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SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LVII Број 4

6. фебруар 2013. године

Цена 220 динара

Заменик градоначелника града Београда, 4. фебруара 2013.
године, на основу члана 159. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и
52/11), чл. 1. и 2. Правилника о мерилима за утврђивање цене
услуга у дечјим установама („Службени гласник РС”, бр. 1/93
и 6/96), члана 51. став 2. и члана 52. тачка 6. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10) и чл.
6. и 6а Одлуке о додатним правима у области друштвене бриге
о деци у Београду („Службени гласник РС”, бр. 22/92, 25/93 и
16/94), донео је

2. Утврђује се да се послови, под ред. бр. од 1. до 6. –
са једним извршиоцем, што чини укупно шест послова са
шест извршилаца, финансирају из буџета града Београда.
3. Утврђује се да се послови, под редним бројем 7. – са
једним извршиоцем, што чини укупно један посао са једним извршиоцем, финансирају из сопствених прихода Дирекције ФЕСТ-а.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

РЕШЕЊЕ

Градоначелник града Београда
Број 110-325/13-Г, 1. фебруара 2013. године

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ЦЕНАМА УСЛУГА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА У ДЕЛАТНОСТИ ДРУШТВЕНЕ
БРИГЕ О ДЕЦИ У БЕОГРАДУ
1. У Решењу о ценама услуга за извршење програма у делатности друштвене бриге о деци у Београду, број: 38-113/10-Г
од 26. јануара 2010. године („Службени лист града Београда”,
број 1/10), у ставу III, ал. 5, 6. и 7. мењају се и гласе:
„− исхрану деце основно-школског узраста (корисницима МОП-а и др. по Одлуци о додатним правима) 1.542,78
динара месечно;
− за боравак основно-школског узраста са коришћењем
ручка и ужине (специјалне школе) 3.853,80 динара месечно и
− за основно-школски узраст са коришћењем ужине
(специјалне школе) 2.048,07 динара месечно.”
2. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Заменик градоначелника града Београда
Број 38-360/13-Г-01, 4. фебруара 2013. године
Заменик градоначелника
Татјана Пашић, с. р.
Градоначелник града Београда, 1. фебруара 2013. године,
на основу члана 28. став 2. Закона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 52. тачка 9.
Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр.
39/08 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА ДИРЕКЦИЈЕ ФЕСТ-а ИЗ БЕОГРАДА,
УЛ. МАЈКЕ ЈЕВРОСИМЕ БР. 20
1. Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дирекције ФЕСТ-а,
који је донео директор 29. јануара 2013. године.

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 и 64/10)
и члана 53. Одлуке о Градској управи („Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10 и 32/10), секретар
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА
ИЗМЕЂУ ПЛАНИРАНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ СЕВЕРНА
ТАНГЕНТА, УЛИЦЕ ЦАРА ДУШАНА, ПРОДУЖЕТКА
ПЛАНИРАНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ Ц-8 И РЕКЕ ДУНАВ,
ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације блока између
планиране саобраћајнице Северна тангента, Улице цара Душана, продужетка планиране саобраћајнице Ц-8 и реке Дунав, градска општина Земун (у даљем тексту: план).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну
средину разматраће се постојеће стање животне средине
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на
микро и макролокацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја плана на животну средину,
а узимајући у обзир планиране намене.
3. Стратешком проценом утицаја плана на животну средину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја.

Број 4 – 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на
животну средину израдиће се извештај који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор
индикатора,
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених
за смањење негативних утицаја на животну средину,
– смернице за процену утицаја пројеката на животну средину (смернице које се односе на спровођење плана
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на
животну средину у складу са прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину),
– програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг),
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене,
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних
решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план,
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљене на начин разумљив јавности,
– други подаци од значаја за стратешку процену.
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће
се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљна мерења у складу са законом.
За потребе израде плана детаљне регулације приступа се
изради Концепта плана детаљне регулације.
Извештај о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације блока
између планиране саобраћајнице Северна тангента, Улице
цара Душана, продужетка планиране саобраћајнице Ц-8 и
реке Дунав, градска општина Земун, део је документације
која се прилаже уз план.
5. Израда извештаја о стратешкој процени, поверава се
Центру за планирање урбаног развоја – „ЦЕП” д.о.о. из Београда, ул. Захумска бр. 34.
Носилац израде Нацрта плана са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину,
дужан је да исти изради у складу са уговором, потписаним
по обављеној процедури јавне набавке, са Дирекцијом за
грађевинско земљиште и изградњу Београда.
Средства за израду извештаја о стратешкој процени
утицaја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације блока између планиране саобраћајнице
Северна тангента, Улице цара Душана, продужетка планиране саобраћајнице Ц-8 и реке Дунав, градска општина
Земун, обезбедиће град Београд, преко Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја
плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у
доношењу одлука које се односе на заштиту животне средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и
88/10) и чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11).

6. фебруар 2013.

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације блока између планиране саобраћајнице Северна тангента, Улице цара Душана, продужетка планиране саобраћајнице Ц-8 и реке Дунав, градска
општина Земун („Службени лист града Београда”, број 9/12).
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске
послове у поступку доношења овог решења, имајући у виду
територију плана, планиране намене, чињеницу да су планирани будући развојни пројекти одређени прoписима којима
се уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је
да предметни план представља оквир за одобравање будућих
развојних пројеката и подлеже обавези израде стратешке
процене утицаја на животну средину, у смислу члана 5. ст. 1.
и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на микро и макролокацију, док се неће разматрати прекогранична природа
утицаја обзиром да имплементација плана не може имати
негативан утицај на животну средину друге државе.
Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне
регулације блока између планиране саобраћајнице Северна тангента, Улице цара Душана, продужетка планиране
саобраћајнице Ц-8 и реке Дунав, градска општина Земун,
садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04 и 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04), уз
дописе IX-03 бр. 350.14-3/12 од 27. децембра 2012. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на
мишљење Предлог решења о приступању изради стратешке
процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између планиране саобраћајнице Северна тангента, Улице цара Душана, продужетка планиране саобраћајнице
Ц-8 и реке Дунав, градска општина Земун, Секретаријату за
заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије,
Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и
канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд”, Институту за јавно
здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”.
Секретаријат за заштиту животне средине, ЈКП „Зеленило – Београд”, ЈКП „Београдски водовод и канализација”
и Завод за заштиту природе Србије, дали су позитивно
мишљење на предлог предметног решења.
Градски завод за јавно здравље, Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”, нису
доставили предметна мишљења у законском року, те сходно одредби члана 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и
88/10), сматра се да немају примедби на предложену садржину решења.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03-350.14-3/2012, 5. фебруара 2013. године.
Секретар
Милан Вуковић, дипл.инж.грађ., с. р.

6. фебруар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 и 64/10)
и члана 53. Одлуке о градској управи („Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10 и 32/10), секретар
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ВАН ОБУХВАТА ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА БЕОГРАДА 2021
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана генералне регулације за подручје
градске општине Палилула ван обухвата Генералног плана
Београда 2021 (у даљем тексту: план).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну
средину разматраће се постојеће стање животне средине
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на
микро и макролокацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја плана на животну средину,
а узимајући у обзир планиране намене.
3. Стратешком проценом утицаја плана на животну средину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на
животну средину израдиће се извештај који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор
индикатора,
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених
за смањење негативних утицаја на животну средину,
– смернице за процену утицаја пројеката на животну средину (смернице које се односе на спровођење плана
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на
животну средину у складу са прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину),
– програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг),
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене,
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних
решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план,
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљене на начин разумљив јавности,
– други подаци од значаја за стратешку процену.
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће
се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљна мерења у складу са законом.
За потребе израде плана генералне регулације приступа
се изради Концепта плана генералне регулације.
Извештај о стратешкој процени утицаја планираних
намена на животну средину Плана генералне регулације за
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подручје градске општине Палилула ван обухвата Генералног плана Београда 2021, део је документације која се прилаже уз План.
5. Израда извештаја о стратешкој процени, поверава се
ЈУГИНУС-у из Београда, Андрићев венац бр.2.
Носилац израде Нацрта плана са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину,
дужан је да исти изради у складу са уговором, потписаним
по обављеној процедури јавне набавке, са Дирекцијом за
грађевинско земљиште и изградњу Београда.
Средства за израду извештаја о стратешкој процени
утицaја планираних намена на животну средину Плана генералне регулације за подручје градске општине Палилула
ван обухвата Генералног плана Београда 2021, обезбедиће
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне
средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и
88/10) и члану 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради Плана генералне регулације за подручје градске општине Палилула ван обухвата Генералног плана Београда 2021 („Службени лист града Београда”, број 9/12)
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске
послове у поступку доношења овог решења, имајући у виду
територију плана, планиране намене, чињеницу да су планирани будући развојни пројекти одређени прoписима којима
се уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је да
предметни План представља оквир за одобравање будућих
развојних пројеката и подлеже обавези израде стратешке
процене утицаја на животну средину, у смислу члана 5. ст. 1.
и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на микро и макро
локацију, док се неће разматрати прекогранична природа
утицаја обзиром да имплементација плана не може имати
негативан утицај на животну средину друге државе.
Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације за подручје градске општине Палилула ван
обухвата Генералног плана Београда 2021, садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и
88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04),
уз дописе IX-03 бр. 350.14-5/12 од 27. децембра 2012. године,
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на мишљење Предлог решења о приступању изради
стратешке процене утицаја на животну средину Плана генералне регулације за подручје градске општине Палилула
ван обухвата Генералног плана Београда 2021, Секретарија-
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ту за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе
Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски
водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП
„Београдводе”.
Секретаријат за заштиту животне среддине, ЈКП „Зеленило – Београд”, ЈКП „Београдски водовод и канализација”
и Завод за заштиту природе Србије, дали су позитивно
мишљење на предлог предметног решења.
Градски завод за јавно здравље, Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”, нису
доставили предметна мишљења у законском року, те сходно одредби члана 11. Закона о стратешкој процени утицаја

6. фебруар 2013.

