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Година LVI Број 51

1. октобар 2012. године

Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу члана 46. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11), донела је

ОД Л У КУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА
1. Утврђује се престанак мандата одборника
Скупштине града Београда, пре истека времена на које је
изабран, због поднете писане оставке, мр Небојше Стефановића, са изборне листе Покренимо Београд – Томислав
Николић (Српска напредна странка, Нова Србија, Асоцијација малих и средњих предузећа и предузетника Србије,
Демократска партија Македонаца – Демократска партија на
Македонците, Покрет снага Србије – БК, Покрет социјалиста, Коалиција удружења избјеглица у Републици Србији).
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-303/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу члана 56. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – Одлука УС и 54/11) и члана 109. Пословника Скупштине града
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 15/09, 14/10
и 32/10), донела је

ОД Л У КУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА
1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине града Београда изабраном на изборима, одржаним 6. маја 2012. године, Александри Гркинић, са изборне листе, Покренимо
Београд – Томислав Николић (Српска напредна странка,
Нова Србија, Асоцијација малих и средњих предузећа и
предузетника Србије, Демократска партија Македонаца –
Демократска партија на Македонците, Покрет снага Србије
– БК, Покрет социјалиста, Коалиција удружења избјеглица
у Републици Србији).

Цена 220 динара

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 02-367/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 27.
септембра 2012. године, на основу члана 9. став 4. Закона
о финансијској подршци породици са децом („Службени
гласник РС”, бр. 16/02, 115/05 и 107/09) и члана 31. Статута
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08
и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДАТНИМ ОБЛИЦИМА ЗАШТИТЕ ТРУДНИЦА И ПОРОДИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Одлуци о додатним облицима заштите трудница и
породиља на територији града Београда („Службени лист
града Београда”, бр. 1/09, 6/10, 45/10, 51/11 и „Службени
гласник РС”, број 49/10 – одлука УС), у члану 4. став 2. речи:
„три месеца” замењују се речима: „девет месеци”.
Члан 2.
У члану 4а. став 3. речи: „три месеца” замењују се речима: „девет месеци”.
Члан 3.
Поступци по захтевима за остваривање права који су
поднети пре ступања на снагу ове одлуке окончаће се у
складу са прописима који су били на снази на дан подношења захтева.
Члан 4.
Градско веће града Београда ускладиће Упутство о начину остваривања додатних облика заштите трудница и породиља на територији града Београда са одредбама ове одлуке, у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 5-391/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу члана 160. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. тачка 7. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10),
донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИРАЊУ
НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ АНГАЖОВАНИХ
ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ
УЧЕНИКА III И IV РАЗРЕДА ОСНОВНИХ ШКОЛА
Члан 1.
У Одлуци о финансирању наставника разредне наставе
ангажованих за обављање послова у продуженом боравку
ученика III и IV разреда основних школа („Службени лист
града Београда”, број 8/12), у члану 1. у ставу 1. речи: „и основних школа за образовање ученика са сметњама у развоју“ бришу се.
У истом члану после става 2. додаје се нови став који
гласи:
„Уколико надлежно министарство није ангажовало наставнике за обављање послова у продуженом боравку ученика I и II разреда основних школа, ангажовање и финансирање ће се вршити у складу са одредбама ове одлуке.”
Члан 2.
У члану 5. став 1. мења се и гласи:
„Избор наставника из члана 1. ове одлуке, чије ангажовање финансира град Београд, врши директор школе.”
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 6-392/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 27.
септембра 2012. године, на основу члана 57. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр.54/09, 73/10,
101/10 и 101/11), а у вези са чланом 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08), члан 12. став
1. тачка 6) Закона о главном граду („Службени гласник РС”,
број 129/07), 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 ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИРАЊУ
ПРОГРАМА, ПРОЈЕКАТА И ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА У 2013. И 2014. ГОДИНИ
Члан 1.
У Одлуци о финансирању програма, пројеката и инвестиционих активности корисника средстава буџета града Београда у 2013. и 2014. години („Службени лист града
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Београда”, број 42/12), у члану 3, у табели, врше се следеће
измене и допуне:
– У оквиру редног броја 3 Секретаријат за саобраћај –
Дирекција за јавни превоз после ставке 3.2 додају се нове
ставке 3.3 и 3.4 и текст који гласи:
„3.3.

Саобраћајна студија (испитивање мреже
линија Јавног превоза и тарифног система

14.400.000

0

3.4.

Куповина специјалних алата и опреме за
одржавање нових трамваја

10.500.000

0”.

У оквиру истог редног броја у реду „Свега:” износ
„485.000.000” замењује се износом „509.900.000”.
– У оквиру редног броја 4 Секретаријат за заштиту животне средине ставка 4.16 мења се и гласи:
„4 Секретаријат
за 4.16. Катастар зеленила и
заштиту
животне
стално
ажурирање
средине
података – ГИС
15.000.000 5.000.000”.

У оквиру истог редног броја у реду „Свега:” износ
„1.151.721.456” замењује се износом „1.146.721.456” и износ
„1.209.200.000” замењује се износом „1.214.200.000”.
– У оквиру редног броја 6 Секретаријат за образовање и
дечју заштиту ставка 6.17 мења се и гласи:
„6.17. Текући расходи:
Енергенти

1.999.699.000 2.197.908.900
700.000.000

770.000.000

Комуналне услуге – дератизација

5.000.000

5.500.000

Осигурање

30.000.000

33.000.000

22.000.000

24.200.000

Медицинске услуге
Материјал – намирнице

1.169.179.000 1.286.096.900

Материјал – хигијена

71.920.000

79.112.000

Остале опште услуге – превоз енергената

1.600.000

1.760.000”.

У оквиру редног броја 6 Секретаријат за образовање и
дечју заштиту после ставке 6.17 додају се нове ставке 6.18,
6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30
и 6.31 и текст који гласи:
„6.18. Спортски терен у оквиру вртића „Дуга” ПУ
Јелица Обрадовић Младеновац

11.000.000

0

6.19.

ПУ „Звездара” Звездара изградњ Центра за
подршку деци и породици

12.000.000

0

6.20.

ОШ „Ђуро Стругар” – замена фасадне
столарије

20.000.000

0

6.21.

Хенијско-прехрамбено технолошка школа –
санација и адаптација

50.000.000

100.000.000

6.22.

ОШ „Уједињене нација” – санација и
адаптација

40.000.000

60.000.000

6.23.

ОШ „Илија Гарашанин” – замена фасадне
столарије

50.000.000

0

6.24.

ОШ „Иван Горан Ковачић” – санација и
адаптација објеката

40.000.000

60.000.000

6.25.

ОШ „Драгојло Дудић” – изградња
фискултурне сале

30.000.000

40.000.000

6.26.

ОШ „Петар Кочић” – санација и адаптација
објекта

40.000.000

60.000.000

6.27.

ОШ „Иван Гундулић” – санација и адаптација
објекта

30.000.000

40.000.000

6.28.

ОШ „Душко Радовић” Сремчица – изградња
фискултурне сале и санација објекта

100.000.000

100.000.000

6.29.

ОШ „Доситеј Обрадовић” Умка – изградња
фискултурне сале и санација објекта

100.000.000

100.000.000

6.30.

VIII гимназаија

40.000.000

60.000.000

6.31.

Замена фасадне столарије на осниовним и
средњим школама

70.000.000

70.000.000”.

У оквиру истог редног броја у реду „Свега:” износ
„3.030.099.000” замењује се износом „4.236.699.000” и износ
„2.557.708.900” замењује се износом „3.806.908.900”.
– У оквиру редног броја 8 Агенција за инвестиције и
становање ставке 8.32 и 8.62 мењају се и гласе:
„8.32. Реконструкција и доградња објекта Малог
позоришта „Душко Радовић”

330.000.000

0

8.62.

40.000.000

35.000.000”.

Јавни бежични интернет

У оквиру истог редног броја у реду „Свега:” износ
„11.143.176.143” замењује се износом „11.243.176.143”.
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– У оквиру редног броја 9 Секретаријат за социјалну
заштиту ставке 9.6 и 9.7 мењају се и гласе:
„9.6.

Услуге припреме и дистрибуције топлог
оброка – ручка за потребе корисника Центра
за смештај и дневни боравак деце и омладине
ометене у развоју

20.000.000

0

9.7.

Припрема и дистрибуција топлих оброка за
социјално угрожене категорије становништва

721.456.956

0”.

У оквиру истог редног броја у реду „Свега:” износ
„543.000.000” замењује се износом „844.456.956”.
– После редног броја 11 додају се редни број 12 и текст
који гласи:
„12 Служба за опште
послове

12.1. Чишћење пословних
објеката

60.000.000

60.000.000

12.2. Техничко одржавање
зграда и опреме

40.000.000

40.000.000

12.3. Канцеларијски
материјал

75.000.000

75.000.000

12.4. Основне животне
намирнице и
колонијална роба
Свега

25.000.000

28.000.000

200.000.000

203.000.000”.

– У истом члану и табели, у последњем реду, „Укупно” износ „28.714.129.317” замењују се износом „30.542.086.273” и
износ „26.497.391.242” замењују се износом „27.954.591.242”.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 4-390/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу члана 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10
– Одлука УС и 24/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО
ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ ЈАКОВО, ГРАДСКА ОПШТИНА
СУРЧИН
Члан 1.
Приступа се изради плана генералне регулације за део
привредне зоне Јаково, градска општина Сурчин (у даљем
тексту: план генералне регулације).
Члан 2.
Циљ израде плана генералне регулације је прецизно
дефинисање границе грађевинског подручја, дефинисање
површина за јавне и остале намене, дефинисање услова
и правила уређења и изградње на предметном подручју,
инфраструктурно опремање грађевинског земљишта дефинисањем траса, коридора и капацитета за саобраћајну,
енергетску и комуналну инфраструктуру, одређивање зона
и целина предвиђених за даљу разраду плановима детаљне
регулације и урбанистичко-техничким документима.
Члан 3.
Границом плана генералне регулације обухваћен је део
територије градске општине Сурчин, катастарске парцеле
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у површинама намењеним привредним зонама са западне
стране планиране пруге Сурчин–Бољевци, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 82,8 ha.
Коначна граница плана генералне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације концепта, изузетно
нацрта плана.
Члан 4.
План генералне регулације садржаће нарочито: границу
плана и обухват грађевинског подручја, пољопривредног,
шумског и водног земљишта, поделу простора на посебне
целине и зоне, претежну намену земљишта по зонама и целинама, регулационе линије јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози за зоне за које није предвиђена израда плана детаљне
регулације, нивелационе коте јавних површина за зоне за
које није предвиђена израда плана детаљне регулације, трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, вертикалну регулацију,
правила уређења и правила грађења за сваки појединачни
објекат, зоне за које се обавезно доноси план детаљне регулације, локације за које се ради урбанистички пројекат,
рокове за израду плана детаљне регулације са обавезно
прописаном забраном градње нових објеката и реконструкције постојећих објеката до усвајања плана, мере заштите
културно-историјских споменика, мере енергетске ефикасности и графички део.
План генералне регулације представљаће плански основ
за израду планова детаљне регулације, издавање информације о локацији, локацијске дозволе и израду урбанистичко
техничких докумената.
Члан 5.
Израда плана генералне регулације поверава се ЈУП
„Урбанистички завод Београда”, Београд, Палмотићева бр.
30, које је дужно да нацрт плана изради у року од 12 месеци
од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 6.
Средства за израду плана генералне регулације обезбедиће се из буџета града Београда.
Члан 7.
За потребе израде плана генералне регулације приступа
се изради стратешке процене утицаја планираних намена
на животну средину.
Члан 8.
Нацрт плана генералне регулације биће изложен на јавни увид у просторијама Скупштине града Београда и просторијама градске општине Сурчин. Подаци о начину излагања Нацрта плана на јавни увид и трајању јавног увида,
огласиће се у дневним средствима информисања и у информативном гласилу градске општине Сурчин.
Нацрт плана генералне регулације доставиће се на
мишљење градској општини Сурчин.
Члан 9.
Елаборат плана генералне регулације израдиће се у
три примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као доносиоца плана, Секретаријата за урбанизам и
грађевинске послове и Републичког геодетског завода и један примерак оригинала у дигиталном облику за потребе

Број 51 – 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Министарства животне средине и просторног планирања
и шест примерака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске
послове и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу
Београда (по две копије), Јавног урбанистичког предузећа
„Урбанистички завод Београда” и градске општине Сурчин
(по једна копија).
Члан 10.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана генералне регулације огласиће се у средствима дневног информисања и у информативном гласилу градске општине Сурчин.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 350-378/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10 и 24/11) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИНТЕРМОДАЛНИ ТЕРМИНАЛ И ЛОГИСТИЧКИ ЦЕНТАР
„БАТАЈНИЦА”, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
Члан 1.
Приступа се изради плана детаљне регулације за Интермодални терминал и логистички центар „Батајница”,
градска општина Земун (у даљем тексту: план детаљне регулације).
Члан 2.
Циљ израде плана детаљне регулације је стварање планског основа за изградњу логистичког центра са приступима
на сервисну саобраћајницу обилазног ауто-пута деонице
Батајница–Добановци, који би обухватао интермодални
терминал и робно-траннспортни центар.
Члан 3.
Границом плана обухваћен је део територије ГO Земун,
простор који се налази између постојеће железничке пруге
Сурчин–Батајница, планиране деонице обилазног ауто-пута E-75 Батајница–Добановци и планиране обилазнице око
Батајнице, са везама саобраћајница и инфраструктуре до
постојеће, односно планиране мреже, површине око 80 ha.
Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације нацрта плана.
Члан 4.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу
плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на
посебне целине и зоне, детаљну намену земљишта, регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози,
нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони
план), попис парцела и опис локација за јавне површине,
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садржаје и објекте, коридоре и капацитете за саобраћајну,
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере заштите културно-исоријских споменика и заштићених природних целина, локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или расписује конкурс, правила уређења
и правила грађења по целинама и зонама и друге елементе
значајне за спровођење плана детаљне регулације.
План детаљне регулације представљаће плански основ
за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и
израду урбанистичко техничких докумената.
Члан 5.
Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд, Палмотићева бр. 30,
које је дужно да нацрт плана изради у року од шест месеци
од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 6.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Његошева бр. 84.
Члан 7.
За потребе изрде плана детаљне регулације не приступа
се изради Концепта плана детаљне регулације.
За потребе израде плана детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину.
Члан 8.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни
увид у просторијама Скупштине града Београда. Подаци о
начину излагања Нацрта плана детаљне регулације на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима информисања и у информативном гласилу градске
општине Земун.
Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на
мишљење градској општини Земун.
Члан 9.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три
примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику
који ће се по овери чувати код Скупштине града Београда
као доносиоца плана, Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и Републичког геодетског завода и један
примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Министарства животне средине и просторног планирања и седам примерака копија у аналогном и дигиталном облику за
потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове
и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда
(по две копије), ЈУП „Урбанистички завод Београда” и градске општине Земун (по једна копија).
Члан 10.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана детаљне регулације огласиће се у средствима дневног информисања и у информативном гласилу градске општине Земун.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 350-379/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10 и 24/11) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ
ГОРИВОМ У УЛИЦИ СТЕВАНА МАРКОВИЋА (ЂУРЕ
ЂАКОВИЋА), ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
Члан 1.
Приступа се измени Одлуке о изради плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у улици
Стевана Марковића (Ђуре Ђаковића), градска општина Земун („Службени лист града Београда”, број 26/11) (у даљем
тексту: одлука).
Члан 2.
Мења се члан 4. одлуке тако да гласи:
„Израда плана детаљне регулације поверава се предузећу Центар за планирање урбаног развоја – ЦЕП, Београд,
Захумска бр. 34 (у складу са уговором бр. 05-1/22/1-1229/
Кап/X/П1 од 23. априла 2012. године и бр. 293/12 од 25. априла 2012. године), које је дужно да нацрт плана изради у
року од шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.”
Члан 3.
Обавештење о доношењу Одлуке о Измени Одлуке о
изради плана детаљне регулације комплекса станице за
снабдевање горивом у улици Стевана Марковића (Ђуре Ђаковића), градска општина Земун, огласиће се у средствима
дневног информисања и у информативном гласилу градске
општине Земун.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 350-380/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10 и 24/11) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ У УЛИЦИ ТРИШЕ КАЦЛЕРОВИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ
Члан 1.
Приступа се изради плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у улици Трише Кацлеровића, градска општина Вождовац (у даљем тексту: план
детаљне регулације).
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Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Вождовац, део
улице Трише Кацлеровића, укључујући раскрсницу улице Трише Кацлеровића са улицама Прешерновом и Љубе
Недића, са везама саобраћајница и инфраструктуре до
постојеће, односно планиране мреже, површине око 0,2 ha.
Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације нацрта плана.
Члан 3.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу
плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на
посебне целине и зоне, детаљну намену земљишта, регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози,
нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони
план), попис парцела и опис локација за јавне површине,
садржаје и објекте, коридоре и капацитете за саобраћајну,
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина, локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или расписује конкурс правила уређења
и правила грађења по целинама и зонама и друге елементе
значајне за спровођење плана детаљне регулације.
План детаљне регулације представљаће плански основ
за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и
израду урбанистичко-техничких докумената.
Члан 4.
Израда плана детаљне регулације поверава се Центру за
планирање урбаног развоја – ЦЕП-у, Београд, Захумска бр.
34 (у складу са уговором бр. 05-1/22/1-1229/Кап/X/П1 од 23.
априла 2012. године и бр. 293 од 25. априла 2012. год.), који
је дужан да нацрт плана изради у року од шест месеци од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса „Нафтна индустрија
Србије” а.д, Нови Сад, Народног фронта бр. 12.
Члан 6.
За потребе израде плана детаљне регулације не приступа се изради Концепта плана детаљне регулације.
За потребе израде плана детаљне регулације приступа се
изради стратешке процене утицаја планираних намена на
животну средину.
Члан 7.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид
и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима
информисања и у информативном гласилу градске општине Вождовац.
Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на
мишљење градској општини Вождовац.
Члан 8.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три
примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику
који ће се по овери чувати код Скупштине града Београда
као доносиоца плана, Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и Републичког геодетског завода и један
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примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Министарства животне средине и просторног планирања и
седам примерака копија у аналогном и дигиталном облику
за потребе: Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда (по две копије), Центра за планирање урбаног развоја – ЦЕП, ЈУП „Урбанистички завод Београда” и градске
општине Вождовац (по једна копија).
Члан 9.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана
детаљне регулације огласиће се у средствима дневног информисања и у информативном гласилу градске општине
Вождовац.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
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Скупштина града Београда, на седници одржаној 27.
септембра 2012. године, на основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10 и 24/11) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ
ГОРИВОМ У УЛИЦИ ЏОНА КЕНЕДИЈА, ГРАДСКА
ОПШТИНА ЗЕМУН
Члан 1.
Приступа се измени Одлуке о изради плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Улици
Џона Кенедија, градска општина Земун („Службени лист
града Београда”, број 26/11) (у даљем тексту: одлука).

Председник
Александар Антић, с. р.

Члан 2.
Мења се члан 5. одлуке тако да гласи:
„Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће град Београд преко Дирекције за грађевинско
земљиште и изградњу Београда, Његошева 84.”

Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10 и 24/11) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

Члан 3.
Обавештење о доношењу одлуке о измени Одлуке о изради плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Улици Џона Кенедија, градска општина
Земун, огласиће се у средствима дневног информисања и у
информативном гласилу градске општине Земун.

Скупштина града Београда
Број 350-381/12-С, 27. септембра 2012. године

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ У УЛИЦИ ФРАНЦУСКОЈ, ГРАДСКА
ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
Члан 1.
Приступа се измени Одлуке о изради плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Улици
Француској, градска општина Стари град („Службени лист
града Београда”, број 37/11) (у даљем тексту: одлука).
Члан 2.
Мења се члан 5. одлуке тако да гласи:
„Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће град Београд преко Дирекције за грађевинско
земљиште и изградњу Београда, Његошева 84.”
Члан 3.
Обавештење о доношењу одлуке о измени Одлуке о изради плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Улици француској, градска општина Стари град, огласиће се у средствима дневног информисања и у
информативном гласилу градске општине Стари град.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 350-382/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 350-383/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10 и 24/11) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ У
УЛИЦИ ЧАРЛИ ЧАПЛИНА, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
Члан 1.
Приступа се измени Одлуке о изради плана детаљне регулације станице за снабдевање горивом у Улици Чарлија
Чаплина, градска општина Палилула („Службени лист града Београда”, број 7/10) (у даљем тексту: одлука).
Члан 2.
Мења се члан 6. одлуке тако да гласи:
„Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће град Београд преко Дирекције за грађевинско
земљиште и изградњу Београда, Његошева 84.”
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Члан 3.
Обавештење о доношењу одлуке о измени Одлуке о изради плана детаљне регулације станице за снабдевање горивом у Улици Чарлија Чаплина, градска општина Палилула,
огласиће се у средствима дневног информисања и у информативном гласилу градске општине Палилула.

економску анализу и процену улагања из јавног сектора, локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта
и графички део.
Измена и допуна плана детаљне регулације представљаће
плански основ за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и израду урбанистичко техничких докумената.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

Члан 5.
Израда измена и допуна плана детаљне регулације поверава се предузећу Архистеј д.о.о, Београд, Војводе Миленка
бр. 39 (у складу са Уговором бр. 01-12/2011 од 01.12.2011.
год. закљученим између предузећа Архистеј д.о.о. и Владана Скадрића и Ратомира Богетића), које је дужно да нацрт
плана изради у року од шест месеци од дана ступања на
снагу ове одлуке.

Скупштина града Београда
Број 350-384/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10 и 24/11) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ЈАКУБА КУБУРОВИЋА, НОВОГРАДСКЕ, УГРИНОВАЧКЕ И
ИВИЋЕВЕ У ЗЕМУНУ
Члан 1.
Приступа се изради измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса између улица: Јакуба Кубуровића, Новоградске, Угриновачке и Ивићеве у Земуну („Службени
лист града Београда”, број 34/03) (у даљем тексту: измена и
допуна плана детаљне регулације).
Члан 2.
Циљ израде измена и допуна плана детаљне регулације је
кориговање регулације планираних саобраћајница, сагледавање просторних могућности локације, непосредног и ширег
окружења, у складу са наменама Генералног плана Београда
2021. („Службени лист града Београда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07
и 63/09), ради оптималног искоришћења могућности локације.
Члан 3.
Границом Измена и допуна плана детаљне регулације
обухваћен је део територије градске општине Земун, комплекс
између улица: Јакуба Кубуровића, Новоградске, Угриновачке и Ивићеве, са везама саобраћајница и инфраструктуре до
постојеће, односно планиране мреже, површине око 12,27 ha.
Коначна граница измена и допуна плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације нацрта плана.
Члан 4.
Измена и допуна плана детаљне регулације садржаће
нарочито: границу плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине и зоне, намену
земљишта, регулационе линије улица и јавних површина и
грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози, нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план), трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру,
правила уређења и правила грађења по целинама и зонама,

Члан 6.
Средства за израду измена и допуна плана детаљне регулације обезбедиће Владан Скадрић, Београд, Косовска бр.
28 и Ратомир Богетић, Београд, Војводе Миленка бр. 21.
Члан 7.
За потребе израде измена и допуна плана детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене утицаја
планираних намена на животну средину.
Члан 8.
Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације биће
изложен на јавни увид у просторијама Скупштине града Београда. Подаци о начину излагања нацрта Измена и допуна плана детаљне регулације на јавни увид и трајању јавног
увида, огласиће се у дневним средствима информисања и у
информативном гласилу градске општине Земун.
Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације доставиће се на мишљење градској општини Земун.
Члан 9.
Елаборат измена и допуна плана детаљне регулације израдиће се у три примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који ће се по овери чувати код Скупштине
града Београда као доносиоца плана, Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и Републичког геодетског
завода и један примерак оригинала у дигиталном облику
за потребе Министарства животне средине и просторног
планирања и седам примерака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за урбанизам и
грађевинске послове и Дирекције за грађевинско земљиште
и изградњу Београда (по две копије), ЈУП „Урбанистички
завод Београда”, обрађивача плана и градске општине Земун (по једна копија).
Члан 10.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради измена и
допуна плана детаљне регулације огласиће се у средствима
дневног информисања и у информативном гласилу градске
општине Земун.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 350-385/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10 – Одлука УС и 24/11) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10),
донела је

ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ ОБРЕНОВЦА ЗА
ПОДРУЧЈЕ БЛОКА „3Д”, ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна плана детаљне регулације централне зоне Обреновца („Службени лист града
Београда”, бр. 12/05, 17/06 и 17/07) за подручје блока „3Д“,
градска општина Обреновац (у даљем тексту: измена и допуна плана детаљне регулације).
Члан 2.
Циљ израде Измена и допуна плана детаљне регулације
је преиспитивање планираних намена, планираних траса
приступних саобраћајница и планиране трасе инфраструктуре мреже, ради оптималног искоришћења могућности локације.
Члан 3.
Границом Измена и допуна плана детаљне регулације
обухваћен је део територије градске општине Обреновац,
блок „3Д”, између улица Милоша Обреновића, Вашариште,
5. Нова и пешачке саобраћајнице С 51, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране
мреже, површине око 3 ha.
Коначна граница измена и допуна плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације нацрта плана.
Члан 4.
Измена и допуна плана детаљне регулације садржаће
нарочито: границу плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине и зоне, намену
земљишта, регулационе линије улица и јавних површина и
грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози, нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план), трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру,
правила уређења и правила грађења по целинама и зонама,
економску анализу и процену улагања из јавног сектора, локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта
и графички део.
Измена и допуна плана детаљне регулације представљаће
плански основ за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и израду урбанистичко техничких документа.

1. октобар 2012.

Члан 7.
За потребе израде измена и допуна плана детаљне регулације не приступа се изради Концепта плана детаљне регулације.
За потребе израде измена и допуна плана детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене утицаја
планираних намена на животну средину.
Члан 8.
Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације биће
изложен на јавни увид у просторијама Скупштине града Београда и просторијама градске општине Обреновац.
Подаци о начину излагања нацрта измена и допуна плана
детаљне регулације на јавни увид и трајању јавног увида,
огласиће се у дневним средствима информисања и у информативном гласилу градске општине Обреновац.
Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације доставиће се на мишљење градској општини Обреновац.
Члан 9.
Елаборат измена и допуна плана детаљне регулације израдиће се у три примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику, који ће се по овери чувати код Скупштине града
Београда као доносиоца плана, Секретаријата за урбанизам
и грађевинске послове и Републичког геодетског завода и
један примерак оригинала у дигиталном облику за потребе
Министарства животне средине и просторног планирања и
осам примерака копија у аналогном и дигиталном облику за
потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове
и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда
(по две копије), ЈУП „Урбанистички завод Београда”, обрађивача плана и градске општине Обреновац (по једна копија).
Члан 10.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради Измена и
допуна плана детаљне регулације огласиће се у средствима
дневног информисања и у информативном гласилу градске
општине обреновац.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 350-386/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10 и 24/11) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ

Члан 5.
Израда измена и допуна плана детаљне регулације биће
поверена предузећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавних набавки, које је дужно да нацрт плана изради
у року од 12 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЗОНУ КОМЕРЦИЈАЛНИХ И ПРИВРЕДНИХ САДРЖАЈА ДУЖ АУТОПУТА БЕОГРАД-НИШ,
ЈУЖНО ОД НАПЛАТНЕ РАМПЕ БУБАЊ ПОТОК, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ И ГРОЦКА

Члан 6.
Средства за израду измена и допуна плана детаљне регулације обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште и
изградњу Београда, Београд, Његошева бр. 84.

Члан 1.
Приступа се допуни Одлуке о изради плана детаљне регулације за зону комерцијалних и привредних садржаја дуж
ауто-пута Београд–Ниш, јужно од наплатне рампе Бубањ
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поток, градске општине Вождовац и Гроцка („Службени
лист града Београда”, број 7/10) (у даљем тексту: одлука).
Члан 2.
Допуњује се члан 1. одлуке другим и трећим ставовима
који гласе:
„Могућа је фазна разрада и доношење плана по целинама, у складу са концептом.
Као посебна фаза овога плана разрађиваће се северни
део обухвата плана, од наплатне рампе Бубањ поток, до
улице Зучка капија, Целина 1 (у даљем тексту: план детаљне
регулације за Целину 1).”
Члан 3.
Допуњује се члан 3. одлуке другим ставом који гласи:
„Границом плана детаљне регулације за Целину 1, са везама на постојећу саобраћајну и инфраструктурну мрежу,
разрађиваће се простор од наплатне рампе Бубањ поток,
до улице Зучка капија, са везама на постојећу саобраћајну и
инфраструктурну мрежу, површине око 139 ha.”
Члан 4.
Допуњује се члан 5. одлуке другим ставом који гласи:
„Израда плана детаљне регулације за Целину 1, поверава се предузећу РС ART d.o.o. из Београда, Страхињића Бана
бр. 66а, у складу са уговором бр. 092/2011 од 15. априла 2011.
године, које је дужно да нацрт плана изради у року од 10 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке о допуни Одлуке.”
Члан 5.
Допуњује се члан 6. одлуке другим ставом који гласи:
„Средства за израду плана детаљне регулације за Целину 1, обезбедиће предузеће EUROSALON LAND d.o.o. из
Београда, Андрићев венац бр. 2.”
Члан 6.
Обавештење о доношењу Одлуке о допуни Одлуке огласиће се у средствима дневног информисања и у информативним гласилима градских општина Вождовац и Гроцка.
Члан 7.
Ова одлука о допуни одлуке ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 350-387/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 27.
септембра 2012. године, на основу члана 4. став 3. Закона
о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05,
108/05 и 123/07), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном
граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 31. тачка 8. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је
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којим је Радна организација „Београдске електране” организована као Јавно комунално предузеће („Службени лист
града Београда”, број 25/89), уписано у регистар Привредног суда у Београду, Решењем Фи-8176/89 у регистарском
улошку бр. 1-1276-00, и у регистар Агенције за привредне
регистре Решењем бр. БД 13947 од 27. јуна 2005. године,
ради усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса.
II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 2.
Оснивач Јавног комуналног предузећа „Београдске електране” је град Београд (у даљем тексту: оснивач).
III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Члан 3.
Јавно комунално предузеће послује под пословним именом Јавно комунално предузеће „Београдске електране”,
Нови Београд, ул. Савски насип бр. 11 (у даљем тексту: предузеће).
Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП „Београдске
електране”, Београд.
Члан 4.
Седиште предузећа је у Београду, ул. Савски насип бр. 11.
Предузеће не може променити седиште и пословно име
без сагласности оснивача.
IV. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 5.
Предузеће обавља комуналну делатност производњу и
дистрибуцију топлотне енергије-централизовану производњу и дистрибуцију у више објеката водене паре, топле
или вреле воде за потребе грејања, и то:
35.30-снабдевање паром и климатизација
Предузеће обавља комуналну делатност на подручју
градских општина одређених актима града.
Предузеће не може променити претежну делатност без
сагласности оснивача.
Ако предузеће обавља још неку делатност поред оне која
му је поверена у обавези је да у свом рачуноводству одвојено исказује све приходе и расходе који су везани за обављање поверене комуналне делатности.
Предузеће има посебно право обављања делатности из
става 1. овог члана.
Члан 6.
Поред делатности из претходног члана предузеће обавља и следећу делатност:
81.10-услуге одржавања објеката
Предузеће може обављати и друге делатности утврђене
Статутом уз сагласност оснивача.

