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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА
Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 5. марта 2014. године, на основу члана 20. став 1. тач.
29. и 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС”, бр. 129/2007) и члана 14. тачка 29. и члана 19. тачка 23.
Статута градске општине Звездара („Службени лист града
Београда”, бр. 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13 и 41/13), донела је

ОД Л У КУ
О ОБРАЗОВАЊУ МОБИЛНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ
РОМА
ПОЛОЖАЈ ТИМА
Члан 1.
Образује се Мобилни тим за инклузију Рома за потребе реализације пројекта „Техничка подршка за инклузију
Рома”, као посебно радно тело које ће именовати Веће градске општине Звездара (у даљем тексту: тим).
Скупштина градске општине Звездара овлашћује Веће
градске општине Звездара да, након ступања на снагу ове
одлуке, именује Мобилни тим за инкулзију Рома.
ЧЛАНОВИ ТИМА
Члан 2.
Тим има пет чланова.
Чланови тима су:
1. координатор за ромска питања ангажован у општинској управи;
2. здравствени медијатор, кога одреди министарство надлежно за послове здравља;
3. представник градског центра за социјални рад –
Одељење Звездара, кога одреди директор Центра за социјални рад;
4. представник надлежне филијале Националне службе
за запошљавање – Филијала Београд, кога одреди директор;
5. педагошки асистент, кога одреди начелник Школске
управе Београд.
Координатор тима је координатор за ромска питања ангажован у општинској управи.
Решење о именовању чланова тима доноси општинско
веће.

На састанке тима се могу позивати стручњаци и представници других органа или организација, ако је то потребно ради информисања чланова тима о одређеном
питању (нпр. заштитник грађана, представници других
органа, представници организација цивилног друштва,
медија и сл.).
Период у ком ће тим обављати задатке поверене овом
одлуком се завршава 20. јуна 2015. године, до када и траје
пројекат „Техничка подршка за инклузију Рома”.
ЗАДАЦИ ТИМА
Члан 3.
Задаци тима су да:
– организује редовне заједничке посете ромским насељима и радионице и сличне активности у циљу информисања и обуке ромске популације о правима које је могуће
остварити пред различитим институцијама и упознавања
чланова тима са потребама ромске популације;
– одржава редовне састанке;
– усвоји годишњи план својих активности;
– учествује у реализацији локалног акционог плана за
унапређење положаја Рома;
– размењује информације о текућим пословима и иницијативама у делокругу свих институција чији представници су чланови тима и података, у складу са прописима о
заштити података о личности;
– испитује потребе ромске заједнице у општини, посебно у областима образовања, здравствене и социјалне заштите и запошљавања;
– сарађује и координира активности са другим органима, организацијама и телима у циљу унапређења инклузије
Рома (посебно општинском управом, Комисијом за додатну
образовну, здравствену и социјалну подршку детету/ученику, Саветом за јавно здравље општине Звездара, Заштитником грађана, предузећима и установама чији је оснивач
општина/град, Управом полиције, Канцеларијом за људска
и мањинска права, Националним саветом ромске националне мањине, повереником за заштиту равноправности,
Црвеним крстом, организацијама цивилног друштва, медијима итд.);
– указује надлежним органима на случајеве дискриминације у општини;
– промовише и помаже укључивање Рома у доношење
одлука на локалном нивоу (посебно у органе и тела општине, школске одборе, савете родитеља итд.);
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– иницира одлуке надлежних органа општине и других органа и организација којима се унапређује положај
Рома;
– сарађује са невладиним организацијама које се баве
ромским питањима;
– учествује у активностима којима се промовише интеркултуралност и информише целокупно становништво
општине/града о ромској култури;
– обавештава јавност о својим активностима и о положају Рома на подручју градске општине Звездара;
– предузима друге активности у циљу унапређења положаја Рома на подручју градске општине Звездара, у складу
са законом и општим актима општине.
СРЕДСТВА ЗА РАД
Члан 4.
Градска општина Звездара за рад тима обезбеђује: просторије за састанке, припреме евентуалних материјала за састанке и сл.
Чланови тима не примају посебну накнаду за учешће у
тиму.
ПОСЛОВНИК ТИМА
Члан 5.
Тим обавља своје задатке у складу са одредбама Статута
градске општине Звездара. Питања која нису уређена актом
из става 1. овог члана уређују се Пословником који тим усваја већином гласова својих чланова.
ИЗВЕШТАВАЊЕ
Члан 6.
Тим подноси годишњи извештај Већу и Скупштини
градске општине Звездара, на основу усвојеног годишњег
плана рада, најкасније до 1. марта текуће године за претходну годину.
Годишњи извештај садржи податке о раду тима и његову оцену положаја Рома на подручју градске општине Звездара.
Тим може поднети Већу градске општине Звездара посебан извештај, ако за тим постоји потреба.