на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и
88/10), сматра се да немају примедби на предложену садржину решења.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03-350.14-5/2012, 5. фебруара 2013. године
Секретар
Милан Вуковић, дипл.инж.грађ., с. р.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ
Скупштина градске општине Вождовац на седници
одржаној 30. јануара 2013. године, у складу са одредбама
Закона о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 34/01, 62/06, 63/06, 116/08
и 92/11) и члана 27. Статута градске општине Вождовац –
пречишћен текст („Службени лист града Београда”, број
36/10) доноси

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА У
СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ И
ПЛАТАМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА
Члан 1.
У Одлуци о накнадама и другим примањима одборника
у Скупштини градске општине Вождовац и платама изабраних, именованих и постављених лица („Службени лист
града Београда”, бр. 49/08, 19/09, 8/11, 57/11 и 41/12) члан 3.
мења се и гласи:
„Накнада за рад одборника утврђује се у висини од
5.000,00 динара нето, а исплаћује се на основу евиденције о
присуствовању одборника седници, коју оверава секретар
Скупштине.
Одборнику који обавља дужност председника одборничке
групе утврђује се накнада за рад у висини од 10.000,00 динара
нето, по одржаној седници. Ова накнада припада и одборнику који замењује председника одборничке групе у случају његовог одсуства или спречености да обавља ову дужност.
Накнада за рад чланова радних тела утврђује се у висини од 1.500,00 динара нето, а исплаћује се на основу евиденције о присуствовању чланова радних тела седници, коју
оверава секретар Скупштине.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењиваће
се од 1. јануара 2013. године.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одржаној 30. јануара 2013. године, на основу члана 22. Закона о
јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94,
79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона и 83/2005 –
испр. др. закона), члана 34. Статута установе Спортски
центар „Вождовац” и члана 27. Статута градске општине
Вождовац – пречишћен текст („Службени лист града Београда”, број 36/10) донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „ВОЖДОВАЦ”
1. У тачки 1. алинеја 4. Решења о именовању чланова
Надзорног одбора Спортског центра „Вождовац” („Службени лист града Београда”, број 1/10) уместо Мире Бајић,
која се разрешава дужности, за члана Надзорног одбора из
реда запослених именује се Миња Недић.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-1/2013, 30. јануара 2013. године
Председник
Милан Рајковић, с. р.

ЗВЕЗДАРА
Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 23. јануара 2013. године, на основу члана 46. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 34/10),
члана 19. Статута градске општине Звездара („Службени лист
града Београда”, бр. 43/08, 43/09 и 15/10) и члана 11. Пословника Скупштине градске општине Звездара („Службени лист
града Београда”, бр. 47/08, 52/09, 15/10 и 39/12), донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

Члан 3.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Утврђује се престанак мандата одборнику Скупштине
градске општине Звездара, пре истека времена на који је
изабран, због оставке, Јанку Радаковићу са изборне листе
Драган Ђилас избор за бољу Звездару.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Вождовац
I број 400-9/2013, 30. јануара 2013. године

Скупштина градске општине Звездара
XI број 011-1-2, 23. јануара 2013. године

Председник
Милан Рајковић, с. р.

Председник
Душан Игњатовић, с. р.
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Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 23. јануара 2013. године, на основу члана 56. Закона
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
34/10 и 54/11), члана 19. Статута градске општине Звездара
(,,Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 43/09 и 15/10) и
члана 11. Пословника Скупштине градске општине Звездара („Службени лист града Београда”, бр. 47/08, 52/09, 15/10
и 39/12), донела је

ОД Л У КУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
Потврђује се мандат oдборнику Скупштине градске
општине Звездара изабраном на изборима одржаним 6.
маја 2012. године године и поновљеним 13. маја 2012. године, и то:
1. Милану Жунићу, са изборне листе Драган Ђилас избор за бољу Звездару.
Мандат новом одборнику почиње да тече даном потврђивања мандата и траје до престанка мандата одборника овог сазива Скупштине.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Звездара
XI број 011-1-3, 23. јануара 2013. године
Председник
Душан Игњатовић, с. р.

Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 23. јануара 2013. године, на основу члана 19. Статута
градске општине Звездара („Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 43/09 и 15/10), донела је

ОД Л У КУ *
О ЗАДУЖЕЊУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
Члан 1.
Градска општина Звездара задужиће се у домаћој валути за измирење дуга, по окончаној ситуацији, који је настао
поводом извођења радова на реконструкцији и санацији
отворених базена и уређења простора око базена ЈП Спортски центар „Олимп – Звездара”, у износу од 105.000.000,00
динара.
Члан 2.
Градска општина Звездара ће у циљу реализације инвестиционих расхода из члана 1. ове одлуке спровести јавну
набавку услуге финансијског кредита у свему сагласно одредбама Закона о јавним набавкама.
Члан 3.
Градска општина Звездара ће закључити Уговор о задуживању са пословном банком под најповољнијим условима.
Члан 4.
Средства прибављена од банке на основу закљученог уговора користиће се наменски за измирење дуга из члана 1. ове
одлуке.
*

Градоначелник града Београда дао је претходну сагласност актом број 7707/2012-Г
од 16. новембра 2012. године.
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Члан 5.
Градска општина Звездара ће приликом доношења одлука о буџету, обезбедити средства за благовремено и уредно
измирење обавеза по закљученом уговору.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 6.
Ова одлука се примењује под условом да у судском
поступку који се води пред Привредним судом у Београду
број П. 7095/2012, буде закључено поравнање, којим ће се
обавезати ЈП Спортски центар „Олимп – Звездара” да исплати дуг у износу од 105.000.000,00 динара и да ГП „Напред” прихвати да тај дуг измири Градска општина Звездара
уместо ЈП Спортски центар „Олимп – Звездара”, а у складу
са одредбама Одлуке Скупштине градске општине Звездара о закључивању поравнања између ЈП Спортски центар
„Олимп – Звездара” и ГП „Напред”.
Члан 7.
Овом одлуком се овлашћује Јавно правобранилаштво
градске општине Звездара да у име градске општине Звездара потпише споразум којим градска општина Звездара преузима сва права и обавезе ЈП Спортског центра „Олимп –
Звездара”, везано за исплату дуга у износу од 105.000.000,00
динара, а на основу поравнања ЈП Спортски центар „Олимп
– Звездара” и ГП „Напред”, које ће се закључити пред Привредним судом у Београду у поступку број П. 7095/2012.
Члан 8.
Уколико поравнање не буде закључено под условима из
члана 6. ове одлуке, у судском поступку који се води пред
Привредним судом у Београду број П. 7095/2012, ова одлука
ће бити стављена ван снаге.
Члан 9.
Након закљученог поравнања, сагласно члану 6. ове одлуке, а у складу са одредбама Одлуке Скупштине градске
општине Звездара о закључивању поравнања, ову одлуку
објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Звездара
XI број 011-1-1, 23. јануара 2013. године
Председник
Душан Игњатовић, с. р.
Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 23. јануара 2013. године, на основу члана 66. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12),
и члана 19. Статута градске општине Звездара („Службени
лист града Београда”, бр. 43/08, 43/09 и 15/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП – ЗВЕЗДАРА”
Утврђује се престанак мандата Надзорног одбора Јавног
предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”, у складу са
одредбом члана 66. Закона о јавним предузећима, са 25. децембром 2012. године, и то:
– председнику – Василију Марковићу,
– члановима – Мухамеду Ани и
Радмили Ристић, представнику запослених.

Број 4 – 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Управни одбор у Јавном предузећу Спортски центар
„Олимп – Звездара” наставља да обавља послове Надзорног
одбора прописане Законом о јавним предузећима, до именовања председника и чланова надзорног одбора у складу
са овим законом.
Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

2012. године о повећању цене услуга са увећањем досадашњих цена услуга за 11%, осим цена услуга цистерни за
воду, фекалије и прање улица, а исте ће се примењивати од
1. јануара 2013. године.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а са одлуком и ценовником на које се даје сагласност, објавиће се у
„Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Звездара
XI број 011-1-4, 23. јануара 2013. године

Општинско веће градске општине Гроцка
Број 38-8/2012-1, 5. фебруара 2013. године

Председник
Душан Игњатовић, с. р.
Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 23. јануара 2013. године, на основу члана 66. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12),
и члана 19. Статута градске општине Звездара („Службени
лист града Београда”, бр. 43/08, 43/09 и 15/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ
ПРОСТОР ЗВЕЗДАРА”
Утврђује се престанак мандата Надзорног одбора Јавног
предузећа „Пословни простор Звездара”, у складу са одредбом члана 66. Закона о јавним предузећима, са 25. децембром 2012. године, и то:
– председнику – Бојану Марићу,
– члановима – Сузани Николић и
Горану Михаилову, представнику запослених.
Управни одбор у Јавном предузећу „Пословни простор
Звездара” наставља да обавља послове Надзорног одбора
прописане Законом о јавним предузећима, до именовања
председника и чланова Надзорног одбора у складу са овим
законом.
Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

6. фебруар 2013.

Председник
Зоран Марков, с. р.

На својој 4. редовној седници Управног одбора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка, 26. децембра 2012. године,
разматрајући Предлог новог ценовника услуга бр. од 26. децембра 2012. године, имајући у виду раст потрошачких цена
у 2012. години, а на основу члана 28. Закона о комуналним
делатностима и обављању делатности од општег интереса
(„Службени гласник РС”, број 88/2011) и члана 31. Статута
предузећа и члана 17. Пословника о раду Управног одбора,
донео је следећу

ОДЛУКУ
1) Усваја се нови ценовник услуга ЈП „Водовод и канализација” Гроцка за 2013 годину, са увећањем досадашњих
цена услуга за 11%, осим цена услуга цистерни за воду, фекалије и прање улица.
2) Ова одлука ступа на снагу даном добијања сагласности од стране оснивача, а примењиваће се од 1. јануара
2013. године.
3) По добијању сагласности од оснивача, ова одлука са
ценовником, биће објављена у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Звездара
XI број 011-1-5, 23. јануара 2013. године

Јавно предузеће „Водовод и канализација”
Број 3273/4, 26. децембра 2012. године

Председник
Душан Игњатовић, с. р.

