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SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LVII Број 1

15. јануар 2013. године

Градоначелник града Београда, 3. јануара 2013. године,
на основу члана 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12), члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11) и
члана 52. тачка 6. Статута града Београда („Службени лист
града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донео је

– у динарима
Опис
1.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА НА ОПШТИМ
ПАРКИРАЛИШТИМА У ЗОНИРАНОМ ПОДРУЧЈУ И
ВАН ЗОНИРАНОГ ПОДРУЧЈА
1. Даје се сагласност Јавном комуналном предузећу
„Паркинг сервис” из Београда на измене Ценовника услуга за паркирање возила на општим паркиралиштима у зонираном подручју и ван зонираног подручја, који је донео
Управни одбор под бројем 9-IV/3 на седници одржаној 28.
децембра 2012. године.
2. Ово решење и ценовник из става 1. решења објавити
у „Службеном листу града Београда”, а ценовник се примењује наредног дана од дана објављивања.

Цена 220 динара

2.

3.

4.

Градоначелник града Београда
Број 38-1/13-Г, 3. јануара 2013. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.
На основу одредбе члана 66. став 2. и члана 18. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12),
Управни одбор је на седници одржаној 28. децембра 2012.
године донео следећу

ОД Л У КУ
O ИЗМЕНИ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ЈКП „ПАРКИНГ
СЕРВИС” ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА НА ОПШТИМ
ПАРКИРАЛИШТИМА У ЗОНИРАНОМ ПОДРУЧЈУ И
ВАН ЗОНИРАНОГ ПОДРУЧЈА
I. Мењају се цене услуга за паркирање возила на општим
паркиралиштима у зонираном подручју и ван зонираног подручја и то под тачком 2, 3. и 4. тако да ценовник сада гласи:
1. ЦЕНОВНИК
УСЛУГА ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА НА ОПШТИМ ПАРКИРАЛИШТИМА У ЗОНИРАНОМ ПОДРУЧЈУ
И ВАН ЗОНИРАНОГ ПОДРУЧЈА
Шифра ЈКП: 5221
Шифра делатности: 5221

ПДВ
(20%)

Цена са
порезом

ЗОНА 1 – ЦРВЕНА ЗОНА
(време паркирања 60 минута)
– карта за паркирање путничког возила (до осам
седишта) за започети час (плаћање СМС и куповина карата на аутомату и у продајној мрежи)

46,67

9,33

56,00

– карта за паркирање за започети час купљена
код контролора

50,00

10,00

0,00

– карта за паркирање путничког возила (до осам
седишта) за започети час (плаћање СМС и куповина карата на аутомату и у продајној мрежи)

40,00

8,00

48,00

– карта за паркирање за сваки започети час
купљена код контролора

45,83

9,17

55,00

– карта за паркирање путничког возила (до осам
седишта) за започети час (плаћање СМС и куповина карата на аутомату и у продајној мрежи)

34,17

6,83

41,00

– карта за паркирање за сваки започети час
купљена код контролора

37,50

7,50

45,00

– карта за паркирање путничког возила (до осам
седишта) за започети час (плаћање СМС и куповина карата на аутомату и у продајној мрежи)

25,83

5,17

31,00

– карта за паркирање за сваки започети час
купљена код контролора

29,17

5,83

35,00

ЗОНА 2 – ЖУТА ЗОНА
(време паркирања 120 минута)

ЗОНА 3 – ЗЕЛЕНА ЗОНА
(време паркирања 180 минута)

ВАН ЗОНИРАНОГ ПОДРУЧЈА

– вишесатна карта за паркирање
5.

Цена
услуге

ДНЕВНА ПАРКИНГ КАРТА

237,50

47,50

285,00

1.558,33

311,67

1.870,00

II. Одлуку доставити оснивачу на сагласност.
III. Ценовник услуга сачињен на основу ове одлуке, чини
њен саставни део и примењу се првог дана након објављивања у „Службеном листу града Београда”.
IV. Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи
ценовник услуга ЈКП „Паркингсервис” за паркирање возила на општим паркиралиштима у зонираном подручју и ван
зонираног подручја објављен у „Службеном листу града Београда”, број 41-2 од 30. септембра 2011. године.
V. За примењивање ове одлуке задужује се Сектор за послове развоја и организацију паркинг контроле.
Јавно комунално предузеће за јавне гараже
и паркиралишта „Паркинг сервис”
Број 9-IV/3, 28. децембра 2012. године
Председник
Вања Вукић, с. р.