10. март 2014.

Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 5. марта 2014. године, на основу члана 19. Статута
градске општине Звездара („Службени лист града Београда”, број 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13 и 41/13 – испр.),
члана 2. до 9. и 11. Закона о платама у државним органима и
јавним службама („Службени гласник РС”, број 34/01, 62/06
– др. закон, 63/06 – испр. др. закона, 116/08 – др. закони,
92/11, 99/11 – др. закон, 10/13 и 55/13) и члана 56. Закона
о изменама Закона о платама државних службеника и намештеника („Службени гласник РС”,бр. 62/06, 63/06 – испр,
115/06 – испр, 101/07, 99/10 и 108/13) донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА И ДРУГИМ
ПРИМАЊИМА ОПШТИНСКИХ ОДБОРНИКА И ПЛАТАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА И ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
Члан 1.
У Одлуци о накнадама и другим примањима општинских
одборника и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима Градске општине Звездара и општинској управи („Службени лист града Београда”,
бр. 23/05, 45/08, 19/09, 23/11, 12/12 и 50/12) врши се измена и то:
У поглављу – III Плате и друга примања изабраних, именованих и постављених лица под 3. Примања по престанку
функције
– у члану 22. у ставу 1. речи: „у трајању шест месеци”, замењују се речима: „у трајању од три месеца”,
– у ставу 2. речи: „до шест месеци”, замењују се речима:
„за још три месеца”.
Члан 2.
У истом поглављу, у члану 23. став 3. речи: „у трајању
шест месеци”, замењују се речима: „у трајању од три месеца”.
У ставу 4. речи: „до шест месеци”, замењују се речима:
„за још три месеца”.
Члан 3.
У осталом делу одлука остаје неизмењена.
Члан 4.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Звездара
XI број 011-1-2, 5. марта 2014. године
Председник
Душан Игњатовић, с.р.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ
Члан 7.
Ова одлука се објављује у „Службеном листу града Београда”.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.
Општинско веће ће донети решење о именовању чланова
тима у року од месец дана од ступања на снагу ове одлуке.
Скупштина градске општине Звездара
XI број 011-1-1, 5. марта 2014. године
Председник
Душан Игњатовић, с.р.

Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 5. марта 2014. године, на основу чл. 19. и 48. Статута
градске општине Звездара („Службени лист града Београда”,
бр. 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13 и 41/13) и члана 28. Пословника Скупштине градске општине Звездара („Службени
лист града Београда”, бр. 47/08, 52/09, 15/10 и 39/12), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНA ВЕЋА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
Разрешава се функције члана Већа градске општине
Звездара Мирослав Митровић, на сталном раду, са 5. мартом 2014. године.

10. март 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Овo решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Звездара
XI број 011-1-8, 5. марта 2014. године
Председник
Душан Игњатовић, с.р.

Скупштина градске општине Звездара на седници
одржаној 5. марта 2014. године, на основу члана 19. тачка 15. и члана 41. Статута градске општине Звездара („Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 43/09 и
15/10) и чл. 25. и 28. Пословника градске општине Звездара („Службени лист града Београда”, бр. 47/08, 52/09 и
15/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
1. Бира се за члана Већа градске општине Звездара Димитрије Петров, на сталном раду.
2. Члан Већа Градске општине се бира на време од четири године.
3. Овo решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Звездара
XI број 011-1-9, 5. марта 2014. године
Председник
Душан Игњатовић, с.р.

Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 5. марта 2014. године, на основу чл. 13. и 14. Закона
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
34/10 и 54/11) и члана 19. Статута градске општине Звездара („Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 43/09, 15/10,
13/13, 36/13 и 41/13 – испр.), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ЗВЕЗДАРА
1. У Решењу о именовању Изборне комисије градске
општине Звездара XI број 011-1-48 – 26. децембра 2013. године врши се измена и допуна:
– код имена Тања Божиновић, реч „СНС” замењује се
речима: „Српска напредна странка”,
– код имена Павле Милошевић, реч „СНС” замењује се
речима: „Српска напредна странка”,
– код имена Милош Муцок, после речи: „на предлог” додају се речи: „Одборничке групе”,
– код имена Александра Пауновић, после речи: „на
предлог” додају се речи: „Одборничке групе”.

Број 17 – 3

2. У осталом делу решење остаје неизмењено.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Звездара
XI број 011-1-4, 5. марта 2014. године
Председник
Душан Игњатовић, с.р.

Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 5. марта 2014. године, на основу члана 34. став 2. и
члана 39. став 2. тач. 2. и 3. Закона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 7. Одлуке о оснивању
Установе културе, „Вук Караџић” („Службени лист града
Београда”, бр. 32/05, 06/06, 13/06 и 26/06) и члана 19. Статута градске општине Звездара („Службени лист града
Београда”, бр. 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13 и 41/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРКЕ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
„ВУК КАРАЏИЋ”
1. Разрешава се дужности директорке Установе културе
„Вук Караџић” Сања Ђурђевић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Звездара
XI број 011-1-5, 5. марта 2014. године
Председник
Душан Игњатовић, с.р.

Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 5. марта 2014. године, на основу члана 34. став 2. и
члана 37. Закона о култури („Службени гласник РС”, број
72/09), члана 7. Одлуке о оснивању Установе културе „Вук
Караџић” („Службени лист града Београда”, бр. 32/05, 06/06,
13/06 и 26/06) и члана 19. Статута градске општине Звездара („Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 43/09, 15/10,
13/13, 36/13 и 41/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ВУК КАРАЏИЋ”
1. Именује се за вршиоца дужности директора Установе
културе „Вук Караџић” Оливера Викторовић Ђурашковић.
2. Вршилац дужности директора може обављати ту
функцију најдуже једну годину.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Звездара
XI број 011-1-6, 5. марта 2014. године
Председник
Душан Игњатовић, с.р.
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Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 5. марта 2014. године, на основу чл. 41. и 42. Закона о
култури („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 8. Одлуке о оснивању Установе културе „Вук Караџић” („Службени лист града Београда”, бр. 32/05, 06/06, 13/06 и 26/06)
и члана 19. Статута градске општине Звездара („Службени
лист града Београда”, бр. 43/08, 43/09,15/10, 13/13, 36/13 и
41/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ВУК КАРАЏИЋ”
1. Разрешавају се дужности чланови Управног одбора
Установе културе „Вук Караџић”:
– Миодраг Пантелић,
– Јована Спасић.
2. Именује се за чланове Управног одбора Установе културе „Вук Караџић”:
– Вид Нинић,
– Драгослава Јовић.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Звездара
XI број 011-1-7, 5. марта 2014. године
Председник
Душан Игњатовић, с.р.

Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 5. марта 2014. године, на основу члана 60. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12 и
116/13), члана 50. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног
предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” („Службени лист града Београда”, број 13/13) и члана 19. Статута
градске општине Звездара („Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 43/09, 15/10, 13/1, 36/13 и 41/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНАМА
УСЛУГА, ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И ПОСТАВЉАЊА РЕКЛАМА И ИЗДАВАЊА РЕКЛАМНОГ
ПРОСТОРА У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП – ЗВЕЗДАРА”
Даје се сагласност на Одлуку о ценама услуга, закупа
пословног простора и постављања реклама и издавања рекламног простора у Јавном предузећу Спортски центар
„Олимп – Звездара”, коју је донео Надзорни одбор Јавног
предузећа, број 042/1-3 од 24. јануара 2014. године и Одлуку о изменама и допунама Одлуке о ценама услуга, закупа пословног простора и постављања реклама и издавања
рекламног простора у Јавном предузећу Спортски центар
„Олимп – Звездара”, број 111 од 3. марта 2014. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Звездара
XI број 011-1-3, 5. марта 2014. године
Председник
Душан Игњатовић, с.р.
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СТАРИ ГРАД
Веће градске општине Стари град, на седници одржаној
6. марта 2014. године, на основу члана 77. тачка 30. Статута
градске општине Стари град („Службени лист града Београда”, број 4/14 – пречишћен текст), а у вези са одредбама Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених
објеката („Службени лист града Београда”, број 31/02 – пречишћен текст, 5/03, 11/05, 18/06, 61/09, 24/10 10/11), доноси