ОД Л У КУ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ”
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком врши се промена оснивачког акта – Решења број: 3-563/89-XXVII-01 од 21. децембра 1989. године,

V. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
Члан 7.
Предузеће је дужно да организује свој рад и пословање
на начин којим се обезбеђује:
1) трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на начин уређен законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона;
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2) прописани или уговорени обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева тачност у погледу рокова,
сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у складу са позитивним прописима;
3) предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и опреме, који служе за обављање комуналне делатности;
4) развој и унапређење квалитета и врсти комуналних
услуга, као и унапређење организације и ефикасности рада.
Предузеће је дужно да обавља комуналну делатност у
складу са законом, овом одлуком, Одлуком Скупштине града Београда о начину обављања комуналне делатности и
Статутом предузећа.
Члан 8.
Оснивач је дужан, у складу са законом да:
1) обезбеди предузећу материјалне, техничке и друге услове за несметано вршење делатности;
2) остварује надзор и контролу обављања комуналне делатности;
3) предузима мере на унапређењу делатности.
Члан 9.
Оснивач има право да у случају поремећаја у пословању
предузећа, у складу са законом, предузима мере којима ће
обезбедити услове за несметан рад, пословање и управљање
предузећем и то:
1) извршити промену унутрашње организације предузећа;
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.
VI. РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ И СНОШЕЊЕ РИЗИКА
Члан 10.
Добит предузећа утврђује се и распоређује у складу са
законом и статутом предузећа.
Одлуку о расподели добити доноси управни одбор предузећа, у складу са годишњим финансијским извештајем
предузећа, уз сагласност оснивача
Члан 11.
Средства за обављање делатности предузећа обезбеђују
се из: прихода од продаје комуналних услуга, буџета оснивача и других извора у складу са законом.
Делатност предузећа финансира се на основу годишњих
програма пословања, који доноси Управни одбор предузећа.
Програм пословања из става 2. овог члана доставља се
оснивачу ради давања сагласности, најкасније до 1. децембра текуће године, за наредну годину.
Програм пословања се сматра донетим када на њега да
сагласност оснивач.
Члан 12.
Предузеће самостално иступа у правном промету у
своје име и за свој рачун.
За обавезе према трећим лицима, настале у пословању,
предузеће одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе предузећа, осим у случајевима предвиђеним законом.
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VII. ОСНОВНИ КАПИТАЛ
Члан 13.
Износ основног капитала се утврђује по завршном рачуну, на основу података исказаног на одговарајућој позицији
биланса стања, што на дан 1. јануара 2012. године износи
6.491.636.083,13 динара.
Основни капитал из става 1. овог члана, усклађује се
сваке године по изради завршног рачуна и уписује у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре.
Имовину предузећа чине право својине на покретним
и непокретним стварима, новчана средства и хартије од
вредности и друга имовинска права, укључујући и право
коришћења добара у јавној својини.
Предузеће може користити и средства у јавној и другим
облицима својине, у складу са прописима који уређују обављање делатности од општег интереса и овом одлуком.
VIII. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 14.
Органи предузећа су:
– Управни одбор, као орган управљања;
– директор, као орган пословођења;
– Надзорни одбор, као орган надзора.
Члан 15.
Управни одбор има председника и 8 чланова, који се
именују на период од четири године.
Председника и чланове управног одбора именује и разрешава Скупштина града Београда.
Актом о именовању управног одбора одређује се заменик председника управног одбора из реда чланова управног
одбора.
Управни одбор чине председник и пет представника оснивача и три представника запослених у предузећу, а који
се предлажу на начин утврђен статутом предузећа.
Председник и чланови управног одбора имају право на
одговарајућу накнаду за рад у управном одбору, чију висину утврђује Управни одбор предузећа, на основу критеријума садржаних у годишњем програму пословања предузећа.
Члан 16.
Управни одбор предузећа обавља следеће послове:
1) доноси статут;
2) утврђује пословну политику;
3) доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја;
4) доноси годишњи програм пословања;
5) одлучује о улагању капитала;
6) доноси одлуку о ценама услуга;
7) усваја извештаје о раду, извештај о финансијском пословању и годишњи финансијски извештај;
8) одлучује о расподели добити;
9) одлучује о повећању и смањењу основног капитала
предузећа;
10) доноси одлуку о оснивању зависног друштва капитала;
11) одлучује о статусним променама;
12) одлучује о издавању, продаји и куповини акција, као
и о продаји удела у предузећу или другом предузећу односно привредном друштву;
13) доноси одлуку о располагању (прибављање и
отуђење) имовином предузећа веће вредности, која је у непосредној функцији обављања поверене делатности, у складу са законом, овом одлуком и статутом;

1. октобар 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

14) доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења;
15) доноси акте о општим условима за вршење комуналних услуга;
16) доноси опште акте предузећа за које законом или статутом предузећа није утврђена надлежност другог органа;
17) доноси пословник о свом раду;
18) утврђује мере заштите и унапређења животне средине;
19) на основу решења о именовању директора предузећа
закључује уговор о раду са директором или уговор о правима и обавезама директора предузећа, у складу са законом;
20) врши друге послове утврђене оснивачким актом и
статутом.
Члан 17.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у предузећу надлежни органи Оснивача дају сагласност на следеће
одлуке из члана 16. :
– на одлуке из члана 16. тачке 1, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13. и 15.
сагласност даје Скупштина града Београда;
– на одлуке из члана 16. тачка 4. и 8. сагласност даје
Градско веће;
– на одлуку из члана 16. тачка 14. сагласност даје Градско
веће када су у питању средства обезбеђења веће вредности,
чији је износ утврђен Статутом предузећа;
– извештаје из члана 16. тачке 7. по потреби, а најмање
једном годишње разматра Градско веће;
– на одлуку из члана 16. тачка 6. сагласност даје градоначелник града Београда .
Члан 18.
Директора предузећа именује и разрешава Скупштина
града Београда на период од четири године, уз могућност
поновног именовања.
Градско веће након расписаног јавног позива утврђује
предлог кандидата и доставља га Скупштини града Београда.
На основу предлога Градског већа из става 2. овог члана,
Скупштини града Београда именује директора предузећа.
Статутом предузећа ближе се одређују услови које треба
да испуњава лице које се именује за директора, као и разлози за његово разрешење.
Скупштина града Београда може до именовања директора предузећа да именује вршиоца дужности директора
предузећа, најдуже за период до једне године.
Члан 19.
Директор предузећа обавља следеће послове:
1) организује и води пословање предузећа;
2) заступа и представља предузеће;
3) стара се о законитости рада и одговара за законитост
рада предузећа;
4) одговара за реализацију одлука и других аката
Скупштине града Београда, градоначелника града Београда
и Градског већа;
5) предлаже пословну политику, планове рада и развоја
и програме пословања и предузима мере за њихово спровођење;
6) подноси извештаје о раду, извештај о финансијском
пословању и годишњи финансијски извештај;
7) извршава одлуке Управног одбора;
8) доноси опште акте за чије доношење је овлашћен статутом;
9) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, колективним
уговором и статутом;
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10) предлаже Управном одбору доношење одлука и других аката из његовог делокруга;
11) одлучује о другим питањима и обавља друге послове
у складу са законом и статутом предузећа.
Директор може, посебном одлуком у оквиру својих
овлашћења, овластити друго лице да предузима радње из
његове надлежности, нарочито да може заступати предузеће пред свим надлежним органима.
Директор, уз сагласност Управног одбора, може дати и
опозвати прокуру, у складу са законом.
Члан 20.
Надзорни одбор има председника и шест чланова који
се именују на период од четири године.
Председника и чланове надзорног одбора именује и разрешава Скупштина града Београда.
Актом о именовању надзорног одбора Скупштина града
Београда одређује заменика председника надзорног одбора.
Надзорни одбор чине председник и четири представника оснивача и два представника запослених у предузећу, а
који се предлаже на начин утврђен статутом предузећа.
Председник и чланови Надзорног одбора имају право на
одговарајућу накнаду. Висина накнаде утврђује се одлуком
Управног одбора предузећа, на основу критеријума садржаних у годишњем програму пословања предузећа.
Надзорни одбор надзире пословање предузећа: прегледа годишњи извештај, извештај о финансијском пословању,
годишњи финансијски извештај и предлог за расподелу добити; даје мишљење о предлогу за расподелу добити и покриће губитака, даје мишљење о усклађености пословања
предузећа са одредбама закона и обавља друге послове
утврђене законом и статутом.
Надзорни одбор најмање једанпут годишње подноси
Скупштини града Београда извештај о извршеном надзору
и истовремено га доставља и Управном одбору предузећа.
Члан 21.
Предузеће има Статут, којим се уређује 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.
IХ. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 22.
Предузеће је дужно да у обављању своје делатности
обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања последице
које угрожавају животну средину, у складу са законом и
другим прописима који регулишу ову област.
Начин обезбеђивања услова из става 1. овог члана
утврђује предузеће у зависности од утицаја делатности коју
обавља на животну средину.
Х. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Предузеће је дужно да усклади своје опште акте, организацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од три
месеца од дана доношења ове одлуке.
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Члан 24.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 3-393/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 27.
септембра 2012. године, на основу члана 4. став 3. Закона
о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05,
108/05 и 123/07), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном
граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 31. тачка 8. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОД Л У КУ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА”
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком врши се промена оснивачког акта – Решења број: 3-562/89-XXVII-01 од 21.12.1989. године, којим
је Комунална радна организација „Београдски водовод и
канализација” и Радна организација за пречишћавање воде
„Макиш” организована као Јавно комунално предузеће
(„Службени лист града Београда”, број 25/89), уписано у
регистар Окружног привредног суда у Београду, Решењем
Фи-8560/89 у регистарском улошку бр. 1-4095-00, и у регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр. БД 46011
од 12.10.2005. године, ради усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса.
II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 2.
Оснивач Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација” је град Београд (у даљем тексту: оснивач).
III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Члан 3.
Јавно комунално предузеће послује под пословним именом Јавно комунално предузеће „Београдски водовод и
канализација”, Београд, ул. кнеза Милоша бр. 27 (у даљем
тексту: предузеће).
Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП „Београдски
водовод и канализација”, Београд.
Члан 4.
Седиште предузећа је у Београду, ул. Кнеза Милоша бр. 27.
Предузеће не може променити седиште и пословно име
без сагласности оснивача.
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IV. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 5.
Предузеће обавља комуналне делатности снабдевање
водом за пиће, која обухвата захватање, пречишћавање,
прераду и испоруку воде водоводном мрежом до мерног
инструмента потрошача, обухватајући и мерни инструмент;
и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних
вода, која обувата сакупљање, одвођење, пречишћавање и
испуштање отпадних, атмосферских и површинских вода
са површина јавне намене, односно од прикључка корисника на уличну канализациону мрежу, третман отпадних вода
у постројењу за пречишћавање, и то:
36.00 – Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
37.00 – Уклањање отпадних вода
Поред делатности из става 1. овог члана, предузеће обавља и делатност одржавања јавних чесми и фонтана, а у
складу са одлуком која регулише начин обављања комуналне делатности снабдевања водом за пиће.
Предузеће обавља комуналне делатности на подручју
градских општина одређених актима града.
Предузеће не може променити претежну делатност без
сагласности оснивача.
Ако предузеће обавља још неку делатност поред оне која
му је поверена, у обавези је да у свом рачуноводству одвојено исказује све приходе и расходе који су везани за обављање поверене комуналне делатности.
Предузеће има искључиво право обављања делатности
из става 1. овог члана.
Члан 6.
Поред делатности из претходног члана предузеће обавља и следеће делатности:
08.12 – Експлоатација шљунка, песка, глине и каолина
25.62 – Машинска обрада метала
33.11 – Поправка металних производа
33.12 – Поправка машина
33.13 – Поправка електронске и оптичке опреме
33.14 – Поправка електричне опреме
33.20 – Монтажа индустријских машина и опреме
41.20 – Изградња стамбених и нестамбених зграда
42.21 – Изградња цевовода
42.22 – Изградња електичних и телекомуникационих водова
42.91 – Изградња хидротехничких објеката
42.99 – Изградња осталих непоменутих грађевина
43.11 – Рушење објеката
43.12 – Припрема градилишта
43.13 – Испитивање терена бушењем и сондирањем
43.21 – Постављање електричних инсталација
43.22 – Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
43.29 – Остали инсталациони радови у грађевинарству
43.99 – Остали непоменути специфични грађевински
радови
45.20 – Одржавање и поправка моторних возила
49.91 – Друмски превоз терета сектор транспорта
50.30 – Превоз путника унутрашњим пловним путевима
50.40 – Превоз терета унутрашњим пловним путевима
55.20 – Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак
56.10 – Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката
58.29 – Издавање осталих софтвера
61.10 – Кабловске телекомуникације
61.20 – Бежичне телекомуникације

1. октобар 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

61.90 – Остале телекомуникационе делатности
62.01 – Рачунарско програмирање
62.02 – Консултанске делатности у области информационе технологије
62.03 – Управљање рачунарском опремом
62.09 – Остале услуге информационе технологије
63.11 – Обрада података, хостинг и сл.
63.12 – Веб портали
69.20 – Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски
послови, пореско саветовање
70.22 – Консултантске активности у вези са пословањем
и осталим управљањем
71.1 – Архитектонска и инжењерска делатност и
техничко саветовање
71.11 – Архитектонска делатност
71.12 – Инжењерске делатности и техничко саветовање
71.20 – Техничко испитивање и анализе
72.19 – Истраживање и развој у осталим природним и
техничко-технолошким наукама
74.90 – Остале стручне, научне и техничке делатности
81.10 – Услуге одржавања објеката
82.99 – Остале услужне активности и подршке пословању
95.11 – Поправка рачунара и комуникационе опреме
95.12 – Поправка комуникационе опреме
Предузеће може обављати и друге делатности утврђене
Статутом уз сагласност оснивача.
V. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
Члан 7.
Предузеће је дужно да организује свој рад и пословање
на начин којим се обезбеђује:
1) трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на начин уређен законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона;
2) прописани или уговорени обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева тачност у погледу рокова,
сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у складу са позитивним прописима;
3) предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и опреме, који служе за обављање комуналне делатности;
4) развој и унапређење квалитета и врсти комуналних
услуга, као и унапређење организације и ефикасности рада.
Предузеће је дужно да обавља комуналну делатност у
складу са Законом, овом одлуком, Одлуком Скупштине
града Београда о начину обављања комуналне делатности и
Статутом предузећа.
Члан 8.
Оснивач је дужан, у складу са законом да:
1) обезбеди предузећу материјалне, техничке и друге услове за несметано вршење делатности;
2) остварује надзор и контролу обављања комуналне делатности;
3) предузима мере на унапређењу делатности.
Члан 9.
Оснивач има право да у случају поремећаја у пословању
предузећа, у складу са законом, предузима мере којима ће
обезбедити услове за несметан рад, пословање и управљање
предузећем и то:
1) извршити промену унутрашње организације предузећа;
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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.
VI. РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ И СНОШЕЊЕ РИЗИКА
Члан 10.
Добит предузећа утврђује се и распоређује у складу са
законом и статутом предузећа.
Одлуку о расподели добити доноси управни одбор предузећа, у складу са годишњим финансијским извештајем
предузећа, уз сагласност оснивача.
Члан 11.
Средства за обављање делатности предузећа обезбеђују
се из: прихода од продаје комуналних услуга, буџета оснивача и других извора у складу са законом.
Делатност предузећа финансира се на основу годишњих
програма пословања, који доноси Управни одбор предузећа.
Програм пословања из става 2. овог члана доставља се
оснивачу ради давања сагласности, најкасније до 1. децембра текуће године, за наредну годину.
Програм пословања се сматра донетим када на њега да
сагласност оснивач.
Члан 12.
Предузеће самостално иступа у правном промету у
своје име и за свој рачун.
За обавезе према трећим лицима, настале у пословању,
предузеће одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе предузећа, осим у случајевима предвиђеним законом.
VII. ОСНОВНИ КАПИТАЛ
Члан 13.
Износ основног капитала се утврђује по завршном рачуну, на основу података исказаног на одговарајућој позицији
биланса стања, што на дан 1. јануара 2012. године износи
36.025.996.829,46 динара.
Основни капитал из става 1. овог члана, усклађује се
сваке године по изради завршног рачуна и уписује у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре.
Имовину предузећа чине право својине на покретним
и непокретним стварима, новчана средства и хартије од
вредности и друга имовинска права, укључујући и право
коришћења добара у јавној својини.
Предузеће може користити и средства у јавној и другим
облицима својине, у складу са прописима који уређују обављање делатности од општег интереса и овом одлуком.
VIII. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 14.
Органи предузећа су:
– Управни одбор, као орган управљања;
– директор, као орган пословођења;
– Надзорни одбор, као орган надзора.
Члан 15.
Управни одбор има председника и осам чланова, који се
именују на период од четири године.

Број 51 – 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Председника и чланове управног одбора именује и разрешава Скупштина града Београда.
Актом о именовању управног одбора одређује се заменик председника управног одбора из реда чланова управног
одбора.
Управни одбор чине председник и пет представника оснивача и три представника запослених у предузећу, а који
се предлажу на начин утврђен статутом предузећа.
Председник и чланови управног одбора имају право на
одговарајућу накнаду за рад у управном одбору, чију висину утврђује Управни одбор предузећа, на основу критеријума садржаних у годишњем програму пословања предузећа.
Члан 16.
Управни одбор предузећа обавља следеће послове:
1) доноси статут;
2) утврђује пословну политику;
3) доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја;
4) доноси годишњи програм пословања;
5) одлучује о улагању капитала;
6) доноси одлуку о ценама услуга;
7) усваја извештаје о раду, извештај о финансијском пословању и годишњи финансијски извештај;
8) одлучује о расподели добити;
9) одлучује о повећању и смањењу основног капитала
предузећа;
10) доноси одлуку о оснивању зависног друштва капитала;
11) доноси одлуку о образовању огранка предузећа;
12) одлучује о статусним променама;
13) одлучује о издавању, продаји и куповини акција, као
и о продаји удела у предузећу или другом предузећу односно привредном друштву;
14) доноси одлуку о располагању (прибављање и
отуђење) имовином предузећа веће вредности, која је у непосредној функцији обављања поверене делатности, у складу са законом, овом одлуком и статутом;
15) доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења;
16) доноси акте о општим условима за вршење комуналних услуга;
17) доноси опште акте предузећа за које законом или статутом предузећа није утврђена надлежност другог органа;
18) доноси пословник о свом раду;
19) утврђује мере заштите и унапређења животне средине;
20) на основу решења о именовању директора предузећа
закључује уговор о раду са директором или уговор о правима и обавезама директора предузећа, у складу са законом;
21) врши друге послове утврђене оснивачким актом и
статутом.
Члан 17.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у предузећу надлежни органи Оснивача дају сагласност на следеће
одлуке из члана 16.:
– на одлуке из члана 16. тачке 1, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14. и
16. сагласност даје Скупштина града Београда;
– на одлуке из члана 16. тачка 4. и 8. сагласност даје
Градско веће;
– на одлуку из члана 16. тачка 15. сагласност даје Градско
веће када су у питању средства обезбеђења веће вредности,
чији је износ утврђен Статутом предузећа;
– извештаје из члана 16. тачке 7. по потреби, а најмање
једном годишње разматра Градско веће;
– на одлуку из члана 16. тачка 6. сагласност даје градоначелник града Београда.

1. октобар 2012.

Члан 18.
Директора предузећа именује и разрешава Скупштина
града Београда на период од четири године, уз могућност
поновног именовања.
Градско веће након расписаног јавног позива утврђује
предлог кандидата и доставља га Скупштини града Београда.
На основу предлога Градског већа из става 2. овог члана,
Скупштини града Београда именује директора предузећа.
Статутом предузећа ближе се одређују услови које треба
да испуњава лице које се именује за директора, као и разлози за његово разрешење.
Скупштина града Београда може до именовања директора предузећа да именује вршиоца дужности директора
предузећа, најдуже за период до једне године.
Члан 19.
Директор предузећа обавља следеће послове:
1) организује и води пословање предузећа;
2) заступа и представља предузеће;
3) стара се о законитости рада и одговара за законитост
рада предузећа;
4) одговара за реализацију одлука и других аката
Скупштине града Београда, градоначелника града Београда
и Градског већа;
5) предлаже пословну политику, планове рада и развоја
и програме пословања и предузима мере за њихово спровођење;
6) подноси извештаје о раду, извештај о финансијском
пословању и годишњи финансијски извештај;
7) извршава одлуке Управног одбора;
8) доноси опште акте за чије доношење је овлашћен статутом;
9) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, колективним
уговором и статутом;
10) предлаже Управном одбору доношење одлука и других аката из његовог делокруга;
11) одлучује о другим питањима и обавља друге послове
у складу са законом и статутом предузећа.
Директор може, посебном одлуком у оквиру својих
овлашћења овластити друго лице да предузима радње из
његове надлежности, нарочито да може заступати предузеће пред свим надлежним органима.
Директор, уз сагласност Управног одбора, може дати и
опозвати прокуру, у складу са законом.
Члан 20.
Надзорни одбор има председника и 6 чланова који се
именују на период од четири године.
Председника и чланове надзорног одбора именује и разрешава Скупштина града Београда.
Актом о именовању надзорног одбора Скупштина града
Београда одређује заменика председника надзорног одбора.
Надзорни одбор чине председник и 4 представника оснивача и 2 представника запослених у предузећу, а који се
предлаже на начин утврђен статутом предузећа.
Председник и чланови Надзорног одбора имају право на
одговарајућу накнаду. Висина накнаде утврђује се одлуком
Управног одбора предузећа, на основу критеријума садржаних у годишњем програму пословања предузећа.
Надзорни одбор надзире пословање предузећа: прегледа годишњи извештај, извештај о финансијском пословању,
годишњи финансијски извештај и предлог за расподелу добити; даје мишљење о предлогу за расподелу добити и покриће губитака, даје мишљење о усклађености пословања
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предузећа са одредбама закона и обавља друге послове
утврђене законом и статутом.
Надзорни одбор најмање једанпут годишње подноси
Скупштини града Београда извештај о извршеном надзору
и истовремено га доставља и Управном одбору предузећа.
Члан 21.
Предузеће има Статут, којим се уређује 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.
IХ. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 22.
Предузеће је дужно да у обављању своје делатности
обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања последице
које угрожавају животну средину, у складу са законом и
другим прописима који регулишу ову област.
Начин обезбеђивања услова из става 1. овог члана
утврђује предузеће у зависности од утицаја делатности коју
обавља на животну средину.
Х. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Предузеће је дужно да усклади своје опште акте, организацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од три
месецa од дана доношења ове одлуке.
Члан 24.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 3-394/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 27.
септембра 2012. године, на основу члана 4. став 3. Закона
о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05,
108/05 и 123/07), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном
граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 31. тачка 8. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донeла је

ОД Л У КУ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
„AДА ЦИГАНЛИЈА” БЕОГРАД
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком врши се промена оснивачког акта – Решења број: 3-449/01-XIII-01 од 19.10.2001. године, којим је

Број 51 – 15

Друштвено предузеће за уређење, коришћење и одржавање
„Ада Циганлија” Београд организовано као Јавно предузеће
(„Службени лист града Београда”, број 22/01), уписано у
регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр. БД
36030 од 13. фебруара 2006, ради усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса.
II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 2.
Оснивач Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија” Београд је град Београд (у даљем
тексту: оснивач).
III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТE
Члан 3.
Јавно предузеће послује под пословним именом Јавно предузеће за уређење, коришћење и одржавање „Ада
Циганлија” Београд, Улица Ада Циганлија број 2 (у даљем
тексту: предузеће).
Скраћено пословно име предузећа је: ЈП „Ада Циганлија”.
Члан 4.
Предузеће не може променити седиште и пословно име
без сагласности оснивача.
IV. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 5.
Предузеће на подручју Аде Циганлије и Аде Међице,
обавља делатности oдржавања зелених и рекреативних површина, стара се о отвореном јавном купалишту, јавним
паркиралиштима и санитарним објектима и то:
81.30 Услуге уређења и одржавања околине
Aко Предузеће обавља још неку делатност поред оне
која му је поверена, у обавези је да у свом рачуноводству
одвојено приказује све приходе и расходе који су везани за
обављање поверене делатности.
Предузеће не може променити претежну делатност без
сагласности оснивача.
Члан 6.
Поред делатности из претходног члана предузеће обавља и следеће делатности:
01.30 Гајење садног материјала
01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих
биљака
01.29 Гајење осталих вишегодишњих биљака
01.30 Гајење садног материјала
01.49 Узгој осталих животиња
01.70 Лов, траперство и одговарајуће услужне делатности
02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности
02.20 Сеча дрвећа
02.30 Сакупљање шумских плодова
02.40 Услужне делатности у вези са шумарством
03.12 Слатководни риболов
03.22 Слатководне аквакултуре
36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
37.00 Уклањање отпадних вода
38.11 Скупљање отпада који није опасан
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38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан
42.11 Изградња путева и аутопутева
42.91 Изградња хидротехничких објеката
42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина
43.11 Рушење објекта
43.12 Припремна градилишта
43.13 Испитивање терена бушењем и сондирањем
43.21 Постављање електричних инсталација
43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних
и климатизационих система
43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству
43.31 Малтерисање
43.32 Уградња столарије
43.33 Постављање подних и зидних облога
43.34 Бојење и застакљивање
43.39 Остали завршни радови
43.91 Кровни радови
43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
45.11 Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима
45.19 Трговина осталим моторним возилима
45.20 Одржавање и поправка моторних возила
45.31 Трговина на велико деловима и опремом за моторна возила
45.32 Трговина на мало деловима и опремом за моторна
возила
45.40 Трговина мотоциклима, деловима и прибором,
одржавање и поправка мотоцикала
46.31 Трговина на велико воћем и поврћем
46.32 Трговина на велико месом и производима од меса
46.33 Трговина на велико млечним производима, јајима
и јестивим уљима и мастима
46.34 Трговина на вилико пићем
46.35 Трговина на велико дуванским производима
46.36 Трговина на велико шећером, чоколадом и слаткишима
46.37 Трговина на велико кафом, чајевима, какаом и зачинима
46.38 Трговина на велико осталом храном, укључујући
рибу, љускаре и мекушце
46.39 Неспецијализована трговина на велико храном
46.41 Трговина на велико текстилом
46.42 Трговина на велико одећом и обућом
46.45 Трговина на велико парфимеријским и козметичким производима
46.49 Трговина на велико осталим производима за домаћинство
46.61 Трговина на велико пољопривредним машинама,
опремом и прибором
46.62 Трговина на велико алатним машинама
46.65 Трговина на велико канцеларијским намештајем
46.66 Трговина на велико осталим канцеларијским машинама и опремом
46.69 Трговина на велико осталим машинама и опремом
46.73 Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом
46.76 Трговина на велико осталим полупроизводима
46.77 Трговина на велико отпацима и остацима
46.90 Неспецијализована трговина на велико
47.11 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном
47.19 Остала трговина на мало у неспецијализованим
продавницама
47.21 Трговина на мало воћем и поврћем у специјализованим продавницама
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47.22 Трговина на мало месом и производима од меса у
специјализованим продавницама
47.23 Трговина на мало рибом, љускарима и мекушцима
у специјализованим продавницама
47.24 Трговина на мало хлебом, тестенином, колачима и
слаткишима у специјализованим продавницама
47.25 Трговина на мало пићима у специјализованим
продавницама
47.26 Трговина на мало производима од дувана у специјализованим продавницама
47.29 Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама
47.30 Трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама
47.41 Трговина на мало рачунарима, периферним јединицама и софтвером у специјализованим продавницама
47.42 Трговина на мало телекомуникационом опремом у
специјализованим продавницама
47.43 Трговина на мало аудио и видео опремом у специјализованим продавницама
47.51 Трговина на мало текстилом у специјализованим
продавницама
47.52 Трговина на мало металном робом, бојама и
стаклом у специјализованим продавницама
47.53 Трговина на мало теписима, зидним и подним облогама у специјализованим продавницама
47.54 Трговина на мало електричним апаратима за домаћинство у специјализованим продавницама
47.59 Трговина на мало намештајем, опремом за осветљење и осталим предметима за домаћинство у специјализованим продавницама
47.61 Трговина на мало књигама у специјализованим
продавницама
47.62 Трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у специјализованим продавницама
47.63 Трговина на мало музичким и видео-записима у
специјализованим продавницама
47.64 Трговина на мало спортском опремом у специјализованим продавницама
47.65 Трговина на мало играма и играчкама у специјализованим продавницама
47.71 Трговина на мало одећом у специјализованим продавницама
47.72 Трговина на мало обућом и предметима од коже у
специјализованим продавницама
47.73 Трговина на мало фармацеутским производима у
специјализованим продавницама – апотекама
47.74 Трговина на мало медицинским и ортопедским помагалима у специјализованим продавницама
47.75 Трговина на мало козметичким и тоалетним производима у специјализованим продавницама
47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у
специјализованим продавницама
47.77 Трговина на мало сатовима и накитом у специјализованим продавницама
47.78 Остала трговина на мало новим производима у
специјализованим продавницама
47.79 Трговина на мало половном робом у продавницама
47.81 Трговина на мало храном, пићима и дуванским
производима на тезгама и пијацама
47.82 Трговина на мало текстилом, одећом и обућом на
тезгама и пијацама
47.89 Трговина на мало осталом робом на тезгама и
пијацама
47.91 Трговина на мало посредством поште или преко
интернета
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47.99 Остала трговина на мало изван продавница, тезги
и пијаца
49.31 Градски и приградски копнени превоз путника
49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају
50.30 Превоз путника унутрашњим пловним путевима
50.40 Превоз терета унутрашњим пловним путевима
52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
52.22 Услужне делатности у воденом саобраћају
52.24 Манипулација теретом
52.29 Остале пратеће делатности у саобраћају
55.10 Хотели и сличан смештај
55.20 Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак
55.30 Делатност кампова, ауто-кампова и кампова за туристичке приколице
55.90 Остали смештај
56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских
објекта
56.21 Кетеринг
56.29 Остале услуге припремања и послуживања хране
56.30 Услуге припремања и послуживања пића
58.11 Издавање књига
58.12 Издавање именика и адресара
58.13 Издавање новина
58.14 Издавање часописа и периодичних издања
58.19 Остала издавачка делатност
58.21 Издавање рачунарских игара
58.29 Издавање осталих софтвера
59.11 Производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма
59.12 Делатности које следе након фазе снимања у производњи кинематографских дела и телевизијског програма
59.13 Дистрибуција кинематографских дела, аудио-визуелних дела и телевизијског програма
59.14 Делатност приказивања кинематографских дела
59.20 Снимање и издавање звучних записа и музике
60.10 Емитовање радио-програма
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.
63.12 Веб портали
63.91 Делатности новинских агенција
63.99 Информационе услужне делатности на другом
месту непоменуте
68.10 Куповина и продаја властитих некретнина
68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
68.31 Делатност агенција за некретнине
68.32 Управљање некретнинама за накнаду
69.10 Правни послови
69.20 Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски
послови; пореско саветовање
70.10 Управљање економским субјектом
70.21 Делатност комуникација и односа с јавношћу
70.22 Консултантске активности у вези с пословањем и
осталим управљањем
71.11 Архитектонска делатност
71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање
71.20 Техничко испитивање и анализе
73.11 Делатност рекламних агенција
73.12 Медијско представљање
73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног
мњења
74.10 Специјализоване дизајнерске делатности
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79.90 Остале услуге резервације и делатности повезане
с њима
81.10 Услуге одржавања објекта
81.30 Услуге уређења и одржавања околине
82.11 Комбиноване канцеларијско-административне услуге
82.19 Фотокопирање, припремање докумената и друга
специјализована канцеларијска подршка
82.30 Организовање састанака и сајмова
90.01 Извођачка уметност
90.02 Друге уметничке делатности у оквиру извођачке
уметности
90.03 Уметничко стваралаштво
90.04 Рад уметничких установа
91.04 Делатност баштенских и зоолошких вртова и заштита природних вредности
93.11 Делатност спортских објеката
93.12 Делатност спортских клубова
93.13 Делатност фитнес клубова
93.19 Остале спортске делатности
93.21 Делатност забавних и тематских паркова
93.29 Остале забавне и рекреативне делатности
95.11 Поправка рачунара и периферне опреме
95.12 Поправка комуникационе опреме
96.04 Делатности неге и одржавања тела
96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности
Предузеће може обављати и друге делатности утврђене
Статутом уз сагласност оснивача.
V. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
Члан 7.
Предузеће је дужно да трајно и систематски обавља делатност за чије обављање је основано, у складу са законом,
овом одлуком, прописима Скупштине града Београда и
Статутом предузећа.
Члан 8.
Оснивач је дужан, у складу са законом да:
1) обезбеди предузећу материјалне, техничке и друге услове за несметано вршење делатности;
2) остварује надзор и контролу обављања делатности;
3) предузима мере на унапређењу делатности.
Члан 9.
Оснивач има право да у случају поремећаја у пословању
предузећа, у складу са законом, предузима мере којима ће
обезбедити услове за несметан рад, пословање и управљање
предузећем и то:
1) извршити промену унутрашње организације предузећа;
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.
VI. РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ И СНОШЕЊЕ РИЗИКА
Члан 10.
Добит предузећа утврђује се и распоређује у складу са
законом и статутом предузећа.
Одлуку о расподели добити доноси управни одбор предузећа, у складу са годишњим финансијским извештајем
предузећа, уз сагласност оснивача
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Члан 11.
Средства за обављање делатности предузећа обезбеђују
се из: прихода од делатности коју обавља, буџета оснивача,
као и других извора у складу са законом.
Делатност предузећа финансира се на основу годишњих
програма пословања, који доноси Управни одбор предузећа.
Програм пословања из става 2. овог члана доставља се
оснивачу ради давања сагласности, најкасније до 1. децембра текуће године, за наредну годину.
Програм пословања се сматра донетим када на њега да
сагласност оснивач.
Члан 12.
Предузеће самостално иступа у правном промету у
своје име и за свој рачун.
За обавезе према трећим лицима, настале у пословању,
предузеће одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе предузећа, осим у случајевима предвиђеним законом.
VII. ОСНОВНИ КАПИТАЛ
Члан 13.
Износ основног капитала се утврђује по завршном рачуну, на основу података исказаног на одговарајућој позицији
биланса стања, што на дан 1. јануара 2012 године износи
129.363.157,58 динара.
Основни капитал из става 1. овог члана, усклађује се
сваке године по изради завршног рачуна и уписује у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре.
Имовину предузећа чине право својине на покретним
и непокретним стварима, новчана средства и хартије од
вредности и друга имовинска права, укључујући и право
коришћења добара у јавној својини.
Предузеће може користити и средства у јавној и другим
облицима својине, у складу са прописима који уређују обављање делатности од општег интереса и овом одлуком.
VIII. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 14.
Органи предузећа су:
– Управни одбор, као орган управљања;
– директор, као орган пословођења;
– Надзорни одбор, као орган надзора.
Члан 15.
Управни одбор има председника и осам чланова који се
именују на период од четири године.
Председника и чланове управног одбора именује и разрешава Скупштина града Београда.
Актом о именовању управног одбора одређује се заменик председника управног одбора из реда чланова управног
одбора.
Управни одбор чине председник и пет представника оснивача и три представника запослених у предузећу, а који
се предлаже на начин утврђен статутом предузећа.
Председник и чланови управног одбора имају право на
одговарајућу накнаду за рад у управном одбору, чију висину утврђује Управни одбор предузећа, на основу критеријума садржаних у годишњем програму пословања предузећа.
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Члан 16.
Управни одбор предузећа обавља следеће послове:
1) доноси статут;
2) утврђује пословну политику;
3) доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја;
4) доноси годишњи програм пословања;
5) одлучује о улагању капитала;
6) доноси одлуку о ценама услуга;
7) усваја извештаје о раду, извештај о финансијском пословању и годишњи финансијски извештај;
8) одлучује о расподели добити;
9) одлучује о повећању и смањењу основног капитала
предузећа;
10) доноси одлуку о оснивању зависног друштва капитала;
11) одлучује о статусним променама;
12) одлучује о издавању, продаји и куповини акција, као
и о продаји удела у предузећу или другом предузећу односно привредном друштву;
13) доноси одлуку о располагању (прибављање и
отуђење) имовином предузећа веће вредности, која је у непосредној функцији обављања поверене делатности, у складу са законом, овом одлуком и статутом;
14) доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења;
15) доноси акте о општим условима за вршење услуга;
16) доноси опште акте предузећа за које законом или статутом предузећа није утврђена надлежност другог органа;
17) доноси пословник о свом раду;
18) утврђује мере заштите и унапређења животне средине;
19) на основу решења о именовању директора предузећа
закључује уговор о раду са директором или уговор о правима и обавезама директора предузећа, у складу са законом;
20) врши друге послове утврђене оснивачким актом и
статутом.
Члан 17.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у предузећу надлежни органи оснивача дају сагласност на следеће
одлуке из члана 16. :
– на одлуке из члана 16. тачке 1, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13. и 15.
сагласност даје Скупштина града Београда;
– на одлуке из члана 16. тачка 4. и 8. сагласност даје
Градско веће;
– на одлуку из члана 16. тачка 14. сагласност даје Градско
веће када су у питању средства обезбеђења веће вредности,
чији је износ утврђен Статутом предузећа;
– извештаје из члана 16. тачке 7. по потреби, а најмање
једном годишње разматра Градско веће;
– на одлуку из члана 16. тачка 6. сагласност даје градоначелник града Београда .
Члан 18.
Директора предузећа именује и разрешава Скупштина
града Београда на период од четири године, уз могућност
поновног именовања.
Градско веће након расписаног јавног позива утврђује
предлог кандидата и доставља га Скупштини града Београда.
На основу предлога Градског већа из става 2. овог члана,
Скупштини града Београда именује директора предузећа.
Статутом предузећа ближе се одређују услови које треба
да испуњава лице које се именује за директора, као и разлози за његово разрешење.
Скупштина града Београда може до именовања директора предузећа да именује вршиоца дужности директора
предузећа, најдуже за период до једне године.
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Члан 19.
Директор предузећа обавља следеће послове:
1) организује и води пословање предузећа;
2) заступа и представља предузеће;
3) стара се о законитости рада и одговара за законитост
рада предузећа;
4) одговара за реализацију одлука и других аката
Скупштине града Београда, градоначелника града Београда
и Градског већа;
5) предлаже пословну политику, планове рада и развоја
и програме пословања и предузима мере за њихово спровођење;
6) подноси извештаје о раду, извештај о финансијском
пословању и годишњи финансијски извештај;
7) извршава одллуке Управног одбора;
8) доноси опште акте за чије доношење је овлашћен статутом;
9) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, колективним
уговором и статутом;
10) предлаже Управном одбору доношење одлука и других аката из његовог делокруга;
11) одлучује о другим питањима и обавља друге послове
у складу са законом и статутом предузећа.
Директор може посебном одлуком, у оквиру својих
овлашћења, овластити друго лице да предузима радње из
његове надлежности, нарочито да може заступати предузеће пред свим надлежним органима.
Директор, уз сагласност Управног одбора, може дати и
опозвати прокуру, у складу са законом.
Члан 20.
Надзорни одбор има председника и 6 чланова који се
именују на период од четири године.
Председника и чланове надзорног одбора именује и разрешава Скупштина града Београда.
Актом о именовању надзорног одбора Скупштина града
Београда одређује заменика председника надзорног одбора.
Надзорни одбор чине председник и четири представника оснивача и два представника запослених у предузећу, а
који се предлаже на начин утврђен статутом предузећа.
Председник и чланови Надзорног одбора имају право на
одговарајућу накнаду. Висина накнаде утврђује се одлуком
Управног одбора предузећа, на основу критеријума садржаних у годишњем програму пословања предузећа.
Надзорни одбор надзире пословање предузећа: прегледа годишњи извештај, извештај о финансијском пословању,
годишњи финансијски извештај и предлог за расподелу добити; даје мишљење о предлогу за расподелу добити и покриће губитака, даје мишљење о усклађености пословања
предузећа са одредбама закона и обавља друге послове
утврђене законом и статутом.
Надзорни одбор најмање једанпут годишње подноси
Скупштини града Београда извештај о извршеном надзору
и истовремено га доставља и Управном одбору предузећа.
Члан 21.
Предузеће има Статут, којим се уређује 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.
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IХ. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 22.
Предузеће је дужно да у обављању своје делатности
обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања последице
које угрожавају животну средину, у складу са законом и
другим прописима који регулишу ову област.
Начин обезбеђивања услова из става 1. овог члана
утврђује предузеће у зависности од утицаја делатности коју
обавља на животну средину.
Х. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Предузеће је дужно да усклади своје опште акте, организацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од три
месеца од дана доношења ове одлуке.
Члан 24.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 3-395/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 27.
септембра 2012. године, на основу члана 4. став 3. Закона
о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05,
108/05 и 123/07), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном
граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 31. тачка 8. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донeла је