Број 1 – 2
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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
НОВИ БЕОГРАД
На основу члана 2. Одлуке о измени одлуке о месним
заједницама на територији градске општине Нови Београд
(„Службени лист града Београда”, број 56/12), Комисија за
прописе Скупштине градске општине Нови Београд сачинила је пречишћен текст Одлуке о месним заједницама на
територији градске општине Нови Београд.
Пречишћен текст обухвата Одлуку о месним заједницама на територији градске општине Нови Београд („Службени лист града Београда”, број 6/05), Одлуку о изменама
и допунама Одлуке о месним заједницама на територији
градске општине Нови Београд („Службени лист града Београда”, број 14/09) и Одлуку о измени Одлуке о месним
заједницама на територији градске општине Нови Београд
(„Службени лист града Београда”, број 56/12)

ОД Л У КА
О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД
(пречишћен текст)
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлуком о месним заједницама на територији градске
општине Нови Београд уређује се: назив, подручје и послови месних заједница, органи, број чланова и поступак избора органа, организација и рад органа, начин одлучивања,
средства за рад, јавност рада и обавештавање грађана и
друга питања од значаја за рад месних заједница.
Ова одлука доноси се већином гласова од укупног броја
одборника Скупштине градске општине Нови Београд.
Члан 2.
Ради задовољавања потреба од непосредног заједничког
интереса за грађане на одређеном подручју градске општине
Нови Београд (у даљем тексту: општина), образује се месна
заједница у складу са Законом о локалној самоуправи, Статутом града и Статутом градске општине Нови Београд.
Месна заједница оснива се за: насељено место, два или
више насељених места, део насељеног места, градску четврт,
рејон, стамбени блок, улицу, део једне или више улица, који
представља просторну, функционалну и урбанистичку целину и где постоји међусобна интересна повезаност грађана и могућност њиховог организовања.
Члан 3.
Месна заједница има својство правног лица.
Месна заједница има печат округлог облика са текстом
исписаним ћириличним писмом по ободу „РЕПУБЛИКА
СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ
БЕОГРАД – Месна заједница _________________ (назив
месне заједнице).”
II. ОБРАЗОВАЊЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 4.
Месна заједница образује се за одређено подручје
општине, које представља територијалну и функционалну
целину, у којој постоји међусобна повезаност грађана и могућност њиховог непосредног договарања и одлучивања о
заједничком интересу.