ПЛА Н
ПОСТАВЉАЊА ТЕЗГИ И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА У
ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ СТАРИ ГРАД У ПЕРИОДУ 2014
– 2016. ГОДИНА
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Постављање тезги и других покретних привремених
објеката на јавним површинама градских општина у граду Београду, врши се сагласно Одлуци о постављању тезги
и других покретних привремених објеката, и плану постављања, које доносе надлежни органи градских општина.
Овим планом утврђују се локације – места и услови
постављања привремених објеката, њихова врста, тип, величина и намена, на јавним површинама подручја градске
општине Стари град.
Рок на који се план доноси је две године, почев од осмог
дана од дана објављивања плана у службеном гласилу града
Београда.
2. ВРСТЕ ОБЈЕКАТА И ЛОКАЦИЈЕ
Апарати за кокице
Апарат за кокице је отворени покретни објекат, израђен од метала и стакла, површине до 1 m2. Поставља га
корисник непосредно као самостални објекат са припадајућом слободном површином од 1.0 m2, користи током
целе године у радном времену од 8 до 24 часа и уклања по
истеку радног времена.
Локација 1 – Парк Велики Калемегдан, почетак главне попречне стазе од Савског шеталишта према фонтани
„Борба”.
број објеката: 1
Локација 2 – Улица кнеза Михаила, код зграде бр. 33, на
средини улице.
број објеката: 1
Локација 3 – Улица кнеза Михаила, код зграде бр. 20, на
средини улице.
број објеката: 1
Локација 4 – Улица кнеза Михаила, наспрам зграде бр.
56 – Библиотеке града Београда (локација није попуњена).
број објеката: 1.
Локација 5 – Трг републике, код зграде бр. 3.
број објеката: 1
Локација 6 – Теразије, код зграде бр. 14.
број објеката: 1
Локација 7 – Теразије, код зграде бр. 23.
број објеката: 1
Локација 8 – Теразије, код зграде бр. 27.
број објеката: 1
Локација 9 – Трг Николе Пашића, код зграде бр. 5, биоскоп „Дом синдиката”.
број објеката: 1
Локација 10 – Чика Љубина улица, на углу са Улицом
кнеза Михаила, на Академском платоу.
број објеката: 1
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Локација 11 – Цетињска улица на углу са Македонском
улицом, код зграде Македонска улица бр. 35.
Објекат 1 – Апарат за кокице.
Локација 12 – ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић”, на
улазу у спортски центар, код сервиса за бицикле.
број објеката: 1
Локација 13 – ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић”,
испред комплекса спортског центра, на месту одвајања бициклистичке стазе од пешачке стазе.
број објеката: 1
Локација 14 – Пристаниште, код стајалишта за туристичке аутобусе.
број објеката: 1
Тезга за продају разгледница и туристичких публикација
Тезга за продају разгледница и туристичких публикација је отворени покретни објекат, израђен од метала, површине до 2,00 m2, са припадајућом слободном површином од
1,0 m2. Поставља га корисник непосредно, као самостални
објекат, и користи током целе године у радном времену од
8 – 20 часова.
Локација 1 – Парк Велики Калемегдан, главна стазa на
улазу из правца улице Кнеза Михаила.
број објеката: 1
Локација 2 – Улица кнеза Михаила на раскрсници са
Змај Јовином улицом, средина улице.
број објеката: 1
Локација 3 – Улица кнеза Михаила код зграде бр. 1 – 3,
средина улице.
број објеката: 1
Локација 4 – Улица Теразије, код улаза у подземни пешачки пролаз испред хотела „Москва”.
број објеката: 1
Локација 5 – Пристаниште, код стајалишта за туристичке аутобусе.
број објеката: 2
Тезга за продају штампе
Тезга за продају штампе је отворени лако покретни
објекат, израђен од метала, површине до 2 m2. Поставља
га корисник непосредно као самостални објекат са припадајућом слободном површином од 1,0 m2, користи током
целе године у радном времену од 8 до 20 часа и уклања по
истеку радног времена.
Локација 1 – Трг републике, испред парка, на делу од
Француске улице ка Македонској улици.
број објеката: 1
Локација 2 – Трг републике, на углу Македонске и Коларчеве улице.
број објеката: 1
Локација 3 – Улица Краља Милана, код зграде бр. 18.
број објеката: 1
Локација 4 – Дечанска улица, код зграде бр. 5, поред излаза из подземног пролаза.
број објеката: 1
Локација 5 – Македонска улица, испред зграде бр. 29.
број објеката: 1
Локација 6 – Улица Теразије, испред зграде бр. 15–23 –
РК „Београд”, уз улаз у подземни пролаз.
број објеката: 1
Тезга / колица за продају освежавајућих напитака
Тезга – колица за продају освежавајућих напитака је отворени лако покретни објекат, израђен од метала, површине
до 2 m2, са припадајућом слободном површином од 1,0 m2.
Поставља га корисник као самостални објекат, користи током целе године у радном времену од 8 до 20 часова и уклања по истеку радног времена.
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Локација 1 – Београдска тврђава, Горњи град, стазе.
број објеката: 1
Локација 2 – Парк Велики Калемегдан, стазе.
број објеката: 1