Председник
Марко Митровић, с. р.

ГРОЦКА
Општинско веће градске општине Гроцка, на седници
одржаној 5. фебруара 2013. године, на основу члана 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број
119/12), члана 64. Статута градске општине Гроцка („Службени лист града Београда”, бр. 42/08, 17/10 и 59/11) и члана 5. Пословника о раду Општинског већа општине Гроцка
број 110-4 од 1. јула 2010. године, поступајући по захтеву ЈП
„Водовод и канализација” Гроцка за добијање сагласности
на нови Ценовник услуга за 2013. годину донело је следеће

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ГРОЦКА НА ОДЛУКУ О ПОВЕЋАЊУ
ЦЕНЕ УСЛУГА

ЦЕНОВНИК ЗА 2013. ГОДИНУ
Ценовник вода – канализација – накнада за мерно место
ФИЗИЧКА ЛИЦА: Гроцка, Болеч, Врчин, Заклопача,
Бегаљица, Ритопек
Основица

ПДВ 8%

Вода

Услуга

60,40

4,83

65,23

Kaнализација

14,46

1,16

15,62

Накнада за мерно место
Kaнализација паушал

72,47

5,80

78,27

225,40

18,03

243,43

ФИЗИЧКА ЛИЦА: Умчари, Пударци
Услуга

1. Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка број 3273/4 од 26. децембра

Укупно

Основица

ПДВ 8%

Укупно

Вода

38,62

3,09

41,71

Накнада за мерно м6есто

78,07

6,24

84,31

6. фебруар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

ПРАВНА ЛИЦА: Гроцка, Болеч, Врчин, Заклопача,
Бегаљица
Услуга

Основица

ПДВ 8%

Укупно

133,67

10,69

144,36

26,55

2,12

28,67

107,09

8,56

115,65

12,72

1,02

13,74

Вода
Kaнализација
Накнада за мерно место
Kaнализација паушал

ПРАВНА ЛИЦА: Умчари, Пударци
Услуга

Основица

ПДВ 8%

90,99

7,28

98,27

121,59

9,72

131,31

Вода
Накнада за мерно место

Укупно

Важи од 1. јануара 2013. године
ЈП „Водовод и канализација”
Председник Управног одбора
Марко Митровић, с. р.

Број 4 – 7
ЦЕНОВНИК

Ауто-цистерна за фекалије – 15 m црево
Место

Основица

ПДВ 8%

Укупно

Гроцка

4.101,86

328,14

4.430,00

Заклопача

5.097,23

407,77

5.505,00

Болеч

5.931,49

474,51

6.406,00

Ритопек

5.931,49

474,51

6.406,00

Винча

6.102,78

488,22

6.591,00

Лештане

6.102,78

488,22

6.591,00

Калуђерица

7.538,89

603,11

8.142,00

Врчин

7.538,89

603,11

8.142,00

Врчин – Авалски пут, Траншпед

8.773,15

701,85

9.475,00

Бегаљица

5.097,23

407,77

5.505,00

Брестовик

5.097,23

407,77

5.505,00

Пударци

5.931,49

474,51

6.406,00

Камендол

6.102,78

488,22

6.591,00

Умчари

6.102,78

488,22

6.591,00

Дражањ

6.789,82

543,18

7.333,00

Живковац

6.789,82

543,18

7.333,00

Важи од 1. јануара 2013. године
УСЛУГЕ ИЗМЕШТАЊА ВОДОМЕРА И ВОДОВОДНЕ
ИНСТАЛАЦИЈЕ ПРИКЉУЧКА
(копање и набавку водоводног материјала, ради наручилац
о свом трошку)
Место

Oсновица

ПДВ 20%

Укупно
4.514,00

ЈП „Водовод и канализација”
Председник Управног одбора
Марко Митровић, с. р.
ЦЕНОВНИК

Гроцка

3.761,67

752,33

Заклопача

4.232,25

846,50

5.079,00

Бегаљица

4.232,25

846,50

5.079,00

Болеч

4.702,50

940,50

5.643,00

Гроцка

5.097,23

407,77

5.505,00

Умчари, Пударци

4.702,50

940,50

5.643,00

Заклопача

5.647,23

451,77

6.099,00

Врчин

4.890,84

978,16

5.869,00

Болеч

6.156,49

492,51

6.649,00

Ритопек

6.156,49

492,51

6.649,00

Винча

6.712,04

536,96

7.249,00

Лештане

6.712,04

536,96

7.249,00

Калуђерица

9.489,82

759,18

10.249,00

Важи од 1. јануара 2013. године
ЈП ,,Водовод и канализација”
Председник Управног одбора
Марко Митровић, с. р.

ЦЕНОВНИК
услуга ангажовања грађевинских машина за потребе
трећих лица
Врста услуге

Основица

ПДВ 20%

Рад „Крамера”

5.832,23

1.166,44

6.998,67/час

Рад мини багера „Bobcat”

4.898,88

979,77

5.878,65/час

Транспорт мини багера до 10 km

7.000,00

1.400,00

8.400,00

Транспорт мини багера до 20 km

11.199,18

2.239,83

13.439,01

237,23

47,44

284,67/km

1.819,64

363,93

2.183,57/m

699,48

139,90

839,38/m

Транспорт мини багера преко 20 km
Хидраулични подбушивач
Сечење асфалта D=10 cm

Укупно

Сечење бетона D=10 cm

1.118,94

223,79

1.342,73/m

Сечење АМ.бетона D=10 cm

1.398,97

279,79

1.678,76/m

Важи од 1. јануара 2013. године
ЈП „Водовод и канализација”
Председник Управног одбора
Марко Митровић, с. р.

Ауто-цистерна за воду – 45 m црево
Место

Основица

Врчин

ПДВ 8%

Укупно

9.489,82

759,18

10.249,00

10.041,67

803,33

10.845,00

Бегаљица

5.647,23

451,77

6.099,00

Брестовик

5.647,23

451,77

6.099,00

Пударци

6.156,49

492,51

6.649,00

Камендол

6.712,04

536,96

7.249,00

Умчари

6.712,04

536,96

7.249,00

Дражањ

9.144,45

731,55

9.876,00

Живковац

9.144,45

731,55

9.876,00

Врчин – Авалски пут, Траншпед

Важи од 1. јануара 2013. године
ЈП „Водовод и канализација”
Председник Управног одбора
Марко Митровић, с. р.
ЦЕНОВНИК – ПРАЊЕ УЛИЦА ПО МЗ ОПШТИНЕ
ГРОЦКА
Место

Основица

ПДВ 8%

Укупно

Гроцка

8.500,00

680,00

9.180,00

Заклопача

9.920,38

793,62

10.714,00

Болеч

11.338,89

907,11

12.246,00

Ритопек

11.338,89

907,11

12.246,00

Винча

12.760,19

1.020,81

13.781,00

Лештане

12.760,19

1.020,81

13.781,00

Број 4 – 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Место

Основица

6. фебруар 2013.

ПДВ 8%

Укупно

Калуђерица

15.601,86

1.248,14

16.850,00

Ред.
бр.

Врчин

15.601,86

1.248,14

16.850,00

8

17.866,66

107.200,00

793,62

10.714,00

Цена водоводног прикључка за
пословни простор, стамбене зграде *1
промер Ø2"

89.333,34

9.920,38

9

Цена водоводног прикључка за
пословни простор, стамбене зграде *1
промер Ø3"

145.170,85

29.034,15

174.205,00

10

Цена канализационог прикључка за
индивидуална домаћинства (у цену
улази само монтажа прикључка)

26.092,50

5.218,50

31.311,00

11

Цена канализационог прикључка за
пословни простор, стамбене зграде
(за вод. промер Ø1/2",Ø3/4", Ø1")

33.757,50

6.751,50

40.509,00

12

Цена канализационог прикључка за
пословни простор, стамбене зграде
(за вод. промер Ø5/4", Ø6/4")

50.249,00

10.050,00

60.299,00

13

Цена канализационог прикључка за
пословни простор, стамбене зграде
(за вод. промер Ø2")

78.168,34

15.633,66

93.802,00

14

Цена канализационог прикључка за
пословни простор, стамбене зграде
(за вод. промер Ø3")

125.628,35

25.125,65

150.754,00

15

Легализација бесправно урађеног
прикључка за индивидуална домаћинства (у цену је урачуната контрола
изрвшених радова и уцртавање у
плански документ) – ИЗНОС СЕ
ДОДАЈЕ НА ЦЕНУ ПРИКЉУЧКА

9.768,34

1.953,66

11.722,00

16

Легализација бесправно урађеног
прикључка за пословни простор
(у цену је урачуната контрола изрвшених радова и уцртавање у плански
документ) – ИЗНОС СЕ ДОДАЈЕ НА
ЦЕНУ ПРИКЉУЧКА

13.955,84

2.791,16

16.747,00

17

Накнада за водоводни прикључак код
принудног искључења (за неблаговремено плаћање потрошње воде, неовлашћена замена водомера)
искључење са главног цевовода

6.747,50

1.349,50

8.097,00

искључење из водоводног склоништа

1.346,67

269,33

1.616,00

Ø 3/4''

1.178,34

235,66

1.414,00

18

Ø 1''