Члан 5.
Одлуку о образовању, спајању, припајању, подели или
укидању месне заједнице, доноси Скупштина градске
општине Нови Београд (у даљем тексту: Скупштина општине), већином гласова од укупног броја одборника, по претходно прибављеном мишљењу грађана са подручја на које
се образовање или укидање односи.
Члан 6.
Иницијативу за образовање или укидање месне заједнице може поднети: председник градске општине, Веће градске општине, одборник Скупштине градске општине, месна
заједница и 500 бирача.
Члан 7.
Ако у року који је одредио подносилац иницијативе,
грађани не доставе мишљење о образовању или укидању
месне заједнице, сматра се да су се грађани изјаснили за
предлог у смислу члана 5. одлуке.
Члан 8.
Овом одлуком на територији општине образује се 18
месних заједница, и то:
1. МЗ „Павиљони”,
2. МЗ „Студентски град”,
3. МЗ „Старо сајмиште”,
4. МЗ „Бежанија”,
5. МЗ „Ледине”,
6. МЗ „Фонтана”,
7. МЗ „Париске комуне”,
8. МЗ „Ушће”,
9. МЗ „Икарус”,
10. МЗ „Стари аеродром”,
11. МЗ „Академија”,
12. МЗ „Сава”,
13. МЗ „Газела”,
14. МЗ „Савски кеј”,
15. МЗ „Бежанијски блокови”,
16. МЗ „Дунавски кеј”,
17. МЗ „Младост”,
18. МЗ „Бежанијска коса”.
Члан 9.
Овом одлуком на територији општине утврђују се следећа подручја месних заједница из члана 8. одлуке:
1. Месна заједница „Павиљони”
Обухвата блокове 7, 7а, и део блока 6
Граница почиње од раскрснице улица Зеленгорске и
Божидара Аџије (општина Земун), Жарка Миладиновића
до раскрснице Улице Отона Жупанчича до раскрснице са
Улицом Гоце Делчева, парном страном Улице Гоце Делчева
до раскрснице са Улицом париске комуне, парном страном
Улице париске комуне, сече Улицу Тошин бунар у правцу
Улице излетнички пут до Улице зеленгорске, наставља непарном страном Улице зеленгорске (кућни број 1) до Улице
Божидара Аџије (општина Земун).
Седиште МЗ „Павиљони” налази се у Улици Гоце Делчева бр. 46.
2. Месна заједница „Студентски град”
Обухвата блокове 3, 4, 34, 35 и део блока 6
Граница почиње од раскрснице Улице париске комуне и
Улице народних хероја, па наставља парном страном Улице
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народних хероја до надвожњака на Ауто-путу Београд –
Загреб (Булевар Арсенија Чарнојевића), наставља парном
страном Булеварa Арсенија Чарнојевића до раскрснице са
Улицом партизанске авијације, наставља се Улицом партизанске авијације до Улице мајевичке где се укршта са Улицом зеленгорском, наставља Улицом зеленгорском, непарна
страна (кућни бројеви 5А, 5, 3А и 3) до кућног броја 3 Улице зеленгорске, затим сече Улицу излетнички пут и Улицу
Тошин бунар у правцу Улице париске комуне и наставља
Улицом париске комуне, непарна страна до раскрснице са
Улицом народних хероја.
Седиште МЗ „Студентски град” налази се у Улици народних хероја бр. 30.
3. Месна заједница „Старо сајмиште”
Обухвата блокове 17, 18, 19, и блок 20
Граница почиње од раскрснице Булеавара Арсенија
Чарнојевића и Милентија Поповића, иде непарном страном Улице Милентија Поповића до раскрснице ове улице
и Булевара Михаила Пупина, па наставља непарном страном Булевара Михаила Пупина до половине моста на Сави
(Бранков мост), и половином корита реке Саве, па половином моста Газела, односно Булевара Арсенија Чарнојевића
до раскрснице ове улице и Улице Владимира Поповића,
па парном страном Булевара Арсенија Чарнојевића до
раскрснице ове улице и Улице Милентија Поповића.
Седиште МЗ „Старо сајмиште” налази се у Улици бродарској бр 1.
4. Месна заједница „Бежанија”
Обухвата делове блокова 57, 57а, 60, 61, 62, 63 и 64, зону
„А” и насеље пољопривредника
Граница почиње од раскрснице Улица Недељка Гвозденовића и Душана Вукасовића, иде парном и непарном страном Улице Душана Вукасовића до Улице војвођанске, затим
парном страном Улице војвођанске, па даље обухвата парну
страну Улице виноградске до границе са општином Сурчин,
затим непарном страном Виноградске улице, и даље паралелно са Војвођанском улицом, укључујући и новоизграђене зграде поред улице, као и Основну школу „Јован Стерија
Поповић”, па паралелно са улицом Земунском, укључујући
зграде у ул. Гандијевој 3, 5 и 7, до Улице Тошин бунар, односно до фабрике „ИМТ”. Такође обухвата парну страну
Улице војвођанске, непарну страну Улице земунске и даље
парном страном Улице Тошин бунар до Улице Николе Добровића, затим непарном страном Улице Николе Добровића до Улице мајора Бранка Вукосављевића, па падином
Бежанијске косе дуж Улице мајора Бранка Вукосављевића,
иде до раскрснице Улица партизанске авијације, Гандијеве
и Љубинке Бобић, па дуж Улице бежанијских илегалаца до
Улице Рашка Димитријевића, па поред Улице Рашка Димитријевића и Недељка Гвозденовића до раскрснице са Улицом Душана Вукасовића.
Седиште МЗ „Бежанија” налази се у Улици Пере Сегединца бр. 13.
5. Месна заједница „Ледине”
Обухвата насеље Ледине, простор до границе са општином Сурчин, и до границе са Месном заједницом „Бежанија” и Месном заједницом „Бежанијска коса”.
Седиште МЗ „Ледине” налази се у Улици обреновачка бб.
6. Месна заједница „Фонтана”
Обухвата блокове 1, 31, 32, и блок 33
Граница почиње од раскрснице улица Народних хероја и Париске комуне, па иде непарном страном Улице