Локација 3 – Парк Мали Калемегдан, стазе.
број објеката: 1
Колица за продају производа старих заната
Колица за продају производа старих заната је отворени,
лако покретни објекат израђен од дрвета или метала, до 2 m2
површине, са припадајућом слободном површином од 1,0
m2, на који се поставља налепница Београдске тврђаве. Поставља га корисник као самостални објекат, користи током
целе године у радном времену од 8 до 20 часова, након којег
се уклања.
Локација 1 – Парк Велики Калемегдан, стазе.
број објеката: 1 до 10
Тезга за продају уметничких предмета
Тезга за продају производа уметничких предмета је отворени, лако покретни објекат израђен од дрвета или метала, до 2 m2 површине, са припадајућом слободном површином од 1,0 m2. Поставља га корисник као самостални
објекат, користи током целе године у радном времену од 8
до 20 часова, након којег се уклања.
Локација 2 – Улица кнеза Михаила, наспрам зграде
бр. 53–55.
број објеката: 1 до 11
Тезга за продају сувенира
Тезга за продају сувенира је отворени, лако покретни
објекат израђен од дрвета или метала, до 2 m2 површине, са
припадајућом слободном површином од 1,0 m2. Поставља
га корисник као самостални објекат, користи током целе
године у радном времену од 8 до 20 часова, након којег се
уклања.
Локација 1 – Парк Велики Калемегдан, стазе, променада,
Алеја Хероја.
број објеката: 1
Локација 2 – Улица кнеза Михаила, код улаза у зграду бр. 1.
број објеката: 1
Локација 3 – Скадарска улица, код улаза у зграду бр. 24.
број објеката: 1
Тезга – сандук за чишћење обуће
Тезга – сандук за чишћење обуће је отворени лако
покретни објекат, израђен од дрвета, димензија 80x30x30 cm,
површине 0,24 m2. Поставља га корисник непосредно као
самостални објекат на припадајућој површини од 1.0 m2, користи током целе године у радном времену од 8 до 20 часова
и уклања по истеку радног времена.
Локација 1 – Македонска улица, код зграде бр. 5.
број објеката: 1
Локација 2 – Дечанска улица, код зграде Дома омладине.
број објеката: 1
Сталак за продају балона
Сталак за продају балона је отворени лако покретни објекат, израђен од метала, димензије 96x96 cm, висине 130 cm и
површине 0,92 m2. Поставља га корисник непосредно као самостални објекат са припадајућом површином од 1,0 m2, користи током целе године у радном времену од 8 до 20 часова
и уклања по истеку радног времена.
Локација 1 – Парк Велики Калемегдан, попречна стаза
ка галерији „Цвијета Зузорић”.
број објеката: 1
Локација 2 – Парк Мали Калемегдан, главна стаза код
забавног парка и дечијег игралишта.
број објеката: 1
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Вага за мерење телесне тежине
Вага за мерење телесне тежине је индустријски произведен типски отворени лако покретни објекат, површине
до 1m2. Поставља га корисник непосредно као самостални
објекат на припадајућој површини од 1 m2, користи током
целе године у радном времену од 8 до 20 часа и уклања по
истеку радног времена.
Локација 1 – Кнез Михаилова улица, испред зграде бр. 1–3.
број објеката: 1
Тезга за продају свежег и сушеног цвећа и предмета
од цвећа
Тезга за продају свежег и сушеног цвећа и предмета од
цвећа, је типски отворени покретни објекат, израђен од дрвета,
површине до 2,0 m2, са припадајућом слободном површином
од 1,0 m2. Поставља га корисник као самостални објекат и користи током целе године у радном времену од 8 до 20 часова.
Локација 1 – Трг републике, код зграде бр. 5, наспрам
ТЦ-а, почетак стазе према Народном позоришту.
број објеката: 1
Локација 2 – Кнез Михаилова улица, плато испред Филозофског факултета, наспрам галерије „Сервантес”.
број објеката: 1
Локација 3 – Угао улица Риге од Фере и Страхињића
бана, испред зграде Улице Риге од Фере бр. 20.
број објеката: 1
Локација 4 – Улица Страхињића бана на углу са
Вишњићевом улицом, ка згради Вишњићева бр. 16.
број објеката: 1
Тезга за продају књига
Тезга за продају књига је типски отворени лако покретни објекат, површине до 2,0 m2, са припадајућом слободном
површином од 1,0 m2. Поставља га корисник као самостални објекат и користи током целе године у радном времену
од 8 до 20 часова.
Локација 1 – Кнез Михаилова улица, наспрам зграде бр.
53–55.
број објеката: 1
Локација 2 – Улица 1300 каплара на делу од Улице кнеза
Михаила ка Студентском тргу.
број објеката: 1 до 9
Конзерватори за сладолед
Конзерватор за сладолед је типски, отворени покретни
објекат, израђен од метала, површине до 1 m2. Поставља га
корисник непосредно као самостални објекат, користи у периоду од 15. марта до 15. новембра и уклања по истеку овог
периода, са радним временом од 8 до 24 часа.
Локација 1 – Трг Николе Пашића, код зграде бр. 5, биоскоп „Дом синдиката”.
број објеката: 1
Локација 2 – Улица кнеза Михаила, средина улице, наспрам зграде бр. 2–4.
број објеката: 1
Локација 3 – Улица кнеза Михаила, средина улице наспрам зграде бр. 11.
број објеката: 1