1.492,50

298,50

1.791,00

19

Промена власника корисника комуналних улсуга
– физичка лица

698,34

139,66

838,00

– пословни простор – правна лица

978,34

195,66

1.174,00

– физичка лица

698,34

139,66

838,00

– пословни простор – правна лица

978,34

195,66

1.174,00

Бегаљица
Брестовик

9.920,38

793,62

10.714,00

Пударци

11.338,89

907,11

12.246,00

Камендол

12.760,19

1.020,81

13.781,00

Умчари

12.760,19

1.020,81

13.781,00

Дражањ

14.180,56

1.134,44

15.315,00

Живковац

14.180,56

1.134,44

15.315,00

Напомена: Ценовник важи за прање улице по једној
тури аутоцистерне са водом од 7 m³
Важи од 1. јануара 2013. године
ЈП „Водовод и канализација”
Председник Управног одбора
Марко Митровић, с. р.
УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА
И САГЛАСНОСТИ
Услуга

Основна
цена

ПДВ 20%

Укупно

1. Накнада за израду техничких услова за индивидуална домаћинства

4.491,67

898,33

5.390,00

2. Накнада за издавање сагласности по претходно издатим техничким условима

11.235,84

2.247,16

13.483,00

– за размере до 1 : 500

7.686,67

1.537,33

9.224,00

– за размере до 1 : 1000

4.197,50

839,50

5.037,00

– за размере до 1 : 2500

2.363,34

472,66

2.836,00

13.481,68

2.696,32

16.178,00

1.486,67

297,33

1.784,00

3. Уцртавање инсталација по km:

4. Накнада за издавање и израду техничких
услова за занатске радње, друштвене објекте
5. Издавање потврде о могућности коришћења
комуналних услуга

Важи од 1. јануара 2013. године
ЈП „Водовод и канализација”
Председник Управног одбора
Марко Митровић, с. р.

УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРИКЉУЧАКА И СПАЈАЊЕ
УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА НА ВОДОВОДНУ
И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ
Ред.
бр.

Услуга

Основна
цена

ПДВ 20%

Укупно
динара

1

Цена водоводног прикључка за индивидуално домаћинство *1 промер
Ø 3/4"

28.355,84

5.671,16

34.027,00

2

Цена водоводног прикључка за индивидуално домаћинство *1 промер Ø 1"

34.580,01

6.915,99

41.496,00

3

Цена водоводног прикључка за
пословни простор (по локалу) *1
промер Ø1/2"

36.910,84

7.382,16

44.293,00

4

Цена водоводног прикључка за
пословни простор (по локалу) *1
промер Ø3/4"

39.083,34

7.816,66

46.900,00

5

Цена водоводног прикључка за
пословни простор (по локалу) *1
промер Ø1"

44.698,34

8.939,66

53.638,00

6

Цена водоводног прикључка за
пословни простор, стамбене зграде *1
промер Ø5/4"

58.625,00

11.725,00

70.350,00

7

Цена водоводног прикључка за
пословни простор, стамбене зграде *1
промер Ø6/4"

69.791,67

13.958,33

83.750,00

Услуга

Основна
цена

ПДВ 20%

Укупно
динара

Замена стакла на водомеру

20

Издавање потрвра о измирењу комуналних услуга, издавање потврде о
легалном прикључку

21

Цена водоводног и канализационог прикључка за корисника који
су учествовали у изградњи мреже
умањује се за 50% од вредности
утврђене ценовником

22

Накнада за раздвајање прикључка
умањује се за 50% од вредности
утврђене ценовником
са домаћинства на локал 50% од цене
за локал
са домаћинства на домаћинство 50%
од цене за домаћинство
са локала на домаћинство 50% од цене
за домаћинство

*1 – у цену је урачуната само монтажа прикључка, износ
за мерни инструмент се додаје на укупан износ
Важи од 1. јануара 2013. године
Јавно предузеће „Водовод и канализација” Гроцка
Број 3273/2, 26. децембра 2012. године
ЈП „Водовод и канализација”
Председник Управног одбора
Марко Митровић, с. р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

ОБРЕНОВАЦ
На основу члана 59. став 2. Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”,
број 6/11) и члана 19. Одлуке о изменама и допунама Одлуке
о јавним паркиралиштима на територији градске општине
Обреновац („Службени лист града Београда”, број 67/12),
Комисија за прописе Скупштине градске општине Обреновац утврдила је пречишћен текст Одлуке о јавним паркиралиштима на територији градске општине Обреновац.
Пречишћен текст Одлуке о јавним паркиралиштима на
територији градске општине Обреновац обухвата Одлуку
о јавним паркиралиштима на територији градске општине
Обреновац објављену у „Службеном листу града Београда”,
број 18/05, са изменама и допунама ове одлуке објављеним
у „Службеном листу града Београда”, бр. 9/06, 17/07, 40/08,
14/09 и 67/12.
Пречишћен текст одлуке не садржи одредбе у којима је
одређено време ступања на снагу ових одлука.
Комисија за прописе
Скупштине градске општине Обреновац
VII-01 број 020-5, 24. јануарa 2013. године
Председник
Владан Влајковић, с. р.