Број 1 – 3

париске комуне до укључења у Булевар Михаила Пупина,
па наставља непарном страном Булевара Михаила Пупина
до раскрснице ове улице и Булевара уметности, па наставља парном страном Булевара уметности до Булевара Арсенија Чарнојевића, па наставља парном страном Булевара
Арсенија Чарнојевића до раскрснице ове улице и Улице
народних хероја, па иде непарном страном Улице народних
хероја до раскрснице са Улицом париске комуне.
Седиште МЗ „Фонтана” налази се у Улици париске комуне бр. 13.
7. Месна заједница „Париске комуне”
Обухвата блокове 2, 5, 8, и блок 8а
Граница почиње од раскрснице улица Париске комуне
и Гоце Делчева, непарном страном Улице Гоце Делчева до
раскрснице ове улице и Улице Отона Жупанчича па парном
страном Улице Отона Жупанчича до раскрснице ове улице
и Улице Жарка Миладиновића (општина Земун), наставља
Улицом Жарка Миладиновића до раскрснице са Булеваром
Михаила Пупина и непарном страном Булевара Михаила
Пупина до раскрснице ове улице и Улице париске комуне, и наставља парном страном Улице париске комуне до
раскрснице ове улице и Улице Гоце Делчева.
Седиште МЗ „Париске комуне” налази се у Улици Отона
Жупанчича бр. 14.
8. Месна заједница „Ушће”
Обухвата блокове 13, 14, 15, 16, 21, и блок 22
Граница почиње од раскрснице Булевара Михаила Пупина и Антифашистичке борбе и наставља правцем ове
улице до половине корита Дунава, половином корита Дунава и Саве до половине моста на Сави (Бранков мост), парном страном Булевара Михаила Пупина до раскрснице ове
улице и Улице Милентија Поповића, па наставља парном
и непарном страном Улице Милентија Поповића и парном
страном Булевара Арсенија Чарнојевића до раскрснице ове
улице и Улице антифашистичке борбе и непарном страном
Улице Антифашистичке борбе до раскрснице ове улице и
Булевара Михаила Пупина.
Седиште МЗ „Ушће” налази се у Булевару Зорана
Ђинђића бр 44.
9. Месна заједница „Икарус”
Обухвата блокове 11а, и 11б, и део блокова 9а, и 11ц
Граница почиње од раскрснице Улице Џона Кенедија и
Булевара Михаила Пупина, наставља непарном страном
Улице Џона Кенедија до раскрснице улица Џона Кенедија и
Кларе Цеткин (општина Земун), иде парном страном Кларе
Цеткин до раскрснице ове улице и Улице алексиначких рудара, наставља непарном страном Улице алексиначких рудара до раскрснице ове улице и Булевара Николе Тесле, па
иде парном страном Булевара Николе Тесле до раскрснице
ове улице и Улице трешњин цвет и излази на раскрсницу Улице трешњин цвет и Булевара Михаила Пупина и
наставља Булеваром Михаила Пупина парном страном до
раскрснице са Улицом Џона Кенедија.
Седиште МЗ „Икарус” налази се у Улици алексиначких
рудара бр 37.
10. Месна заједница „Стари аеродром”
Обухвата блокове 37, 38, 39,40 и део блока 41а
Подручје месне заједнице почиње од раскрснице Булевара Арсенија Чарнојевића и Булевара уметности па
иде до железничке пруге Београд–Загреб, затим пругом
иде до Улице Тошин бунар, наставља непарном страном
Улице Тошин бунар до укрштања са Булеваром Арсенија
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Чарнојевића и непарном страном Булевара Арсенија Чарнојевића до раскрснице ове улице и Булевара уметности.
Седиште МЗ „Стари аеродром” налази се у Улици народних хероја бр. 42.
11. Месна заједница „Академија”
Обухвата блокове 25, 28, 29, и део блока 41
Граница почиње од раскрснице Булевара уметности и Булевара Зорана Ђинђића, па иде непарном страном Булевара
Зорана Ђинђића до раскрснице ове улице и Улице антифашистичке борбе, па парном страном Улице антифашистичке
борбе до раскрснице ове улице и Булевара Арсенија Чарнојевића, парном страном Булевара Арсенија Чарнојевића
до Улице шпанских бораца, парном страном Улице шпанских бораца до железничке пруге, железничком пругом до
Булевара уметности и непарном страном Булевара уметности до раскрснице ове улице и Булевара Зорана Ђинђића.
Седиште МЗ „Академија” налази се у Булевару уметности бр 27.
12. Месна заједница „САВА”
Обухвата блокове 44, 45, и блок 71
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половином корита реке Саве до Гандијеве улице и непарном страном Гандијеве до раскрснице са Улицом Јурија Гагарина.
Седиште МЗ „Савски кеј” налази се у Улици Јурија Гагарина бр 81.
15. Mесна заједница „Бежанијски блокови”
Обухвата блокове део блока 61, део блока 62 и блок 72
Граница почиње од општинских граница Нови Београд –
Сурчин иде Доњим пољем и излази на раскрсницу улица Др
Ивана Рибара и Јурија Гагарина, па наставља парном страном Улице Јурија Гагарина до раскрснице ове улице и Улице Нехруове, па наставља парном страном Улице Нехруове,
до раскрснице ове улице и Улице војвођанске, односно до
нове границе са Месном заједницом „Бежанија”, па наставља и даље дуж границе са Месном заједницом „Бежанија”
до општинских граница Нови Београд – Сурчин.
Седиште Месне заједнице „Бежанијски блокови” налази
се у Улици др Ивана Рибара број 91.
16. Месна заједница „Дунавски кеј”
Обухвата блокове 12, 26, 27, 30 и део блока 10