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАДВОДЕ”
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком врши се промена оснивачког акта – Одлуке
o организовању Друштвеног водопривредног предузећа „Београдводе“ у Јавно водопривредно предузеће „Београдводе”
број: 3-10/08-С од 29. фебруара 2008. године, којим је Друштвено водопривредно предузеће „Београдводе” организовано као
Јавно водопривредно предузеће („Службени лист града Београда”, број 2/08), уписано у регистар Агенције за привредне
регистре Решењем бр. БД. 13004/2008 од 13. марта 2008.
II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 2.
Оснивач Јавног водопривредног предузећа „Београдводе” је град Београд (у даљем тексту: оснивач).
III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Члан 3.
Јавно предузеће послује под пословним именом Јавно
водопривредно предузеће „Београдводе” Београд, Улица
Светозара Ћоровића број 15 (у даљем тексту: предузеће).
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Скраћено пословно име предузећа је: ЈВП „Београдводе”,
Београд.
Члан 4.
Предузеће не може променити седиште и пословно име
без сагласности оснивача.
IV. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 5.
Предузеће обавља водопривредну делатност, као делатност од општег интереса, на територији града Београда у
складу са законом и прописима донетим на основу закона.
Предузеће одржава и стара се о изграђеним и неизграђеним обалама реке Саве и Дунава, осим дела оперативне обале
Луке на десноj обали Дунава, одржава и стара се о Бежанијском
зимовнику, Савском пристаништу са свим зградама и другим грађевинским објектима који се налазе на простору Бежанијског зимовника и теретног Савског пристаништа, осим
пристанишних постројења и уређаја на Савском пристаништу.
У функцији обављања основне делатности из става 1. и
2. овог члана предузеће обавља и следеће делатности:
– 42.91 изградња хидротехничких објеката
– 37.00 уклањање отпадних вода
– 71.12 инжењерске делатности и техничко саветовање
– 08.11 експлоатација грађевинског и украсног камена,
кречњака, гипса, креде
– 09.90 услужне делатности у вези са истраживањем и
експлоатацијом осталих руда
– 08.12 експлоатација шљунка, песка, глине и каолина
– 50.30 превоз путника унутрашњим пловним путевима
– 50.40 превоз терета унутрашњим пловним путевима
– 03.22 слатководне аквакултуре
– 01.61 услужне делатности у гајењу усева и засада
– 41.20 изградња стамбених и нестамбених зграда
– 42.13 изградња мостова и тунела
– 42.21 изградња цевовода
– 42.99 изградња осталих непоменутих грађевина
– 43.99 остали непоменути специфични грађевински радови
– 43.22 постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
– 49.50 цевоводни транспорт
– 01.19 гајење осталих једногодишњих и двогодишњих
биљака
– 02.10 гајење шума и остале шумарске делатности
– 02.20 сеча дрвећа
– 93.29 остале забавне и рекреативне делатности
Aко предузеће обавља још неку делатност поред оне која
му је поверена, у обавези је да у свом рачуноводству одвојено приказује све приходе и расходе који су везани за обављање поверене делатности.
Предузеће не може променити претежну делатност без
сагласности оснивача.
Члан 6.
Поред делатности из претходног члана предузеће обавља и следеће делатности:
– 81.10 услуге одржавања објекта
Предузеће може обављати и друге делатности утврђене
Статутом уз сагласност оснивача.
V. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
Члан 7.
Предузеће је дужно да трајно и систематски обавља
водопривредну делатност за чије обављање је основано, у
складу са законом, овом одлуком и Статутом предузећа.

1. октобар 2012.

Члан 8.
Оснивач је дужан, у складу са законом да:
1) обезбеди предузећу материјалне, техничке и друге услове за несметано вршење делатности;
2) остварује надзор и контролу обављања делатности;
3) предузима мере на унапређењу делатности.
Члан 9.
Оснивач има право да у случају поремећаја у пословању
предузећа, у складу са законом, предузима мере којима ће
обезбедити услове за несметан рад, пословање и управљање
предузећем и то:
1) извршити промену унутрашње организације предузећа;
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.
VI. РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ И СНОШЕЊЕ РИЗИКА
Члан 10.
Добит предузећа утврђује се и распоређује у складу са
законом и статутом предузећа.
Одлуку о расподели добити доноси управни одбор предузећа, у складу са годишњим финансијским извештајем
предузећа, уз сагласност оснивача
Члан 11.
Средства за обављање делатности предузећа обезбеђују
се из: прихода од делатности коју обавља, буџета оснивача,
као и из других извора финансирања у складу са законом.
Делатност предузећа финансира се на основу годишњих
програма пословања, који доноси Управни одбор предузећа.
Програм пословања из става 2. овог члана доставља се
оснивачу ради давања сагласности, најкасније до 1. децембра текуће године, за наредну годину.
Програм пословања се сматра донетим када на њега да
сагласност оснивач.
Члан 12.
Предузеће самостално иступа у правном промету у
своје име и за свој рачун.
За обавезе према трећим лицима, настале у пословању,
предузеће одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе предузећа, осим у случајевима предвиђеним законом.
VII. ОСНОВНИ КАПИТАЛ
Члан 13.
Износ основног капитала се утврђује по завршном рачуну, на основу података исказаног на одговарајућој позицији
биланса стања, што на дан 1. јануара 2012 године износи
84.226.338,35 динара.
Основни капитал из става 1. овог члана, усклађује се
сваке године по изради завршног рачуна и уписује у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре.
Имовину предузећа чине право својине на покретним
и непокретним стварима, новчана средства и хартије од
вредности и друга имовинска права, укључујући и право
коришћења добара у јавној својини.

1. октобар 2012.
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Предузеће може користити и средства у јавној и другим
облицима својине, у складу са прописима који уређују обављање делатности од општег интереса и овом одлуком.
VIII. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 14.
Органи предузећа су:
– Управни одбор, као орган управљања;
– директор, као орган пословођења;
– Надзорни одбор, као орган надзора.
Члан 15.
Управни одбор има председника и осам чланoва, који се
именују на период од четири године.
Председника и чланове управног одбора именује и разрешава Скупштина града Београда.
Актом о именовању управног одбора одређује се заменик председника управног одбора из реда чланова управног
одбора.
Управни одбор чине председник и пет представника оснивача и три представника запослених у предузећу, а који
се предлаже на начин утврђен статутом предузећа.
Председник и чланови управног одбора имају право на
одговарајућу накнаду за рад у управном одбору, чију висину утврђује Управни одбор предузећа, на основу критеријума садржаних у годишњем програму пословања предузећа.
Члан 16.
Управни одбор предузећа обавља следеће послове:
1) доноси статут;
2) утврђује пословну политику;
3) доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја;
4) доноси годишњи програм пословања;
5) одлучује о улагању капитала;
6) доноси одлуку о ценама радова и услуга;
7) усваја извештаје о раду, извештај о финансијском пословању и годишњи финансијски извештај;
8) одлучује о расподели добити;
9) одлучује о повећању и смањењу основног капитала
предузећа;
10) доноси одлуку о оснивању зависног друштва капитала;
11) одлучује о статусним променама;
12) одлучује о издавању, продаји и куповини акција, као
и о продаји удела у предузећу или другом предузећу односно привредном друштву;
13) доноси одлуку о располагању (прибављање и
отуђење) имовином предузећа веће вредности, која је у непосредној функцији обављања поверене делатности, у складу са законом, овом одлуком и статутом;
14) доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења;
15) доноси акте о општим условима за вршење радова и
услуга;
16) доноси опште акте предузећа за које законом или статутом предузећа није утврђена надлежност другог органа;
17) доноси пословник о свом раду;
18) утврђује мере заштите и унапређења животне средине;
19) на основу решења о именовању директора предузећа
закључује уговор o раду са директором или о правима и
обавезама директора предузећа, у складу са законом;
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20) врши друге послове утврђене оснивачким актом и
статутом.
Члан 17.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у предузећу надлежни органи оснивача дају сагласност на следеће
одлуке из члана 16. :
– на одлуке из члана 16. тачке 1, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13. и 15.
сагласност даје Скупштина града Београда;
– на одлуке из члана 16. тачка 4. и 8. сагласност даје
Градско веће;
– на одлуку из члана 16. тачка 14. сагласност даје Градско
веће када су у питању средства обезбеђења веће вредности,
чији је износ утврђен Статутом предузећа;
– извештаје из члана 16. тачке 7. по потреби, а најмање
једном годишње разматра Градско веће;
– на одлуку из члана 16. тачка 6. сагласност даје градоначелник града Београда.
Члан 18.
Директора предузећа именује и разрешава Скупштина
града Београда на период од четири године, уз могућност
поновног именовања.
Градско веће након расписаног јавног позива утврђује
предлог кандидата и доставља га Скупштини града Београда.
На основу предлога Градског већа из става 2. овог члана,
Скупштини града Београда именује директора предузећа.
Статутом предузећа ближе се одређују услови које треба
да испуњава лице које се именује за директора, као и разлози за његово разрешење.
Скупштина града Београда може до именовања директора предузећа да именује вршиоца дужности директора
предузећа, најдуже за период до једне године.
Члан 19.
Директор предузећа обавља следеће послове:
1) организује и води пословање предузећа;
2) заступа и представља предузеће;
3) стара се о законитости рада и одговара за законитост
рада предузећа;
4) одговара за реализацију одлука и других аката
Скупштине града Београда, Градоначелника града Београда
и Градског већа;
5) предлаже пословну политику, планове рада и развоја
и програме пословања и предузима мере за њихово спровођење;
6) подноси извештаје о раду, извештај о финансијском
пословању и годишњи финансијски извештај;
7) извршава одлуке управног одбора;
8) доноси опште акте за чије доношење је овлашћен статутом;
9) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, колективним
уговором и статутом;
10) предлаже Управном одбору доношење одлука и других аката из његовог делокруга;
11) одлучује о другим питањима и обавља друге послове
у складу са законом и статутом предузећа.
Директор може посебном одлуком, у оквиру својих
овлашћења, овластити друго лице да предузима радње из
његове надлежности, нарочито да може заступати предузеће пред свим надлежним органима.
Директор, уз сагласност Управног одбора, може дати и
опозвати прокуру, у складу са законом.
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Члан 20.
Надзорни одбор има председника и осам чланова који
се именују на период од четири године.
Председника и чланове надзорног одбора именује и разрешава Скупштина града Београда.
Актом о именовању надзорног одбора Скупштина града
Београда одређује заменика председника надзорног одбора.
Надзорни одбор чине председник и четири представника оснивача и два представника запослених у предузећу, а
који се предлаже на начин утврђен статутом предузећа.
Председник и чланови Надзорног одбора имају право на
одговарајућу накнаду. Висина накнаде утврђује се одлуком
Управног одбора предузећа, на основу критеријума садржаних у годишњем програму пословања предузећа.
Надзорни одбор надзире пословање предузећа: прегледа годишњи извештај, извештај о финансијском пословању,
годишњи финансијски извештај и предлог за расподелу добити; даје мишљење о предлогу за расподелу добити и покриће губитака, даје мишљење о усклађености пословања
предузећа са одредбама закона и обавља друге послове
утврђене законом и статутом.
Надзорни одбор најмање једанпут годишње подноси
Скупштини града Београда извештај о извршеном надзору
и истовремено га доставља и Управном одбору предузећа.
Члан 21.
Предузеће има Статут, којим се уређује 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.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 27.
септембра 2012. године, на основу члана 4. став 3. Закона
о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05,
108/05 и 123/07), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном
граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 31. тачка 8. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ”
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком врши се промена оснивачког акта – Решења број: 3-566/89-XXVII-01 од 21. децембра 1989. године,
којим је Комунална радна организација „Погребне услуге”
организована као Јавно комунално предузеће („Службени
лист града Београда”, број 25/89), уписано у регистар Привредног суда у Београду, Решењем Фи- 8073/89 од 29. децембра 1989. године, у регистарском улошку бр. 1-717-00,
и у регистар Агенције за привредне регистре, Решењем бр.
БД 473/2005 од 22. јуна 2005. године, а ради усклађивања са
одредбама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса.
II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 2.
Оснивач Јавног комуналног предузећа „Погребне услуге” је град Београд (у даљем тексту: оснивач).
III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

IХ. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 22.
Предузеће је дужно да у обављању своје делатности
обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања последице
које угрожавају животну средину, у складу са законом и
другим прописима који регулишу ову област.
Начин обезбеђивања услова из става 1. овог члана
утврђује предузеће у зависности од утицаја делатности коју
обавља на животну средину.
Х. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Предузеће је дужно да усклади своје опште акте, организацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од три
месецa од дана доношења ове одлуке.
Члан 24.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 3-396/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Члан 3.
Јавно комунално предузеће послује под пословним именом Јавно комунално предузеће „Погребне услуге”, Београд,
ул. Рузвелтова бр. 50 (у даљем тексту: предузеће).
Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП „Погребне услуге”, Београд.
Члан 4.
Седиште предузећа је у Београду, ул. Рузвелтова број 50.
Предузеће не може променити седиште и пословно име
без сагласности оснивача.
IV. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 5.
Предузеће обавља комуналну делатност управљања
гробљима и погребне услуге које обухватају одржавање
гробаља и објеката, који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела и крематоријума), сахрањивање и кремирање,
одржавање пасивних гробаља и спомен обележија, као и
превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу или до крематоријума, и то:
– 96.03 Погребне и сродне делатности
Предузеће обавља комуналну делатност на подручју
градских општина одређених актима Града.
Предузеће не може променити претежну делатност без
сагласности оснивача.
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Ако предузеће обавља још неку делатност поред оне која
му је поверена, у обавези је да у свом рачуноводству одвојено исказује све приходе и расходе у вези обављања комуналне делатности.
Предузеће има искључиво право обављања делатности
управљања гробљима и погребне услуге које обухватају одржавање гробаља и објеката, који се налазе у склопу гробља
(мртвачница, капела и крематоријума), сахрањивање и кремирање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележија.
Члан 6.
Поред делатности из претходног члана предузеће обавља и следећу делатност:
– 81.10 Услуге одржавања објеката;
Предузеће може обављати и друге делатности утврђене
Статутом уз сагласност оснивача.
V. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
Члан 7.
Предузеће је дужно да организује свој рад и пословање
на начин којим се обезбеђује:
1) трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на начин уређен законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона;
2) прописани или уговорени обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева тачност у погледу рокова,
сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у складу са позитивним прописима;
3) предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и опреме, који служе за обављање комуналне делатности;
4) развој и унапређење квалитета и врсти комуналних
услуга, као и унапређење организације и ефикасности рада.
Предузеће је дужно да обавља комуналну делатност у
складу са законом, овом одлуком, Одлуком Скупштине града Београда о начину обављања комуналне делатности и
Статутом предузећа.
Члан 8.
Оснивач је дужан, у складу са законом да:
1) обезбеди предузећу материјалне, техничке и друге услове за несметано вршење делатности;
2) остварује надзор и контролу обављања комуналне делатности;
3) предузима мере на унапређењу делатности.
Члан 9.
Оснивач има право да у случају поремећаја у пословању
предузећа, у складу са законом, предузима мере којима ће
обезбедити услове за несметан рад, пословање и управљање
предузећем и то:
1) извршити промену унутрашње организације предузећа;
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.
VI. РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ И СНОШЕЊЕ РИЗИКА
Члан 10.
Добит предузећа утврђује се и распоређује у складу са
законом и статутом предузећа.
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Одлуку о расподели добити доноси управни одбор предузећа, у складу са годишњим финансијским извештајем
предузећа, уз сагласност оснивача.
Члан 11.
Средства за обављање делатности предузећа обезбеђују
се из: прихода од продаје комуналних услуга; буџета оснивача и других извора у складу са законом.
Делатност предузећа финансира се на основу годишњих
програма пословања, који доноси Управни одбор предузећа.
Програм пословања из става 2. овог члана доставља се
оснивачу ради давања сагласности, најкасније до 1. децембра текуће године, за наредну годину.
Програм пословања се сматра донетим када на њега да
сагласност оснивач.
Члан 12.
Предузеће самостално иступа у правном промету у
своје име и за свој рачун.
За обавезе према трећим лицима, настале у пословању,
предузеће одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе предузећа, осим у случајевима предвиђеним законом.
VII. ОСНОВНИ КАПИТАЛ
Члан 13.
Износ основног капитала се утврђује по завршном рачуну, на основу података исказаног на одговарајућој позицији
биланса стања, што на дан 1. јануара 2012. године износи
741.473.817,35 динара.
Основни капитал из става 1. овог члана, усклађује се
сваке године по изради завршног рачуна и уписује у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре.
Имовину предузећа чине право својине на покретним
и непокретним стварима, новчана средства и хартије од
вредности и друга имовинска права, укључујучи и право
коришћења добара у јавној својини.
Предузеће може користити и средства у јавној и другим
облицима својине, у складу са прописима који уређују обављање делатности од општег интереса и овом одлуком.
VIII. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 14.
Органи предузећа су:
– Управни одбор, као орган управљања;
– директор, као орган пословођења;
– Надзорни одбор, као орган надзора.
Члан 15.
Управни одбор има председника и осам чланова, који се
именују на период од четири године.
Председника и чланове управног одбора именује и разрешава Скупштина града Београда.
Актом о именовању управног одбора одређује се заменик председника управног одбора из реда чланова управног
одбора.
Управни одбор чине председник и пет представника оснивача и три представника запослених у предузећу, а који
се предлажу на начин утврђен статутом предузећа.
Председник и чланови управног одбора имају право на
одговарајућу накнаду за рад у управном одбору, чију висину утврђује Управни одбор предузећа, на основу критеријума садржаних у годишњем програму пословања предузећа.

Број 51 – 24

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 16.
Управни одбор предузећа обавља следеће послове:
1) доноси статут;
2) утврђује пословну политику;
3) доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја;
4) доноси годишњи програм пословања;
5) одлучује о улагању капитала;
6) доноси одлуку о ценама услуга;
7) усваја извештаје о раду, извештај о финансијском пословању и годишњи финансијски извештај;
8) одлучује о расподели добити;
9) одлучује о повећању и смањењу основног капитала
предузећа;
10) доноси одлуку о оснивању зависног друштва капитала;
11) одлучује о статусним променама;
12) одлучује о издавању, продаји и куповини акција, као
и о продаји удела у предузећу или другом предузећу односно привредном друштву;
13) доноси одлуку о располагању (прибављање и
отуђење) имовином предузећа веће вредности, која је у непосредној функцији обављања поверене делатности, у складу са законом, овом одлуком и статутом;
14) доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења;
15) доноси акте о општим условима за вршење комуналних услуга;
16) доноси опште акте предузећа за које законом или статутом предузећа није утврђена надлежност другог органа;
17) доноси пословник о свом раду;
18) утврђује мере заштите и унапређења животне средине;
19) на основу решења о именовању директора предузећа
закључује уговор о правима и обавезама директора предузећа, у складу са законом;
20) врши друге послове утврђене оснивачким актом и
статутом.
Члан 17.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у предузећу надлежни органи Оснивача дају сагласност на следеће
одлуке из члана 16.:
– на одлуке из члана 16. тачке 1, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13. и 15.
сагласност даје Скупштина града Београда;
– на одлуке из члана 16. тачка 4. и 8. сагласност даје
Градско веће;
– на одлуку из члана 16. тачка 14. сагласност даје Градско
веће када су у питању средства обезбеђења веће вредности,
чији је износ утврђен Статутом предузећа;
– извештаје из члана 16. тачке 7. по потреби, а најмање
једном годишње разматра Градско веће;
– на одлуку из члана 16. тачка 6. сагласност даје градоначелник града Београда.
Члан 18.
Директора предузећа именује и разрешава Скупштина
града Београда на период од четири године, уз могућност
поновног именовања.
Градско веће након расписаног јавног позива утврђује
предлог кандидата и доставља га Скупштини града Београда.
На основу предлога Градског већа из става 2. овог члана,
Скупштини града Београда именује директора предузећа.
Статутом предузећа ближе се одређују услови које треба
да испуњава лице које се именује за директора, као и разлози за његово разрешење.
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Скупштина града Београда може до именовања директора предузећа да именује вршиоца дужности директора
предузећа, најдуже за период до једне године.
Члан 19.
Директор предузећа обавља следеће послове:
1) организује и води пословање предузећа;
2) заступа и представља предузеће;
3) стара се о законитости рада и одговара за законитост
рада предузећа;
4) одговара за реализацију одлука и других аката
Скупштине града Београда, Градоначелника града Београда
и Градског већа;
5) предлаже пословну политику, планове рада и развоја
и програме пословања и предузима мере за њихово спровођење;
6) подноси извештаје о раду, извештај о финансијском
пословању и годишњи финансијски извештај;
7) извршава одлуке Управног одбора;
8) доноси опште акте за чије доношење је овлашћен статутом;
9) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, колективним
уговором и статутом;
10) предлаже Управном одбору доношење одлука и других аката из његовог делокруга;
11) одлучује о другим питањима и обавља друге послове у
складу са законом, оснивачким актом и статутом предузећа.
Директор може, посебном одлуком у оквиру својих
овлашћења, овластити друго лице да предузима радње из
његове надлежности, нарочито да може заступати предузеће пред свим надлежним органима.
Директор, уз сагласност Управног одбора, може дати и
опозвати прокуру, у складу са законом.
Члан 20.
Надзорни одбор има председника и шест чланова који
се именују на период од четири године.
Председника и чланове надзорног одбора именује и разрешава Скупштина града Београда.
Актом о именовању надзорног одбора Скупштина града
Београда одређује заменика председника надзорног одбора.
Надзорни одбор чине председник и четири представника оснивача и два представника запослених у предузећу, а
који се предлаже на начин утврђен статутом предузећа.
Председник и чланови Надзорног одбора имају право на
одговарајућу накнаду. Висина накнаде утврђује се одлуком
Управног одбора предузећа, на основу критеријума садржаних у годишњем програму пословања предузећа.
Надзорни одбор надзире пословање предузећа: прегледа годишњи извештај, извештај о финансијском пословању,
годишњи финансијски извештај и предлог за расподелу добити; даје мишљење о предлогу за расподелу добити и покриће губитака, даје мишљење о усклађености пословања
предузећа са одредбама закона и обавља друге послове
утврђене законом и статутом.
Надзорни одбор најмање једанпут годишње подноси
Скупштини града Београда извештај о извршеном надзору
и истовремено га доставља и Управном одбору предузећа.
Члан 21.
Предузеће има Статут, којим се уређује 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.

1. октобар 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

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.
IХ. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 22.
Предузеће је дужно да у обављању своје делатности
обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања последице
које угрожавају животну средину, у складу са законом и
другим прописима који регулишу ову област.
Начин обезбеђивања услова из става 1. овог члана
утврђује предузеће у зависности од утицаја делатности коју
обавља на животну средину.
Х. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Предузеће је дужно да усклади своје опште акте, организацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од три
месеца од дана доношења ове одлуке.
Члан 24.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 3-397/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 27.
септембра 2012. године, на основу члана 4. став 3. Закона
о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05,
108/05 и 123/07), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном
граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 31. тачка 8. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОД Л У КУ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ”
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II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 2.
Оснивач Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”
је град Београд (у даљем тексту: оснивач).
III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Члан 3.
Јавно комунално предузеће послује под пословним именом Јавно комунално предузеће „Градске пијаце”, Београд,
ул. Живка Карабиберовића бр.3 (у даљем тексту: предузеће).
Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП „Градске пијаце”, Београд.
Члан 4.
Седиште предузећа је у Београду, ул. Живка Карабиберовића бр.3.
Предузеће не може променити седиште и пословно име
без сагласности оснивача.
IV. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 5.
Предузеће обавља комуналну делатност управљања
пијацама, која обухвата комунално опремање, одржавање и
организацију делатности на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа, и то:
– 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.
Предузеће обавља комуналну делатност на подручју
градских општина одређених актима града.
Предузеће не може променити претежну делатност без
сагласности Оснивача.
Ако предузеће обавља још неку делатност поред оне која
му је поверена, у обавези је да у свом рачуноводству одвојено исказује све приходе и расходе који су везани за обављање поверене комуналне делатности.
Предузеће има посебно право обављања делатности из
става 1. овог члана.
Члан 6.
Поред делатности из претходног члана предузеће обавља и следећу делатност:
– 81.10 Услуге одржавања објеката.
Предузеће може обављати и друге делатности утврђене
Статутом уз сагласност оснивача.
V. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком врши се промена оснивачког акта – Решења број: 3-568/89-XXVII-01 од 21. децембра 1989. године, којим је Радна организација „Градских пијаца и тржних центара Београд” организована као Јавно комунално
предузеће („Службени лист града Београда”, број 25/89),
уписано у регистар Привредног суда у Београду, Решењем
Фи-8166/89 од 29.12.1989. године, у регистарском улошку бр. 1-26-00, и у регистар Агенције за привредне регистре, Решењем бр. БД 18949 од 23. јула 2005. године, а ради
усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса.