ОД Л У КУ
О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
(пречишћен текст)
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и начин обављања комуналне делатности управљањa јавним паркиралиштима,
која обухвата 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 на територији градске општине Обреновац.
Послове из става 1. овог члана обављаће Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис” Обреновац, које је основала
Скупштина градске општине Обреновац за обављање комуналне делатности одржавања и коришћења јавних паркиралишта (у даљем тексту предузеће).
Члан 2.
Јавна паркиралишта у смислу одредаба ове одлуке јесу
површине одређене за паркирање моторних возила.
Јавна паркиралишта могу бити општа и посебна.
Јавним паркиралиштем не сматрају се посебни простори за паркирање моторних возила који у складу са урбанистичким планским актом припадају одређеном објекту
(фабрици, установи, такси стајалишту и др).
Корисник посебног простора из става 3. ове одлуке
може простор у целини или делимично уступити предузећу
које ће га уредити и користити као опште или посебно паркиралиште.
Члан 3.
Општа паркиралишта су делови коловоза или тротоара,
или површине између коловоза и тротоара, и друге површине посебно обележене за паркирање моторних возила.
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Општа паркиралишта одређује орган управе надлежан
за послове саобраћаја, уз претходно прибављено мишљење
Полицијске станице Обреновац.
Члан 4.
Посебна паркиралишта су објекти и површине изграђене и уређене за паркирање моторних возила са контролисаним уласком и изласком возила.
Посебна паркиралишта, изграђују се и уређују у складу
са одговарајућим урбанистичким планом.
На посебним паркиралиштима врши се контрола уласка
и изласка постављањем рампе и изградњом објекта за наплату.
Члан 5.
Јавна паркиралишта категоришу се по зонама и дозвољеном времену паркирања.
Зоне и дозвољено време паркирања на паркиралиштима као и услови паркирања решењем утврђује орган управе
надлежан за послове саобраћаја, уз претходно прибављено
мишљење Полицијске станице Обреновац и Већа градске
општине Обреновац.
Акт из претходног става надлежни орган донеће у року
од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 6.
Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном сигнализацијом у складу са прописима о безбедности саобраћаја
и имају на видном месту истакнуто обавештење које садржи: зоне, категорије моторних возила које се могу паркирати, начин паркирања и наплате као и временско ограничење коришћења јавног паркиралишта.
О обележавању општих паркиралишта стара се орган
управе надлежан за послове саобраћаја.
О одржавању и обележавању посебних паркиралишта
стара се предузеће.
II. КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА
Члан 7.
Јавна паркиралишта, под условима утврђеним овом одлуком користе се за паркирање моторних возила правних и
физичких лица и предузетника / у даљем тексту корисник/.
Корисником паркиралишта у смислу одредаба ове одлуке сматра се возач или власник возила, ако возач није идентификован.
Орган управе надлежан за послове саобраћаја за опште
паркиралиште, а предузеће за посебно паркиралиште
одређује паркинг места за возила инвалида.
Налепницу за обележавање возила инвалида издаје надлежан орган управе надлежан за послове социјалне, односно борачко инвалидске заштите који утврђује и категорију инвалида који могу користити паркиралишта из става
3. овог члана.
Члан 8.
Физичка и правна лица и предузетници /станари, корисници пословног простора и др./ могу јавна паркиралишта користити као повлашћени корисници под условима
које својим актом из члана 5. став 2. ове одлуке утврди орган управе надлежан за послове саобраћаја.
Повлашћеним корисницима из става 1. овог члана повлашћену паркинг карту издаје предузеће.
Физичком лицу се може издати највише 1. повлашћена
паркинг карта, а правном лицу и предузетнику највише три
и она се користи искључиво за возило за које је издата.
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Повлашћеном паркинг картом корисник стиче право
коришћења слободног паркинг простора на потезу између
две раскрснице на ком се налази његов кућни број.
Јавном предузећу чији је оснивач градска општина Обреновац може се издати осам повлашћених паркинг карти
које се користе за возила за која су издате.
Члан 9.
За возила државних органа, органа јединица локалне самоуправе, јавних служби, установа и других правних лица,
изузетно по одобрењу органa управе надлежнoг за послове
саобраћаја може се обезбедити резервација места на општим паркиралиштима.
На јавним паркиралиштима и јавним површинама
испред пословних објеката и установа може се извршити
резервација паркинг места постављањем металних оклопника, стубића или на други начин уз сагласност надлежног
инспекцијског органа.
Услове резервације места у смислу ст. 1 и 2. овог члана
утврђује орган из члана 5. става 2. ове одлуке својим актом.
Члан 10.
За коришћење јавног паркиралишта корисник је дужан да плати одговарајућу накнаду у висини коју утврђује
предузеће за одређену зону и одређено време коришћења,
ценовником на који сагласност даје председник градске
општине по прибављеном мишљењу Већа градске општине.
За паркирање возила хитне медицинске помоћи, Војске,
Полицијске станице Обреновац, возила државних органа и
органа локалне самоуправе, ватрогасних возила када у вршењу службе користе јавно паркиралиште и инвалида, не
наплаћују се цена услуга паркирања.
Члан 11.
Корисник јавног паркиралишта је обавезан да:
1. плати коришћење паркинг места према времену задржавања;
2. поступа у складу са ограничењем коришћења паркинг
места, утврђеним актом из члана 5. став 2. ове одлуке;
3. користи паркинг место у складу са саобраћајним знаком, хоризонталном и вертикалном сигнализацијом којом
је означено паркинг место.
III. НАПЛАТА ПАРКИРАЊА
Члан 12.
Предузеће организује и врши наплату накнаде за паркирање возила у складу са одредбама ове одлуке.
За коришћење услуге корисник је дужан да поседује важећу паркинг карту.
Корисник паркиралишта дужан је и да истакне купљену
паркинг карту са унутрашње стране предњег ветробранског стакла возила и исправно користи паркинг карту тј. у
њу унесе тачне податке.
Паркинг карта може се платити и електронским путем
на начин који утврди предузеће.
Куповином паркинг карте корисник стиче право коришћења паркинг места.
На јавним паркиралиштима за паркирано возило предузеће нема обавезу чувања возила и не сноси одговорност за
оштећење или крађу возила.
Члан 13.
Контролу коришћења јавног паркиралишта врши предузеће преко овлашћених контролора.
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Контролори предузећа имају службену легитимацију и
носе службена одела.
Предузеће издаје службену легитимацију и утврђује изглед службеног одела и легитимације.
Члан 14.
Корисник који поступа супротно одредбама члана 11. и
члана 12. став 3. ове одлуке дужан је да плати посебну карту.
Налог за плаћање посебне карте издаје овлашћени контролор и уручује га кориснику, а уколико није у могућности
да уручи налог, контролор налог причвршћује на возилу
и овакав начин достављања налога сматра се уредним те
доцније оштећење или уништење налога нема утицаја на
ваљаност достављања и не одлаже плаћање посебне карте.
Корисник паркирања дужан је поступити по достављеном налогу и платити посебну карту у року од 8 дана на начин назначен у налогу.
IV. ЗАБРАНЕ
Члан 15.
На паркиралиштима је забрањено:
1. паркирати возила супротно саобраћајном знаку, хоризонталној или вертикалној сигнализацији /ометање коришћења паркиралишта и др./;
2. паркирати возила на месту предвиђеном за паркирање возила инвалида без одговарајуће налепнице из члана
7. става 4. ове одлуке;
3. паркирати возило дуже од укупно плаћеног времена
за паркирање;
4. паркирати возила која нису регистрована, хаварисана и неисправна возила и прикључна возила без сопственог
погона;
5. вршити заузимање паркинг места ограђивањем и
сличним преправкама и ометати паркирања других возила.
Контролор је у обавези да о уоченим неправилностима
утврђеним у ставу 1. овог члана одмах обавести радника
надлежног инспекцијског органа.
Ако се у случају из става 1. овог члана власник возила,
односно корисник не налази на лицу места, радник надлежног инспекцијског органа донеће без саслушања странке,
решење којим ће наложити уклањање возила у року који се
може рачунати на минуте. Ово решење се налепљује на возило уз назначење дана и часа када је налепљено и тиме се
сматра да је достављање извршено. Доцније оштећење или
уништење овог решења нема утицаја на ваљаност достављања.
Ако власник возила, односно корисник не уклони возило у остављеном року, овлашћени радник надлежног
инспекцијског органа наредиће да се то возило уклони о
трошку власника односно корисника.
V. УКЛАЊАЊЕ ВОЗИЛА
Члан 16.
Места за одношење возила, као и висину трошкова уклањања возила и чувања на посебно одређеном месту,
одређује предузеће уз сагласност председника градске
општине и Већа градске општине.
Члан 16а
Потребу принудног уклањања односно постављања
уређаја на возила утврђује овлашћено лице МУП-а-Полицијске станице у Обреновцу, комунални полицајац или
комунални инспектор Управе градске општине (у даљем
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тексту: овлашћено лице), у оквиру надлежности одређене
законом и другим прописима.
Поступак принудног уклањања возила односно постављање уређаја на возило започиње по истеку три минута од
момента утврђене потребе за уклањање возила.
Поступак принудног уклањања возила односно постављања уређаја на возилу сматра се започетим када се на позив овлашћеног лица започне подизање возила на возило за
уклањање возила односно постављање уређаја на возило (у
даљем тексту: „лисице”).
За принудно уклањање, постављање уређаја на возило, одвожење и чување возила корисник плаћа накнаду
коју утврђује преузеће уз сагласност председника градске
општине по прибављеном мишљењу Већа градске општине.
Уколико корисник возила на коме су постављени
уређаји не изврши плаћање накнаде за постављање уређаја
у року од три часа од тренутка постављања „лисица”, полицијски службеник, комунални полицајац или инспектор
даће налог предузећу да уклони возило на за то предвиђено
место о трошку корисника возила.
Овлашћено лице дужно је да присуствује уклањању возила односно постављању уређаја на возилу.
Након плаћања накнаде из става 4. овог члана корисник
може преузети возило.
Налог за плаћање накнаде из става 4. овог члана има
снагу веродостојне исправе у поступку судског извршења.
Члан 16б
Уколико полицијски службеник у контроли саобраћаја
затекне возило паркирано или заустављено супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, наредиће возачу, уколико је присутан, да одмах уклони возило, под претњом принудног извршења.
Уколико возач из става 1. овог члана није присутан на
лицу места, полицијски службеник ће донети решење у писаној форми којим ће наложити уклањање возила у року
који не може бити краћи од три минута. Примерак решења
о налагању уклањања возила поставља се на видно место
возила и тиме се сматра да је исто уручено возачу. Накнадно уклањање или уништење овог решења не утиче на ваљаност његове доставе.
Уколико полицијски службеник или инспекцијски орган у контроли саобраћаја путем видео надзора или фото
записа утврди да је возило паркирано или заустављено супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, донеће решење у електронској форми којим ће наложити уклањање возила у року који не може бити краћи
од три минуте. Решење се доставља лицу које обавља уклањање возила које исто поставља на видно место возила и
тиме се сматра да је исто уручено возачу.
Уколико возач у року одређеном решењем из става 2.
овог члана не уклони возило, полицијски службеник или
инспекцијски орган ће дати налог предузећу да уклони возило на за то предвиђено место, о трошку возача или власника, односно корисника возила.
Члан 17.
Овлашћени радник надлежне инспекцијске службе, по
чијој се наредби врши уклањање возила, саставља записник
у три примерка, с тим што се један примерак записника
предаје власнику возила које се уклања а један примерак
предузећу.
Записником из претходног става, пре уклањања возила,
констатују се сви битни подаци о возилу које се уклања.
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Члан 17а
Предузеће може са паркиралишта по налогу полицијског службеника, комуналног полицајца или инспектора, уклонити возило корисника који користи паркиралиште супротно члану 11, члану 12. ст. 3. и 4. и члану 15.
ставу 1. ове одлуке уколико је регистровано изван подручја
Републике Србије.
Налог за уклањање возила из претходног става издаје
комунални инспектор који том приликом сачињава записник, фото документацију са видљивим чињеничним
стањем у смислу времена и места учињеног прекршаја и уклањања возила, као и регистарских таблица возила.
Сачињена фото документација се прилаже налогу за уклањање возила и чува у архиви предузећа.
Корисник возила из става 1. овог члана може преузети
возило са депоа под следећим условима:
1. да се идентификује као власник или корисник уклоњеног возила;
2. да плати све обавезе које има према предузећу укључујући и трошкове ангажовања специјалног возила („паук”)
у складу са ценовником предузећа.
Поступак са принудно уклоњеним возилима, постављање уређаја за блокирање возила остављених на површинама јавне намене, као и уклањање блокираних возила,
услове под којима се возило може преузети са депоа и друга
питања у складу са законом и овом одлуком, уређују се посебним правилником који доноси Веће градске општине на
предлог предузећа.
Члан 18.
Предузеће је дужно да приликом уклањања возила, утовар, превоз и истовар возила врши уз одговарајућу пажњу и
на начин којим се возило чува од оштећења.
Власник или корисник уклоњеног моторног возила преузима га са посебно одређеног места по плаћеној накнади
за уклањање моторног возила, по ценовнику предузећа.
Накнада из претходног става обухвата трошкове транспорта и чувања уклоњеног возила.
У случају да приликом предузимања радњи на уклањању
возила из става 1. овог члана дође до оштећења возила, власник или корисник возила има право на накнаду штете по
одредбама Закона о облигационим односима.
Члан 19.
Обавештење власнику или кориснику моторног возила
које је уклоњено и смештено на одговарајућем месту доставља
полицијски службеник, комунални полицајац или инспектор
који је наредио уклањање возила у складу са законом.
Уклоњено моторно возило преузима се у стању које је
утврђено записником из члана 17. ове одлуке.
Члан 20.
Принудно уклоњено возило, ствари и друге предмете
власник, односно корисник, је дужан да преузме од предузећа у року до 180 дана од дана уклањања.
Предузеће има право да, као поверилац доспелог потраживања у чијој се државини налази дужниково возило,
ствар и други предмет који је принудно уклоњен, те предмете задржи док му потраживање не буде исплаћено.
По истеку рока из става 1. овог члана предузеће има
право да прода возило, ствар или други предмет да би се
намирили трошкови одношења, лежарина и други доспели
трошкови.
Предузеће ће посебним актом донетим уз сагласност
Већа градске општине уредити услове, начин и поступак
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остваривања права продаје возила, ствари или других предмета, који нису преузети у року из става 1. овог члана.

комуналне инспекције, надлежно је Општинско веће градске општине Обреновац.