Локација 4 – Улица кнеза Михаила, средина улице наспрам зграде бр. 24.
број објеката: 1
Локација 5 – Улица Кнеза Михаила, средина улице, наспрам зграде бр. 31.
број објеката: 1
Локација 6 – Улица кнеза Михаила, средина улице наспрам зграде бр. 37.
број објеката: 1
Локација 7 – Улица кнеза Михаила, средина улице наспрам зграде бр. 39.
број објеката: 1 и 2
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Локација 8 – Улица кнеза Михаила, средина улице, наспрам зграде бр. 47.
број објеката: 1
Локација 9 – Улица кнеза Михаила, код зграде бр. 56 –
Библиотеке Града Београда.
број објеката: 1
Локација 10 – улаз на Калемегад из Улице кнеза Михаила, лево од улаза.
број објеката: 1
Локација 11 – Улица Змај Јовина на углу са Чика Љубином улицом, уз зграду Чика Љубина улица број 14.
број објеката: 1
Локација 12 – Угао Чика Љубине и Улице кнеза Михаила.
број објеката: 1
Локација 13 – Теразије, код зграде број 12
број објеката: 1
Локација 14 – Теразије, код зграде бр. 14.
број објеката: 1
Локација 15 – Улица Теразије, код зграде бр. 22.
број објеката: 1
Локација 16 – Улица Теразије, код зграде бр. 23.
број објеката: 1
Локација 17 – Улица Теразије, код зграде бр. 27.
број објеката: 1
Локација 18 – Улица Теразије, код зграде бр. 35, уз стуб
јавне расвете.
број објеката: 1и 2
Локација 19 – Теразијски плато, десно од степеница ка
Улици краљице Наталије, уз стуб јавне расвете.
број објеката: 1
Локација 20 – Трг републике, ка Коларчевој улици.
број објеката: 1
Локација 21 – ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић”, на
улазу у спортски центар, код сервиса за бицикле.
број објеката: 1
Локација 22 – ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић”, на
делу код клупа између бициклистичке и пешачке стазе.
број објеката: 1
Локација 23 – ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић”,
испред комплекса спортског центра, на месту одвајања бициклистичке стазе од пешачке стазе.
број објеката: 1
Локација 24 – Улица краља Милана, код Улице косовке
девојке.
број објеката: 1
Локација 25 – Македонска улица, испред зграде бр. 27–29.
број објеката: 1
Локација 26 – Парк Велики Калемегдан, угао главне и
прве попречне стазе
број објеката: 1
Локација 27 – Парк Велики Калемегдан, главна попречна
стаза, код дечијег игралишта.
број објеката: 1
Локација 28 – Парк Мали Калемегдан, прилаз из Улице
Тадеуша Кошћушка, наспрам билетарнице ЗОО врта.
број објеката: 1
Локација 29 – Парк Велики Калемегдан, почетак главне попречне стазе од Савског шеталишта према фонтани
„Борба”.
број објеката: 1
Локација 30 – Парк Мали Калемегдан, главна стаза код
забавног парка и дечијег игралишта.
број објеката: 1
Локација 31 – Београдска тврђава, Горњи град, код Сахат
куле.
број објеката: 1
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Локација 32 – Београдска тврђава, Доњи град, код Видин
капије.
број објеката: 1
Локација 33 – Трг Мире Траиловић, ка Бајлонијевој
пијаци.
Објекат 1 и 2
Локација 34 – Улица Вука Караџића на углу са Улицом
студентски трг.
број објеката: 1
Локација 35 – Улица маршала Бирјузова на углу са Сремском, поред зграде Улица маршала Бирјузова бр. 1.
број објеката: 1
Локација 36 – Палмотићева улица на углу са Светогорском улицом, код зграде бр. 12.
број објеката: 1
Локација 37 – Улица Џорџа Вашингтона на углу са Таковском улицом, уз ограду ОШ „Вук Караџић”.
Објекат 1 и 2
Локација 38 – Улица краља Петра на углу са Господар
Јовановом улицом, плато уз ограду ОШ „Мика Петровић
Алас”.
Објекат 1 и 2
Локација 39 – Угао Улице дунавски кеј и пешачке стазе
дуж Дунавског кеја, у близини зграда Улица Тадеуша Кошћушког бр. 86а, б, ц.
Објекат 1 и 2
Локација 40 – Пешачке стазе дуж Дунавског кеја, у близини зграда Улицe дунавски кеј бр. 9, 11 и 13.
Објекат 1 и 2
Локација 41 – Пешачко-бициклистичка стаза наспрам
зграде „Бетон хала”.
Објекат 1 до 4
Апарат за сладолед
Апарат за сладолед, је отворени покретни објекат чија
површина не може бити већа од 1,0 m2 са слободном површином од 1,0 m2. Апарат за сладолед се поставља као самостални покретни објекат и може се поставити и користити, у
радном времену од 8 до 24 часа, а по истеку радног времена
се мора уклонити са јавне површине.
Локација 1 – угао Трга Николе Пашића и Улице кнеза
Милоша (улаз у Пионирски парк).
број објеката: 1
Уређај за кестен и кукуруз
Уређај за кестен и кукуруз је отворени лако покретни
објекат, израђен од метала и стакла, површине до 1 m2. Поставља га корисник непосредно као самостални објекат са
припадајућом слободном површином од 1.0 m2, користи током целе године у радном времену од 8 до 24 часа и уклања
по истеку радног времена.
Локација 1 – Улица кнеза Михаила, средина улице, наспрам зграде бр. 39.
број објеката: 1
Апарат – колица за хот-дог
Апарат за хот-дог је типски отворени лако покретни
објекат, израђен од метала, површине до 2 m2. Поставља