Граница почиње од општинских граница Нови Београд
– Сурчин (општина Земун), па наставља Доњим пољем у
правцу Улице Јурија Гагарина, непарном страном Улице Јурија Гагарина, до раскрснице ове улице и Улице Гандијеве,
наставља парном страном Улице Гандијеве до средине реке
Саве, обухвата острво Аду Међицу и наставља средином
реке Саве до општинских граница Нови Београд – Сурчин
(општина Земун).
Седиште МЗ „Сава” налази се у Улици Јурија Гагарина
бр 221.

Граница почиње од раскрснице Булевара Михаила Пупина и Булевара уметности, па наставља правцем Булевара
уметности до половине корита Дунава, иде половином корита Дунава до правца Улице антифашистичке борбе, парном страном Улице антифашистичке борбе до раскрснице
ове улице и Булевара Зорана Ђинђића и парном страном
Булевара Зорана Ђинђића до раскрснице ове улице и Булевара уметности и Булеваром уметности до раскрснице ове
улице и Булевара Михаила Пупина.
Седиште МЗ „Дунавски кеј” налази се у Булевару Зорана
Ђинђића бр. 64.

13. Месна заједница „Газела”
Обухвата блокове 18а, 19а, 23, 24, 42, и блок 43

17. Месна заједница „Младост”
Обухвата блок 65 и делове блокова 63 и 64

Граница почиње од раскрснице Улица шпанских бораца
и Булевара Арсенија Чарнојевића, па се наставља непарном
страном Булевара Арсенија Чарнојевића до половине реке
Саве, наставља се половином корита реке Саве до железничке пруге Београд–Загреб, наставља се парном страном
пруге до Улице Јурија Гагарина, наставља се парном страном Улице Јурија Гагарина до раскрснице са Улицом антифашистичке борбе, непарном страном Улице антифашистичке борбе до железничке пруге Београд–Загреб, парном
страном железничке пруге Београд–Загреб до Улице шпанских бораца, Улицом шпанских бораца непарном страном
до Булевара Арсенија Чарнојевића.
Седиште МЗ „Газела” налази се у Улици Милутина Миланковића бр. 34.