Члан 7.
Предузеће је дужно да организује свој рад и пословање
на начин којим се обезбеђује:
1) трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на начин уређен законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона;
2) прописани или уговорени обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева тачност у погледу рокова,
сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у складу са позитивним прописима;
3) предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и опреме, који служе за обављање комуналне делатности;
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4) развој и унапређење квалитета и врсти комуналних
услуга, као и унапређење организације и ефикасности рада.
Предузеће је дужно да обавља комуналну делатност у
складу са законом, овом одлуком, Одлуком Скупштине града Београда о начину обављања комуналне делатности и
Статутом предузећа.
Члан 8.
Оснивач је дужан, у складу са законом да:
1) обезбеди предузећу материјалне, техничке и друге услове за несметано вршење делатности;
2) остварује надзор и контролу обављања комуналне делатности;
3) предузима мере на унапређењу делатности.
Члан 9.
Оснивач има право да у случају поремећаја у пословању
предузећа, у складу са законом, предузима мере којима ће
обезбедити услове за несметан рад, пословање и управљање
предузећем и то:
1) извршити промену унутрашње организације предузећа;
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.
VI. РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ И СНОШЕЊЕ РИЗИКА
Члан 10.
Добит предузећа утврђује се и распоређује у складу са
законом и статутом предузећа.
Одлуку о расподели добити доноси управни одбор предузећа, у складу са годишњим финансијским извештајем
предузећа, уз сагласност оснивача.
Члан 11.
Средства за обављање делатности предузећа обезбеђују
се из: прихода од продаје комуналних услуга; буџета оснивача и других извора у складу са законом.
Делатност предузећа финансира се на основу годишњих
програма пословања, који доноси Управни одбор предузећа.
Програм пословања из става 2. овог члана доставља се
оснивачу ради давања сагласности, најкасније до 1. децембра текуће године, за наредну годину.
Програм пословања се сматра донетим када на њега да
сагласност оснивач.
Члан 12.
Предузеће самостално иступа у правном промету у
своје име и за свој рачун.
За обавезе према трећим лицима, настале у пословању,
предузеће одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе предузећа, осим у случајевима предвиђеним законом.
VII. ОСНОВНИ КАПИТАЛ
Члан 13.
Износ основног капитала се утврђује по завршном рачуну, на основу података исказаног на одговарајућој позицији
биланса стања, што на дан 1. јануара 2012 године износи
2.338.716.000,00 динара.
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Основни капитал из става 1. овог члана, усклађује се
сваке године по изради завршног рачуна и уписује у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре.
Имовину предузећа чине право својине на покретним
и непокретним стварима, новчана средства и хартије од
вредности и друга имовинска права, укључујучи и право
коришћења добара у јавној својини.
Предузеће може користити и средства у јавној и другим
облицима својине, у складу са прописима који уређују обављање делатности од опстег интереса и овом одлуком.
VIII. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 14.
Органи предузећа су:
– Управни одбор, као орган управљања;
– директор, као орган пословођења;
– Надзорни одбор, као орган надзора.
Члан 15.
Управни одбор има председника и осам чланова, који се
именују на период од четири године.
Председника и чланове управног одбора именује и разрешава Скупштина града Београда.
Актом о именовању управног одбора одређује се заменик председника управног одбора из реда чланова управног
одбора.
Управни одбор чине председник и пет представника оснивача и три представника запослених у предузећу, а који
се предлаже на начин утврђен статутом предузећа.
Председник и чланови управног одбора имају право на
одговарајућу накнаду за рад у управном одбору, чију висину утврђује Управни одбор предузећа, на основу критеријума садржаних у годишњем програму пословања предузећа.
Члан 16.
Управни одбор предузећа обавља следеће послове:
1) доноси статут;
2) утврђује пословну политику;
3) доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја;
4) доноси годишњи програм пословања;
5) одлучује о улагању капитала;
6) доноси одлуку о ценама услуга;
7) усваја извештаје о раду, извештај о финансијском пословању и годишњи финансијски извештај;
8) одлучује о расподели добити;
9) одлучује о повећању и смањењу основног капитала
предузећа;
10) доноси одлуку о оснивању зависног друштва капитала;
11) одлучује о статусним променама;
12) одлучује о издавању, продаји и куповини акција, као
и о продаји удела у предузећу или другом предузећу односно привредном друштву;
13) доноси одлуку о располагању (прибављање и
отуђење) имовином предузећа веће вредности, која је у непосредној функцији обављања поверене делатности, у складу са законом, овом одлуком и статутом;
14) доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења;
15) доноси акте о општим условима за вршење комуналних услуга;
16) доноси опште акте предузећа за које законом или статутом предузећа није утврђена надлежност другог органа;
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17) доноси пословник о свом раду;
18) утврђује мере заштите и унапређења животне средине;
19) на основу решења о именовању директора предузећа
закључује уговор о раду са директором или уговор о правима и обавезама директора предузећа, у складу са законом;
20) врши друге послове утврђене оснивачким актом и
статутом.
Члан 17.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у предузећу надлежни органи Оснивача дају сагласност на следеће
одлуке из члана 16:
– на одлуке из члана 16. тачке 1, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13. и 15.
сагласност даје Скупштина града Београда;
– на одлуке из члана 16. тачка 4. и 8. сагласност даје
Градско веће;
– на одлуку из члана 16. тачка 14. сагласност даје Градско
веће када су у питању средства обезбеђења веће вредности,
чији је износ утврђен Статутом предузећа;
– извештаје из члана 16. тачке 7. по потреби, а најмање
једном годишње разматра Градско веће;
– на одлуку из члана 16. тачка 6. сагласност даје градоначелник града Београда .
Члан 18.
Директора предузећа именује и разрешава Скупштина
града Београда на период од четири године, уз могућност
поновног именовања.
Градско веће након расписаног јавног позива утврђује
предлог кандидата и доставља га Скупштини града Београда.
На основу предлога Градског већа из става 2. овог члана,
Скупштини града Београда именује директора предузећа.
Статутом предузећа ближе се одређују услови које треба
да испуњава лице које се именује за директора, као и разлози за његово разрешење.
Скупштина града Београда може до именовања директора предузећа да именује вршиоца дужности директора
предузећа, најдуже за период до једне године.
Члан 19.
Директор предузећа обавља следеће послове:
1) организује и води пословање предузећа;
2) заступа и представља предузеће;
3) стара се о законитости рада и одговара за законитост
рада предузећа;
4) одговара за реализацију одлука и других аката
Скупштине града Београда, Градоначелника града Београда
и Градског већа;
5) предлаже пословну политику, планове рада и развоја
и програме пословања и предузима мере за њихово спровођење;
6) подноси извештаје о раду, извештај о финансијском
пословању и годишњи финансијски извештај;
7) извршава одлуке Управног одбора;
8) доноси опште акте за чије доношење је овлашћен статутом;
9) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, колективним
уговором и статутом;
10) предлаже Управном одбору доношење одлука и других аката из његовог делокруга;
11) одлучује о другим питањима и обавља друге послове
у складу са законом, оснивачким актом и статутом предузећа.
Директор може, посебном одлуком у оквиру својих
овлашћења, овластити друго лице да предузима радње из
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његове надлежности, нарочито да може заступати предузеће пред свим надлежним органима.
Директор, уз сагласност Управног одбора, може дати и
опозвати прокуру, у складу са законом.
Члан 20.
Надзорни одбор има председника и осам чланова који
се именују на период од четири године.
Председника и чланове надзорног одбора именује и разрешава Скупштина града Београда.
Актом о именовању надзорног одбора Скупштина града
Београда одређује заменика председника надзорног одбора.
Надзорни одбор чине председник и четири представника оснивача и два представника запослених у предузећу, а
који се предлаже на начин утврђен статутом предузећа.
Председник и чланови Надзорног одбора имају право на
одговарајућу накнаду. Висина накнаде утврђује се одлуком
Управног одбора предузећа, на основу критеријума садржаних у годишњем програму пословања предузећа.
Надзорни одбор надзире пословање предузећа: прегледа годишњи извештај, извештај о финансијском пословању,
годишњи финансијски извештај и предлог за расподелу добити; даје мишљење о предлогу за расподелу добити и покриће губитака, даје мишљење о усклађености пословања
предузећа са одредбама закона и обавља друге послове
утврђене законом и статутом.
Надзорни одбор најмање једанпут годишње подноси
Скупштини града Београда извештај о извршеном надзору
и истовремено га доставља и Управном одбору предузећа.
Члан 21.
Предузеће има Статут, којим се уређује 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.
IХ. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 22.
Предузеће је дужно да у обављању своје делатности
обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања последице
које угрожавају животну средину, у складу са законом и
другим прописима који регулишу ову област.
Начин обезбеђивања услова из става 1. овог члана
утврђује предузеће у зависности од утицаја делатности коју
обавља на животну средину.
Х. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Предузеће је дужно да усклади своје опште акте, организацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од три
месеца од дана доношења ове одлуке.
Члан 24.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 3-398/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 27.
септембра 2012. године, на основу члана 4. став 3. Закона
о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05,
108/05 и 123/07), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном
граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 31. тачка 8. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОД Л У КУ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО – БЕОГРАД”
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком врши се промена оснивачког акта – Решења број: 3-564/89-XXVII-01 од 21. децембра 1989. године,
којим је Радна организација „Зеленило – Београд” организована као Јавно комунално предузеће („Службени лист
града Београда”, број 25/89), уписано у регистар Привредног суда у Београду, Решењем Фи-9092/98 у регистарском
улошку бр. 1-2377-00, и у регистар Агенције за привредне
регистре, Решењем бр. БД 377/2005 од 6. септембра 2005.
године, а ради усклађивања са одредбама Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса.
II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 2.
Оснивач Јавног комуналног предузећа „Зеленило – Београд” је град Београд (у даљем тексту: оснивач).
III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Члан 3.
Јавно комунално предузеће послује под пословним именом Јавно комунално предузеће „Зеленило – Београд”, Београд, ул. Мали Калемегдан бр. 8 (у даљем тексту: предузеће).
Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП „Зеленило –
Београд”, Београд.
Члан 4.
Седиште предузећа је у Београду, ул. Мали Калемегдан
број 8.
Предузеће не може променити седиште и пословно име
без сагласности оснивача.
IV. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 5.
Предузеће обавља комуналну делатност одржавања јавних зелених површина, уређење, текуће и инвестиционо
одржавање и санацију зелених рекреативних површина и
приобаља, и то:
– 81.30 Услуге уређења и одржавања околине.
Предузеће обавља комуналну делатност на подручју
градских општина одређених актима града.
Предузеће не може променити претежну делатност без
сагласности оснивача.
Ако предузеће обавља још неку делатност поред оне
која му је поверена, у обавези је да у свом рачуноводству
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одвојено исказује све приходе и расходе који су везани за
обављање поверене комуналне делатности.
Предузеће има посебно право обављања делатности из
става 1. овог члана.
Члан 6.
Поред делатности из претходног члана предузеће обавља и следеће делатности:
– 01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих
биљака;
– 01.29 Гајење осталих вишегодишњих биљака;
– 01.30 Гајење садног материјала;
– 01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада;
– 02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности;
– 02.20 Сеча дрвећа;
– 02.40 Услужне делатности у вези са шумарством;
– 42.11 Изградња путева и аутопутева;
– 71.11 Архитектонске делатности;
– 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање и
– 81.10 Услуге одржавања објеката.
Предузеће може обављати и друге делатности утврђене
Статутом уз сагласност оснивача.
V. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
Члан 7.
Предузеће је дужно да организује свој рад и пословање
на начин којим се обезбеђује:
1) трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на начин уређен законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона;
2) прописани или уговорени обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева тачност у погледу рокова,
сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у складу са позитивним прописима;
3) предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и опреме, који служе за обављање комуналне делатности;
4) развој и унапређење квалитета и врсти комуналних
услуга, као и унапређење организације и ефикасности рада.
Предузеће је дужно да обавља комуналну делатност у
складу са законом, овом одлуком, Одлуком Скупштине града Београда о начину обављања комуналне делатности и
Статутом предузећа.
Члан 8.
Оснивач је дужан, у складу са законом да:
1() обезбеди предузећу материјалне, техничке и друге
услове за несметано вршење делатности;
2) остварује надзор и контролу обављања комуналне делатности;
3) предузима мере на унапређењу делатности.
Члан 9.
Оснивач има право да у случају поремећаја у пословању
предузећа, у складу са законом, предузима мере којима ће
обезбедити услове за несметан рад, пословање и управљање
предузећем и то:
1) извршити промену унутрашње организације предузећа;
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.
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VI. РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ И СНОШЕЊЕ РИЗИКА
Члан 10.
Добит предузећа утврђује се и распоређује у складу са
законом и статутом предузећа.
Одлуку о расподели добити доноси управни одбор предузећа, у складу са годишњим финансијским извештајем
предузећа, уз сагласност оснивача
Члан 11.
Средства за обављање делатности предузећа обезбеђују
се из: прихода од продаје комуналних производа и услуга,
буџета оснивача и других извора у складу са законом.
Делатност предузећа финансира се на основу годишњих
програма пословања, који доноси Управни одбор предузећа.
Програм пословања из става 2. овог члана доставља се
оснивачу ради давања сагласности, најкасније до 1. децембра текуће године, за наредну годину.
Програм пословања се сматра донетим када на њега да
сагласност оснивач.
Члан 12.
Предузеће самостално иступа у правном промету у
своје име и за свој рачун.
За обавезе према трећим лицима, настале у пословању,
предузеће одговара целокупном својом имовином. Оснивач
не одговара за обавезе предузећа, осим у случајевима предвиђеним законом.
VII. ОСНОВНИ КАПИТАЛ
Члан 13.
Износ основног капитала се утврђује по завршном рачуну, на основу података исказаног на одговарајућој позицији биланса стања, што на дан 01.01.2012. године износи
529.211.618,74 динара.
Основни капитал из става 1. овог члана, усклађује се
сваке године по изради завршног рачуна и уписује у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре.
Имовину предузећа чине право својине на покретним
и непокретним стварима, новчана средства и хартије од
вредности и друга имовинска права, укључујучи и право
коришћења добара у јавној својини.
Предузеће може користити и средства у јавној и другим
облицима својине, у складу са прописима који уређују обављање делатности од опстег интереса и овом одлуком.
VIII. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 14.
Органи предузећа су:
– Управни одбор, као орган управљања;
– директор, као орган пословођења;
– Надзорни одбор, као орган надзора.
Члан 15.
Управни одбор има председника и 8 чланова, који се
именују на период од четири године.
Председника и чланове управног одбора именује и разрешава Скупштина града Београда.
Актом о именовању управног одбора одређује се заменик председника управног одбора из реда чланова управног
одбора.
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Управни одбор чине председник и пет представника оснивача и три представника запослених у предузећу, а који
се предлажу на начин утврђен статутом предузећа.
Председник и чланови управног одбора имају право на
одговарајућу накнаду за рад у управном одбору, чију висину утврђује Управни одбор предузећа, на основу критеријума садржаних у годишњем програму пословања предузећа.
Члан 16.
Управни одбор предузећа обавља следеће послове:
1) доноси статут;
2) утврђује пословну политику;
3) доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја;
4) доноси годишњи програм пословања;
5) одлучује о улагању капитала;
6) доноси одлуку о ценама производа и услуга;
7) усваја извештаје о раду, извештај о финансијском пословању и годишњи финансијски извештај;
8) одлучује о расподели добити;
9) одлучује о повећању и смањењу основног капитала
предузећа;
10) доноси одлуку о оснивању зависног друштва капитала;
11) одлучује о статусним променама;
12) одлучује о издавању, продаји и куповини акција, као
и о продаји удела у предузећу или другом предузећу односно привредном друштву;
13) доноси одлуку о располагању (прибављање и
отуђење) имовином предузећа веће вредности, која је у непосредној функцији обављања поверене делатности, у складу са законом, овом одлуком и статутом;
14) доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења;
15) доноси акте о општим условима за вршење комуналних услуга;
16) доноси опште акте предузећа за које законом или статутом предузећа није утврђена надлежност другог органа;
17) доноси пословник о свом раду;
18) утврђује мере заштите и унапређења животне средине;
19) на основу решења о именовању директора предузећа
закључује уговор о раду са директором или уговор о правима и обавезама директора предузећа, у складу са законом;
20) врши друге послове утврђене оснивачким актом и
статутом.
Члан 17.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у предузећу надлежни органи Оснивача дају сагласност на следеће
одлуке из члана 17:
– на одлуке из члана 16. тачке 1, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13. и 15.
сагласност даје Скупштина града Београда;
– на одлуке из члана 16. тачка 4. и 8. сагласност даје
Градско веће;
– на одлуку из члана 16. тачка 14. сагласност даје Градско
веће када су у питању средства обезбеђења веће вредности,
чији је износ утврђен Статутом предузећа;
– извештаје из члана 16. тачке 7. по потреби, а најмање
једном годишње разматра Градско веће;
– на одлуку из члана 16. тачка 6. сагласност даје градоначелник града Београда .
Члан 18.
Директора предузећа именује и разрешава Скупштина
града Београда на период од четири године, уз могућност
поновног именовања.
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Градско веће након расписаног јавног позива утврђује
предлог кандидата и доставља га Скупштини града Београда.
На основу предлога Градског већа из става 2. овог члана,
Скупштини града Београда именује директора предузећа.
Статутом предузећа ближе се одређују услови које треба
да испуњава лице које се именује за директора, као и разлози за његово разрешење.
Скупштина града Београда може до именовања директора предузећа да именује вршиоца дужности директора
предузећа, најдуже за период до једне године.

Члан 21.
Предузеће има Статут, којим се уређује 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 19.
Директор предузећа обавља следеће послове:
1) организује и води пословање предузећа;
2) заступа и представља предузеће;
3) стара се о законитости рада и одговара за законитост
рада предузећа;
4) одговара за реализацију одлука и других аката
Скупштине града Београда, градоначелника града Београда
и Градског већа;
5) предлаже пословну политику, планове рада и развоја
и програме пословања и предузима мере за њихово спровођење;
6) подноси извештаје о раду, извештај о финансијском
пословању и годишњи финансијски извештај;
7) извршава одлуке Управног одбора;
8) доноси опште акте за чије доношење је овлашћен статутом;
9) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, колективним
уговором и статутом;
10) предлаже Управном одбору доношење одлука и других аката из његовог делокруга;
11) одлучује о другим питањима и обавља друге послове
у складу са законом и статутом предузећа.
Директор може, посебном одлуком у оквиру својих
овлашћења, овластити друго лице да предузима радње из
његове надлежности, нарочито да може заступати предузеће пред свим надлежним органима.
Директор, уз сагласност Управног одбора, може дати и
опозвати прокуру, у складу са законом.

IХ. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 20.
Надзорни одбор има председника и шест чланова који
се именују на период од четири године.
Председника и чланове надзорног одбора именује и разрешава Скупштина града Београда.
Актом о именовању надзорног одбора Скупштина града
Београда одређује заменика председника надзорног одбора.
Надзорни одбор чине председник и четири представника оснивача и два представника запослених у предузећу, а
који се предлажe на начин утврђен статутом предузећа.
Председник и чланови Надзорног одбора имају право на
одговарајућу накнаду. Висина накнаде утврђује се одлуком
Управног одбора предузећа, на основу критеријума садржаних у годишњем програму пословања предузећа.
Надзорни одбор надзире пословање предузећа: прегледа годишњи извештај, извештај о финансијском пословању,
годишњи финансијски извештај и предлог за расподелу добити; даје мишљење о предлогу за расподелу добити и покриће губитака, даје мишљење о усклађености пословања
предузећа са одредбама закона и обавља друге послове
утврђене законом и статутом.
Надзорни одбор најмање једанпут годишње подноси
Скупштини града Београда извештај о извршеном надзору
и истовремено га доставља и Управном одбору предузећа.

Члан 22.
Предузеће је дужно да у обављању своје делатности
обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања последице
које угрожавају животну средину, у складу са законом и
другим прописима који регулишу ову област.
Начин обезбеђивања услова из става 1. овог члана
утврђује предузеће у зависности од утицаја делатности коју
обавља на животну средину.
Х. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Предузеће је дужно да усклади своје опште акте, организацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од три
месецa од дана доношења ове одлуке.
Члан 24.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 3-399/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 27.
септембра 2012. године, на основу члана 4. став 3. Закона
о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05,
108/05 и 123/07), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном
граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 31. тачка 8. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА ЧИСТОЋА”
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком врши се промена оснивачког акта – Решења број: 3-565/89-XXVII-01 од 21. децембра 1989. године,
којим је Комунална радна организација „Градска чистоћа”
организована као Јавно комунално предузеће („Службени лист града Београда”, број 25/89), уписано у регистар
Привредног суда у Београду, Решењем Фи- 17337/98 у регистарском улошку бр. 1-1647-00, и у регистар Агенције за
привредне регистре Решењем бр. БД 36197 од 16. јуна 2005.
године, ради усклађивања са одредбама Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса.

1. октобар 2012.
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II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 2.
Оснивач Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа” је град Београд (у даљем тексту: оснивач).
III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Члан 3.
Јавно комунално предузеће послује под пословним именом Јавно комунално предузеће „Градска чистоћа”, ул. Мије
Ковачевића бр.4 (у даљем тексту: предузеће).
Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП „Градска чистоћа”, Београд.
Члан 4.
Седиште предузећа је у Београду, ул. Мије Ковачевића
број 4.
Предузеће не може променити седиште и пословно име
без сагласности оснивача.
IV. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 5.
Предузеће обавља комуналну делатност одржавањa чистоће на површинама јавне намене која обухвата чишћење и
прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног
отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за
отпатке на површинама јавне намене; управљање комуналним отпадом које обухвата сакупљање комуналног отпада,
његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући
управљање, одржавање, санирање и затварање депонија као
и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово
складиштење и третман; црпљење, одвоз и третирање фекалија из септичких јама, и то:
– 37.00 Уклањање отпадних вода
– 38.11 Скупљање отпада који није опасан
– 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан
– 39.00 Санација, рекултивација и управљање отпадом
– 81.29 Услуге осталог чишћења
Предузеће обавља комуналну делатност на подручју
градских општина одређених актима града.
Предузеће не може променити претежну делатност без
сагласности оснивача.
Ако предузеће обавља још неку делатност поред оне која
је поверена, у обавези је да у свом рачуноводству одвојено
исказује све приходе и расходе који су везани за обављање
поверене комуналне делатности.
Предузеће има посебно право обављања делатности из
става 1. овог члана.
Члан 6.
Поред делатности из претходног члана предузеће обавља и следећу делатности:
– 81.10 Услуге одржавања објеката.
Предузеће може обављати и друге делатности утврђене
Статутом уз сагласност оснивача.
V. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
Члан 7.
Предузеће је дужно да организује свој рад и пословање
на начин којим се обезбеђује:
1) трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на начин уређен законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона;
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2) прописани или уговорени обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева тачност у погледу рокова,
сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у складу са позитивним прописима;
3) предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и опреме, који служе за обављање комуналних делатности;
4) развој и унапређење квалитета и врсти комуналних
услуга, као и унапређење организације и ефикасност рада.
Предузеће је дужно да комуналну делатност за чије обављање је основано обавља у складу са законом, овом одлуком, Одлуком Скупштине града Београда о начину обављања комуналне делатности и Статутом предузећа.
Члан 8.
Оснивач је дужан, у складу са законом да:
1) обезбеди предузећу материјалне, техничке и друге услове за несметано вршење делатности;
2) остварује надзор и контролу обављања комуналне делатности;
3) предузима мере на унапређењу делатности.
Члан 9.
Оснивач има право да у случају поремећаја у пословању
предузећа, у складу са законом, предузима мере којима ће
обезбедити услове за несметан рад, пословање и управљање
предузећем и то:
1) извршити промену унутрашње организације предузећа;
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.
VI. РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ И СНОШЕЊЕ РИЗИКА
Члан 10.
Добит предузећа утврђује се и распоређује у складу са
законом и статутом предузећа.
Одлуку о расподели добити доноси управни одбор предузећа, у складу са годишњим финансијским извештајем
предузећа, уз сагласност оснивача .
Члан 11.
Средства за обављање делатности предузећа обезбеђују
се из: прихода од продаје комуналне услуге; буџета оснивача и других извора у складу са законом.
Делатност предузећа финансира се на основу годишњих
програма пословања, који доноси Управни одбор предузећа.
Програм пословања из става 2. овог члана доставља се
оснивачу ради давања сагласности, најкасније до 1. децембра текуће године, за наредну годину.
Програм пословања се сматра донетим када на њега да
сагласност оснивач.
Члан 12.
Предузеће самостално иступа у правном промету у
своје име и за свој рачун.
За обавезе према трећим лицима, настале у пословању,
предузеће одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе предузећа, осим у случајевима предвиђеним законом.
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VII. ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Члан 13.
Износ основног капитала се утврђује по завршном рачуну, на основу података исказаног на одговарајућој позицији
биланса стања, што на дан 1. јануара 2012. године износи
1.469.408.749,58 динара.
Основни капитал из става 1. овог члана, усклађује се
сваке године по изради завршног рачуна и уписује у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре.
Имовину предузећа чине право својине на покретним
и непокретним стварима, новчана средства и хартије од
вредности и друга имовинска права, укључујући и право
коришћења добара у јавној својини.
Предузеће може користити и средства у јавној и другим
облицима својине, у складу са прописима који уређују обављање делатности од општег интереса и овом одлуком.
VIII. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 14.
Органи предузећа су:
– Управни одбор, као орган управљања;
– директор, као орган пословођења;
– Надзорни одбор, као орган надзора.
Члан 15.
Управни одбор има председника и осам чланова, који се
именују на период од четири године.
Председника и чланове управног одбора именује и разрешава Скупштина града Београда.
Актом о именовању управног одбора одређује се заменик председника управног одбора из реда чланова управног
одбора.
Управни одбор чине председник и пет представника оснивача и три представника запослених у предузећу, а који
се предлажу на начин утврђен статутом предузећа.
Председник и чланови управног одбора имају право на
одговарајућу накнаду за рад у управном одбору, чију висину утврђује Управни одбор предузећа, на основу критеријума садржаних у годишњем програму пословања предузећа.
Члан 16.
Управни одбор предузећа обавља следеће послове:
1) доноси статут;
2) утврђује пословну политику;
3) доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја;
4) доноси годишњи програм пословања;
5) одлучује о улагању капитала;
6) доноси одлуку о ценама производа и услуга;
7) усваја извештаје о раду, извештај о финансијском пословању и годишњи финансијски извештај;
8) одлучује о расподели добити;
9) одлучује о повећању и смањењу основног капитала
предузећа;
10) доноси одлуку о оснивању зависног друштва капитала;
11) одлучује о статусним променама;
12) одлучује о издавању, продаји и куповини акција, као
и о продаји удела у предузећу или другом предузећу односно привредном друштву;
13) доноси одлуку о располагању (прибављање и
отуђење) имовином предузећа веће вредности, која је у непосредној функцији обављања поверене делатности, у складу са законом, овом одлуком и статутом;
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14) доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења;
15) доноси акте о општим условима за вршење комуналних услуга;
16) доноси опште акте предузећа за које законом или статутом предузећа није утврђена надлежност другог органа;
17) доноси пословник о свом раду;
18) утврђује мере заштите и унапређења животне средине;
19) на основу решења о именовању директора предузећа
закључује уговор о раду са директором или уговор о правима и обавезама директора предузећа, у складу са законом;
20) врши друге послове утврђене оснивачким актом и
статутом.
Члан 17.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у предузећу надлежни органи Оснивача дају сагласност на следеће
одлуке из члана 16:
– на одлуке из члана 16. тачке 1, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13. и 15.
сагласност даје Скупштина града Београда;
– на одлуке из члана 16. тачке 4. и 8. сагласност даје
Градско веће;
– на одлуку из члана 16. тачка 14. сагласност даје Градско
веће када су у питању средства обезбеђења веће вредности
чији је износ утврђен Статутом предузећа;
– извештаје из члана 16. тачка 7. по потреби, а најмање
једном годишње разматра Градско веће;
– на одлуку из члана 16. тачка 6. сагласност даје градоначелник града Београда.
Члан 18.
Директора предузећа именује и разрешава Скупштина
града Београда на период од четири године, уз могућност
поновног именовања.
Градско веће након расписаног јавног позива утврђује
предлог кандидата и доставља га Скупштини града Београда.
На основу предлога Градског већа из става 2. овог члана,
Скупштини града Београда именује директора предузећа.
Статутом предузећа ближе се одређују услови које треба
да испуњава лице које се именује за директора, као и разлози за његово разрешење.
Скупштина града Београда може до именовања директора предузећа да именује вршиоца дужности директора
предузећа, најдуже за период до једне године.
Члан 19.
Директор предузећа обавља следеће послове:
1) организује и води пословање предузећа;
2) заступа и представља предузеће;
3) стара се о законитости рада и одговара за законитост
рада предузећа;
4) одговара за реализацију одлука и других аката
Скупштине града Београда, градоначелника града Београда
и Градског већа;
5) предлаже пословну политику, планове рада и развоја
и програме пословања и предузима мере за њихово спровођење;
6) подноси извештаје о раду, извештај о финансијском
пословању и годишњи финансијски извештај;
7) извршава одлуке Управног одбора;
8) доноси опште акте за чије доношење је овлашћен статутом;
9) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, колективним
уговором и статутом;
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10) предлаже Управном одбору доношење одлука и других аката из његовог делокруга;
11) одлучује о другим питањима и обавља друге послове
у складу са законом и статутом предузећа.
Директор може посебном одлуком у оквиру својих овлашћења овластити друго лице да предузме радње из његове
надлежности, нарочито да може заступати предузеће пред
свим надлежним органима.
Директор, уз сагласност Управног одбора, може дати и
опозвати прокуру, у складу са законом.
Члан 20.
Надзорни одбор има председника и 6 чланова који се
именују на период од четири године.
Председника и чланове надзорног одбора именује и разрешава Скупштина града Београда.
Актом о именовању надзорног одбора Скупштина града
Београда одређује заменика председника надзорног одбора.
Надзорни одбор чине председник и четири представника оснивача и два представника запослених у предузећу, а
који се предлажу на начин утврђен статутом предузећа.
Председник и чланови Надзорног одбора имају право на
одговарајућу накнаду. Висина накнаде утврђује се одлуком
Управног одбора предузећа, на основу критеријума садржаних у годишњем програму пословања предузећа.
Надзорни одбор надзире пословање предузећа: прегледа годишњи извештај, извештај о финансијском пословању,
годишњи финансијски извештај и предлог за расподелу добити; даје мишљење о предлогу за расподелу добити и покриће губитака, даје мишљење о усклађености пословања
предузећа са одредбама закона и обавља друге послове
утврђене законом и статутом.
Надзорни одбор најмање једанпут годишње подноси
Скупштини града Београда извештај о извршеном надзору
и истовремено га доставља и Управном одбору предузећа.
Члан 21.
Предузеће има Статут, којим се уређује 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.
IХ. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
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Члан 24.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 3-400/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 27.
септембра 2012. године, на основу члана 4. став 3. Закона
о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05,
108/05 и 123/07), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном
граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 31. тачка 8. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ИНФОСТАН”
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком врши се промена оснивачког акта – Решења број: 3-567/89-XXVII од 21. децембра 1989. године,
којим је Радна организација „Инфостан” организована као
Јавно комунално предузеће („Службени лист града Београда”, број 25/89), уписано у регистар Привредног суда у
Београду, Решењем Фи-8584/89 у регистарском улошку бр.
1-5828-00, и у регистар Агенције за привредне регистре Решењем бр. БД 28146 од 6. јуна 2005. године, ради усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса.
II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 2.
Оснивач Јавног комуналног предузећа „Инфостан” је
град Београд (у даљем тексту: оснивач).
III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Члан 3.
Јавно комунално предузеће послује под пословним именом Јавно комунално предузеће „Инфостан”, ул. Данијелова
бр. 33 (у даљем тексту: предузеће).
Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП „Инфостан”,
Београд.

Члан 22.
Предузеће је дужно да у обављању своје делатности
обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања последице
које угрожавају животну средину, у складу са законом и
другим прописима који регулишу ову област.
Начин обезбеђивања услова из става 1. овог члана
утврђује предузеће у зависности од утицаја делатности коју
обавља на животну средину.

Члан 4.
Седиште предузећа је у Београду, ул. Данијелова број 33.
Предузеће не може променити седиште и пословно име
без сагласности Оснивача.

Х. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

IV. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 23.
Предузеће је дужно да усклади своје опште акте, организацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од три
месецa од дана доношења ове одлуке.