га корисник непосредно као самостални објекат са припадајућом слободном површином од 1.0 m2, користи током
целе године у радном времену од 8 до 24 часа и уклања по
истеку радног времена.
Локација 1 – Сремска улица ка згради бр. 5 „Агробанка”.
број објеката: 1
Апарат за крофнице
Апарат за крофнице је отворени покретни објекат, израђен од метала и стакла, површине до 2 m2. Поставља га
корисник непосредно као самостални објекат са припадајућом слободном површином од 1.0 m2, користи током
целе године у радном времену од 8 до 24 часа и уклања по
истеку радног времена.
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Локација 1 - Улица Кнеза Михаила, наспрам зграде Библиотеке града Београда.
број објеката: 1
Локација 2 – ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић”, на
улазу у спортски центар.
број објеката: 1
Специјализована возила за шалтерску продају робе
Специјализована возила за шалтерску продају робе су возила која испуњавају услове за продају робе у смислу позитивних прописа, и чија укупна површина не може прећи 6 m2. Возила у току радног времена могу да мењају место задржавања
и продаје, по истеку радног времена се уклањају, а продају
робе могу вршити у току целе године у времену од 8 до 24 часа.
Локација 1 – потез од Теразија (плато испред хотела Москва) – до ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић”,
(испред улаза у Центар),
места задржавања:
1. Трг Николе Пашића, на углу са Булеваром револуције,
испред улаза у Пионирски парк,
2. Улица Коларчева, испред палате Албанија,
3. Париска улица, на улазу у парк Калемегдан.
број возила: 1,
намена: продајa сладоледа
Локација 2 – Теразијски плато, наспрам чесме, уз канделабр.
број возила: 1
намена: продаја кондиторских производа и топлих и
хладних напитака у оригиналном паковању
Локација 3 – лева страна прилазне стазе ка павиљону
Цвијета Зузорић.
број возила: 1
намена: продаја штампе, цигарета и папирне галантерије.
Локација 4 – улица у зони Зоолошког врта.
број возила: 1
намена: продаја штампе, цигарета и папирне галантерије.
Овим планом утврђено је постављање укупно 131 тезге
и других покретних привремених објекaта, на укупно 93 локације:
– Апарати за кокице – 14 локација са 14 објеката
– Тезга за продају разгледница и туристичких публикација – пет локација са шест објеката
– Тезга за продају штампе – шест локација са шест објеката
– Тезга / колица за продају освежавајућих напитака –
три локације са три објекта
– Колица за продају производа старих заната – једна локација са 10 објеката
– Тезга за продају уметничких предмета – једна локација
са 11 објеката
– Тезга за продају сувенира – три локације са три објекта
– Тезга – сандук за чишћење обуће – две локације са два
објекта
– Сталак за продају балона – две локације са два објекта
– Вага за мерење телесне тежине – једна локација са једним објектом
– Тезга за продају свежег и сушеног цвећа и предмета од
цвећа – четири локација са четири објекта
– Тезга за продају књига – две локација са 10 објеката
– Конзерватори за сладолед – 41 локација са 51 објектом
– Апарат за сладолед – једна локација са једним објектом
– Уређај за кестен и кукуруз – једним локација са једним
објектом
– Апарат – колица за хот-дог, једним локација са једним
објектом
– Апарат за крофнице – једним локација са једним
објектом
– Специјализована возила за шалтерску продају робе –
четири локације са четири возила
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СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Саставни део овог плана чине:
– скице места постављања са уцртаним покретним
објектом у размери 1:50 или 1:100,
– прегледне карте локација у размери 1:5.000,
– фотографски приказ места постављања,
које је израдило Предузеће „Цепро” д.о.о. под бројем
31/14 од 3. марта 2014. године.
По ступању плана на снагу, Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију ће на оверене скице прибавити сагласност организационих јединица Градске управе
града Београда надлежних за послове саобраћаја и послове
урбанизма, а у просторима од културно-историјског значаја, који су проглашени за културна добра, и надлежног
завода за заштиту споменика културе.
Корисници локација се одређују на основу јавног конкурса.
Овај план објавити у „Службеном листу града Београда”, са роком важења од две године рачунајући од дана његовог ступања на снагу.
Председник већа градске општине Стари град
I-03 број 020-3-91/14, 6. марта 2014. године
Председник
Дејан Ковачевић, с.р.
Веће градске општине Стари град на седници одржаној 6.
марта 2014. године, на основу члана 77. тачка 30. Статута градске општине Стари град („Службени лист града Београда”,
број 4/14 – пречишћен текст), а у вези са одредбама Одлуке о
условима и начину постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду („Службени лист града Београда”, бр. 31/02 – пречишћен текст ... 10/11 – др. одлука), доноси