Граница почиње од раскрснице Улица Јурија Гагарина и
Нехруове, наставља непарном страном Улице Нехруове до
границе са територијом МЗ „Бежанија”, наставља дуж границе МЗ „Бежанија” до Улице Тошин бунар, иде непарном
страном Улице Тошин бунар до железничке пруге Београд–
Загреб, иде железничком пругом до Улице омладинских
бригада, наставља парном страном Улице омладинских
бригада до раскрснице ове улице и Улице Јурија Гагарина,
иде парном страном Улице Јурија Гагарина до раскрснице
ове улице и Улице Нехруове.
Седиште Месне заједнице „Младост” налази се у Улици
Гандијевoj бр. 114.

14. Месна заједница „Савски кеј”
Обухвата блокове 42, 58, 66, 66а, 67, 67а, 68, 69, 70 и 70А
Граница почиње од раскрснице Улица Јурија Гагарина и
Гандијеве, па непарном страном Улице Јурија Гагарина до
раскрснице ове улице и Улице омладинских бригада, наставља непарном страном Улице омладинских бригада до железничке пруге, наставља железничком пругом до Улице
антифашистичке борбе, па иде парном страном саобраћајнице Антифашистичке борбе до Улице Јурија Гагарина,
наставља непарном страном Улице Јурија Гагарина до железничке пруге Београд–Загреб (надвожњак), наставља железничком пругом до половине корита реке Саве, наставља