Члан 5.
Предузеће обавља комуналну делатност обједињене обраде и наплате комуналних услуга, и то:
– 63.11 Обрада података, хостинг и сл.
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Предузеће обавља комунaлну делатност на подручју
градских општина одређених актима града.
Предузеће не може променити претежну делатност без
сагласности оснивача.
Ако предузеће обавља још неку делатност поред оне која
је поверена, у обавези је да у свом рачуноводству одвојено
исказује све приходе и расходе који су везани за обављање
поверене комуналне делатности.
Предузеће има посебно право обављања делатности из
става 1. овог члана.
Члан 6.
Поред делатности из претходног члана предузеће обавља и следећу делатност:
– 81.10 Услуге одржавања објеката
Предузеће може обављати и друге делатности утврђене
Статутом уз сагласност оснивача.
V. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
Члан 7.
Предузеће је дужно да организује свој рад и пословање
на начин којим се обезбеђује:
1) трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на начин уређен законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона;
2) прописани или уговорени обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева тачност у погледу рокова,
сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у складу са позитивним прописима;
3) предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и опреме, који служе за обављање комуналних делатности;
4) развој и унапређење квалитета и врсти комуналних
услуга, као и унапређење организације и ефикасност рада.
Предузеће је дужно да комуналну делатност за чије обављање је основано обавља у складу са законом, овом одлуком, Одлуком Скупштине града Београда о начину обављања комуналне делатности и Статутом предузећа.
Члан 8.
Оснивач је дужан, у складу са законом да:
1) обезбеди предузећу материјалне, техничке и друге услове за несметано вршење делатности;
2) остварује надзор и контролу обављања комуналне делатности;
3) предузима мере на унапређењу делатности.
Члан 9.
Оснивач има право да у случају поремећаја у пословању
предузећа, у складу са законом, предузима мере којима ће
обезбедити услове за несметан рад, пословање и управљање
предузећем и то:
1) извршити промену унутрашње организације предузећа;
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.
VI. РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ И СНОШЕЊЕ РИЗИКА
Члан 10.
Добит предузећа утврђује се и распоређује у складу са
законом и статутом предузећа.
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Одлуку о расподели добити доноси управни одбор предузећа, у складу са годишњим финансијским извештајем
предузећа, уз сагласност оснивача.
Члан 11.
Средства за обављање делатности предузећа обезбеђују
се из: прихода од продаје комуналне услуге и других извора
у складу са законом.
Делатност предузећа финансира се на основу годишњих
програма пословања, који доноси Управни одбор предузећа.
Програм пословања из става 2. овог члана доставља се
оснивачу ради давања сагласности, најкасније до 1. децембра текуће године, за наредну годину.
Програм пословања се сматра донетим када на њега да
сагласност оснивач.
Члан 12.
Предузеће самостално иступа у правном промету у
своје име и за свој рачун.
За обавезе према трећим лицима, настале у пословању,
предузеће одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе предузећа, осим у случајевима предвиђеним законом.
VII. ОСНОВНИ КАПИТАЛ
Члан 13.
Износ основног капитала се утврђује по завршном рачуну, на основу података исказаног на одговарајућој позицији
биланса стања, што на дан 1. јануара 2012. године износи
112.024.478,73 динара.
Основни капитал из става 1. овог члана, усклађује се
сваке године по изради завршног рачуна и уписује у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре.
Имовину предузећа чине право својине на покретним
и непокретним стварима, новчана средства и хартије од
вредности и друга имовинска права, укључујући и право
коришћења добара у јавној својини.
Предузеће може користити и средства у јавној и другим
облицима својине, у складу са прописима који уређују обављање делатности од општег интереса и овом одлуком.
VIII. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 14.
Органи предузећа су:
– Управни одбор, као орган управљања;
– директор, као орган пословођења;
– Надзорни одбор, као орган надзора.
Члан 15.
Управни одбор има председника и осам чланова, који се
именују на период од четири године.
Председника и чланове управног одбора именује и разрешава Скупштина града Београда.
Актом о именовању управног одбора одређује се заменик председника управног одбора из реда чланова управног
одбора.
Управни одбор чине председник и пет представника оснивача и три представника запослених у предузећу, а који
се предлажу на начин утврђен статутом предузећа.
Председник и чланови управног одбора имају право на
одговарајућу накнаду за рад у управном одбору, чију висину утврђује Управни одбор предузећа, на основу критеријума садржаних у годишњем програму пословања предузећа.
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Члан 16.
Управни одбор предузећа обавља следеће послове:
1) доноси статут;
2) утврђује пословну политику;
3) доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја;
4) доноси годишњи програм пословања;
5) одлучује о улагању капитала;
6) доноси одлуку о ценама услуга;
7) усваја извештаје о раду, извештај о финансијском пословању и годишњи финансијски извештај;
8) одлучује о расподели добити;
9) одлучује о повећању и смањењу основног капитала
предузећа;
10) доноси одлуку о оснивању зависног друштва капитала;
11) одлучује о статусним променама;
12) одлучује о издавању, продаји и куповини акција, као
и о продаји удела у предузећу или другом предузећу односно привредном друштву;
13) доноси одлуку о располагању (прибављање и
отуђење) имовином предузећа веће вредности, која је у непосредној функцији обављања поверене делатности, у складу са законом, овом одлуком и статутом;
14) доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења;
15) доноси акте о општим условима за вршење комуналних услуга;
16) доноси опште акте предузећа за које законом или статутом предузећа није утврђена надлежност другог органа;
17) доноси пословник о свом раду;
18) утврђује мере заштите и унапређења животне средине;
19) на основу решења о именовању директора предузећа
закључује уговор о раду са директором или уговор о правима и обавезама директора предузећа, у складу са законом;
20) врши друге послове утврђене оснивачким актом и
статутом.
Члан 17.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у предузећу надлежни органи Оснивача дају сагласност на следеће
одлуке из члана 16:
– на одлуке из члана 16. тачке 1, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13. и 15.
сагласност даје Скупштина града Београда;
– на одлуке из члана 16. тачкe 4. и 8. сагласност даје
Градско веће;
– на одлуку из члана 16. тачка 14. сагласност даје Градско
веће када су у питању средства обезбеђења веће вредности,
чији је износ утврђен Статутом предузећа;
– извештаје из члана 16. тачкa 7. по потреби, а најмање
једном годишње разматра Градско веће;
– на одлуку из члана 16. тачка 6. сагласност даје градоначелник града Београда.
Члан 18.
Директора предузећа именује и разрешава Скупштина
града Београда на период од четири године, уз могућност
поновног именовања.
Градско веће након расписаног јавног позива утврђује
предлог кандидата и доставља га Скупштини града Београда.
На основу предлога Градског већа из става 2. овог члана,
Скупштини града Београда именује директора предузећа.
Статутом предузећа ближе се одређују услови које треба
да испуњава лице које се именује за директора, као и разлози за његово разрешење.
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Скупштина града Београда може до именовања директора предузећа да именује вршиоца дужности директора
предузећа, најдуже за период до једне године.
Члан 19.
Директор предузећа обавља следеће послове:
1) организује и води пословање предузећа;
2) заступа и представља предузеће;
3) стара се о законитости рада и одговара за законитост
рада предузећа;
4) одговара за реализацију одлука и других аката
Скупштине града Београда, градоначелника града Београда
и Градског већа;
5) предлаже пословну политику, планове рада и развоја
и програме пословања и предузима мере за њихово спровођење;
6) подноси извештаје о раду, извештај о финансијском
пословању и годишњи финансијски извештај;
7) извршава одлуке Управног одбора;
8) доноси опште акте за чије доношење је овлашћен статутом;
9) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, колективним
уговором и статутом;
10) предлаже Управном одбору доношење одлука и других аката из његовог делокруга;
11) одлучује о другим питањима и обавља друге послове
у складу са законом и статутом предузећа.
Директор може посебном одлуком у оквиру својих овлашћења овластити друго лице да предузме радње из његове
надлежности, нарочито да може заступати предузеће пред
свим надлежним органима.
Директор, уз сагласност Управног одбора, може дати и
опозвати прокуру, у складу са законом.
Члан 20.
Надзорни одбор има председника и 6 чланова који се
именују на период од четири године.
Председника и чланове надзорног одбора именује и разрешава Скупштина града Београда.
Актом о именовању надзорног одбора Скупштина града
Београда одређује заменика председника надзорног одбора.
Надзорни одбор чине председник и четири представника оснивача и два представника запослених у предузећу, а
који се предлажу на начин утврђен статутом предузећа.
Председник и чланови Надзорног одбора имају право на
одговарајућу накнаду. Висина накнаде утврђује се одлуком
Управног одбора предузећа, на основу критеријума садржаних у годишњем програму пословања предузећа.
Надзорни одбор надзире пословање предузећа: прегледа годишњи извештај, извештај о финансијском пословању,
годишњи финансијски извештај и предлог за расподелу добити; даје мишљење о предлогу за расподелу добити и покриће губитака, даје мишљење о усклађености пословања
предузећа са одредбама закона и обавља друге послове
утврђене законом и статутом.
Надзорни одбор најмање једанпут годишње подноси
Скупштини града Београда извештај о извршеном надзору
и истовремено га доставља и Управном одбору предузећа.
Члан 21.
Предузеће има Статут, којим се уређује 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.
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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.
IХ. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 22.
Предузеће је дужно да у обављању своје делатности
обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања последице
које угрожавају животну средину, у складу са законом и
другим прописима који регулишу ову област.
Начин обезбеђивања услова из става 1. овог члана
утврђује предузеће у зависности од утицаја делатности коју
обавља на животну средину.
Х. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Предузеће је дужно да усклади своје опште акте, организацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од три
месецa од дана доношења ове одлуке.
Члан 24.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 3-401/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 27.
септембра 2012. године, на основу члана 4. став 3. Закона
о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05,
108/05 и 123/07), члана 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 града
Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОД Л У КУ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком врши се промена оснивачког акта – Решења број: 3-131/90-XXVII-01 од 29. марта 1990. године, којим је основано Јавно предузеће за стамбене услуге
(„Службени лист града Београда”, број 6/90), уписано у регистар Окружног привредног суда у Београду, Решењем Фи
– 3922/90 у регистарском улошку бр. 1-6689-00 и у регистар
Агенције за привредне регистре Решењем бр. БД 43577 од 21.
јула 2005. године, а у складу са одредбама Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса.
II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 2.
Оснивач Јавног предузећа „Градско стамбено” је град
Београд (у даљем тексту: оснивач).

1. октобар 2012.

III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Члан 3.
Јавно предузеће послује под пословним именом Јавно
предузеће „Градско стамбено”, Београд, ул. Данијелова број
33 (у даљем тексту: предузеће).
Скраћено пословно име предузећа је: ЈП „Градско стамбено”, Београд.
Члан 4.
Седиште предузећа је у Београду, ул. Данијелова број 33.
Предузеће не може променити седиште и пословно име
без сагласности оснивача.
IV. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 5.
Предузеће обавља делатност од општег интереса, и то:
радове на одржавању стамбених зграда којима располаже
град Београд, радове на одржавању стамбених зграда чије је
одржавање поверено предузећу, као и радове на одржавању
стамбене зграде чијим извођењем се спречава или отклања
опасност по живот и здравље људи, односно којима се обезбеђује сигурност корисника зграде и околине, у складу са
законом, и то:
42 – Изградња осталих грађевина
43. – Специјализовани грађевински радови
43.21 – Постављање електричних инсталација
43.22 – Постављање водоводних и климатизационих
система
43.29 – Остали инсталациони радови у грађевинарству
43.31 – Малтерисање
43.32 – Уградња столарије
43.33 – Постављање подних и зидних облога
43.34 – Бојење и застакљивање
43.39 – Остали завршни радови
43.91 – Кровни радови
43.99 – Остали непоменути специфични грађевински
радови
80.20 – Услуге система обезбеђења
81.21 – Услуге редовног чишћења зграда
81.22 – Услуге осталог чишћења зграда и опреме
81.29 – Услуге осталог чишћења.
Делатност одржавања стамбених зграда из става 1. овог
члана обухвата радове на инвестиционом и текућем одржавању стамбених зграда, као и радове хитних интервенција.
Предузеће обавља делатност на подручју градских
општина: Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица.
На подручју градских општина Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Сурчин, Обреновац и Сопот, предузеће
може обављати делатност из става 1. овог члана, у складу са
пословним, техничким и кадровским капацитетима.
Предузеће не може променити претежну делатност без
сагласности оснивача.
Ако предузеће обавља још неку делатност поред оне која
му је поверена, у обавези је да у свом рачуноводству одвојено исказује све приходе и расходе који су везани за обављање поверене делатности.
Члан 6.
Поред делатности из претходног члана предузеће обавља и следећу делатност:
81.10 – Услуге одржавања објеката
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Предузеће може обављати и друге делатности утврђене
Статутом уз сагласност оснивача.
V. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
Члан 7.
Предузеће је дужно да трајно и систематски обавља делатност за чије обављање је основано, у складу са законом,
овом одлуком и Статутом предузећа.
Члан 8.
Оснивач је дужан, у складу са законом да:
1) остварује надзор и контролу обављања делатности;
2) предузима мере на унапређењу делатности.
Члан 9.
Оснивач има право да у случају поремећаја у пословању
предузећа, у складу са законом, предузима мере којима ће
обезбедити услове за несметан рад, пословање и управљање
предузећем и то:
1) извршити промену унутрашње организације предузећа;
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.
VI. РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ И СНОШЕЊЕ РИЗИКА
Члан 10.
Добит предузећа утврђује се и распоређује у складу са
законом и статутом предузећа.
Одлуку о расподели добити доноси управни одбор предузећа, у складу са годишњим финансијским извештајем
предузећа, уз сагласност оснивача.
Члан 11.
Средства за обављање делатности предузећа обезбеђују
се из прихода од обављања делатности и других извора, у
складу са законом.
Делатност предузећа финансира се на основу годишњих
програма пословања, који доноси Управни одбор предузећа.
Програм пословања из става 2. овог члана доставља се
оснивачу ради давања сагласности, најкасније до 1. децембра текуће године, за наредну годину.
Програм пословања се сматра донетим када на њега да
сагласност оснивач.
Члан 12.
Предузеће самостално иступа у правном промету у
своје име и за свој рачун, као и у своје име, а за рачун стамбених зграда, односно трећих лица..
За обавезе према трећим лицима, настале у пословању,
предузеће одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе предузећа, осим у случајевима предвиђеним законом.
VII. ОСНОВНИ КАПИТАЛ
Члан 13.
Износ основног капитала се утврђује по завршном рачуну, на основу података исказаног на одговарајућој позицији
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биланса стања, што на дан 1. јануара 2012. године износи
1.780.228.000,00 динара.
Основни капитал из става 1. овог члана, усклађује се
сваке године по изради завршног рачуна и уписује у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре.
Имовину предузећа чине право својине на покретним
и непокретним стварима, новчана средства и хартије од
вредности и друга имовинска права, укључујући и право
коришћења добара у јавној својини.
Предузеће може користити и средства у јавној и другим
облицима својине, у складу са прописима који уређују обављање делатности од општег интереса и овом одлуком.
VIII. ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 14.
Органи предузећа су:
– Управни одбор, као орган управљања;
– директор, као орган пословођења;
– Надзорни одбор, као орган надзора.
Члан 15.
Управни одбор има председника и осам чланова, који се
именују на период од четири године.
Председника и чланове управног одбора именује и разрешава Скупштина града Београда.
Актом о именовању управног одбора одређује се заменик председника управног одбора из реда чланова управног
одбора.
Управни одбор чине председник и пет представника оснивача и три представника запослених у предузећу, а који
се предлажe на начин утврђен статутом предузећа.
Председник и чланови управног одбора имају право на
одговарајућу накнаду за рад у управном одбору, чију висину утврђује Управни одбор предузећа, на основу критеријума садржаних у годишњем програму пословања предузећа.
Члан 16.
Управни одбор предузећа обавља следеће послове:
1) доноси статут;
2) утврђује пословну политику;
3) доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја;
4) доноси годишњи програм пословања;
5) одлучује о улагању капитала;
6) доноси одлуку о ценама услуга;
7) усваја извештаје о раду, извештај о финансијском пословању и годишњи финансијски извештај;
8) одлучује о расподели добити;
9) одлучује о повећању и смањењу основног капитала
предузећа;
10) доноси одлуку о оснивању зависног друштва капитала;
11) одлучује о статусним променама;
12) одлучује о издавању, продаји и куповини акција, као
и о продаји удела у предузећу или другом предузећу односно привредном друштву;
13) доноси одлуку о располагању (прибављање и
отуђење) имовином веће вредности предузећа, која је у непосредној функцији обављања поверене делатности, у складу са законом, овом одлуком и статутом;
14) доноси одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења;
15) доноси акте о општим условима за вршење услуга;
16) доноси опште акте предузећа за које законом или статутом предузећа није утврђена надлежност другог органа;
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17) доноси пословник о свом раду;
18) утврђује мере заштите и унапређења животне средине;
19) на основу решења о именовању директора предузећа
закључује уговор о раду са директором или уговор о правима и обавезама директора предузећа, у складу са законом;
20) врши друге послове утврђене оснивачким актом и
статутом.
Члан 17.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у предузећу надлежни органи оснивача дају сагласност на следеће
одлуке из члана 16:
– на одлуке из члана 16. тачке 1, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13. и 15.
сагласност даје Скупштина града Београда;
– на одлуке из члана 16. тачка 4. и 8. сагласност даје
Градско веће;
– на одлуку из члана 16. тачка 14. сагласност даје Градско
веће када су у питању средства обезбеђења веће вредности;
– извештаје из члана 16. тачке 7. по потреби, а најмање
једном годишње разматра Градско веће;
– на одлуку из члана 16. тачка 6. сагласност даје градоначелник града Београда.
Члан 18.
Директора предузећа именује и разрешава Скупштина
града Београда на период од четири године, уз могућност
поновног именовања.
Градско веће након расписаног јавног позива утврђује
предлог кандидата и доставља га Скупштини града Београда.
На основу предлога Градског већа из става 2. овог члана,
Скупштини града Београда именује директора предузећа.
Статутом предузећа ближе се одређују услови које треба
да испуњава лице које се именује за директора, као и разлози за његово разрешење.
Скупштина града Београда може до именовања директора предузећа да именује вршиоца дужности директора
предузећа, најдуже за период до једне године.
Члан 19.
Директор предузећа обавља следеће послове:
1) организује и води пословање предузећа;
2) заступа и представља предузеће;
3) стара се о законитости рада и одговара за законитост
рада предузећа;
4) одговара за реализацију одлука и других аката
Скупштине града Београда, Градоначелника града Београда
и Градског већа;
5) предлаже пословну политику, планове рада и развоја
и програме пословања и предузима мере за њихово спровођење;
6) подноси извештаје о раду, извештај о финансијском
пословању и годишњи финансијски извештај;
7) извршава одлуке Управног одбора;
8) доноси опште акте за чије доношење је овлашћен статутом;
9) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, колективним
уговором и статутом;
10) предлаже Управном одбору доношење одлука и других аката из његовог делокруга;
11) одлучује о другим питањима и обавља друге послове
у складу са законом и статутом предузећа.
Директор може, посебном одлуком у оквиру својих
овлашћења овластити друго лице да предузима радње из
његове надлежности, нарочито да може заступати предузеће пред свим надлежним органима.
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Директор, уз сагласност Управног одбора, може дати и
опозвати прокуру, у складу са законом.
Члан 20.
Надзорни одбор има председника и шест чланова који
се именују на период од четири године.
Председника и чланове надзорног одбора именује и разрешава Скупштина града Београда.
Актом о именовању надзорног одбора Скупштина града
Београда одређује заменика председника надзорног одбора.
Надзорни одбор чине председник и четири представника оснивача и два представника запослених у предузећу, а
који се предлаже на начин утврђен статутом предузећа.
Председник и чланови Надзорног одбора имају право на
одговарајућу накнаду. Висина накнаде утврђује се одлуком
Управног одбора предузећа, на основу критеријума садржаних у годишњем програму пословања предузећа.
Надзорни одбор надзире пословање предузећа: прегледа годишњи извештај, извештај о финансијском пословању,
годишњи финансијски извештај и предлог за расподелу добити; даје мишљење о предлогу за расподелу добити и покриће губитака, даје мишљење о усклађености пословања
предузећа са одредбама закона и обавља друге послове
утврђене законом и статутом.
Надзорни одбор најмање једанпут годишње подноси
Скупштини града Београда извештај о извршеном надзору
и истовремено га доставља и Управном одбору предузећа.
Члан 21.
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.
IХ. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 22.
Предузеће је дужно да у обављању своје делатности
обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања последице
које угрожавају животну средину, у складу са законом и
другим прописима који регулишу ову област.
Начин обезбеђивања услова из става 1. овог члана
утврђује предузеће у зависности од утицаја делатности коју
обавља на животну средину.
Х. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Предузеће је дужно да усклади своје опште акте, организацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од три
месеца од дана доношења ове одлуке.
Члан 24.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 3-402/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 27.
септембра 2012. године, на основу члана 4. став 3. Закона
о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05,
108/05 и 123/07), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном
граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 31. тачка 8. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10) донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОСНИВАЧКОГ АКТА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ” БЕОГРАД
Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Привредног
друштва за одржавање мреже јавног осветљења „ЕДБ Јавно
осветљење” д.о.о. Београд и промени облика организовања
у јавно комунално предузеће „Јавно осветљење” Београд
(„Службени лист града Београда”, број 2/11), у члану 4. додаје се нови став 1. који гласи:
„Предузеће обавља комуналну делатност обезбеђивања
јавног осветљења које обухвата одржавање, адаптацију и
унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима
се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене.”
Досадашњи став 1. постаје став 2.
После става 2. додаје се нови став који гласи:
„Предузеће обавља комуналну делатност из овог члана
на подручју градских општина одређених актима града Београда.”
Члан 2.
У ставу 1. члана 5. одлуке, додаје се нова делатност која
гласи:
„8110 – Услуге одржавања објеката”.
Члан 3.
У члану 10. одлуке, додаје се нови став који гласи:
„Основни капитал из става 1. овог члана, усклађује се
сваке године по изради завршног рачуна и уписује у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре.”
Члан 4.
Члан 14. одлуке мења се тако да гласи:
„Управни одбор има председника и осам чланова, који
се именују на период од четири године.
Председника и чланове управног одбора именује и разрешава Скупштина града Београда.
Актом о именовању управног одбора одређује се заменик председника управног одбора из реда чланова управног
одбора.
Управни одбор чине председник и пет представника оснивача и три представника запослених у предузећу, а који
се предлажу на начин утврђен статутом предузећа.
Председник и чланови управног одбора имају право на
одговарајућу накнаду за рад у управном одбору, чију висину утврђује Управни одбор предузећа, на основу критеријума садржаних у годишњем програму пословања предузећа”.
Члан 5.
Члан 18. одлуке мења се тако да гласи:
„Надзорни одбор има председника и шест чланова који
се именују на период од четири године.
Председника и чланове надзорног одбора именује и разрешава Скупштина града Београда.
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Актом о именовању надзорног одбора Скупштина града
Београда одређује заменика председника надзорног одбора.
Надзорни одбор чине председник и четири представника оснивача и два представника запослених у предузећу, а
који се предлажу на начин утврђен статутом предузећа.
Председник и чланови Надзорног одбора имају право на
одговарајућу накнаду. Висина накнаде утврђује се одлуком
Управног одбора предузећа, на основу критеријума садржаних у годишњем програму пословања предузећа.
Надзорни одбор надзире пословање предузећа: прегледа годишњи извештај, извештај о финансијском пословању,
годишњи финансијски извештај и предлог за расподелу добити, даје мишљење о предлогу за расподелу добити и покриће губитака, даје мишљење о усклађености пословања
предузећа са одредбама закона и обавља друге послове
утврђене законом и статутом.
Надзорни одбор најмање једанпут годишње подноси
Скупштини града Београда извештај о извршеном надзору
и истовремно га доставља и Управном одбору предузећа.”
Члан 6.
Предузеће је дужно да усклади своје опште акте, организацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од три
месеца од дана доношења ове одлуке.
Члан 7.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 3-403/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу члана 4. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05
и 123/07), члана 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

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„БЕОГРАД-ПУТ”
Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта јавног комуналног
предузећа „Београд-пут” број: 3-184/10-С од 4. маја 2010.
године („Службени лист града Београда”, број 12/10), у члану 1. став 2. брише се.
Члан 2.
Чланови 4. и 5. мењају се и гласе:
„Члан 4.
Претежна делатност коју предузеће обавља је:
42.11 Изградња путева и ауто-путева
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''
Члан 5.
Поред делатности из претходног члана предузеће обавља и следеће делатности које су у функцији претежне делатности:
81.29 Услуге осталог чишћења
Обухвата:
– чишћење улица, уклањање снега и леда
52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
Обухвата:
– пратеће активности у вези с коришћењем (одржавање)
путева, мостова, тунела
43.21 Постављање електричних инсталација
Обухвата инсталирање електричних система у свим врстама зграда и осталих грађевина:
– постављање инсталација:
– уличне расвете и електричних сигнала
71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање
Обухвата:
– геодетске активности:
– пружање картографских информација (катастар саобраћајних знакова)
71.11 Архитектонска делатност
Обухвата:
– давање архитектонских савета који се односе на:
– израду нацрта и планова пројеката
– урбанистичко и просторно планирање и пројектовање
крајолика
42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина
Обухвата
– опремање парцела потребном инфраструктуром (нпр.
мелиорацијом, изградњом путева итд.)
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.
42.13 Изградња мостова и тунела
Обухвата:
– изградњу мостова, укључујући и мостове за уздигнуте
аутопутеве (вијадукте)
– изградњу тунела
Оснивач оснива предузеће са посебним правом обављања делатности наведених у чл. 4. и 5. ове Одлуке.”
Члан 3.
После члана 5. додаје се нови члан који гласи:
„Члан 5а
Поред делатности из претходног члана Предузеће обавља и следеће делатности:
43.34 – Бојење и застакљивање
Обухвата
– бојење осталих грађевина
19.20 – Производња деривата нафте
Обухвата производњу течних и гасовитих горива и других производа фракционе дестилације сирове нафте, битуминозних материјала и сл.:
– производњу производа за прекривање путева
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23.99 – Производња осталих производа од неметалних
минерала
Обухвата производњу
– производа од асфалта (битуменске масе за асфалтирање путева) и сличних материјала
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 нискоградњу
од бетона, цемента или вештачког камена
23.63 – Производња свежег бетона
Обухвата:
– производњу свежег и суво мешаног бетона и малтера
25.99 – Производња осталих металних производа
Обухвата производњу:
– различитих металних предмета
– металних знакова укључујући саобраћајне знаке
08.12 – Експлоатација шљунка, песка, глине и каолина
Обухвата:
– експлоатацију индустријског песка, грађевинског песка и шљунка
– дробљење и просејавање шљунка
– експлоатацију грађевинског песка
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.
– прскање 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
49.41 – Друмски превоз терета
Обухвата:
– све активности у вези са превозом терета друмом:
– превоз тешког терета
– превоз расутог терета, укључујући превоз камионима
и цистернама
– превоз отпада и отпадних материјала, без скупљања и
одлагања
71.20 – Техничко испитивање и анализе
Обухвата физичка, хемијска и друга аналитичка испитавања свих типова материјала и производа, укључујући:
– испитивање састава и чистоће минерала и тд.
– испитивање физичких карактеристика и отпорности
материјала, као што су чврстина, дебљина, трајност, радиоактивност и др.
– испитивање квалитета и поузданости
– анализу недостатака
81.10 – Услуге одржавања објеката
Обухвата комбинацију услуга одржавања објеката, које
подразумевају чишћење, одржавање, избацивање отпадака,
чување и заштиту, разношење поште, прање рубља и сличне услуге унутар објекта.
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81.30 – Услуге уређења и одржавања околине
Обухвата:
Уређење и одржавање за:
– зеленило уз саобраћајнице (путеве)
46.71 – Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сл. производима
Обухвата:
– Трговина на велико горивима, мазивима и уљима као
што су:
– уља за подмазивање и масти и рафинисани производи
од нафте
46.73 –Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом
Обухвата:
– Трговина на велико грађевинским материјалима као
што су песак и шљунак
46.75 –Трговина на велико хемијским производима
Обухвата:
– Трговина на велико индустријским хемикалијама:
– анилином, штампарским бојама, етеричним уљима,
индустријским гасовима, хемијским лепилима, основама за
боје, синтетичким смолама, метанолом, парафином, мирисима и зачинима, содом, индустријском соли, киселинама и
сумпорним једињењима, дериватима скроба и др.
47.99 – Остала трговина на мало изван продавница
тезги и пијаца
Предузеће може обављати и друге делатности утврђене
Статутом и уз предходну сагласност оснивача.
Предузеће не може променити делатност без сагласности оснивача.”
Члан 4.
Члан 8. мења се и гласи:
„Предузеће је дужно да организује свој рад и пословање
на начин којим се обезбеђује:
1) трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на начин уређен законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона;
2) прописани или уговорени обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева тачност у погледу рокова,
сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у складу са позитивним прописима;
3) предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и опреме, који служе за обављање комуналне делатности;
4) развој и унапређење квалитета и врсти комуналних
услуга, као и унапређење организације и ефикасности рада.
Предузеће је дужно да обавља комуналну делатност у
складу са законом, овом Одлуком, Одлуком Скупштине
града Београда о начину обављања комуналне делатности и
Статутом предузећа.”
Члан 5.
Члан 10. мења се и гласи:
„Износ основног капитала се утврђује по завршном рачуну, на основу података исказаног на одговарајућој позицији биланса стања, што на дан 01.01.2012 године износи
566.381.395,09 динара (словима: петстотина шезедесет шест
милиона три стотине осамдесет једна хиљада три стотине
деведесет пет динара и 09/100).
Основни капитал из става 1. овог члана, усклађује се
сваке године по изради завршног рачуна и уписује у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре.
Имовину предузећа чине право својине на покретним
и непокретним стварима, новчана средства и хартије од
вредности и друга имовинска права, укључујући и право
коришћења добара у јавној својини.
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Предузеће може користити и средства у јавној и другим
облицима својине, у складу са прописима који уређују обављање делатности од општег интереса и овом одлуком.”
Члан 6.
После члана 11. додаје се нови члан који гласи:
„Члан 11а.
Добит предузећа утврђује се и распоређује у складу са
законом и статутом предузећа.
Одлуку о расподели добити доноси управни одбор предузећа, у складу са годишњим финансијским извештајем
предузећа, уз сагласност Оснивача.”
Члан 7.
Члан 14. мења се и гласи:
„Управни одбор, као орган управљања предузећем, има
председника и осам чланова.
Председника и чланове управног одбора именује и разрешава оснивач.
Председник управног одбора има заменика који
одређује оснивач актом о именовању управног одбора.
Управни одбор чине председник и пет представника оснивача и три 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.
Председник и чланови управног одбора имају право на
одговарајућу накнаду за рад у управном одбору, чију висину утврђује Управни одбор предузећа, на основу критеријума садржаних у годишњем програму пословања предузећа.”
Члан 8.
У члану 15. став 1. тачка 11. мења се и гласи: „на основу
решења о именовању директора предузећа закључује уговор о раду са директором или уговор о правима и обавезама директора предузећа, у складу са законом;”
Члан 9.
У члану 16. став 1. алинеја 1. после броја „12” ставља се
зарез и додаје број „14”.
Члан 10.
У члану 17. став 3. брише се.
Члан 11.
После члана 17. додаје се нови члан који гласи:
„Члан 17а
Директор предузећа обавља следеће послове:
1) организује и води пословање предузећа;
2) заступа и представља предузеће;
3) стара се о законитости рада и одговара за законитост
рада предузећа;
4) одговара за реализацију одлука и других аката
Скупштине града Београда, градоначелника града Београда
и Градског већа;
5) предлаже пословну политику, планове рада и развоја и
програме пословања и предузима мере за њихово спровођење;
6) подноси извештаје о раду, извештај о финансијском
пословању и годишњи финансијски извештај;
7) извршава одлуке Управног одбора;
8) доноси опште акте за чије доношење је овлашћен статутом;
9) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, колективним
уговором и статутом;
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10) предлаже Управном одбору доношење одлука и других аката из његовог делокруга;
11) одлучује о другим питањима и обавља друге послове
у складу са законом и статутом предузећа.”
Члан 12.
Члан 18. мења се гласи:
„Надзорни одбор има председника и шест чланова, које
именује и разрешава оснивач.
Председник надзорног одбора има заменика кога одређује
оснивач актом о именовању предеседника надозног одбора.
Надзорни одбор чине председник и четири представника
оснивача и два представника из реда запослених у предузећу.
Председник и чланови надзорног одбора именују се на
период од четири године.
Председник и чланови надзорног одбора имају право на
одговарајућу накнаду. Висина накнаде утврђује се одлуком
Управног одбора предузећа, на основу критеријума садржаних у годишњем програму пословања предузећа.
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 6. овог члана Надзорни одбор доставља истовремено и Управном одбору.”
Члан 13.
Предузеће је дужно да усклади своје опште акте, организацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од три
месеца од дана доношења ове одлуке.
Члан 14.
Члан 23. брише се.
Члан 15.
Остали чланови одлуке о промени оснивачког акта јавног
комуналног предузећа „Београд-пут” остају непромењени.
Члан 16.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 3-405/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу члана 4. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05
и 123/07), члана 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 ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД”
Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног комуналног
предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд” број:
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3-12/11-С од 3. фебруара 2011. године („Службени лист града Београда”, број 2/11) у члану 2. став 2. мења се и гласи:
„Функцију оснивача из става 1. овог члана врши
Скупштина града Београда осим у случајевима када у складу са чланом 16. алинеја 2. овог акта исту функцију врши
Градско веће.”
Члан 2.
У члану 4. после става 1. додаје се став 2. и гласи:
„Оснивач оснива предузеће са посебним правом обављања делатности из става 1. овог члана”
Члан 3.
После члана 4. додаје се нови члан, који гласи:
„Члан 4а
Поред делатности из члана 4. ове одлуке, Оснивач оснива предузеће са посебним правом обављања и следећих
делатности:
47.30 – трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама;
52.21 – услужне делатности у копненом саобраћају- пратеће активности у вези са коришћењем (наплата и одржавање) путева, мостова, тунела, паркиралишта или гаража,
паркиралишта за бицикле, зимског смештаја приколица и др.”
Члан 4.
У члану 5. став 1. после делатности: „74.20 –фотографске
услуге” додаје се деланост:
„81.10 – Услуге одржавања објекта
Обухвата комбинацију услуга одржавања објеката, које
подразумевају чишћење, одржавање, избацивање отпадака,
чување и заштиту, разношење поште, прање рубља и сличне услуге унутар објекта.
74.90 – Oстале стручне, научне и техничке делатности
Обухвата:
– давање осталих савета
У истом члану став 4. брише се.
Члан 5.
Члан 8. мења се и гласи:
„Предузеће је дужно да организује свој рад и пословање
на начин којим се обезбеђује:
1) трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на начин уређен законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона;
2) прописани или уговорени обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева тачност у погледу рокова,
сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у складу са позитивним прописима;
3) предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и опреме, који служе за обављање комуналне делатности;
4) развој и унапређење квалитета и врсти комуналних
услуга, као и унапређење организације и ефикасности рада.
Предузеће је дужно да обавља комуналну делатност у
складу са законом, овом Одлуком, Одлуком Скупштине
града Београда о начину обављања комуналне делатности и
Статутом предузећа.”
Члан 6.
Члан 10. мења се и гласи:
„Износ основног капитала се утврђује по завршном рачуну, на основу података исказаног на одговарајућој позицији биланса стања, што на дан 1. јануара 2012. године
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износи 19.732.552.782,80 динара (словима: деветнаест милијарди седам стотина тридесет два милиона пет стотина
педесет две хиљаде седам стотина осамдесет два динара и
80/100).
Основни капитал из става 1. овог члана, усклађује се
сваке године по изради завршног рачуна и уписује у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре.
Имовину предузећа чине право својине на покретним
и непокретним стварима, новчана средства и хартије од
вредности и друга имовинска права, укључујући и право
коришћења добара у јавној својини.
Предузеће може користити и средства у јавној и другим
облицима својине, у складу са прописима који уређују обављање делатности од општег интереса и овом одлуком.”
Члан 7.
После члана 11. додаје се нови члан који гласи:
„Члан 11а
Добит предузећа утврђује се и распоређује у складу са
законом и статутом предузећа.
Одлуку о расподели добити доноси управни одбор предузећа, у складу са годишњим финансијским извештајем
предузећа, уз сагласност оснивача.”
Члан 8.
Члан 14. мења се и гласи:
„Управни одбор, као орган управљања предузећем, има
председника и осам чланова.
Председника и чланове управног одбора именује и разрешава оснивач.
Председник управног одбора има заменика кога
одређује оснивач актом о именовању управног одбора.
Управни одбор чине председник и пет представника оснивача и три 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.
Председник и чланови управног одбора имају право на
одговарајућу накнаду за рад у управном одбору, чију висину утврђује Управни одбор предузећа, на основу критеријума садржаних у годишњем програму пословања предузећа.”
Члан 9.
У члану 15. став 1. тачка 8. брише се.
У истом члану тачка 11. мења се и гласи: „на основу решења о именовању директора предузећа закључује уговор о
раду са директором или уговор о правима и обавезама директора предузећа, у складу са законом;”
Члан 10.
У члану 16. став 1. алинеја 1. после броја „12” ставља се
зарез и додаје број „14”.
У истом члану алинеја 3. брише се.
Члан 11.
У члану 17. став 4. брише се.
Члан 12.
После члана 17. додаје се нови члан који гласи:
„Члан 17а
Директор предузећа обавља следеће послове:
1) организује и води пословање предузећа;
2) заступа и представља предузеће;
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3) стара се о законитости рада и одговара за законитост
рада предузећа;
4) одговара за реализацију одлука и других аката
Скупштине града Београда, градоначелника града Београда
и Градског већа;
5) предлаже пословну политику, планове рада и развоја
и програме пословања и предузима мере за њихово спровођење;
6) подноси извештаје о раду, извештај о финансијском
пословању и годишњи финансијски извештај;
7) извршава одлуке Управног одбора;
8) доноси опште акте за чије доношење је овлашћен статутом;
9) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, колективним
уговором и статутом;
10) предлаже Управном одбору доношење одлука и других аката из његовог делокруга;
11) одлучује о другим питањима и обавља друге послове
у складу са законом и статутом предузећа.”
Члан 13.
Члан 18. мења се гласи:
„Надзорни одбор има председника и 6 чланoва, које
именује и разрешава Оснивач.
Председник надзорног одбора има заменика кога
одређује оснивач актом о именовању предеседника надозног одбора.
Надзорни одбор чине председник и четири представника оснивача и два представника из реда запослених у предузећу.
Председник и чланови надзорног одбора именују се на
период од четири године.
Председник и чланови надзорног одбора имају право на
одговарајућу накнаду. Висина накнаде утврђује се одлуком
Управног одбора предузећа, на основу критеријума садржаних у годишњем програму пословања предузећа.
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 6. овог члана Надзорни одбор доставља истовремено и Управном одбору.”
Члан 14.
Предузеће је дужно да усклади своје опште акте, организацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од три
месеца од дана доношења ове одлуке.
Члан 15.
Члан 23. брише се.
Члан 16.
Остали чланови Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће
„Београд” остају непромењени.
Члан 17.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 3-406/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 27.
септембра 2012. године, на основу члана 4. став 3. Закона
о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05,
108/05 и 123/07), члана 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. тачка 8. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10) донела је