VI. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА

Члан 27.
Пречишћен текст Одлуке о јавним паркиралиштима на
територији градске општине Обреновац објавити у „Службеном листу града Београда”.

Члан 21.
Под одржавањем јавних паркиралишта подразумева се
поправка и модернизација, одржавање у исправном стању
паркометара и саобраћајних знакова и ознака на паркиралиштима, као и чишћење и прање истих.
На посебним паркиралиштима предузеће:
1. поставља и одржава саобраћајне знаке и ознаке на јавним паркиралиштима;
2. стара се о чишћењу и прању јавних паркиралишта;
3. стара се о чишћењу снега са јавних паркиралишта.
VII. НАДЗОР
Члан 22.
Надзор над применом одредаба ове одлуке и над законитошћу рада предузећа врши орган управе надлежан за
послове саобраћаја.
Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке и аката донетих на основу ове одлуке, као и над обављањем комуналне делатности врши комунална инспекција
Управе градске општине.
VIII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Новчаном казном од 10.000 динара до 100.000 динара
казниће се предузеће ако:
– на прописан начин не обележава и не одржава посебно паркиралиште (члан 6. став 3. одлуке),
– на посебним паркиралиштима не одреди место за возила инвалида (члан 7. став 3. одлуке).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно
лице у предузећу новчаном казном од 500 до 5.000 динара.
Члан 24.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара до 50.000
динара казниће се за прекршај предузеће или друго прано
лице ако:
1. користи јавно паркиралиште супротно одредбама
члана 8. одлуке;
2. користи јавно паркиралиште супротно члану 9. одлуке;
3. не поступа у складу са одредбама члана 10. и члан 12.
став 3. одлуке;
4. поступа супротно одредбама члана 15. одлуке;
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном
казном одговорно лице у правном лицу од 500 до 5.000 динара.
За прекршај из става 1. тач. 1, 3. и 4. овог члана казниће
се физичко лице новчаном казном од 500 до 5.000 динара.
Члан 25.
Мандатном казном у износу од 1.000,00 динара казниће
се за прекршај контролор уколико не носи службено одело
или службену легитимацију (члан 13. став 2. одлуке).
IX. НАДЛЕЖНОСТ ОРГАНА ЗА РЕШАВАЊЕ ПО ЖАЛБИ
Члан 26.
За решавање у другом степену, по жалби на решење првостепеног органа Општинске управе надлежног за послове

На основу члана 59. Пословника Скупштине градске
општине Обреновац („Службени лист града Београда”, број
6/11) и члана 3. Одлуке о допуни Одлуке о организовању Јавног предузећа за информисање „Обреновац” у Обреновцу
у Јавно предузеће Спортско-културни центар „Обреновац”
у Обреновцу („Службени лист града Београда”, број 64/12),
Комисија за прописе Скупштине градске општине Обреновац на седници одржаној 24. јануара 2013. годиине утврдила
је пречишћен текст Одлуке о организовању Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу.
Пречишћен текст Одлуке о организовању Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу обухвата Одлуку о организовању Јавног предузећа
за информисање „Обреновац” у Обреновцу у Јавно предузеће Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу,
објављену у „Службеном лист града Београда”, број 16/06,
са изменама и допунама ове одлуке објављеним у „Службеном лист града Београда”, бр. 55/12 и 64/12.
Пречишћен текст одлуке не садржи одредбе у којима је
одређено време ступања на снагу ових одлука.
Комисија за прописе
Скупштине градске општине Обреновац
VII-01 број 020-6, 24. јануара 2013. године
Председник
Владан Влајковић, с. р.