18. Месна заједница „Бежанијска коса”
Обухвата блокове 49, 51, 52, 53, 54, 55, 55а и 59 и делове
блокова 60, 57, 57а
Граница почиње од раскрсница улица Гандијеве, Партизанске авијације и Љубинке Бобић, па наставља парном и
непарном страном Улице Љубинке Бобић до раскрснице са
Улицом Рашка Димитријевића, па наставља непарном страном Улице Рашка Димитријевића до раскрснице са Улицом
Недељка Гвозденовића, затим парном и непарном страном
Улице Недељка Гвозденовића до раскрснице са Улицом Душана Вукосављевића, а затим дуж Улице Душана Вукосављевића наставља ободом Бежанијске косе даље до Улице
сурчинске, односно границом Месне заједнице Бежанија,
затим наставља десном страном Улице сурчинске до границе са Сурчином (општина Сурчин), границом општине
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Земун до ауто-пута, па непарном страном до Улице партизанске авијације, односно правцем Газеле до Улице Тошин
бунар, па парном страном Улице Тошин бунар до раскрснице са Улицом Николе Добровића, затим дуж парне стране
Улице Николе Добровића наставља се дуж Улице мајора
Бранка Вукосављевића и иде до раскрснице Улица партизанске авијације, Љубинке Бобић и Гандијеве, односно границе са Месном заједницом Бежанија.
Седиште МЗ „Бежанијска коса” налази се у Улици партизанске авијације бр. 25.
III. ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 10.
Месна заједница, у складу са Статутом градске општине
и овом одлуком, разматра питања која се односе на стварање
бољих услова живота у месној заједници, а нарочито на:
– бригу о деци, старим лицима и лицима са посебним
потребама,
– заштиту и унапређење животне средине,
– уређење и одржавање насеља и зелених површина,
– стање објеката комуналне инфраструктуре и квалитет
комуналних услуга,
– снабдевање и заштиту потрошача,
– распоред пословног простора и утврђивање радног
времена,
– развој пољопривреде,
– одржавање културних и спортских манифестација, као
и активности везане за одмор и рекреацију старих лица,
– сарадњу са скупштинама станара зграда у циљу
унапређења услова становања;
– одржавање стамбених зграда,
– комуналну зоохигијену,
– организовање противпожарне заштите,
– организацијa у извршавању конкретних мера за спречавање и отклањање последица елементарних непогода;
– и друга питања од значаја за грађане са свог подручја.
У вршењу послова из става 1. овог члана, месна заједница:
– упућује иницијативе надлежним органима градске
општине и града за уређивање одређених питања и измену
прописа и других аката из надлежности градске општине,
односно града,
– остварује сарадњу са другим месним заједницама, удружењима грађана, установама и јавним предузећима које
је основао град, односно градска општина, органима градске општине, невладиним и другим организацијама,
– организује конкретне активности грађана и других заинтересованих учесника,
– обавештава грађане месне заједнице о активностима
које предузима,
– учествује у организовању зборова грађана, референдума и покретању грађанских иницијатива,
– учествује у пословима спровођења избора;
– обезбеђује услове за остваривање функције општинских и градских одборника са подручја месне заједнице;
– обезбеђује услове за активност друштвених организација и удружења грађана;
– обезбеђује услове за одржавање састанака и јавних скупова политичких странака на територији месне заједнице;
– организује рад органа месне заједнице;
– стара се о правилној употреби, исправности и чувању
средстава за рад и инвентара месне заједнице;
– обавља послове из области финансија;
– учествује у доношењу и реализацији финансијског
плана месне заједнице;
– уређује организацију и рад мировних већа;
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– обавља одређене послове из надлежности Градске управе, односно управе градске општине, у вези остваривања
права грађана, који се могу организовати у месним заједницама;
– врши и друге послове, у складу са статутом градске
општине и актима месне заједнице.
У вршењу својих послова, месна заједница је дужна да
уважава интерес грађана градске општине, односно града у
целини.
IV. ОРГАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 11.
Радом и пословима месне заједнице, наведеним у члану
10. одлуке, управља Савет месне заједнице (у даљем тексту:
Савет).
Савет броји седам чланова, ради по Статуту месне заједнице и за свој рад одговара Већу градске општине и Скупштини градске општине.
Чланови Савета су пунолетни, пословно способни
грађани који имају пребивалиште или боравиште на територији месне заједнице.
Савет бира председника месне заједнице (у даљем тексту: председник), између својих чланова, већином гласова од
укупног броја чланова.
Члан 12.
Кандидате за Савет предлажу: председник општине, Веће градске општине или најмање десет одборника
Скупштине општине.
Члан 13.
Савете месних заједница бира Скупштина градске општине.
Савети се бирају на период од четири године.
Савети су изабрани када предлог у целини, добије већину гласова укупног броја одборника.
Ако предлог у целини буде одбијен, поступак предлагања кандидата за савете се понавља.
Члан 14.
Председник месне заједнице:
– представља и заступа месну заједницу и Савет;
– организује рад Савета;
– сазива и председава седницама Савета;
– припрема, у сарадњи са стручном службом општине,
предлоге аката које разматра и усваја Савет;
– стара се о извршењу одлука Савета;
– врши и друге послове у складу са Законом о локалној
самоуправи, Статутом града Београда, Одлуком о организацији и раду органа градске општине Нови Београд и овом
одлуком.
Члан 15.
Сазивање седница, рад и одлучивање Савета, ближе се
уређује Статутом месне заједнице који усваја Савет месне
заједнице већином гласова од укупног броја чланова.
Статут месне заједнице мора бити донет у року од 30
дана од дана избора Савета месне заједнице и мора бити у
сагласности са Законом о локалној самоуправи, Статутом
града Београда, Статутом градске општине Нови Београд и
овом одлуком.
Члан 16.
Статут месне заједнице ступа на снагу по добијању сагласности Већа градске општине.

Број 1 – 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Сагласност на предлог Статута месне заједнице доставља се у писаној форми у року од 30 дана од дана достављања предлога Статута већа градске општине.
Уколико Веће у истом року стави примедбе на предлог Статута, Савет месне заједнице је дужан да поступи по примедбама у року од 15 дана од дана када су примедбе достављене.
Ако по истеку рока од 15 дана од дана достављања примедби Већа градске општине Савет месне заједнице не
поступи по њима, Веће градске општине може донети одлуку да се на седници Скупштине градске општине предложи
распуштање савета месне заједнице и изврши избор новог.
Радом месне заједнице у случају из става 4. овог члана,
до одлуке Скупштине градске општине управља повереник
месне заједнице кога на ту функцију поставља Веће градске
општине, а до избора новог Савета месне заједнице.
Члан 17.
Савет може бити разрешен и пре истека времена на који
је изабран уколико не обавља поверене послове прописане чл. 10, 14, 18, 19. и 20. ове одлуке на начин предвиђен
Законом о локалној самоуправи, Статутом града, Статутом градске општине Нови Београд, одлукама Скупштине
општине, председника општине, Већа градске општине и
Статутом месне заједнице.
Предлог за разрешење Савета могу поднети председник
градске општине, члан Већа, одборник Скупштине градске
општине, члан Савета месне заједнице или 500 бирача.
Предлог се подноси Већу у писаној форми и мора бити
образложен.
Уколико је покренут предлог за разрешење, Веће градске општине може одбацити, одбити предлог или тражити
од Савета месне заједнице да у року од 15 дана одговори на
примедбе на свој рад.
Након истека рока из става 4. овог члана, Веће градске
општине, уколико утврди да су примедбе на рад савета оправдане, може донети одлуку да се упути предлог Скупштини градске општине да распусти Савет месне заједнице и
изврши избор новог Савета месне заједнице.
Радом месне заједнице у случају из претходног става
управља повереник месне заједнице кога на ту функцију
поставља Веће градске општине, а до избора новог савета
месне заједнице у Скупштини општине.