ОД Л У КУ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЈАВНЕ ГАРАЖЕ И ПАРКИРАЛИШТА „ПАРКИНГ СЕРВИС” БЕОГРАД
Члан 1.
Oвом одлуком врши се промена оснивачког акта – Решења
о организовању друштвеног предузећа за Јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” као јавно комунално предузеће
број 023-354/92-XXXVII-01 од 29. октобра 1992. године, уписаног у регистар Окружног привредног суда у Београду Решењем Фи. I-32187/92 бр. регистарског улошка I-47918-00 и у
регистар Агенције за привредне регистре Решењем 42051/2005
од 1. јула 2005. године, у складу са одредбама Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса.
Члан 2.
Оснивач Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и
паркиралишта „Паркинг сервис” 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 17. алинеја 2. и 3. овог акта исту функцију
врши Градско веће односно градоначелник.
Члан 3.
Јавно комунално предузеће послује под пословним именом Јавно комунално предузеће за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис”, Београд (у даљем тексту: предузеће).
Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП „Паркинг сервис” – Београд.
Седиште предузећа је у Београду, улица Краљице Марије бр. 7.
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:
52.21 – услужне делатности у копненом саобраћају
Предузеће обавља комуналну делатност управљања јавним паркиралиштима.
Управљање јавним паркиралиштима је стварање и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних
возила, као и уклањање и премештање паркираних возила
и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила
по налогу надлежног органа.
Оснивач оснива предузеће са посебним правом обављања делатности наведене у овом члану.
Члан 5.
Поред делатности из предходног члана предузеће обавља и следећа делатности:
45.11 – трговина аутомобилима и лаким моторним возилима
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52.29 – остале пратеће делатности у саобраћају
49.41 – друмски превоз терета
41.20 – изградња стамбених и нестамбених зграда
42.11 – изградња путева и аутопутева
52.10 – складиштење
52.24 – манипулација теретом
71.20 – техничко испитивање и анализа
– периодично испитивање моторних возила у погледу
безбедности на друму
– технички преглед моторних возила
46.77 – трговина на велико отпацима и остацима
71.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање
81.10 – услуге одржавања објеката
Обухвата комбинацију услуга одржавања објеката, које
подразумевају чишћење, одржавање, избацивање отпадака,
чување и заштиту, разношење поште, прање рубља и сличне услуге унутар објекта.
Предузеће може обављати и друге делатности утврђене
Статутом уз претходну сагласност оснивача.
Предузеће не може променити делатност без сагласности оснивача.
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 организује свој рад и пословање
на начин којим се обезбеђује:
1) трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на начин уређен законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона;
2) прописани или уговорени обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева тачност у погледу рокова,
сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у складу са позитивним прописима;
3) предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и опреме, који служе за обављање комуналне делатности;
4) развој и унапређење квалитета и врсти комуналних
услуга, као и унапређење организације и ефикасности рада.
Предузеће је дужно да обавља комуналну делатност у
складу са законом, овом одлуком, Одлуком Скупштине града Београда о начину обављања комуналне делатности и
Статутом предузећа.
Члан 9.
Оснивач има право да у случају поремећаја у пословању
предузећа, у складу са Законом, предузима мере којима ће
обезбедити 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.
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Члан 10.
Износ основног капитала се утврђује по завршном рачуну, на основу података исказаног на одговарајућој позицији
биланса стања, што на дан 1. јануара 2012 године износи
1.462.483.355,23 динара (словима: једна милијарда четири
стотине шесдесет два милиона четири стотине осамдесет
три хиљаде три стотине педесет пет динара и 23/100).
Основни капитал из става 1. овог члана, усклађује се
сваке године по изради завршног рачуна и уписује у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре.
Имовину предузећа чине право својине на покретним
и непокретним стварима, новчана средства и хартије од
вредности и друга имовинска права, укључујући и право
коришћења добара у јавној својини.
Предузеће може користити и средства у јавној и другим
облицима својине, у складу са прописима који уређују обављање делатности од општег интереса и овом одлуком.
Члан 11.
Средства за рад за обављање делатности предузеће
обезбеђује обављањем делатности за коју је регистровано
из цене услуга, као и из других извора у складу са законом.
Делатност предузећа 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.
Добит предузећа утврђује се и распоређује у складу са
законом и статутом предузећа.
Одлуку о расподели добити доноси управни одбор предузећа, у складу са годишњим финансијским извештајем
предузећа, уз сагласност оснивача.
Члан 13.
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 14.
Органи предузећа су:
– Управни одбор, као орган управљања;
– генерални директор, као орган пословођења;
– Надзорни одбор, као орган надзора.
Члан 15.
Управни одбор, као орган управљања предузећем, има
председника и осам чланова.
Председника и чланове управног одбора именује и разрешава оснивач.
Председник управног одбора има заменика кога
одређује оснивач актом о именовању председника управног
одбора.
Управни одбор чине председник и пет представника оснивача и три 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.
Председник и чланови управног одбора имају право
на одговарајућу накнаду за рад у управном одбору, чију
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висину утврђује Управни одбор предузећа, на основу критеријума садржаних у годишњем програму пословања предузећа.
Члан 16.
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. на основу решења о именовању директора предузећа
закључује уговор о раду са директором или уговор о правима и обавезама директора предузећа, у складу са законом;
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 17.
Ради заштите општег интереса у предузећу надлежни
органи оснивача дају сагласност на следеће одлуке из члана
16. ове одлуке:
– на одлуке из члана 16. став 1. тачке 2, 3, 5, 10, 12, 14. и
15. сагласност даје Скупштина града Београда;
– на одлуке из члана 16. 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 16. став 1. тачка 8. сагласност даје
градоначелник.
Члан 18.
Предузеће заступа и представља генерални директор
предузећа. Генералног директора предузећа именује и разрешава оснивач на основу претходно спроведеног јавног
позива.
Мандат генералног директора траје четири године, с
тим што исто лице може бити поново именовано.
Оснивач може до именовања генералног директора предузећа да именује вршиоца дужности генералног директора, најдуже за период до једне године.
Члан 19.
Генерални директор предузећа обавља следеће послове:
1) организује и води пословање предузећа;
2) заступа и представља предузеће;
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3) стара се о законитости рада и одговара за законитост
рада предузећа;
4) одговара за реализацију одлука и других аката
Скупштине града Београда, градоначелника града Београда
и Градског већа;
5) предлаже пословну политику, планове рада и развоја
и програме пословања и предузима мере за њихово спровођење;
6) подноси извештаје о раду, извештај о финансијском
пословању и годишњи финансијски извештај;
7) извршава одлуке Управног одбора;
8) доноси опште акте за чије доношење је овлашћен статутом;
9) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, колективним
уговором и статутом;
10) предлаже Управном одбору доношење одлука и других аката из његовог делокруга;
11) одлучује о другим питањима и обавља друге послове
у складу са законом и статутом предузећа.
Члан 20.
Надзорни одбор има председника и шест чланoва, које
именује и разрешава оснивач.
Председник надзорног одбора има заменика кога
одређује оснивач актом о именовању предеседника надозног одбора.
Надзорни одбор чине председник и четири представника оснивача и два представника из реда запослених у предузећу.
Председник и чланови надзорног одбора именују се на
период од четири године.
Председник и чланови надзорног одбора имају право на
одговарајућу накнаду. Висина накнаде утврђује се одлуком
Управног одбора предузећа, на основу критеријума садржаних у годишњем програму пословања предузећа.
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 6. овог члана Надзорни одбор доставља истовремено и Управном одбору.
Члан 21.
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 тог акта.
Члан 22.
Оснивач по потреби, а најмање једном годишње, разматра извештај о пословању предузећа.
Члан 23.
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,
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земљишта и воде, буке и др., који угрожавају животну средину или доводе у опасност животе и здравље људи.
Члан 24.
Предузеће је дужно да усклади своје опште акте, организацију и пословање са одредбама ове одлуке у року од три
месеца од дана доношења ове одлуке.
Члан 25.
Ова одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 023-407/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу члана 142. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11 и 99/11),
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. тачка 8. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ
АКТА
ПРИВРЕДНОГ
ДРУШТВА
„ЕЛЕКТРОИЗГРАДЊА” ДОО БЕОГРАД
Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта привредног
друштва „Електроизградња” д.о.о Београд („Службени лист
града Београда”, бр. 2/11 и 27/11), члан 10. став 4. брише се.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 3-404/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10) и
члана 8. Одлуке о условима и начину постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду („Службени лист града Београда”, бр. 31/02, 11/05, 29/07, 61/09,
24/10 и 10/11), донела је

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ
ПЛАНА ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА
НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА У БЕОГРАДУ – ПОДРУЧЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
1. У Плану постављања привремених објеката на јавним
површинама у Београду – подручје градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, број 10/11), у
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делу „II – Локације и објекти”, након текста за локацију бр.
21, додаје се текст који гласи.
„ЛОКАЦИЈА 22 – село Ковачевац, центар села, к.п. бр.
4302/2 КО Ковачевац.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски“, бруто површине 9,5 m2, трговина”.
2. Ова измена и допуна плана ступа на снагу осmог дана
по објављивању у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 353-388/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10),
члана 10. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени
лист града Београда”, број 23/10) и у складу са Законом о
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
81/09, 64/10 – Одлука УС и 24/11), донела је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2012. ГОДИНУ
УВОД
Програм уређивања и давања у закуп грађевинског
земљишта за 2012. годину (у даљем тексту: основни програм) донела је Скупштина града Београда, на седници
одржаној 22. децембра 2011. године, а објављен је у „Службеном листу града Београда”, број 55/11 од 23. децембра
2011. године. Програм обухвата уређивање грађевинског
земљишта на територији града, улагања у припрему и изградњу капиталних објеката од значаја за град, као и друга
улагања.
Одлуком о буџету града Београда за 2012. годину планирана су финансијска средства за реализацију Програма уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта за
2012. годину у износу од 16.762.000.000 динара.
Финансијска средства се обезбеђују из:
– буџетских прихода у износу од 8.360.000.000 динара које реализује Дирекција по закљученим уговорима са
корисницима – закупцима грађевинског земљишта и закупцима пословног простора, и то из: накнаде за уређивање грађевинског земљишта, закупнине грађевинског
земљишта, закупнине пословног простора и сопствених
прихода;
– посебних наменских буџетских средстава за финансирање припремних активности на изградњи саобраћајнице
Северна тангента и интермодалног терминала у износу од
600.000.000 динара;
– наменског трансфера из буџета града Београда за финансирање припремних активности на изградњи саобраћајнице Северна тангента у износу од 850.000.000 динара;
– кредитних средстава у износу од 6.952.000.000 динара
наменски планираних за капиталне саобраћајнице од посебног интереса за град и то из кредита ЕИБ-а наменски за
изградњу моста преко Саве и приступних саобраћајница.
Одлуком о ребалансу буџета града Београда за 2012.
годину планирана су финансијска средства за реализацију
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измена и допуна Програма уређивања и давања у закуп
грађевинског земљишта за 2012. годину (у даљем тексту:
измене програма) у износу од 15.433.058.535 динара. У односу на основни програм, предложеним изменама програма укупна средства су смањена за 1.328.941.465 динара.
Очекивана средства од закупнине грађевинског земљишта
су смањена, као и износ кредитних средстава наменски планираних за изградњу моста преко Саве и приступних саобраћајница.
Финансијска средства се обезбеђују из:
– буџетских прихода у износу од 7.906.500.000 динара које реализује Дирекција по закљученим уговорима са
корисницима – закупцима грађевинског земљишта и закупцима пословног простора, и то из: накнаде за уређивање грађевинског земљишта, закупнине грађевинског
земљишта, закупнине пословног простора, сопствених
прихода и средстава од продаје непокретности;
– посебних наменских буџетских средстава за финансирање припремних активности на изградњи саобраћајнице
Северна тангента и интермодалног терминала у износу од
600.000.000 динара;
– наменског трансфера из буџета града Београда за финансирање припремних активности на изградњи саобраћајнице Северна тангента у износу од 850.000.000 динара;
– кредитних средстава у износу од 6.000.000.000 динара
наменски планираних за капиталне саобраћајнице од посебног интереса за град и то из кредита ЕИБ-а наменски за
изградњу моста преко Саве и приступних саобраћајница, и
– суфицита у износу од 76.558.535 динара.
На основу остварених пословних резултата у протеклим
месецима 2012. године и уговорених обавеза, Дирекција је
проценила кретање прихода по свим изворима до краја пословне године и приоритетне расходе и инвестициона улагања и у складу са тим сачинила Измене и допуне Програма уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта за
2012. годину.
Измене програма, у односу на основни програм, односе
се на следеће:
У оквиру позиције I – ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА – уместо укупно 5.675.000.000 динара, планира се 5.298.058.535 динара.
У оквиру позиције I.1. Прибављање урбанистичких
планова – уместо укупно 350.000.000 динара, планира се
335.000.000 динара, а прерасподела средстава по појединим
тачкама је извршена на следећи начин:
Основни
план за
2012.

Измене
и допуне
плана за
2012.

I.1.

Прибављање урбанистичких планова

A.

Урбанистички планови за које су донете одлуке о
315.653.599 215.006.772
изради у претходном периоду

350.000.000 335.000.000

1.

План детаљне регулације за подручје дела центра
градске потцелине – Трошарина

520.336

520.336

2.

План детаљне регулације насеља „Бањица” – II
фаза

231.562

231.562

3.

План детаљне регулације стамбеног насеља Алтина II у Земуну

3.890.458

3.890.458

4.

План детаљне регулације Булевара краља Александра за подручје блокова Д7-12

214.819

214.819

5.

План детаљне регулације простора између улица:
Цара Душана, саобраћајнице Т6, лесног одсека
Дунава, земунског гробља и границе плана Старог језгра Земуна – Прегревица

1.712.431

856.215

6.

План генералне регулације СРЦ „Кошутњак”

1.092.487

522.414

7.

План детаљне регулације насеља Сремчица

2.262.246

2.262.246

8.

План генералне регулације насеља Јелезовац –
Сунчани брег

1.529.532

1.529.532
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Основни
план за
2012.

9.

Измене
и допуне
плана за
2012.

План детаљне регулације за изградњу примарних
објеката водоводног система за насеља Пиносаву
и Бели поток

163.664

План детаљне регулације саобраћајнице Булевар
краља Александра од Теразија до Устаничке улице

608.506

11.

План детаљне регулације насеља Мали Мокри
Луг

2.535.117

2.535.117

12.

План детаљне регулације подручја градске парк
– шуме Звездара, на општини Звездара – II фаза

2.083.181

2.083.181

13.

План детаљне регулације Сланачког пута са
припадајућом инфраструктуром од Роспи
ћуприје до гробља „Лешће”

141.475

141.475

План детаљне регулације за подручје између
улица: Француске, Цара Душана, Т. Кошћушка и
постојеће пруге на Дорћолу

1.329.444

1.177.095

10.

14.

14.1.

I фаза

14.2.

II фаза

32.578.372

12.799.549

37.

План детаљне регулације новог гробља Лешће 2,
са прилазним саобраћајницама

1.243.318

1.243.318

38.

План детаљне регулације центра Лазаревца

3.516.400

3.516.400

39.

План детаљне регулације за изградњу Улице
Милоја Богдановића између ул. Пере Ерјавеца и
Краља Петра I, у Лазаревцу

123.900

82.600

40.

Планови генералне регулације за грађевинско
подручје града Београда у оквиру границе ГПБ

60.986.336

48.222.346

40.1.

План генералне регулације грађевинског подручја
седишта јединице локалне самоуправе – град Београд, целине I и II

2.501.012

1.667.341

План генералне регулације грађевинског подручја
седишта јединице локалне самоуправе – град Београд, целине III и IV

1.804.273

1.804.273

План генералне регулације грађевинског подручја
седишта јединице локалне самоуправе – град Београд, целине V и VI

7.064.050

7.064.050

План генералне регулације грађевинског подручја
седишта јединице локалне самоуправе – град Београд, целине VII, IX и X

5.581.969

3.721.312

План генералне регулације грађевинског подручја
седишта јединице локалне самоуправе – град Београд, целине VIII и XI

10.116.814

10.116.814

План генералне регулације грађевинског подручја
седишта јединице локалне самоуправе – град Београд, целине XII и XIII

6.898.926

4.599.284

План генералне регулације грађевинског подручја
седишта јединице локалне самоуправе – град Београд, целина XIV

3.848.175

2.565.450

План генералне регулације грађевинског подручја
седишта јединице локалне самоуправе – град Београд, целине XV и XIX

7.539.282

5.026.188

План генералне регулације грађевинског подручја
седишта јединице локалне самоуправе – град Београд, целине XVI, XVII и XVIII

9.273.075

7.418.460

40.10. План генералне регулације грађевинског подручја
седишта јединице локалне самоуправе – град Београд, целина XX

6.358.760

4.239.174

План генералне регулације за подручје насеља
Рипња

32.975.707

24.535.600

42.

План генералне регулације за насеље Угриновци

7.755.300

3.823.100

43.

План детаљне регулације подручја између Булевара ослобођења, Звечанске, дела будуће
саобраћајнице I реда, дела Гучевске и ауто-пута
на општини Савски венац

766.383

766.383

44.

План детаљне регулације Блока 18а у Новом Београду

3.981.533

1.730.330

45.

План детаљне регулације Улице Тошин бунар од
ауто-пута до Ивићеве у Земуну

1.156.400

231.280

План детаљне регулације Зрењанинског пута од
Панчевачког моста до саобраћајнице Северна
тангента

2.052.689

2.052.689

40.2.

304.698

152.349
1.024.746

План детаљне регулације подручја између улица:
Господара Вучића, Војислава Илића, Краља
Остоје, Бачванске, Рада Неимара, Махмута
Ибрахимпашића, Струмичке, границе градске
шуме „Шумице” и УМП-а – општина Вождовац

973.481

973.481

План детаљне регулације инфилтрационог изворишта на левој обали реке Саве – локација
Зидине

1.129.178

17.

План детаљне регулације насеља „Плави хоризонти”

1.525.386

1.525.386

18.

План детаљне регулације Бањичког кишног колектора

267.892

267.892

19.

План детаљне регулације блокова 15 и 16 између
улица: Београдске, Његошеве, А. Ненадовића,
Мекензијеве и Трга Славија

294.681

98.227

40.8.

20.

План детаљне регулације блокова 25 и 26 у Новом
Београду

593.201

0

40.9.

21.

План детаљне регулације насеља „Бусије” у Земуну

3.107.862

3.107.862

22.

План детаљне регулације насеља „Грмовац” у Земуну

2.166.162

4.332.325

16.

Измене
и допуне
плана за
2012.

План детаљне регулације насеља Батајница, општина Земун (измена и допуна важећег плана)

1.024.746

15.

Основни
план за
2012.
36.

163.664

0

1. октобар 2012.

40.3.

40.4.

40.5.
1.129.178
40.6.

40.7.

23.

План детаљне регулације насеља Крњача

13.390.387

13.390.387

24.

План детаљне регулације насеља Савска и
Језерска тераса

2.397.432

2.397.432

25.

План детаљне регулације СМТ-а од аутопута до
Панчевачког пута – I фаза

1.775.595

1.775.595

26.

План детаљне регулације Аде Циганлије

3.188.107

0

27.

План детаљне регулације Булевар краља Александра за подручје од Улице Господара Вучића до
улица Мите Ружића и Мис Ирбијеве, блокови Д1Д3, Д21, Д22 И Д27-Д35

2.360.000

590.000

План детаљне регулације Булевара краља
Александра за подручје од Улице Станислава
Сремчевића до Улице Господара Вучића, блокови
Ц21, Ц27-Ц29

883.216

883.216

46.

29.

План детаљне регулације дела насеља Батајница –
насеље Шангај у Земуну

10.584.423

6.350.654

47.

План детаљне регулације Улице Новог авалског
пута од Кумодрашке улице до Кружног пута

3.452.722

3.452.722

30.

План детаљне регулације дела подручја Аде Хује
(зона А)

4.227.959

5.637.279

48.

3.572.346

2.450.577

31.

План детаљне регулације подручја Јајинци

5.510.607

5.924.089

План детаљне регулације за улице Сурчинску и
Војвођанску, од раскрснице са саобраћајницом
Т6 до аутопутске обилазнице, општина Сурчин

28.

41.

31.1.

Просторна целина Б

737.923

737.923

48.1.

I фаза

2.048.346

1.614.215

31.2.

Просторна целина В

988.617

1.977.234

48.2.

II фаза

1.524.000

836.362

31.3.

Просторна целина Д

1.150.269

575.134

31.4.

Просторна целина А1

457.590

457.590

483.082

322.055

31.5.

Просторна целина А2

1.165.714

1.165.714

31.6.

Просторна целина Г

907.445

907.445

План детаљне регулације за изградњу
(реконструкцију) саобраћајнице од пута за ПК
„Младост” на општини Обреновац до насеља
Бољевци на општини Сурчин, са мостом преко
Саве – II фаза”

31.7.

Улица војводе Степе

103.049

103.049

50.

План генералне регулације за део насеља Добановци, општина Сурчин

34.389.500

1.194.750

51.

План детаљне регулације фекалног колектора од
Раковица села до постојећег колектора у Реснику и регулација Раковичког потока са анализом
сливног подручја

782.862

782.862

План детаљне регулације за Нови кумодрашки колектор од ретензије Кумодраж 1 (улице
Б.Јерковић) до уливне грађевине у Нови мокролушки колектор

796.926

796.926

32.

План детаљне регулације потеза уз Улицу Стражарска коса

3.635.003

3.147.936

33.

План детаљне регулације ширег подручја уз
Улицу војводе Степе

4.418.798

3.162.668

34.

План детаљне регулације гробља Јелезовац са
прилазним саобраћајницама

666.300

1.332.599

35.

План детаљне регулације насеља Камендин (измена и допуна важећег плана)

1.325.102

1.325.102

49.

52.

1. октобар 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Основни
план за
2012.

53.

Измене
и допуне
плана за
2012.

Основни
план за
2012.

План детаљне регулације за главни одводни канал (колектор) од насеља Барајево – центар до
ППОВ „Међуречје” у Барајеву

684.636

684.636

План детаљне регулације постројења за
пречишћавање отпадних вода и приводне инфраструктуре у Сопоту

304.440

152.220

План детаљне регулације постројења за
пречишћавање отпадних вода и приводне инфраструктуре у Младеновцу

421.260

140.420

56.

План детаљне регулације Болечког колектора од
прикључка за Врчин до ППОВ Винча

4.713.798

3.423.783

57.

План детаљне регулације дела стамбеног насеља
старо насеље у Железнику – измена и допуна

596.967

596.967

58.

План детаљне регулације просторне културноисторијске целине Топчидер – I, II фаза

11.982.188

10.379.522

429.655

429.655

54.

55.

58.1.

ПДР Патријарха Димитрија – I фаза, I етапа

3.

58.2.

ПДР Радничка – I фаза, II етапа

715.111

238.371

58.3.

ПДР Хиподром – II фаза, целина 2

4.275.022

4.275.022

58.4.

ПДР Патријарха Павла – II фаза

1.982.400

660.800

58.5.

ПДРПКИЦ Топчидер-фаза II, целина 3

3.500.000

3.500.000

58.6.

ПДРПКИЦ Топчидер-фаза II, целина 5

1.080.000

1.275.674

План детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим садржајима на
оријентационој стационажи km 557+634 до km
560+220 инфраструктурног коридора ауто-пута
Е-70 граница Хрватске – Београд (Добановци)

4.147.821

3.539.851

План детаљне регулације за изградњу обилазнице од пута за ПК „Младост” до петље на ауто-пут
Е-763 у Мислођину у Обреновцу са мостом преко
Колубаре

2.644.000

3.302.500

План детаљне регулације индустријске зоне Скела, општина Обреновац

2.597.400

1.611.880

62.

План детаљне регулације индустријске зоне
Ушће, општина Обреновац

2.703.600

1.526.920

63.

План детаљне регулације дела насеља старо Жарково

471.291

706.936

64.

План детаљне регулације дела насеља Миријево,
делови макрогрђевинских блокова „З” и „И”

1.009.609

1.009.609

65.

План детаљне регулације дела насеља Миријево,
делови макрогрђевинског блока „Б”

1.150.326

985.605

66.

План детаљне регулације за изградњу спортскорекреативног центра Гроцка

531.590

67.

План детаљне регулације саобраћајнице Нова Дунавска од Панчевачког моста до пута за Аду Хују,
градска општина Палилула
План детаљне регулације комплекса клиничко
болничког центра између улица: хероја Милана
Тепића, Булевар мира, Љутице Богдана, Драгорске и Сокобањске, градска општина Савски венац

59.

60.

61.

68.

69.

70.

71.

Б.
Ц.
1.

2.

План детаљне регулације подручја између
спортског
комплекса
стадиона
„Црвена
звезда”, улица: Бањички венац, Вељка Лукића
Курјака, Булевара ослобођења, раскрснице
„Аутокоманда”, Др Милутина Ивковића и
планираног продужетка Динарске улице, градска
општина Савски венац
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Студије, анализе, идејне провере, урбанистички
конкурси и додатне геодетске и геолошке подлоге
за потребе израде урбанистичких планова

9.000.000

Измене
и допуне
плана за
2012.
25.094.469

У оквиру позиције I.2. Саобраћајнице са припадајућом
инфраструктуром – уместо укупно 2.150.000.000 динара,
планира се 2.023.300.000 динара, а прерасподела средстава
по појединим тачкама је извршена на следећи начин:
Основни
план
за 2012.
I.2.

Саобраћајнице
инфраструктуром

A.

Наставак изградње започетих објеката

1.

Војвођанска улица (од Гандијеве ул. до краја
насеља Др Ивана Рибара), л=1900m

2.

Саобраћајница Т6 (од
саобраћајнице 2а-2а)

3.
4.

5.

6.

са

припадајућом

Измене
и допуне
плана за
2012.

2.150.000.000 2.023.300.000
668.760.938

405.001.487

127.650.000

62.643.180

20.200.000

20.020.000

Улица Тошин бунар (од Улице Н. Добровића
до В. Назора)

205.101.106

60.450.000

Денивелисане раскрснице улица: Пролетерске
солидарности, Шпанских бораца и ауто-пута
(прилагођавање објекта кретању лица са посебним потребама)

450.000

0

Денивелисана саобраћајна веза гробља Орловача и аутобазе Врбин поток са Ибарском
магистралом

100.000

100.000

Савска магистрала од Радничке улице до
петље на укрштању са Трговачком улицом

650.000

2.624.988

Војвођанске

7.

Миријевски булевар, л=1100m

8.

Саобраћајнице на локацији Дедиње

до

4.380.000

5.041.186

169.712.439

181.246.645
83.767.500

8.0.

Заједничке групе послова за Дедиње (8.0.5;
8.0.6. и 8.0.9.)

86.345.191

8.1.

Целина „Лисичији поток“

27.938.983

320

8.2.

Целина „Сењак“

55.428.265

97.478.825

3.109.608

3.080.424

9.

Саобраћајнице на локацији привредна зона
Горњи Земун

9.1.