ОДЛУК A
О ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ОБРЕНОВАЦ” У ОБРЕНОВЦУ
– пречишћен текст –
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлуком о организовању Јавног предузећа за информисање „Обреновац” у Обреновцу („Службени лист града Београда”, број 24/94), која је ступила на снагу 7. јануара 1995.
године, организовано је то јавно предузеће од Дома културе
и спортова „Обреновац”, („Службени лист града Београда”,
број 9/78), „Обреновачких новина” („Службени лист града
Београда”, број 21/88) и „Радио-Обреновца” („Службени
лист града Београда”, број 30/90).
Изменама Одлуке о организовању Јавног предузећа за
информисање „Обреновац” у Обреновцу, закључно са изменом објављеном у „Службеном листу града Београда”,
број 1/2005, вршено је усклађивање организације, рада и
пословања тог јавног предузећа са Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, Законом о класификацији делатности и регистру јединица разврставања и другим прописима.
На основу аката из ст. 1. и 2. ове одлуке, Јавно предузеће за информисање „Обреновац” у Обреновцу, је уписано у регистар Трговинског суда у Београду на регистарском
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улошку 1-2374-00, са подацима од значаја за правни промет
закључно са 27. септембром 2004. године, према решењу тог
суда IV Фи. 944/04.
Члан 2.
По обавези из члана 82. Закона о регистрацији привредних субјеката („Службени гласник РС”, бр. 55/2004 и
61/2005), Јавно предузеће за информисање „Обреновац”
у Обреновцу је у законском року поднело регистрациону пријаву за превођење у Регистар привредних субјеката,
тако да је регистрација превођења извршена по решењу
Агенције за привредне регистре БД.12880/2005 од 20. септембра 2005. године, са следећим подацима:
Пуно пословно име: Јавно предузеће за информисање
„Обреновац” у Обреновцу, Краља Александра I број 5, у
правној форми јавног предузећа, са описом делатности Јавно предузеће за информисање, матични број 07065809, са
претежном делатношћу 92200 – радио и телевизијске активности, без података о капиталу, основано од стране општине Обреновац, Вука Караџића 74, Обреновац, матични број
17326848, са 100% учешћа у капиталу Јавног предузећа.
Јавно предузеће за информисање „Обреновац” у Обреновцу, основано је на неодређено време, односно без ограничења трајања.
Члан 3.
Овом одлуком, као оснивачким актом, оснивач – Градска општина Обреновац, Вука Караџића број 74, Обреновац, матични број 07038330, врши усклађивање Одлуке о
организовању Јавног предузећа за информисање „Обреновац” у Обреновцу („Службени лист града Београда”, број
7/05), по извршеној статусној промени одвајања из овог
предузећа организационе целине – Радне јединице Информисање уз оснивање новог јавног предузећа, по одлуци
Управног одбора о статусној промени број 1598 од 3. јула
2006, и број 1655 од 7. јула 2006. године, донетој уз сагласност Скупштине градске општине Обреновац Решењем VI13 број 020-57 од 11. јула 2006. године, променом података
о Јавном предузећу за информисање „Обреновац” у Обреновцу, који се односе на измену пословног имена, претежне
делатности и делатности.
Овом одлуком се врши и усклађивање организације,
рада и пословања са Законом о изменама и допунама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, број 107/2005).
Члан 4.
Овом одлуком, као оснивачким актом уређују се:
1. назив и седиште оснивача;
2. пословно име и седиште јавног предузећа;
3. делатност јавног предузећа;
4. права, обавезе и одговорности оснивача према јавном
предузећу и јавног предузећа према оснивачу;
5. услови и начин утврђивања и распоређивања добити
и сношења ризика;
6. заступање јавног предузећа;
7. износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога;
8. органи јавног предузећа;
9. имовина која се не може отуђити, односно имовина за
чије је располагање (отуђење и прибављање) потребна сагласност оснивача;
10. заштита животне средине;
11. друга питања која су од значаја за несметано обављање делатности јавног предузећа.
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Члан 5.
Оснивач јавног предузећа остаје градска општина Обреновац, Вука Караџића број 74, Обреновац, матични број
07038330, (у даљем тексту: оснивач).
Јавно предузеће наставља да обавља делатности и послове у области спорта и физичке културе, културе и пословне делатности, као делатности од општег интереса за
градску општину Обреновац.
Послове у области културе, спорта и физичке културе
од значаја за град Београд јавно предузеће наставља да обавља као поверене послове, у складу са Уговором о поверавању тих послова број 6-55/95-К од 1. марта 1995. године,
или другим актом.
ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 6.
Јавно предузеће наставља да послује уз измену пословног имена, а под новим пословним именом: Јавно предузеће Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу
(у даљем тексту: јавно предузеће).
Скраћено пословно име је: ЈП СКЦ „Обреновац”.
Јавно предузеће има печат и штамбиљ чија садржина се
утврђује Статутом, а њихов број утврђује директор јавног
предузећа.
Одлуку о промени пословног имена доноси Управни одбор јавног предузећа уз сагласност оснивача.
Члан 7.
Седиште јавног предузећа је у Обреновцу, Краља Александра I број 5.
Одлуку о промени седишта доноси Управни одбор јавног предузећа уз сагласност оснивача.
Члан 8.
За обавезе према трећим лицима Јавно предузеће одговара својом целокупном имовином.
ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 9.
Претежна делатност Јавног предузећа је 9311 – Делатност спортских објеката,
Поред претежне делатности Јавно предузеће обавља и
следеће делатности:
58.11 – издавање књига,
58.14 – издавање часописа и периодичних издања,
90.03 – уметничко стваралаштво,
90.04 – рад уметничких установа,
91.02 – делатност музеја, галерија и збирки,
93.29 – остале забавне и рекреативне делатности,
59.14 – делатност приказивања кинематографских дела,
59.13 – дистибуција кинематографских дела, аудио визуелних дела и телевизијског програма,
59.11 – производња кинематографских дела, аудио визуелних производа и телевизијског програма,
93.11 – делатност спортских објеката,
93.19 – остале спортске делатности,
93.13 – делатност фитнес клубова,
56.10 – делатност ресторана и покретних угоститељских
објеката,
56.30 – услуге припремања и послуживања пића,
79.1 – делатност путничких агенција и тур оператора,
68.20 – изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима,
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73.20 – истраживање тржишта и испитивање јавног
мњења,
70.2 – менаџерски консултантски послови,
82.30 – организовање састанака и сајмова,
73.11 – делатност рекламних агенција,
74.20 – фотографске услуге,
62.02 – консултантске делатности у области информационе технологије,
63.11 – обрада података, хостинг и сл,
62.01 – рачунарско програмирање,
62.09 – остале услуге информационе технологије,
85.59 – остало образовање,
47.43 – трговина на мало аудио и видео опремом у специјализованим продавницама,
46.43 – трговина на велико електричним апаратима за
домаћинство,
46.90 – неспецијализована трговина на велико,
46.19 – посредовање у продаји разноврсних производа.
Члан 10.
Јавно предузеће може да обавља и друге делатности које
се уобичајено врше уз делатности из члана 9. ове одлуке или
се врше повремено ради потпунијег искоришћавања капацитета и материјално-техничких ресурса, у складу са Статутом јавног предузећа.
Пословне, комерцијалне и друге делатности јавно предузеће ће обављати у циљу уредног и квалитетног задовољавања потреба корисника услуга у области спорта и физичке културе и културе, као делатности од општег инереса.
Одлуку о промени делатности доноси Управни одбор јавног предузећа уз сагласност оснивача.
ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА
ПРЕМА ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ И ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ПРЕМА ОСНИВАЧУ
Члан 11.
Права, обавезе и одговорности оснивача према јавном
предузећу и јавног предузећа према оснивачу уређују се
одлукама оснивача, односно давањем сагласности оснивача на одлуке органа Јавног предузећа, у складу са законом
и овом одлуком, а у циљу обезбеђења заштите општег интереса и остваривања циљева због којих је јавно предузећа
основано.
Оснивач именује и разрешава директора, председника и
чланове Управног и Надзорног одбора јавног предузећа.
Оснивач даје сагласност на одлуке Управног одбора јавног предузећа и то на:
1. Сататут јавног предузећа, као и на одлуке о промени
пословног имена, седишта и делатности јавног предузећа;
2. давање гаранција, авала, јемстава, залога и других
средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса;
3. располагање (прибављање и отуђење) имовином јавног предузећа веће вредности;
4. дугорочне и средњорочне планове рада и развоја и годишње програме пословања јавног предузећа;
5. улагање капитала (куповина акција и удела);
6. инвестиционе одлуке;
7. статусне промене;
8. одлуке о повећавању и смањењу капитала и покрићу
губитка у пословању;
9. акт о оснивању зависних привредних друштава, као и
других правних субјеката;
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10. акт о процени вредности државног капитала и исказивању капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о
приватизацији (својинској трансформацији);
11. одлуку о расподели добити;
12. друге одлуке, у складу са законом којим се уређује
обављање делатности од општег интереса и овом одлуком.
Уз сагласност оснивача, јавно предузеће одлучује и о
другим питањима утврђеним законом и овом одлуком.
Члан 11а
Управни одбор доноси одлуку о ценама (тарифи, тарифном систему), уз претходну сагласност председника градске
општине и по прибављеном мишљењу Већа градске општине.
Члан 12.
У случају поремећаја у пословању јавног предузећа,
оснивач предузима мере којима се обезбеђују услови за
несметано функционисање јавног предузећа и обављање
делатности за које је јавно предузеће основано, у складу
са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и законима којима се уређује обављање делатности од
општег интереса.
Јавно предузеће је дужно да на захтев оснивача поднесе одговарајући извештај или достави информацију о свим
питањима у вези са пословањем јавног предузећа.
Члан 13.
Јавно предузеће може, уз сагласност оснивача, основати
зависно привредно друштво, као и установу за обављање
делатности из предмета свог пословања, а у оквиру делатности утврђених у складу са овом одлуком.
Јавно предузеће може, уз сагласност оснивача, улагати
капитал у друга привредна друштва.
Јавно предузеће може, уз сагласност оснивача, закључивати уговоре о трајној пословној сарадњи са другим јавним
предузећима, установама, привредним друштвима и другим субјектима.
При оснивању привредних друштава, односно улагању
капитала и закључивању уговора о трајној пословној сарадњи, у смислу ст. 1. до 3. овог члана, јавно предузеће полази од начела:
1. рационалног коришћења средстава за обављање делатности, а према њиховој природи и намени;
2. економске ефикасности и ефикасности управљања и
коришћења имовине;
3. рационалног коришћења и располагања имовином и
обезбеђивања услова за несметано обављање делатности од
општег интереса.;
4. остваривања потребног степена координације у обављању делатности од општег интереса и извршавању послова од заједничког интереса за јавно предузеће и основано привредно друштво.
Члан 14.
Јавно предузеће је дужно да организује обављање делатности на начин којим се обезбеђује ефикасност и рационалност у пословању.
Јавно предузеће је дужно да своје дугорочне и средњорочне планове рада и развоја и годишње програме пословања, усклађује са одлукама, програмским и планским актима оснивача.
Оснивач и јавно предузеће могу поједина права и обавезе у обављању делатности уредити и уговором, у складу са
законом.
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УСЛОВИ И НАЧИН УТВРЂИВАЊА
И РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ И СНОШЕЊА РИЗИКА
Члан 15.
Пословни резултат јавног предузећа утврђује се у временским периодима, на начин и по поступку утврђеним законом.
Јавно предузеће стиче средства за рад и обављање делатности из следећих извора:
1. продајом производа и услуга на тржишту;
2. из буџета града Беоргада и оснивача;
3. издавањем вишка пословног простора у закуп;
4. обављањем маркетиншких, пропагандних и сличних
активности за потребе оснивача, заинтересованих привредних и других субјеката;
5. из кредита;
6. од поклона, спонзорстава, донаторства, завештања и
легата;
7. из других извора, у складу са законом.
Члан 16.
Добит јавног предузећа утврђује се и распоређује у складу са законом, овом одлуком и Статутом.
Одлуку о распоређивању добити доноси Управни одбор
јавног предузећа уз сагласност оснивача.
Члан 17.
Ако јавно предузеће искаже губитак у пословању, губитак се покрива на начин утврђен законом.
О покрићу губитка у пословању одлучује Управни одбор
јавног предузећа уз сагласност оснивача.
ЗАСТУПАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 18.
Јавно предузеће заступа директор, без ограничења овлашћења
Директор може у оквиру својих овлашћења, дати другом
лицу писмено пуномоћје за заступање јавног предузећа.
Директор, уз сагласност Управног одбора може дати и
опозвати прокуру, у складу са законом.
ИЗНОС ОСНОВНОГ КАПИТАЛА, КАО И ОПИС, ВРСТА
И ВРЕДНОСТ НЕНОВЧАНОГ УЛОГА
Члан 19.
Средства јавног предузећа чине покретне и непокретне
ствари, новчана средства, хартије од вредности, имовинска
права и друга средства утврђена билансом стања Јавног предузећа за информисање „Обреновац” у Обреновцу, на дан 31.
децембра 2005. године, односно 1. јануара 2006. године, осим:
1. права коришћења на УKT фреквенцији као добру од
општег интереса коју користи Радио-Обреновац на основу
дозволе надлежног органа;
2. средстава – покретних ствари које се преносе у
поступку оснивања јавног радиодифузног предузећа за информисање у складу са Одлуком Управног одбора бр. 1598
од 3. јула 2006. и број 1655 од 7. јула 2006. године,
која се преносе јавном предузећу за обављање радиодифузне делатности.
Члан 20.
Јавно предузеће наставља да послује средствима у државној својини са правом коришћења и управљања на следећим непокретностима:
1. објекат са опремом Дома културе у Обреновцу, Краља
Александра I, број 5, зк.ул.1582 Рвати;
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2. објекат Базени са припадајућом опремом у Обреновцу, Милоша Обреновића број 189, зк.ул. 1564 КО Обреновац, који по структури чине;
2.1. кат.парцела 1074, земљиште без зграде, површине
03.09.64 ha;
2.2. зграда спортског центра – з.к. тело II;
2.3. зграда покривеног спортског објекта з.к. тело III;
2.4. портирница – з.к. тело IV;
2.5. мали отворени базен – з.к. тело V;
2.6. велики отворени базен – з.к. тело VI;
2.7. објекат биоскопа „Палеж” са припадајућом опремом
у Обреновцу, Милоша Обреновића број 117.
Јавно предузеће ће новооснованом јавном радиодифузном предузећу дати на коришћење просторије у површини
од 217,01m2 у објекту Дома културе у Обреновцу, Краља
Александра I број 5, за пословно седиште, у трајању од пет
година, рачунајући од дана почетка рада тог радиодифузног
предузећа, под условима утврђеним уговором.
Вредност и структура капитала којим послује јавно предузеће утврђује се проценом, у складу са законом.
Процена капитала чини саставни део и налази се у прилогу ове одлуке.
Члан 20а
Јавном предузећу поверава се на управљање непокретност у јавној својини града Београда, чији је корисник градска општина Обреновац и то зграда Дома културе – Соколски дом у Обреновцу у Улици војводе Мишића бр. 220,
постојећој на кп. бр. 111/2 означеној као земљиште под
зградом – објектом у површини од 0.07.45 ha и земљиште уз
зграду – објекат у површини од 0.04.16 ha, укупне површине 0.11.61 ha, све уписано у лист непокретности број 2499
КО Обреновац, ради наменског коришћења за обављање
делатности предузећа или давања у закуп, у складу са Законом и наменом објекта.
Члан 21.
Средства из члана 20. ове одлуке чине имовину јавног
предузећа.
Јавно предузеће управља и располаже својом имовином
у складу са законом и овом одлуком.
ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 22.
Органи јавног предузећа су Управни одбор, директор и
Надзорни одбор.
Члан 23.
Управни одбор:
1. утврђује пословну политику и даје смернице директору за остваривање пословне политике;
2. доноси дугорочни и средњорочни план рада и развоја
и годишњи програм пословања;
3. доноси Статут и друге опште акте јавног предузећа;
4. одлучује о повећању и смањењу капитала;
5. одлучује о оснивању зависног привредног друштва
или другог правног субјекта, као и о улагању капитала у
друга привредна друштва (куповина акција и удела);
6. усваја извештаје о пословању и финансијске извештаје
јавног предузећа;
7. одлучује о распоређивању добити и покрићу губитка
јавног предузећa;
8. доноси инвестиционе програме и програме и критеријуме за инвестициона улагања и инвестиционе одлуке;
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9. одлучује о ценама услуга у оквиру обављања делатности од општег интереса;
10. одлучује о издавању хартија од вредности које емитује јавно предузеће и кредитним, односно другим задужењима веће вредности;
11. одлучује о статусним променама јавног предузећа;
12. одлучује о располагању имовином веће вредности;
13. одлучује о трајној пословној сарадњи са другим јавним предузећима, установама, привредним друштвима и
другим субјектима;
14. доноси пословник о раду;
15. одлучује о висини накнаде за рад у Управном и Надзорном одбору јавног предузећа, на основу критеријума
садржаних у годишњем програму рада Јавног предузећа;
16. одлучује о другим питањима и обавља друге послове
утврђене законом и Статутом јавног предузећа.
О питањима утврђеним законом којим се уређује положај јавних предузећа и законома којима се уређује обављање делатности од општег интереса и овом одлуком, Управни одбор одлучује уз сагласност оснивача.
Члан 24.
Управни одбор има председника и четири члана, од
којих су два представника оснивача, два представника града Београда и један представник јавног предузећа.
Председника и четири члана Управног одбора именује и
разрешава оснивач.
Представник запослених предлаже се на начин утврђеном Статутом.
Председник Управног одбора има заменика кога
одређује оснивач актом о именовању Управног одбора.
Члан 25.
Председник и чланови Управног одбора се именују на
период од четири године.
У случају разрешења председника или члана Управног
одбора пре истека периода на који је именован, нови председник или члан именује се до истека периода на који је
именован Управни одбор.
Услови и поступак разрешења председника и чланова
Управног одбора утврђују се Статутом јавног предузећа, у
складу са законом.
Члан 26.
Директор јавног предузећа:
1. представља и заступа јавно предузеће;
2. организује и руководи процесом рада и води пословање јавног предузећа;
3. одговара за законитост рада јавног предузећа;
4. предлаже програме рада и планове развоја и предузима мере за њихово спровођење;
5. подноси финансијске извештаје и извештаје о пословању;
6. подноси Управном одбору предлоге одлука и извршава одлуке Управног одбора јавног предузећа;
7. одлучује и решава о правима запослених из радног
односа, односно у вези са радом, у складу са законом и предузима мере за заштиту запослених на раду;
8. предузима мере за заштиту имовине и лица у обављању делатности од општег инереса;
9. одлучује о другим питањима и врши друге послове
одређене законом, овом одлуком и Статутом јавног предузећа.