15. јануар 2013.

заједница односно општине, а која су утврђена Одлуком о
буџету општине;
– средства која грађани обезбеде самодоприносом или
на други начин;
– средства од накнада за услуге, издавања у закуп и других прихода које својом активношћу остварују месне заједнице;
– поклони, донаторска и друга средства прибављена у
складу са законом.
О располагању средствима месне заједнице одлучује
Савет месне заједнице доношењем финансијског плана о
утрошку средстава за текућу годину, на који сагласносност
даје Веће градске општине.
Средства наведена у ставу 1. овог члана, користе се за
обављање послова месне заједнице наведених у члану 10.
одлуке, као и за материјалне трошкове, текуће и инвестиционо одржавање месних заједница.
Члан 21.
Статутом месне заједнице уређује се давање у закуп или
на коришћење просторија и средстава које користи месна
заједница.
Уговор о закупу или коришћењу просторија из става 1.
овог члана закључује се по прибављеном позитивном
мишљењу јавног правобраниоца општине.
Члан 22.
Финансијско пословање месних заједница обавља се
преко текућег рачуна месне заједнице, који збирно води Управа градске општине
Наредбодавац за коришћење средстава из члана 20. одлуке је председник општине.
Средства која остану на рачуну месне заједнице по
усвајању завршног рачуна, не могу се користити без сачињеног програма на који је дата сагласност Већа градске
општине.
Члан 23.
Стручне, техничке, административне и финансијске послове за потребе месне заједнице, обавља Управа градске
општине.

Члан 18.
Рад органа месне заједнице је јаван.
Председник месне заједнице дужан је да о свом раду
обавештава грађане месне заједнице, Веће градске општине, Скупштину градске општине, према потреби, а најмање
једном годишње.
Члан 19.
Веће градске општине врши надзор над радом председника и Савета месне заједнице.
Председник месне заједнице је дужан да Већу градске
општине и Скупштини градске општине достави писани
извештај о раду и коришћењу средстава Месне заједнице,
по усвајању завршног рачуна месне заједнице.
Извештај из става 2. овог члана, председник је дужан да
достави и у току године на захтев Већа, у року од 15 дана од
дана пријема захтева.

Члан 23а
Овлашћује се Комисија за прописе да сачини пречишћен
текст Одлуке о месним заједницама на територији градске
општине Нови Београд.

V. ФИНАСИРАЊЕ ПОСЛОВА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Скупштина градске општине Нови Београд
Комисија за прописе
Број Х-020-381, 18. октобра 2012. године

Члан 20.
Средства месне заједнице су:
– средства која општина пренесе месној заједници у складу са плановима и програмима развоја месних

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Органи месне заједнице изабрани у складу са прописима који су били на снази до ступања на снагу ове одлуке,
настављају са радом до избора нових органа сагласно одредбама ове одлуке.
Члан 25.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Београда”.

Председник
Зоран Ранковић, с. р.

15. јануар 2013.
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САДРЖАЈ

Страна
Решење о давању сагласности на измене Ценовника услуга за паркирање возила на општим паркиралиштима у
зонираном подручју и ван зонираног подручја са Одлуком о измени Ценовника – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1

Акти градских општина
НОВИ БЕОГРАД
Одлука о месним заједницама на територији градске општине Нови Београд (пречишћен текст) – – – – – – – –

2

Број 1 – 8
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15. јануар 2013.

„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