Зоне 1 и 2

50.000

20.816

9.2.

Зоне 3 и 4

3.059.608

3.059.608

0

10.

Саобраћајнице на локацији Бежанијска коса
– III МЗ

21.360.000

15.850.000

1.179.821

1.179.821

11.

Саобраћајнице на локацији Бежанијска коса
– II МЗ

20.480.000

2.532.697

12.

3.209.780

1.583.686

Саобраћајнице на локацији Блок 58 – Нови
Београд (део уз Улицу Јурија Гагарина)

53.559.780

1.360.404

13.

Саобраћајнице на локацији Блок 69 – Нови
Београд

50.000

50.000

14.

Саобраћајнице за Блок 63, ПФЦ 29 – Нови
Београд

50.000

50.000

15.

Саобраћајнице у Блоку 3 – Нови Београд

380.000

380.000

16.

Саобраћајнице на локацијама 1.4, 1.5, 1.6, 1.7,
2.5.5.8 и 2.5.6.8 Камендин

1.050.000

1.050.000

17.

Блок Гружанска улица – Тодора од Сталаћа

6.930.000

6.550.000

18.

Паркинг
површине
Мушкатировић“

50.000

50.000

19.

Подземни пешачки пролаз код „Сајма“

3.864.070

3.864.070

20.

Прилазне саобраћајнице за комплекс Амбасаде САД у Улици кнеза Александра
Карађорђевића

530.000

596.032

Саобраћајнице
на
подручју
ПДР-а
комерцијалне зоне западно од Ибарске магистрале

25.450.000

32.157.680

Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром на територији општине Младеновац

3.653.935

3.454.805

Улица краљице Марије

3.653.935

3.454.805

628.388

628.388

План детаљне регулације подручја између улица:
Др Милутина Ивковића, Булевар ослобођења,
Звечанске, Булевар мира, улице између Булевара
мира и Булевара ослобођења, Хумска и Динарска,
градска општина Савски венац

2.532.870

План детаљне регулације за подручје између улица: Учитеља Михајловића, Београдске, Стевана
Белића, Бранка Радичевића, Милорада Ћирића
и Ђорђа Миловановића у Железнику, општина
Чукарица

2.643.384

1.648.974

Нови планови који ће се радити по одлукама које
ће бити донете у 2012. години

15.788.746

50.609.844

422.145

Припремни радови за израду урбанистичких планова

18.557.655

69.383.384

Еколошка карта Београда (идентификација и
квантфикација извора загађења ваздуха у Београду) – СЕЕКА Б

1.000.000

1.000.000

Израда техничке документације за потребе израде урбанистичких планова

8.557.655

21.

22.
22.1.

уз

СРЦ

„Гале

Б.

Почетак изградње нових објеката

1.

Денивелисана раскрсница Панчевачки мост
са прилазним саобраћајницама

169.646.725

274.167.317

2.

Земунски кеј (Кеј ослобођења) у делу од Улице
Ђуре Ђаковића узводно до широке стазе

50.000

25.000

3.

Саобраћајнице за Блок 51 – Нови Београд

2.150.000

2.150.000

43.288.915

1.075.718.223 1.177.546.084

Број 51 – 50

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Основни
план
за 2012.

4.
4.1.
4.2.
4.3.

Измене
и допуне
плана за
2012.

Основни
план
за 2012.
Наставак улице Здравковићеве
Обреновића до Тамнавске

200.000

200.000

1.883.525

23.4.

Улица Колубарска у Белом Пољу

200.000

200.000

100.000

0

23.5.

Новопројектоване улице у насељу Беглук дудови

200.000

200.000

50.000

50.000

23.6.

Улица Немањна од новог суда до Београдског
батаљона

200.000

200.000

23.7.

Саобраћајнице у оквиру ПДР-а Бањског
спортског и стамбеног комплекса Тополице

2.450.000

1.519.680

185.874.425

152.401.317

За непрофитно становање

180.540.000

150.517.792

5.234.425

Паркинзи уз Улицу др Ивана Рибара

5.

Паркинзи уз Улицу Радоја Дакића – Блок 7 –
Нови Београд

6.

Саобраћајнице за Блок 11а – Нови Београд

10.100.000

12.122.080

7.

Саобраћајнице на подручју привредне зоне
ауто-пут у Новом Београду, Земуну и Сурчину

39.876.956

45.602.680

550.000

525.000

7.1.

Саобраћајнице на локацији „Грмеч”

7.2.

од

М.

Измене
и допуне
плана за
2012.

23.3.

Западно од Улице др Ивана Рибара
Саобраћајнице за спортски центар

1. октобар 2012.

Ц.

Припрема за почетак изградње

399.520.839

435.152.429

1.

Саобраћајница I-I (од Трговачке ул. до Ибарске магистрале), л=17.000m

21.820.176

27.820.176

Остале саобраћајнице

39.326.956

45.077.680

8.

Саобраћајнице у блоку између улица: Г.
Вучића, Устаничке и Г. Миленка

14.630.000

12.455.000

2.

Трговачка улица (од Солунских бораца до Ул.
Пилота М. Петровића), л=1700m

8.150.000

8.150.000

9.

Саобраћајнице на територији ДУП-а потеза
дуж Војводе Степе

9.280.000

29.117.000

3.

Саобраћајнице за приступ комплексу железничке станице „Београд центар” – Прокоп

950.000

300.000

10.

Саобраћајнице за подручје између улица:
Кумодрашка, Кружни пут и блокова уз ул.
Војводе Степе

121.939.812

244.162.065

4.

СМТ (спољна магистрална тангента) од Нове
дунавске до аутопута са мостом преко Дунава,
л=8500m

150.000

150.000

Улице: Мате Јерковића, Палисадска, Комовска
и Беле воде у Жаркову

4.000.000

4.000.000

201.001.662

198.737.212

Реконструкција улица Боре Марковића и Пере
Тодоровића

166.906

11.
12.

5.

Веза Борска – петља Ласта, л=4200m

6.

Улица Пере Велимировића, л=800m

6.159.830

6.059.830

170.000

7.

Саобраћајница Патријарха Димитрија

9.100.000

8.100.000

140.641.290

69.098.670

8.

Радничка улица

2.318.280

3.657.345

6.580.000

150.000

9.

Ибарска магистрала од Улице пилота М.
Петровића до аутопутске обилазнице

589.940

580.000

13.

Бојанска улица

14.

Прилаз из Иванковачке улице

15.

Саобраћајнице на локацији Миријево

42.302.709

39.513.319

15.1.

Саобраћајнице у оквиру макрограђевинских
блокова

10.

Сланачки пут

2.000.000

881.700

24.741.569

23.615.179

11.

Саобраћајница Нова мокролушка

1.400.000

650.000

15.2.

Улица Јованке Радаковић

450.000

450.000

12.

Саобраћајница Кумодрашка нова

400.000

0

13.

Саобраћајнице: Првомајска, Угриновачка и
Банатска

1.050.000

0

14.

Ново механизовано пристаниште

3.000.000

3.000.000

15.

Улица Владимира Поповића од хотела „Хајат”
до Булевара Николе Тесле и реконструкција
трамвајске пруге у дужини од 600m

1.000.000

1.000.000

16.

Улица Максима Горког од Каленић пијаце до
Устаничке улице, л=2.000m

5.566.400

1.010.000

17.

Трнска улица (од ул. Крунске до Булевара
краља Александра), л=950m

8.000.000

4.000.000

18.

Веза Бирчанинова – Зорина улица, л=300m

100.000

100.000

19.

Булевар краља Александра (од Устаничке улице до Малог Мокрог Луга), л=2.000m

50.000

0

15.3.

Миријевски булевар од Улице Драге Љочић до
Вишњичке (фекална канализација)

463.140

413.140

15.4.

Саобраћајнице за „Орловско насеље“ у
Миријеву“

16.648.000

15.035.000

16.

Саобраћајнице за локацију марина „Дорћол“

1.772.452

1.722.452

17.

Саобраћајнице на подручју Регулационог
плана блока између улица: П. Срећковића,
Супилове, В. Дугошевића и продужетка ул. Д.
Лапчевића

26.740.000

20.357.856

Саобраћајнице на подручју ПДР комплекса
између улица: В. Илића, С. Сремчевића,
Раваничке, Дојранске, Т. Томшића, Т.
Стаменковића, С. Николајевића, Д. Дугалића
и Брегалничке

9.890.200

План детаљне регулације између улица: Струмичке, В. Илића, Краља Остоје, Бачванске,
Рада Неимара и М. Ибрахимпашића

11.050.000

18.

19.

9.230.200

20.

Саобраћајнице на локацији Падина

6.491.818

6.486.818

5.951.340

21.

Саобраћајнице за Блок 8 уз Дунавску и Француску улицу

778.000

778.000

Саобраћајнице у оквиру ПДР просторне целине Косанчићев венац

219.120

180.620

20.

Улице Чарлија Чаплина и Нова 1

16.100.000

15.992.500

22.

21.

Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром на територији општине Лазаревац

24.250.000

1.000.000

22.1.

Санациона пешачка стаза ПП3

88.500

50.000

21.1.

Владике Николаја Велимировића

23.200.000

150.000

22.2.

Остале саобраћајнице у оквиру ПДР

130.620

130.620

21.2.

Улица С. Немање и Ђ. Ковачевића

300.000

300.000

23.

520.992

520.992

21.3.

Улица М. Којића од Светосавске до краља Петра, л=180m

Реконструкција улица око пијаце Смедеревски ђерам

250.000

250.000

24.

230.000

Улица Станислава Сремчевића Црног

500.000

300.000

Подручје ПДР Блока између: Д. Туцовића, Ж.
Жујовића, Љубљанске и Чегарске

230.000

21.4.

Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром на територији општине Младеновац

25.

31.269.424

30.869.424

Подручје ДУП-а рекреативног комплекса у
оквиру градског парка Звездара

400.000

0

22.1.

Улица браће Баџак (Моме Стевановића)

20.400.000

20.000.000

26.

5.000.000

63.000.000

22.2.

Подручје ПДР Баташево

2.000.000

2.000.000

Саобраћајнице Стојана Протића, Филипа
Кљајића, Подгоричка – подручје ДУП-а Врачарски плато

22.3.

Подручје ПДР сестара Марјановић

5.000.000

5.000.000

100.000

Подручје ПДР Тозино воће

1.069.424

1.069.424

Саобраћајнице на локацији X МЗ „Јанко
Лисјак” – II етапа

100.000

22.4.
22.5.

Подручје ПДР
Миловановића

2.000.000

2.000.000

300.000

300.000

22.

22.6.

Графика

и

Михаила

Подручје ПДР Рајковац

22.7

Подручје ПДР Међулужје (Таковска и Колубарска)

300.000

300.000

22.8.

Подручје ПДР гробља у Рајковцу (раскрсница
са М23)

200.000

200.000

Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром на територији општине Обреновац

207.357.324

207.237.864

23.1.

Подручје ПДР централне зоне Обреновац

203.989.162

204.868.184

23.2.

Наставак Хајдук Вељкове од улица Вука
Караџића до Тамнавске

118.162

50.000

23.

27.
28.

Млатишумина улица

10.600.000

3.800.000

29.

Саобраћајнице за Блок: 14. децембар, М. Горког, В. Драгомира

100.000

100.000

30.

Блок уз Булевар краља Александра – прилаз
из Старца Вујадина

200.000

200.000

31.

Подручје ПДР „Пашина чесма”

625.800

525.800

32.

Подручје VIII МЗ Франц Розман Стане – Врачар

44.250

44.250

33.

Саобраћајнице на подручју Плана детаљне
регулације између улица: Г. Вучића, В. Илића,
Топаловићеве, Крижанићеве, Мис Ирбијеве,
П. Јовановића и М. Кушића

1.000.000

300.000

1. октобар 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Основни
план
за 2012.

34.

Саобраћајнице у оквиру ПДР дала централне
зоне-просторна целина подручја Аутокоманде

35.

Подручје ПДР насеља Бањица – I фаза

36.

Улица Огранак крагујевачких ђака, л=70m на
Бањици

700.007

Измене
и допуне
плана за
2012.

Основни
план
за 2012.

810.007

1.475.000

1.466.820

50.000

50.000

500.000

Број 51 – 51
Измене
и допуне
плана за
2012.

73.

Улица Милоша Обилића у Сланцима

5.000.000

0

74.

Саобраћајнице у оквиру ПДР за комплекс фабрике „Букуља“

3.050.000

3.050.000

75.

Подручје ПДР центра Барајева

300.000

300.000

76.

Провођење промена у катастру непокретности за саобраћајнице са инфраструктуром

5.000.000

5.000.000

77.

Прибављање извода, уверења, копија планова
и друге документације за саобраћајнице са инфраструктуром

1.500.000

1.500.000

Изградња недостајућих саобраћајница и
комуналне инфраструктуре у постојећим
насељима

6.000.000

5.600.000

37.

ПГР Јелезовац – Сунчани брег

38.

Улица Ристе Стефановића, део и С2 у
Јајинцима, л=280m

50.000

50.000

39.

Саобраћајнице на подручју ПДР-а блокова 25
и 26 у Новом Београду

200.000

0

40.

Саобраћајнице за локације у Блоку 5 – Нови
Београд

400.000

400.000

41.

Саобраћајнице у Блоку 67а, Нови Београд

1.975.300

1.884.332

1.

Према приоритетима општина и ЈКПа

3.000.000

5.600.000

42.

Саобраћајнице у Блоку 40 – Нови Београд

100.000

3.250.000

2.

43.

Саобраћајнице у Блоку 65 – Нови Београд

1.050.000

1.050.000

Према закљученим уговорима за регулисање
закупа и накнаде за уређивање грађевинског
земљишта

3.000.000

0

44.

Саобраћајнице око Блока 16 – Нови Београд

45.

Саобраћајнице у Блоку 60 уз Земунску улицу
на Новом Београду („Минел“)

46.

Саобраћајница
гробља“

47.

500.000

200.000

200.000

18.000.000

18.000.000

200.000

200.000

Подручје ПДР између улица: Ј. Кубуровића,
Новоградске, Угриновачке и Ивићеве – Земун

300.000

300.000

48.

Саобраћајнице у насељу Алтина у Земуну

191.600

141.600

49.

Саобраћајнице са паркинзима уз железничка
стајалишта „Алтина” и „Камендин” по ПДР
„Плави хоризонти”

2.400.000

300.000

Саобраћајнице
Циганлија”

1.020.000

50.
51.

до

на

„Новог

подручју

Бежанијског

ПДР

„Ада

0

Саобраћајнице на локацији „Трговачка”

2.761.080

1.511.080

Саобраћајнице на подручју Плана детаљне
регулације дела МЗ „Жарково” (блок Аце
Јоксимовића – Трговачка)

1.000.000

1.000.000

Саобраћајнице уз Трговачку – зона индивидуалне градње

1.761.080

511.080

52.

Улице Карпошева и Лазара Кујунџића – Чукаричка падина

8.500.000

8.500.450

53.

Улица Петра Лековића на локацији „Сунчана
падина”

4.050.000

4.050.000

54.

Санџачка улица

1.100.300

1.100.300

55.

Саобраћајнице на подручју ПДР I МЗ у Жаркову – Јулино брдо

250.000

200.000

56.

Саобраћајнице уз Ибарску магистралу – мултицентар, целина Петлово брдо

150.000

150.000

57.

Мраковичка (П.Јовановића) и део x-x улице
на Петловом брду

2.050.000

2.050.000

58.

Саобраћајнице на локацији „Михајловац”

4.912.900

4.912.900

59.

Улица Авалска у Железнику

2.396.694

2.428.880

60.

Саобраћајнице (канализација) у делу Старог
насеља у Железнику

216.472

118.223

61.

Саобраћајнице (канализација) у делу насеља
Читачки поток у Железнику

678.818

62.

Улица Свете Милутиновића, део Стевана
Филиповића и Лоле Рибара у Железнику

5.050.000

5.050.000

63.

Саобраћајница ј-ј у насељу Кнежевац – Кијево

5.000.000

5.000.000

64.

Улица Славка Родића, насеље Кнежевац –
Кијево

150.000

150.000

65.

Јужна саобраћајница (М.Јанковића Доце) са
везом на Улицу 45. нова у Реснику, насеље
Авала град

400.000

Саобраћајнице за стамбено насеље „Расадник” у оквиру ПДР, I МЗ у насељу Јајинци

129.800

51.1.

51.2.

66.

653.818

200.000
652.620

67.

Липовички пут (IV и V део)

8.050.000

8.050.000

68.

Саобраћајница 36. нова у насељу Ресник

4.300.000

4.067.850

69.

Саобраћајнице у насељу Сремчица

500.000

500.000

70.

Део насеља Карабурма

3.096.600

775.806

646.600

125.806

2.450.000

650.000

70.1.

Подручје ПГР зоне I и III

70.2.

Подручје ПДР зона II

71.
72.

Саобраћајнице за Блок: Р. Рајковић, Рузвелтова, Цвијићева, Албанских споменица

1.000.000

1.000.000

Вишњичко поље

2.000.000

5.115.000

Д.

У оквиру позиције I.3. Објекти и мрежа водосабдевања
– уместо укупно 191.178.000 динара, планира се 171.178.000
динара, а прерасподела средстава по појединим тачкама је
извршена на следећи начин:
.

Основни
план за
2012.

Измене
и допуне
плана за
2012.

I.3.

Објекти и мрежа водоснабдевања

191.178.000

171.178.000

А.

Наставак изградње започетих објеката

112.088.440

85.536.682

1.

Регионални водовод „Макиш – Младеновац”

62.707.540

32.013.275

1.1.

Зучка капија – ЦС „Врчин” (IV етапа), ф1200мм,
л=8900m

37.561.400

6.989.639

1.2.

ЦС „Врчин” – тунел „Врчин” (V етапа),
ф2.500мм, л= 2.600m

2.034.100

2.634.100

1.3.

Тунел „Врчин” – тунел „Мали Поповић” (VI етапа), ф1.100mm, л=9.200m

22.241.200

22.041.200

1.4.

Тунел „Мали Поповић” – резервоар „Младеновац” (VII етапа)

870.840

348.336

3.920.900

570.900

22.400.000

20.201.000

2.

Систем „Макиш – Јулино брдо – Баново брдо”

3.

Ревитализација постојећих
утискивањем дренова

4.

Резервоар „Топчидерска звезда”

5.

ППВ „Беле воде” – реконструкција

6.

рени

бунара

60.000

60.000

15.250.000

15.250.000

Цевовод „Зучка капија – Калуђерица”, ф800мм,
л=3.750m; ф600mm, л=3.800m са резервоаром
„Калуђерица”

1.050.000

750.330

7.

Цевовод ф1000mm од ЦС „Железник” до резервоара „Железник”

550.000

150.000

8.

Цевовод ф800mm од „Газеле” до резервоара
„Топчидерска звезда”, л=1250m

500.000

322.000

9.

Резервоар „Врелине” у Барајеву

5.650.000

16.219.177

Б.

Почетак изградње нових објеката

54.924.790

54.322.420

1.

ЦС „Студенстки град” – реконструкција

50.474.790

50.162.290

2.

Реконструкција водоводне мреже на подручју
ПДР за блок између улица: Зрмањске, В. Стајића,
Мајданске Чукарице, Високе и Кировљеве

4.450.000

4.160.130

24.164.770

31.318.898

Ц.

Припрема за почетак изградње

1.

Развој Београдског водововног система

2.

Студија Београдског изворишта подземних вода

2.000.000

12.659.728

15.000.000

11.894.400

3.

Резервоар „Мокролушко брдо”

119.770

119.770

4.

Реконструкција водовода у Сазоновој улици

559.300

559.300

Ç5.

Реконструкција водовода у Тимочкој улици

535.700

535.700

6.

Реконструкција водовода у Топличкој улици

650.000

650.000

7.

Систем водоснабдевања насеља Пиносава и Бели
поток

1.300.000

900.000

8.

Објекти и мрежа водоснабдевања на територији
општине Лазаревац

2.500.000

2.500.000

8.1.

Водоснабдевање МЗ Брајковац I фаза, хидромашинска опрема и уређење терена

1.500.000

1.500.000

8.2.

Извориште „Непричава”, изградња бунара Бл-а 8

1.000.000

1.000.000

9.

Објекти и мрежа водоснабдевања на територији
општине Младеновац

800.000

800.000

Број 51 – 52

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Основни
план за
2012.

.
9.1.

Измене
и допуне
плана за
2012.

Основни
план за
2012.

Изградња система за аутоматско управљање и
надзор на бунарима I фаза

500.000

9.2.

Бунар на изворишту Брестовица и Ковачевац

300.000

300.000

10.

Објекти и мрежа водоснабдевања на територији
општине Сопот

700.000

700.000

Нови бунари са цевоводом у Сопоту

700.000

700.000

10.1.

Објекти и мрежа канализације

Основни
план за
2012.

Измене и
допуне плана
за 2012.

2.359.343.300

2.090.601.835

Измене и
допуне плана
за 2012.

9.

Колектор 90/135 дуж Зрењанинског пута,
л=1.048m

550.000

500.000

10.

Фекални колектор 70/125 од ФКЦ „Овча” до
Панчевачког пута и приступни пут од пунионице течног гаса до пута Панчево – Београд са
инфраструктуром

4.372.980

4.392.992

Кишна канализација од Панчевачког пута до
КЦС „Рева” са ретензијом

100.000

100.000

500.000

У оквиру позиције I.4. Објекти и мрежа в канализације – уместо укупно 2.359.343.300 динара, планира се
2.090.601.835 динара, а прерасподела средстава по појединим тачкама је извршена на следећи начин:

I.4.

1. октобар 2012.

11.
12.

Канализација у насељу Мали Мокри Луг

1.000.000

1.000.000

13.

Канализација у насељу Шангај са везом на КЦС
Батајница

600.000

550.000

14.

Кишни колектори од Сењака ка Топчидерској
реци (од к1 до к3), л=1.570 m

50.000

0

15.

Канализација у Баштованској улици

25.000

0

16.

Канализација на подручју ПДР дела МЗ
„Кошутњак”

254.880

254.880

Фекални колектор у Улици Лоле Рибара у Железнику

5.025.000

5.025.000

А.

Наставак изградње започетих објеката

1.109.224.553

1.259.600.000

17.

1.

Интерцептор од тунела „Карабурма” до КЦС
„Велико Село”

615.224.553

760.200.000

18.

2.000.000

I фаза – од Диљске ул. до Сланачког пута
(л=900m) и тунел „Вишњица”, 400/400цм,
л=5700m од Сланачког пута до КЦС „Велико
Село”

Санација канализационе мреже у Јелезовачкој
улици и Улици Славка Миљковића у Реснику

2.000.000

1.1.

19.
614.000.000

759.000.000

Колектор од Остружнице до ППОВ „Остружница”, л=3500m са КЦС

3.000.000

3.000.000

20.

Колектор „Железник – Сава”

2.000.000

2.000.000

21.

Регулација Жарковачког потока

40.000.000

31.500.000

22.

Регулација Моштаничког потока
Остружничке реке (са мостовима)

150.000

150.000

23.

Регулација потока Пуповац са ФК и мостом на
њему

971.875

0

24.

Фекални колектор „Јелезовац”

950.000

950.000

25.
5.000.000

Објекти и мрежа канализације на територији
општине Лазаревац

1.000.000

1.000.000

500.000

500.000

45.220.000

46.020.000

25.1. Збирни фекални колектор ДН 800 отпадних
вода Лазаревца

500.000

202.400.000

102.202.400

25.2. Постројење за пречишћавање отпадних вода
Лазаревца

500.000

Кумодрашки кишни колектор

4.

Ретензија Р1 на Кумодрашком потоку

708.783.284

489.289.315

1.000.000

Канализација на територији Плана детаљне
регулације подручја градске парк-шуме Звездара

Објекти и мрежа канализације на територији
општине Обреновац

1.000.000

5.

52.870.000

16.469.600

26.1. Канализациона мрежа на подручју МЗ „Бело
Поље”

500.000

500.000

20.750.000

26.2. Канализациона мрежа на подручју МЗ „Звечка”

500.000

500.000

1.2.

II фаза-Тунел „Карабурма”, л=950m

1.224.553

1.200.000

424.000.000

424.000.000

2.

Кишни колектор „Земун поље – Дунав”,
л=3650m

3.

Фекална канализација у насељу Мали Збег

40.000.000

45.400.000

4.

Фекална канализација у насељу Борча

30.000.000

30.000.000

Б.

Почетак изградње нових објеката

1.112.362.184

702.462.519

1.
2.

3.

6.

Фекални колектор КЦС „Карађорђев трг” –
КЦС „Ушће”
КЦС „Крњача I” – I фаза са фекалним колектором од Панчевачког пута до улива у Дунав и
ППОВ „Крњача”, л=1750m

Канализација у насељу Батајница

20.000.000

52.500.000

7.

Канализација у Корушкој улици у Земуну

5.100.000

5.020.000

8.

Фекална канализација са привременим ППОВ
у насељу Пиносава

2.520.420

2.520.420

9.

Фекална канализација са привременим ППОВ
у насељу Бели Поток

2.071.848

2.071.848

10.

Фекална канализација са привременим ППОВ
у насељу Зуце

1.576.632

1.129.596

11.

Канализација у насељу Плави хоризонти

1.400.000

1.350.000

12.

Објекти и мрежа канализације на територији
општине Младеновац

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

7.920.000

639.340

13.1. Потисни цевовод ф350

330.000

251.760

13.2. Фекална канализација I фаза за насеље Старо
језгро

430.000

183.300

13.3. КЦС Сурчин

430.000

204.280

12.1. Фекална канализација у Међулужју
13.

Објекти и мрежа канализације на територији
општине Сурчин

13.4. Канал Шуганица

6.730.000

0

137.756.563

128.539.316

Ц.

Припрема за почетак изградње

1.

Развој Београдског канализационог система

16.346.828

17.756.444

2.

ППОВ „Велико Село”

50.000.000

50.000.000

3.

ППОВ „Остружница” – I етапа

1.000.000

1.000.000

4.

КЦС „Ушће” – нова – I фаза са потисом испод
Саве и дуж Доњоградског булевара

800.000

800.000

5.

КЦС „Пристаниште”

3.000.000

3.000.000

6.

Тунел „Хитна помоћ” – Улица Ђ. Ђаковића (Ванизелосова)

2.410.000

2.410.000

7.

Фекални колектор КЦС „Мостар – Хитна
помоћ”

450.000

150.000

8.

Булбулдерски колектор

700.000

0

26.

и

дела

У оквиру позиције I.5. Уређење слободних површина –
укупно планирана средства по основном Програму у износу
од 990.000 динара, Изменама и допунама Програма остају
непромењена, односно у истом износу од 990.000 динара.
Основни
план за
2012.

.

Измене и
допуне плана
за 2012.

I.5.

Уређење слободних површина

990.000

990.000

1.

Врачарски плато – изградња, уређење,
озелењавање – II фаза са изградњом Улице Боре
Станковић

500.000

500.000

2.

Уређење парка на Теразијској тераси са пратећом
инфраструктуром

200.000

200.000

3.

Уређење парка између школе Јефимије и насеља
Сава – општинa Обреновац

290.000

290.000

У оквиру позиције I.6. Гробља – уместо укупно
46.255.800 динара, планира се 59.755.800 динара, а прерасподела средстава по појединим тачкама је извршена на следећи начин:
Основни
план за
2012.

.

Измене и
допуне плана
за 2012.

I.6.

Гробља

1.

Гробље „Орловача”

46.255.800

59.755.800

500.000

2.

Гробље „Лешће”

10.960.072

16.537.140
7.828.534

3.

Гробље „Бежанијска коса”

34.146.340

35.240.738

4.

Гробље „Збег”

649.388

149.388

У оквиру позиције I.7. Прибављање грађевинског
земљишта – уместо укупно 15.000.000 динара, планира се
5.000.000 динара.

1. октобар 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

У оквиру позиције I.8. Изградња станова за расељавање
– уместо укупно 547.232.900 динара, планира се 597.232.900
динара. У оквиру позиције I.8. Изградња станова за расељавање – додаје се нова тачка, и то: I.8.11. Преузете обавезе за
реализацију објеката које је водио Завод за изградњу града
Београда, а прерасподела средстава по појединим тачкама је
извршена на следећи начин:
Измене
и допуне
плана за
2012.

Основни
план за
2012.

.
I.8.

Изградња станова за расељавање

547.232.900

597.232.900

1.

Чукаричка падина – објекти Б2 и Б4

2.257.410

1.000.000

2.

X МЗ „Јанко Лисјак” – блокови БVII (објекти 1,
2, 3 и 4) и БXIII (објекат 2а)

1.000.000

1.000.000

3.

Денкова башта – Ц 6, 7, 8 (ЦII)

4.

Блок 1 између улица: Беле воде, Комовска, Палисадска, Мате Јерковића

5.

II МЗ „Дорћол”, објекат Солунска 15

6.

Ретензија – Блок 9б

7.

Блок 32а између улица Војводе Степе и Гостиварске

8.
9.

10.

11.

5.000.000

6.300.000

20.000.000

24.716.426

475.490

475.490

2.000.000

2.000.000

401.500.000

397.140.984

Припремање осталих локација за доделу и
изградњу (Станислава Сремчевића и др.)

10.000.000

2.100.000

Обезбеђење нових станова и другог простора
на другим локацијама, поправке стамбеног, пословног и другог простора, остали трошкови и
др.

5.000.000

5.000.000

Накнаде по основу експроприсане и одузете
имовине по извршним решењима које нису
обухваћене зонама

100.000.000

150.000.000

Преузете обавезе за реализацију објеката које је
водио Завод за изградњу града Београда

0

7.500.000

У оквиру позиције I.9. Припремање грађевинског
земљишта за доделу – укупно планирана средства по основном Програму у износу од 15.000.000 динара, Изменама и
допунама Програма остају непромењена, односно у истом
износу од 15.000.000 динара.
Основни
план за
2012.

.
I.9.

Припремање
доделу

грађевинског

земљишта

за

15.000.000

Измене
и допуне
плана за
2012.
15.000.000

1.

Локација Блок 58, уз Улицу Агостина Нета –
Нови Београд

305.813

305.813

2.

Локација за колективно становање на углу
улица Станислава Сремчевића и Војислава
Илића – Звездара

69.620

69.620

3.

Локација за спортски центар и гараже у насељу
Браће Јерковић – Вождовац

259.281

4.

Локација за привредне делатности Кумодрашке
улице и Дарвинове улице – Вождовац

817.740

817.740

5.

Локација Трговачка (кат. парц. 973/1, 973/2, 979
и др.) – за комерцијалне делатности – Чукарица

737.851

737.851

6.

Локација за гаражу – Блок 63, Нови Београд

251.355

251.355

7.

Локације у оквиру ПДР-а привредне зоне „Аутопут”

1.500.000

1.500.000

8.

Локација за становање западно од насеља Др
Иван Рибар

307.870

307.870

259.281

9.

Локације у оквиру ПДР-а насеља Бањица

1.000.000

1.000.000

10.

Локација за привреду у Борчи – Палилула

1.300.000

1.300.000

11.

Локација „Вашариште“ – Обреновац

12.

Локација за бензинску станицу у Блоку 66а

214.119

214.119

1.000.000

1.000.000

13.

Локација у Блоку 20

2.000.000

2.000.000

14.

Прибављање преписа, извода, уверења, копија
планова и друге документације за разне локације
(по уговору са РГЗ и из земљишних књига)

1.000.000

1.000.000

Припремање осталих локација за давање у закуп

4.236.351

4.236.351

15.

10.135.000.000 динара, а прерасподела средстава по појединим тачкама је извршена на следећи начин:
.

Измене и
Основни план
допуне плана
за 2012.
за 2012.

II

Програм
уређивања
грађевинског
земљишта за изградњу капиталних 11.087.000.000 10.135.000.000
саобраћајница од посебног интереса за град

1.

Унутрашњи магистрални полупрстен (УМП)
од саобраћајнице Т6 до Панчевачког моста

1.0.

Заједничке групе послова за УМП (1.0.1 – 1.0.6)

1.1.

Мост преко Саве

1.2.

Приступне саобраћајнице мосту

6.381.400.000

5.403.045.754

1.3.

Петља Царева ћуприја

1.000.000.000

1.009.125.742

9.292.000.000

8.331.815.080

2.000.000

3.286.529

1.908.600.000

1.916.357.055

2.

Капацитетни шински систем

56.202.200

64.387.120

3.

Програм урбане обнове (реконструкција три
саобраћајнице)

4.987.015

5.347.015

3.1.

Саобраћајница на потезу Славија – Жичка,
л=2.000m

1.510.000

1.510.000

3.2.

Саобраћајни потез од Аутокоманде преко
улица: Јужни булевар, Господара Вучића и
Чингријине до Батутове, л=3.200m

1.510.000

1.870.000

3.3.