6. фебруар 2013.

Члан 27.
Директора именује и разрешава оснивач на период од
четири године.
Статутом јавног предузећа ближе се уређују услови за
именовање и разрешење директора.
Члан 28.
Надзорни одбор јавног предузећа надзире пословање јавног предузећа и прегледа годишње финансијске извештаје
и предлоге за распоређивање добити.
Надзорни одбор доноси пословник о свом раду и обавља друге послове утврђене законом.
Надзорни одбор најмање једанпут годишње подноси оснивачу извештај о извршеном надзору.
Извештај из става 3. овог члана Надзорни одбор истовремено доставља Управном одбору.
Члан 29.
Надзорни одбор има председника и два члана, од којих
су један представник оснивача, један представник града Београда и један представник јавног предузећа.
Председника и два члана Надзорног одбора именује и
разрешава оснивач.
Представник запослених предлаже се на начин утврђеном Статутом.
Члан 30.
Председник и чланови Надзорног одбора се именују на
период од четири године.
У случају разрешења председника или члана Надзорног
одбора пре истека периода на који је именован, нови председник или члан именује се до истека периода на који је
именован Надзорни одбор.
Услови и поступак разрешења председника и чланова
Надзорног одбора утврђују се Статутом јавног предузећа, у
складу са законом.
ИМОВИНА КОЈА СЕ НЕ МОЖЕ ОТУЂИТИ, ОДНОСНО
ИМОВИНА ЗА ЧИЈЕ ЈЕ РАСПОЛАГАЊЕ (ОТУЂЕЊЕ
И ПРИБАВЉАЊЕ) ПОТРЕБНА САГЛАСНОСТ
ОСНИВАЧА
Члан 31.
Јавно предузеће не може, без сагласности оснивача,
располагати (отуђење, прибављање) објектима и другим
непокретностима, постројењима и уређајима који су у
функцији обављања делатности спорта, културе и физичке
културе.
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 32.
Јавно предузеће је дужно да у обављању делатности
обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања последице
које угрожавају животну средину.
Начин обезбеђивања услова из става 1. овог члана,
утврђује јавно предузеће у складу са законом.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33.
Јавно предузеће је било у обавези да до 21. октобра 2006.
године усклади Статут, организацију, рад и пословање са
одредбама ове одлуке.
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Члан 34.
Јавно предузеће је било у обавези да новооснованом
радиодифузном предузећу по извршеном упису у регистар
новооснованог предузећа пренесе:
– запослене и њихове уговоре из радне јединице Информисање по Одлуци Управног одбора ЈП за информисање
„Обреновац” из Обреновца број 1598 од 3. јула 2006. и број
1655 од 7. јула 2006. године;
– документацију која се односи на делатност информисања, на запослене и другу службену евиденцију.
Члан 35.
Постојећи органи Јавног предузећа за информисање
Обреновац у Обреновцу – Управни, Надзорни одбор и директор, након ступања на снагу одлуке (22. августа 2006. године) наставили су са радом до истека мандата на који су
именовани, с тим што је постојала обавеза да се број чланова Управног и Надзорног одбора усклади са овом одлуком.
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Члан 36.
Јавно предузеће на бази финансијског извештаја Јавног предузећа за информисање „Обреновац” са стањем на
дан 30. јуна 2006. године и промена насталих до уписа истих по овој одлуци у Регистар било је у обавези да измени
постојећи финансијски план за 2006. годину.
Члан 37.
Уписом у регистар промена на основу ове одлуке Јавно
предузеће за информисање „Обреновац” у Обреновцу наставило је рад као Јавно предузеће Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу а престала је да се примењује
Одлукa о организовању Јавног предузећа за информисање
„Обреновац” у Обреновцу („Службени лист града Београда”, број 07/2005 – пречишћен текст ).
Члан 38.
Пречишћен текст Одлуке о организовању Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу
објавити у „Службеном листу града Београда”.

АКТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Завод за заштиту споменика културе града Београда на основу члана 29, а у вези са чланом 27. Закона о културним добрима („Службени гласник РС”, број 71/94),

ОБА ВЕШТА ВА
Сопственике или правна лица који користе и управљају непокретностима која уживају претходну заштиту, као и
општине, да је извршио евидентирање следећих добара која уживају претходну заштиту: Општина Барајево – градитељски
објекти – породична кућа Миловановића у Великом Борку.
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Број Р205/13, 23. јануара 2013. године
Директор
мр Милица Грозданић, дипл.инж.арх., с. р.

По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у Решењу о именовању два члана Школског одбора
Економске школе „Нада Димић” Земун, које је објављено у „Службеном листу града Београда”, број 60 од 13. новембра
2012. године, поткрала грешка, па се даје

ИСПРА ВК А
РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ „НАДА ДИМИЋ” ЗЕМУН
У тачки 1. уместо речи: „ул. Немањина број 9” треба да стоје речи: „ул. 22. октобра број 19”.
Из Скупштине града Београда

Број 4 – 18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

6. фебруар 2013.

6. фебруар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 4 – 19

САДРЖАЈ
Страна
Решење о измени Решења о ценама услуга за извршење програма у делатности друштвене бриге о
деци у Београду – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији послова Дирекције ФЕСТ-а из Београда, ул. Мајке
Јевросиме бр. 20 – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину
Плана детаљне регулације блока између планиране
саобраћајнице Северна тангента, Улице цара Душана, продужетка планиране саобраћајнице Ц-8 и
реке Дунав, градска општина Земун – – – – – – – –
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана генералне регулације за подручје градске
општине Палилула ван обухвата Генералног плана
Београда 2021 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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1

ЗВЕЗДАРА
Одлука о престанку мандата одборнику
Скупштине градске општине Звездара – – – – – – –

ГРОЦКА
Решење о давању сагласности ЈП „Водовод и канализација” Гроцка на Одлуку о повећању цене услуга са Одлуком и Ценовником – – – – – – – – – – –

5
5
5
6

6

ОБРЕНОВАЦ
3

Акти градских општина
ВОЖДОВАЦ
Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини
градске општине Вождовац и платама изабраних,
именованих и постављених лица – – – – – – – – – –
Решење о измени Решења о именовању чланова
Надзорног одбора Спортског центра „Вождовац” –

Страна
Одлука о потврђивању мандата одборнику
Скупштине градске општине Звездара – – – – – – –
Одлука о задужењу градске општине Звездара–
Решење о утврђивању престанка мандата Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар
„Олимп – Звездара” – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о утврђивању престанка мандата Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор
Звездара” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Одлука о јавним паркиралиштима на територији градске општине Обреновац (пречишћен
текст) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о организовању Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу
(пречишћен текст) – – – – – – – – – – – – – – – – – –

9
12

Акти јавних предузећа и других организација
4
4

Обавештење Завода за заштиту споменика културе града Београда – – – – – – – – – – – – – – – – –

17

Исправке
4

Исправка Решења о именовању два члана Школског одбора Економске школе „Нада Димић” Земун

17
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