року од десет месеци од дана ступања на
снагу Одлуке о изради плана детаљне регулације за простор
између улица Вука Караџића, Мије Алексића, Валандовске
и комплекса ОШ „Кнез Лазар”, градска општина Лазаревац.
Средства за израду извештаја о стратешкој процени
обезбедиће ПД за производњу, прераду и транспорт угља
РБ „Колубара” д.о.о., Лазаревац.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне
средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен
на јавни увид, заједно са јавним увидом у нацрт плана,
сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04) и
члану 53. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда”.

Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда и ЈКП „Зеленило – Београда” дали су
позитивно мишљење на Предлог решења о приступању
стратешкој процени утицаја на животну средину предметног Плана.
Завод за заштиту природе Србије, Градски завод за јавно
здравље, ЈВП „Београдаводе”, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Институ за јавно здравље „Др Милан Јовановић
Батут” и Завод за заштиту споменика културе града Београда, нису доставили предметна мишљења у законском року, те
се сходно одредби члана 11. Закона о стратешекој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС” број
135/04), сматра да немају примедбе на предложену садржину
решења о приступању изради стартешеке процене.

О б р а з л ож е њ е

По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у Одлуци о измени и допуни Одлуке о накнади
за коришћење грађевинског земљишта, која је објављена у
„Службеном листу града Београда” број 45 од 29. децембра
2010. године, поткрала грешка па се даје

Изради предметног плана приступиће се на основу снагу Одлуке о изради плана детаљне регулације дела насеља
„Црне међе”, градска општина Лазаревац, коју је донела
Скупштина града Београда на седници одржаној 23. марта
2010. године („Службени лист града Београда”, број 7/10).
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, број 135/04), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у поступку доношења овог решења, имајући у
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су
планирани 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 стратешке процене утицаја на животну средину у смислу члана
5. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени лист града Београда”, број 135/04).
На подручју обухваћеном планом, у оквиру стратешке
процене, разматраће се постојеће стање животне 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 предметног
плана детаљне регулације, садржаће елементе из члана 12.
став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, број 135/04), осим смерница за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима.
Сходно одредби члана 11. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број
135/04), уз дописе бр. IX-03-350.14-39/2010 од 10. новембра
2010. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на мишљење Предлог решења о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину
предметног плана, Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу
за јавно здравље, ЈКП Београдском водоводу и канализацији, ЈКП „Зеленилу Београд”, Институту за јавно здравље
„Др Милан Јовановић Батут”, ЈВП „Београдводе” и Заводу
за заштиту споменика културе града Београда.

Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03-350.14-39/2010, 27. јануара 2011. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.

ИСПРА ВК А
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У члану 2. у ставу 1. уместо речи: „опрема” треба да
стоји реч: „према”.
Из Скупштине града Београда

По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено
је да су се у Одлуци о измени и допуни Одлуке о локалним
комуналним таксама за територију града Београда, која је
објављена у „Службеном листу града Београда” број 45 од
29. децембра 2010. године, поткрале грешке па се даје

ИСПРА ВК А
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА ТЕРИТОРИЈУ
ГРАДА БЕОГРАДА
У члану 5, у Тарифном броју 1, у тачки 4, у подтачки 1)
уместо речи: „повремено” треба да стоје речи: „за повремено”.
У истом члану, у Тарифном броју 8, у ставу 1. испред
речи: „Локална комунална такса” треба да стоји број: „1.”
У истом члану и Тарифном броју, у делу табеле који се
односи на Прву групу делатности, у 2. колони број: „38,00”
и број: „24,00” треба брисати.
У истом члану и Тарифном броју, у делу табеле који се
односи на Другу групу делатности, у 2. колони број: „38,00”
и број: „24,00” треба брисати.
У истом члану и Тарифном броју, у делу табеле који се
односи на Трећу групу делатности, у 2. колони број: „38,00”
и број: „24,00” треба брисати.
Из Скупштине града Београда
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САДРЖАЈ
Страна
Одлука о радном времену угоститељских, занатских и трговинских објеката на територији града
Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду– – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о пречишћавању и дистрибуцији воде – – – – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о пијацама – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о
уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изменама Одлуке о начину плаћања
комуналних услуга на територији града Београда –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању привремених објеката за обављање мењачких послова на јавним површинама – – – – – – – –
Одлука о потврђивању чланства града Београда
у Сталној конференцији градова и општина – Савезу градова и општине Србије – – – – – – – – – – – –
Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће
„Београд” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о промени оснивачког акта Привредног друштва за одржавање мреже јавног осветљења
„ЕДБ јавно осветљење” ДОО Београд и промени
облика организовања у Јавно комунално предузеће
„Јавно осветљење”, Београд – – – – – – – – – – – – –
Одлука о промени оснивачког акта Привредног
друштва „Електроизградња” ДОО Београд– – – – –
Измене и допуне Плана постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје градске општине
Врачар – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног водопривредног предузећа „Београдводе”– – – – – – – – – – – – – – – – –

1
5
5
6
7
7
8
8
8
9

11
14

26
26

Страна
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног предузећа „Хиподром Београд” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце” – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у једном броју основних и
средњих школа на територији града Београда – – –
Закључак о ангажовању ревизора за обављање
екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Београда за 2010. годину – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана за део
градске општине Гроцка – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину просторног плана градске
општине Барајево– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације
за раскрсницу „Криваја” – нови прилаз гробљу „Лазаревац 2”, градска општина Лазаревац– – – – – – –
Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за простор између улица Вука Караџића, Мије
Алексића, Валандовске и комплекса ОШ „Кнез Лазар”, градска општина Лазаревац – – – – – – – – – –
Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације
дела насеља „Црне међе”, градска општина Лазаревац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Исправке
Исправка Одлуке о измени и допуни Одлуке о
накнади за коришћење грађевинског земљишта – –
Исправка Одлуке о измени и допуни Одлуке о
локалним комуналним таксама за територију града
Београда. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

27
27
27-29
29
29
30

32

33

34

35
35

„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

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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