Партизански пут од Богословије до Улице
Јованке Радаковић у Миријеву, л=3.200m

1.967.015

1.967.015

4.

Мастер план развоја саобраћајног система
Београда за период 2005. – 2010. год.

38.000.000

38.000.000

5.

Студија
развоја
и
имплементације
бициклистичких стаза за подручје Београда

10.000.000

10.000.000

6.

Реконструкција Панчевачког моста

16.780.000

16.780.000

7.

Превезивање путног правца Р101 и коридора 10 са реконструкцијом моста преко Саве у
Обреновцу и везом на регионални пут Р267

197.920.785

197.462.785

8.

СТ (северна тангента) од Т6 до СМТ-а са мостом преко Дунава, л=20.000m

10.000.000

10.098.000

9.

Интермодални терминал у Батајници

1.110.000

1.110.000

10.

Трошкови решавања имовинско-правних
односа и плаћање накнаде по основу експроприсане имовине за локације Северна тангента и Интермодални терминал

1.450.000.000

1.450.000.000

10.000.000

10.000.000

11.

Доступан град

С обзиром да се динамика реализације за поједине
објекте одвијала брже од планиране, за поједине тачке из
основног Програма додају се нове групе послова и то:
– Тачку I.2.Б.1.11.

Технички преглед

– Тачку I.2.Ц.42.9.

Услови, сагласности, партиципације ЈКП, таксе, грађевинска
дозвола, пријава радова

– Тачку I.2.Ц.42.10.

Извођење радова

– Тачку I.2.Ц.72.6.

Решавање имовинско правних односа

– Тачку I.6.1.10.

Извођење радова

– Тачку II.5.7.

Техничка документација

– Тачку II.5.11.

Технички преглед

Уместо табеле из основног програма која гласи: Планирана финансијска средства за реализацију програма за 2012.
годину, треба да стоји:
Планирана финансијска средства за реализацију програма за 2012. годину према изменама и допунама програма, у којој је дат упоредни приказ Основног плана за 2012.
годину и Измене и допуне плана за 2012. годину.
ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЗА 2012. ГОД. ПРЕМА ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА
(у дин.)
Основни план
за 2012. год.

Позиција
I

У оквиру позиције II – ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ КАПИТАЛНИХ САОБРАЋАЈНИЦА ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА
ЗА ГРАД – уместо укупно 11.087.000.000 динара, планира се

Број 51 – 53

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Измене и
допуне плана
за 2012. год.

5.675.000.000

5.298.058.535

I.1.

Прибављање урбанистичких
планова

350.000.000

335.000.000

A.

Урбанистички планови за које
су донете одлуке о изради у
претходном периоду

315.653.599

215.006.772

Број 51 – 54

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Основни план
за 2012. год.

Позиција

Измене и
допуне плана
за 2012. год.

Б.

Нови планови који ће се радити по
одлукама које ће бити донете у 2012.
години

15.788.746

50.609.844

Ц.

Припремни радови за израду
урбанистичких планова

18.557.655

69.383.384

I.2.

Саобраћајнице са припадајућом
инфраструктуром

2.150.000.000

2.023.300.000

A.

Наставак изградње започетих
објеката

Б.

Почетак изградње нових објеката

Ц.

Припрема за почетак изградње

Д.

Изградња недостајућих
саобраћајница и комуналне
инфраструктуре у постојећим
насељима

I.3.
A.

668.760.938

405.001.487

1.075.718.223

1.177.546.084

399.520.839

435.152.429

6.000.000

5.600.000

Објекти и мрежа водоснабдевања

191.178.000

171.178.000

Наставак изградње започетих
објеката

112.088.440

85.536.682

Б.

Почетак изградње нових објеката

54.924.790

54.322.420

Ц.

Припрема за почетак изградње

24.164.770

31.318.898

I.4.

Објекти и мрежа канализације

2.359.343.300

2.090.601.835

A.

Наставак изградње започетих
објеката

1.109.224.553

1.259.600.000

1.112.362.184

702.462.519

137.756.563

128.539.316

Б.

Почетак изградње нових објеката

Ц.

Припрема за почетак изградње

I.5.

Уређење слободних површина

990.000

990.000

I.6.

Изградња гробаља

46.255.800

59.755.800

I.7.

Прибављање грађевинског
земљишта

15.000.000

5.000.000

I.8.

Изградња и прибављање станова
и другог простора, решавање
имовинских односа, поправке
станова и пословног простора и др.

547.232.900

597.232.900

I.9.

Припремање грађевинског
земљишта за доделу

15.000.000

15.000.000

II

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ЗА ИЗГРАДЊУ КАПИТАЛНИХ
САОБРАЋАЈНИЦА ОД ПОСЕБНОГ
ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД

11.087.000.000

10.135.000.000

УКУПНО (I + II):

16.762.000.000

15.433.058.535

Ове измене и допуне Програма објавити у „Службеном
листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 463-389/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу члана 36. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10 и 24/11), члана 4. став 3.Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07),
члана 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. тачка 8. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 1.
У Решењу о оснивању јавног урбанистичког предузећа
бр.020-193/99-XIII-01 од 14.октобра 1999. године („Службени

1. октобар 2012.

лист града Београда”, број 18/99) и бр.020-588/09-С од 23. јуна
2009. године („Службени лист града Београда”, број 34/09), (у
даљем тексту: решење), члан 5. мења се и гласи:
„Делатности Урбанистичког завода (у даљем тексту:
предузеће) су
71.11 – архитектонска делатност као претежна делатност
која обухвата планирање градова, насеља и простора, и то:
– израду архитектонских планова и пројеката;
– припремање, израду и праћење спровођења просторних и урбанистичких планова.
Као и остале делатности које су у функцији претежне делатности
– инжењерске делатности и техничко саветовање који
обухватају:
Пројектовање грађевинских, електро и машинских објеката, геофизичка и геолошка мерења, геодетске активности,
премеравање граница и терена, картографско и просторно
информисање;
– менаџерски консултантски послови који обухватају:
давање савета, усмеравање или оперативна помоћ у
пројектовању, финансијском пословању и правним пословима везано за просторно планирање;
прикупљање, сређивање, обраду, чување и публиковање
података од значаја за просторно планирање;
– рачунарско програмирање, консултантске и с тим повезане активности које обухвата:
прикупљање, сређивање, обраду, чување и публиковање
података од значаја за просторно планирање (изградњу
базе података);
– научно истраживање и развој које обухвата:
примењена истраживања, спровођење оригиналних истраживања ради стицања нових знања усмерених првенствено ка остварењу одређеног циља;
– стратешка процена утицаја;
– издавање књига, часописа и друге издавачке делатности;
Предузеће не може променити своју делатност без сагласности Оснивача.
Члан 2.
Члан 9. мења се и гласи:
„Управни одбор, као орган управљања предузећем, има
председника и осам чланова.
Председника и чланове Управног одбора именује и разрешава оснивач. Представници запослених предлажу се на
начин утврђен Статутом предузећа.
Управни одбор чине председник, пет представника оснивача и три 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.
Председник Управног одбора има заменика из реда чланова Управног одбора, кога именује Оснивач.
Председник и чланови Управног одбора имају право на
одговарајућу накнаду за рад у Управном одбору, чију висину утврђује Управни одбор предузећа, на основу критеријума садржаних у годишњем програму пословања предузећа”.
Члан 3.
Члан 13. мења се и гласи:
„Надзорни одбор има председника и шест чланова, које
именује и разрешава оснивач.
Надзорни одбор чине председник, четири представника
оснивача и два представника запослених у предузећу.
Председник и чланови Надзорног одбора именују се на
период од четири године.
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Председник и чланови Надзорног одбора имају право на
одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору, чију висину утврђује Управни одбор предузећа, на основу критеријума садржаних у годишњем програму пословања предузећа”.
Члан 4.
У члану 14а став 1. додаје се нова алинеја која гласи:
„на промену вредности основног капитала”.
Члан 5.
Члан 15. мења се и гласи:
„Износ основног капитала се утврђује по завршном рачуну, на основу података исказаног на одговарајућој позицији биланса стања, што на дан 1. јануара 2012. године износи 40.106.000,00 динара (словима: четрдесет милиона сто
шест хиљада динара).
Основни капитал из става 1. овог члана, усклађује се
сваке године по изради завршног рачун и уписује у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре.
Имовину предузећа чине право својине на покретним
стварима, новчана средства и хартије од вредности и друга
имовинска права, укључујући и право коришћења добара у
јавној својини.
На сваку промену вредности основног капитала, сагласност даје оснивач”.
Члан 6.
Предузеће је дужно да усклади своје опште акте, организацију и пословање са одредбама овог решења у року од три
месецa од дана доношења овог решења.
Члан 7.
Остали чланови Решења о промени оснивачког акта
предузећа остају непромењени.
Члан 8.
Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 020-408/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 27.
септембра 2012. године, на основу члана 2. став 2. Закона
о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05,
108/05 и 123/07), члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 12. тачка 7. Закона о главном граду (“Службени гласник РС”, број
129/07) и члана 31. тачка 9. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „САВА ЦЕНТАР” КАО ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА
ЗА ГРАД БЕОГРАД
Члан 1.
У Решењу о оснивању јавног предузећа „Сава центар”
као јавног предузећа за обављање делатности од општег
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интереса за град Београд („Службени лист града Београда”,
бр. 26/01, 18/03 и 34/09), у члану 10. ст. 1. и 2. мењају се и
гласе:
„Управни одбор је орган управљања предузећа и има
председника и осам чланова.
Председника и чланове Управног одбора именује и разрешава Скупштина града Београда. Чланови Управног одбора се именују на период од четири године. Актом о именовању Управног одбора одређује се заменик председника
Управног одбора из реда чланова Управног одбора. Управни одбор чини шест представника града Београда и три
представника запослених у предузећу, који се предлажу на
начин утврђен Статутом предузећа.”
Члан 2.
У члану 13. после става 1. додаје се нови став који гласи:
„Актом о именовању Надзорног одбора одређује се заменик председника Надзорног одбора из реда чланова Надзорног одбора.”
Члан 3.
Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 6-409/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 27.
септембра 2012. године, на основу члана 2. став 2. Закона
о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05,
108/05 и 123/07), члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 12. тачка 7. Закона о главном граду (“Службени гласник РС”, број
129/07) и члана 31. тачка 9. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА” КАО ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД БЕОГРАД
Члан 1.
У Решењу о оснивању Јавног предузећа „Београдска
тврђава” као јавног предузећа за обављање делатности од
општег интереса за град Београд („Службени лист града Београда”, бр. 12/02, 21/02, 24/02 и 34/09), у члану 11. став 2.
мења се и гласи:
„Председника и чланове Управног одбора именује и разрешава Скупштина града Београда. Чланови Управног одбора се именују на период од четири године. Актом о именовању Управног одбора одређује се заменик председника
Управног одбора из реда чланова Управног одбора. Управни одбор чини шест представника града Београда и три
представника запослених у предузећу, који се предлажу на
начин утврђен Статутом предузећа.”
Члан 2.
У члану 13. после става 1. додаје се нови став који гласи:
„Актом о именовању Надзорног одбора одређује се заменик председника Надзорног одбора из реда чланова Надзорног одбора.”
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Члан 3.
Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 3-410/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. 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 СТАТУТ О ИЗМЕНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ” БЕОГРАД
1. Даје се сагласност на Статут о изменама Статута Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”, који је донео
Управни одбор предузећа под бројем 7923/2, на седници
одржаној 25. септембра 2012. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 3-411/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу члана 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 и
54/11) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист
града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
1. Разрешава се дужности заменика члана у Градској изборној комисији, на лични захтев, Оливера Пајић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-304/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-310/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”, БЕОГРАД
1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Петар Петровић Његош”, Београд, ул. Ресавска број 61, Мирјана Јанков.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-312/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД
1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Зуботехничке школе, Београд, ул. Станка Враза број 63, Душко
Здравковић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-314/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) 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 „ПАВЛЕ ПОПОВИЋ”, БАРАЈЕВО

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Павле Поповић”, Барајево, Вранић, Трг палих
бораца бр. 3, на лични захтев, Весела Гавриловић.

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Исидора Секулић”, Београд, ул. Гаврила
Принципа број 42, на лични захтев, Виолета Вукићевић.

1. октобар 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-316/12-С, 27. септембра 2012. године
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”
Скупштина града Београда
Број 118-322/12-С,27. септембра2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС” бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О

РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ЗА ДИЗАЈН КОЖЕ, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора
Техничке школе за дизајн коже, Београд, ул. Бранкова број
17, Даница Прља.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-318/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРВЕ
ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД
1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Прве
економске школе, Београд, ул. Цетињска број 5-7, Микица
Вељовић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-320/12-С, 27. септембра 2012. године

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СУТЈЕСКА”, ЗЕМУН
1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Сутјеска”, Земун, ул. Задругарска број 1, Дарко Егер.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-324/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИОДРАГ МАТИЋ”, БЕОГРАД
1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Основне школе „Миодраг Матић”, Београд, ул. Браће Јерковића бр. 5,
– Марина Милошевић,
– Вукосава Симатовић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-326/12-С, 27. септембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) 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 „ИВАН ГУНДУЛИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БОРИСЛАВ ПЕКИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Иван Гундулић” Нови Београд, ул. Народних
хероја број 12, на лични захтев, Снежана Дурановић.

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Борислав Пекић“, Нови Београд, ул. Данила
Лекића Шпанца број 27, Наташа Хаџимехмедовић.

Број 51 – 58

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

1. октобар 2012.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-328/12-С, 27. септембра 2012. године

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-334/12-С, 27. септембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”, БЕОГРАД
1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Михаило Петровић Алас”, Београд, ул. Господар Јованова бр. 22, Марина Хасановић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-330/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) 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 ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ”, ЗЕМУН
1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Правно-биротехничке школе „Димитрије Давидовић”, Земун, ул.
Тошин бунар број 17, на лични захтев, Бранка Вујић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-336/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПАВЛЕ САВИЋ”, БЕОГРАД

О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ, ГРОЦКА

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Павле Савић”, Београд, ул. Косте Нађа бр. 25,
Радмила Миладиновић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-332/12-С, 27. септембра 2012. године

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Основне музичке школе, Гроцка, Булевар револуције бр. 19,
– Милена Марјановић,
– Љиљана Ковачевић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-338/12-С, 27. септембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”, БЕОГРАД
1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Милош Црњански”, Београд, ул. Ђорђа Огњановића бр. 2, Славиша Станковић.

Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ “ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”, БЕОГРАД
1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Музичке школе „Јосиф Маринковић”, Београд, ул. Крунска број 8,
Александар Јанковић.

1. октобар 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-340/12-С, 27. септембра 2012. године

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-346/12-С, 27. септембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ „СВЕТИ САВА”, БЕОГРАД

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МАШИНСКЕ ШКОЛЕ „РАДОЈЕ ДАКИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Гимназије „Свети Сава”, Београд, ул. Ресавска бр. 58,
– Јелена Ђукић,
– Нада Петковић Ристивојевић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-342/12-С, 27. септембра 2012. године

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Машинске школе „Радоје Дакић“, Београд, ул. Мишка Крањца
бр. 17, Бранка Јовановић Крстин.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-348/12-С, 27. септембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС”, БЕОГРАД
1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Владислав Петковић Дис”, Београд, ул. Радослава Љубимовића бр. 20, Горан Николић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-344/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИХАЈЛО ПУПИН”, ЗЕМУН
1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Михајло Пупин”, Земун, ул. Емилије Јакшић
бр. 31а, на лични захтев, Нереа Докмановић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-350/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД
1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора
Техничке школе, Железник, Београд, ул. Југословенска бр. 4,
– Ранко Страјина,
– Драган Ранђеловић.

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПАВЛЕ ПОПОВИЋ”, БАРАЈЕВО
1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе „Павле Поповић”, Барајево, Вранић, ул. Трг палих бораца
број 3, Зорица Павловић.

Број 51 – 60

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

1. октобар 2012.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-311/12-С, 27. септембра 2012. године

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-317/12-С, 27. септембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”, БЕОГРАД
1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Петар Петровић Његош”, Београд, ул. Ресавска број 61, Јелена Стојановић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-313/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О

ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ЗА ДИЗАЈН КОЖЕ, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Техничке школе за дизајн коже, Београд, ул. Бранкова број 17, Светлана
Трајковић, самостални медијски аналитичар.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-319/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЗУБОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРВЕ
ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Зуботехничке
школе, Београд, ул. Станка Враза бр. 63, Богдан Мирић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

1. Именује се за члана Школског одбора Прве економске
школе, Београд, ул. Цетињска бр. 5-7, Зања Мијајловић, инжењер технологије.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-321/12-С, 27. септембра 2012. године

Скупштина града Београда
Број 112-315/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ”, БЕОГРАД
1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Исидора Секулић” Београд, ул. Гаврила Принципа број 42,
Биљана Станојевић, дипл. филолог енглеског језика и књижевности.

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИВАН ГУНДУЛИЋ”, НОВИ БЕОГРАД
1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Иван Гундулић”, Нови Београд, ул. Народних хероја број
12, Марица Спремо, професор.

1. октобар 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 51 – 61

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-323/12-С, 27. септембра 2012. године

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-329/12-С, 27. септембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СУТЈЕСКА”, ЗЕМУН

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Сутјеска”, Земун, ул. Задругарска број 1, Бранка Видицки,
наставник биологије.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-325/12-С, 27. септембра 2012. године

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Михаило Петровић Алас”, Београд, ул. Господар Јованова
бр. 22, Ђорђе Величковић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-331/12-С, 27. септембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИОДРАГ МАТИЋ”, БЕОГРАД
1. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе „Миодраг Матић”, Београд, ул. Браће Јерковића бр. 5:
– Мирјана Бабић, наставник разредне наставе,
– Гордана Рајић Ђурковић, наставник разредне наставе.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-327/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПАВЛЕ САВИЋ”, БЕОГРАД
1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе „Павле Савић”, Београд, ул. Косте Нађа бр. 25, Милена
Ратковић, професор разредне наставе.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-333/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БОРИСЛАВ ПЕКИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Борислав Пекић” Нови Београд, ул. Данила Лекића Шпанца број 27, Татјана Стојиљковић, професор соло певања.

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Милош Црњански”, Београд, ул. Ђорђа Огњановића бр. 2,
Дарко Николић, вероучитељ.

Број 51 – 62

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

1. октобар 2012.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-335/12-С, 27. септембра 2012. године

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-341/12-С, 27. септембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ”, ЗЕМУН

О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ „СВЕТИ САВА”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Правно-биротехничке школе „Димитрије Давидовић”, Земун, ул. Тошин
бунар број 17, Мирјана Николић, дипл. економиста.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-337/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ, ГРОЦКА

1. Именују се за чланове Школског одбора Гимназије
„Свети Сава”, Београд, ул. Ресавска број 58:
– Горан Милетић,
– Вера Спасеновић, доцент на Филозофском факултету
у Београду.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-343/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС”, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне музичке школе, Гроцка, Булевар револуције бр. 19:
– Љиљана Недић, економиста,
– Радослав Ристић, трговац.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-339/12-С, 27. септембра 2012. године

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Владислав Петковић Дис”, Београд, ул. Радослава Љубимовића бр. 20, Владан Јевтић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-345/12-С, 27. септембра 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ “ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”, БЕОГРАД
1. Именује се за члана Школског одбора Музичке школе
„Јосиф Маринковић”, Београд, ул. Крунска бр. 8, Гордана Јовановски, стенодактилограф.

О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД
1. Именују се за чланове Школског одбора Техничке
школе, Железник, Београд, ул. Југословенска бр. 4:
– Влада Станић, машински техничар,
– Валентина Денић, дипл. економиста.

1. октобар 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-347/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МАШИНСКЕ ШКОЛЕ „РАДОЈЕ ДАКИЋ”, БЕОГРАД
1. Именује се за члана Школског одбора Машинске школе „Радоје Дакић”, Београд, ул. Мишка Крањца бр. 17, Славица Брезовац, економиста.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-349/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 27. септембра 2012. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИХАЈЛО ПУПИН”, ЗЕМУН
1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Михајло Пупин”, Земун, ул. Емилије Јакшић бр. 31а, Ранко
Рутић, професор техничког образовања.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-351/12-С, 27. септембра 2012. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Градоначелник града Београда, 1. октобра 2012. године, на
основу члана 11. став 1. тачка 9. и члана 35. став 3. Закона о
друштвеној бризи о деци („Службени гласник РС”, бр. 49/92,
29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/01, 16/02,
62/03, 101/05 и 18/10), члана 9 и 25. став 2. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС”,
бр. 16/02, 115/05 и 107/09) и члана 52. тач. 6, 15. и 16. Статута
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и
6/10), донео је

ПРА ВИ Л Н И К
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ, ОДМОРА И РЕКРЕАЦИЈЕ
Члан 1.
У Правилнику о условима и начину остваривања права на регресирање трошкова боравка деце у предшколској
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установи, одмора и рекреације („Службени лист града Београда”, бр. 43/09, 5/10, 32/10 и 14/11), у члану 14. став 1.
мења се и гласи:
„Право на регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи признаје се у трајању од годину дана од
дана подношења захтева, у зависности од укупних прихода
породице из члана 12. овог правилника.”
Члан 2.
Члан 21. мења се и гласи:
„Ако у току остваривања права на регресирање трошкова настану промене у смислу члана 17. и члана 19. овог
правилника, доноси се ново решење којим се замењује претходно почев од дана пријаве промене до истека рока претходног решења.”
Члан 3.
После члана 22. додаје се нови члан који гласи:
„22.а
Кориснику услуга, за дете са сметњама у психофизичком
развоју и за дете без родитељског старања, месечна цена
коју би требало да плати према скали из члана 26. овог правилника, умањује се за 50% по детету.”
Члан 4.
У члану 24. речи: „целиакије или дијабетеса” замењују се
речима: „ендокрине болести, болести исхране и метаболизма и болести дигестивног система”.
Члан 5.
Члан 25. мења се и гласи:
„Породици са дететом оболелим од тешких болести као
што су: конгениталне малформације, деформитета и хромозомских абнормалности, болести мишићно-коштаног
система и везивног ткива, душевни поремећаји и поремећаји понашања, болести нервног система, болести циркулаторног система, неоплазме и др., пре утврђивања права
на регресирање трошкова, приходи од утицаја за одлучивање о праву умањују се за 20%, независно од тога да ли то
дете користи услуге предшколске установе.”.
Члан 6.
У члану 27. после речи: „ратног војног инвалида”, додају
се речи: „и цивилног инвалида рата”.
Члан 7.
У члану 33. став 3. после алинеје 2. додају се две нове
алинеје које гласе:
„− повремено, једнодневно одсуство детета, а највише
до 5 радних дана у току месеца, које се доказује писаном,
личном изјавом родитеља о оправданом одсуству детета;
− одсуство детета за време државних и верских празника и ванредних ситуација.”
Члан 8.
У члану 36. алинеја 2. после речи: „ратног војног инвалида” додају се речи: „и цивилног инвалида рата”.
Члан 9.
У члану 43. речи: „од првог дана наредног месеца по
поднетом захтеву”, замењују се речима: „од дана подношења
захтева”.
Члан 10.
На основу поднетих захтева до 30.09.2012. године за
остваривање права од 01.10.2012. године, право се, изузетно
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од члана 1. овог правилника, признаје почев од 01.10.2012.
године.
На захтеве који су поднети за остваривање права на регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи
за период до 30.09.2012. године, примењују се одредбе Правилника о условима и начину остваривања права на регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи,
одмора и рекреације („Службени лист града Београда”, бр.
43/09, 5/10, 32/10 и 14/11).

1. октобар 2012.

Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном листу града Београда”.
Градоначелник града Београда
Број 5-4247/12-Г, 1. октобра 2012. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ОБРЕНОВАЦ
Председник градске општине Обреновац, 21. септембра 2012. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10), члана 22. став 2. Одлуке о организовању ЈКП „Обреновац” из Обреновца („Службени лист града Београда”, број 26/06), члана 22. став 2. Одлуке о оснивању ЈКП „Tопловод” Обреновац („Службени лист града Београда”, број 26/06) и члана 21. став 2. Одлуке о оснивању ЈКП „Водовод и канализације”
Обреновац („Службени лист града Београда”, број 26/06), по прибављеном мишљењу Већа градске општине Обреновац на
седници одржаној 21. септембра 2012. године, донео је

ЗА КЉУЧ А К
О ИЗМЕНИ ЗАКЉУЧКА О УВОЂЕЊУ ИНТЕРВЕНТНЕ МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ НАЈУГРОЖЕНИЈИХ ГРАЂАНА У
ОПШТИНИ ОБРЕНОВАЦ
1. У Закључку о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац – у даљем тексту:
Закључак („Службени лист града Београда”, бр. 17/11 – пречишћен текст, 27/11, 55/11,16/12, 40/12, 45/12 и 46/12), у тачки 2.
речи: „до 30. септембра 2012. године” замењују се речима: „до 31. децембра 2012. године”.
2. Овај закључак објавити у „Службеном листу града Београда”.
Председник градске општине Обреновац
VI-03 број 020-1/ 81, 21. септембра 2012. године
Председник
Мирослав Чучковић, с. р.

1. октобар 2012.
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САДРЖАЈ
Страна
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заштите трудница и породиља на територији града
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Одлука о измени и допуни Одлуке о финансирању наставника разредне наставе ангажованих за
обављање послова у продуженом боравку ученика
III и IV разреда основних школа – – – – – – – – – –
Одлука о измени и допуни Одлуке о финансирању програма, пројеката и инвестиционих активности корисника средстава буџета града Београда у
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Одлука о изради плана генералне регулације за
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Одлука о изради плана детаљне регулације за
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Одлука о измени Одлуке о изради плана детаљне
регулације комплекса станице за снабдевање горивом у улици Џона Кенедија, градска општина Земун
Одлука о измени Одлуке о изради плана детаљне регулације станице за снабдевање горивом у Улици Чарлија Чаплина, градска општина Палилула –
Одлука о изради измена и допуна плана детаљне
регулације комплекса између улица: Јакуба Кубуровића, Новоградске, Угриновачке и Ивићеве у Земуну
Одлука о изради Измена и допуна плана детаљне регулације централне зоне Обреновца за подручје блока „3 Д”, градска општина Обреновац – –
Одлука о допуни Одлуке о изради плана
детаљне регулације за зону комерцијалних и привредних садржаја дуж ауто-пута Београд – Ниш,
јужно од наплатне рампе Бубањ поток, градске
општине Вождовац и Гроцка – – – – – – – – – – – –
Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београдске електране” – – – – –
Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и канализација” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада
Циганлија” Београд – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о промени оснивачког акта Јавног водопривредног предузећа „Београдводе” – – – – – –
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1
1
1

2

2
3
4

5
5

6
6
6
7
8

8
9
12

Страна
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Гласникове књиге које откривају

ТАЈНЕ БЕОГРАДА

Latif Adrovich | Belgrade – City Lights

Упознајте град који волите кроз необичне књиге о Београду
$#"#! # #

Београд | светла велеграда
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ВЕЛЕГРАДА

БЕОГРАД ИСПОД
БЕОГРАДА

КРОЗ СТАРИ
БЕОГРАД

Латиф Адровић

Зоран Љ. Николић
и Видоје Д. Голубовић

Димитрије Ц. Ђорђевић

Луксузна и обимна фотомонографија која садржи више од 200 страна
и 320 фотографија Београда ноћу, са
уводом и биографијом Адровића на
српском и енглеском језику, дело је
фотографа и фоторепортера Политике који је из љубави према Београду неколико година предано радио
на овом пројекту. Адровићеве фотографије сликају дух Београда који
траје само ноћу, чари које привлаче
не само становнике Београда већ и
читаве Европе, али оно што се аутор
трудио да забележи објективом свог
фотоапарата нису сплавови и кафане, већ атмосфера светала велеграда,
осветљене зидине Београдске тврђаве, капије и куле, Црква Ружица, Сахат кула, Кнез Михаилова, Славија,
Храм Св. Саве. Адровић бележи знаменитости града и открива их на свој
ауторски начин.
цена: 1.700,00 РСД

осмо, допуњено
и измењено издање
Позив на путовање кроз тамни
вилајет или земљу чуда
Подземни свет испод великих
градова није само предео људске
уобразиље. Све цивилизације, а
поготово сваки град, као чвориште
сваке сложеније људске заједнице,
временом урањају у земљу. Садашњи житељи сваког града на земаљском шару тек су горња површ
једног временског стуба који извире из подземља сачињеног од многих слојева. То сви знамо. Али оно
што не знамо, или што превиђамо,
јесте да је Београд један од оних
градова где су се природа и историја здружиле да створе узбудљиву
подземну топографију.
цена: 1.458,00 РСД

Старе хронике одувек су радо читано штиво, јер нас враћају у срећно
време, које је, по општем осећају,
далеко лепше него ово данашње, и
које нас подсећа на сопствено и на
детињство наше земље.
Ова богато илустрована књига-хроника садржи приче о Београду, људима и друштвеним збивањима из
друге половине XIX и с почетка XX
века, које је Димитрије Ц. Ђорђевић
писао са сентиментом и објављивао углавном у Политици. Нема
сумње да је добро познавао живот
у Београду, јер се бавио разним пословима – био је војни и цивилни
телеграфиста, службеник у осигурању, плодан публициста наклоњен
историјским темама, дугогодишњи
сарадник Политике, певач у најбољим хоровима, спортиста, боем,
пријатељ многих уметника... И, пре
свега, посматрач оштрог ока.
цена: 1.512,00 РСД

ТАЈНА НОВОГ
БЕОГРАДА 2
Ново доба

Мирко Радоњић и
Зоран Љ. Николић
Након великог успеха књиге посвећене београдским лагумима, који
откривају историју старог дела града, аутор Зоран Љ. Николић, сада
уз помоћ Мирка Радоњића, започиње истраживање на другој обали
реке, откривајући читаоцима тајне
Новог Београда. Са изузетним истраживачким ентузијазмом аутори
прикупљају огроман број извештаја,
занимљивости и исечака прошлости
о историји простора и култивисања
друге обале Београда. На занимљив
начин испричали су своју причу која
никог не оставља равнодушним, и на
крају све то поткрепили изузетним
илустративним материјалом. Прва
књига завршава се исушивањем
мочваре на левој обали Саве пред
почетак Другог светског рата. Друга
књига, са поднасловом Ново доба,
бави се изградњом и развојем модерне метрополе од Другог светског
рата до данас.
цена: 1.296,00 РСД

Посетите књижаре Гласника или поручите књиге на телефоне: 011/36-444-52, 36-31-049, 30-60-578
факс: 011/30-60-391 или e-mail: prodaja@slglasnik.com, www.slglasnik.com

1. октобар 2012.
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НОВО! НОВО! НОВО!
Уважавајући захтеве купаца, посебно адвоката, судија, тужилаца, судских вештака и
запослених у државној управи, у џепном и стандардном издању, измењени и допуњени

СУДСКО-АДВОКАТСКИ
И ЈАВНОТУЖИЛАЧКИ РОКОВНИЦИ
ЗА 2013. ГОДИНУ
Врхунски дизајн – квалитетан папир – тврд повез
Судско-адвокатски роковник, поред прилога о
територијалној и стварној надлежности судова, садржи и
Закон о судским таксама, Закон о адвокатури, Адвокатску
тарифу, изводе из Закона о седиштима и подручјима судова и
јавних тужилаштава и Закона о уређењу судова. Стандардни
судско-адвокатски роковник садржи и адресаре адвоката и
судских вештака у Србији.
Јавнотужилачки роковник, поред стандардних
прилога (календара за 2012, 2013. и 2014. годину, датума
државних и верских празника, поштанских и позивних
телефонских бројева градова у Србији, телефонских
бројева правосудних органа и адвокатских комора,
као и бројева телефона јавних тужилаштава), садржи
и текстове Законика о кривичном поступку, Закона о
јавном тужилаштву и Правилника о управи у јавним
тужилаштвима.

ИСКОРИСТИТЕ ПРОМОТИВНИ ПОПУСТ
ОД 25% И ПРЕТПЛАТИТЕ СЕ НА РОКОВНИКЕ
ЗА 2013. ГОДИНУ
СУДСКО-АДВОКАТСКИ РОКОВНИК 2013 (стандардни)
формат 17 x 24 цм – цена 756,00 – цена 567,00 динара
СУДСКО-АДВОКАТСКИ РОКОВНИК 2013
формат 12 x 17 цм – цена 540,00 – цена 405,00 динара
ЈАВНОТУЖИЛАЧКИ РОКОВНИК 2013 (стандардни)
формат 17 x 24 цм – цена 756,00 – цена 567,00 динара
претплатите се по најповољнијој цени до 1. новембра 2012.
Додатне информације на телефоне: 011/ 36-444-52, 36-310-49 и 30-60-359
или e-mail: pretplata@slglasnik.com

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