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ
ПЛАНА ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА –
КИОСКА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА У БЕОГРАДУ –
ПОДРУЧЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
У одељку „II Локације и објекти” плана постављања
привремених објекта на јавним површинама у Београду –
подручје градске општине Стари град („Службени лист града Београда”, број 10/11), код свих локација бришу се речи
„бруто површине 4,5 m2”.
У истом одељку иза „Локације број 53”, додају се две
нове локације:
– Локација 54 – угао улица Кнеза Михаила – Краља
Петра број 18
Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, трговина;
– Локација 55 – Улица студентски трг, ближе углу улица
Студентски трг и Васе Чарапића, уз зид Студентског парка
Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, трговина.
У истом одељку, мења се први став текстуалног дела,
тако да гласи:
„Овим планом утврђују се и локације за постављање по
једног конзерватора за сладолед и по две расхладне витрине,
уз сваки од 55 привремених објеката – киосака, на локацијама утврђеним овим планом, као и уз малопродајне објекте.”
У свему осталом план остаје неизмењен.
Ова допуна плана ступа на снагу у року од осам дана од
дана објављивања исте у „Службеном листу града Београда”, и важи до 19. априла 2016. године.
Председник већа градске општине Стари град
I-03 број 020-3-90/14, 6. марта 2014. године
Председник
Дејан Ковачевић, с.р.
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ГРОЦКА
Скупштина градске општине Гроцка на седници одржаној 7. марта 2014. године, на основу чл. 37, 42, 50. став 1. и
члана 51. Закона o радним односима у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 49/99,
34/01, 39/02, 49/05 о Одлука УСРС, 79/05, 81/05, 83/05 и
23/13 – Одлука УС, и члана 56. Закона о платама државних
службеника и намештеника („Службени гласник РС”, бр.
62/06, 63/06, – исп. 115/06, – исп. 101/07, 99/10 и 108/13) и
члан 41. Статута градске општине Гроцка („Службени лист
града Београда, бр. 42/08, 17/10, 59/11 и 36/13) на предлог
Комисије за прописе градске општине Гроцка, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПЛАТАМА
ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА И НАКАНДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА У
СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
Члан 1.
У Одлуци о платама изабраних, именованих и постављених лица и накнадама и другим примањима одборника
у Скупштини општине Гроцка („Службени лист града Београда”, бр. 57/08, 27/09 и 59/09) у члану 19. став 2. иза речи у
трајању од „шест месеци” замењују се речима „три месеца”.
У истом члану после става 2. додаје се нови став који
гласи:
„Право на накнаду плате престаје пре протека рока од
три месеца ако бивши функционер заснује радни однос или
стекне право на пензију, а може бити продужено за још три
месеца ако у та три месеца стиче право на пензију”.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Гроцка
Број 120-8, 7. марта 2014. године
Председник
Спасоје Живановић с.р.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржаној
7. марта 2014. године на основу члана 14. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/2010 – одлука УС и 54/2011), члана 46. Статута градске општине Гроцка („Службени лист града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11 и
36/13) и члана 66. Пословника скупштине градске општине
Гроцка („Службени лист града Београда”, број 42/08) донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА У СТАЛНОМ
САСТАВУ
1. Мења се решење о именовању Изборне комисије градске општине Гроцка број: 112-86 од 15. јула 2012. године
тако да гласи:
– у ставу III – тачка 2. – уместо заменика председника
Јована Максимовића, дипл. правника, именује се за заменика председника – Мирјана Николић, дипл.правник, на
предлог одборничке групе „Покренимо Гроцку – Томислав
Николић”.
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– у ставу III – тачка 10. – уместо члана Александра
Стојковића именује се за члана Биљана Бокаловић Ђорђевић, дипл. правник на предлог одборничке групе „Покренимо Гроцку – Томислав Николић”.
– у ставу III – тачка 11. – уместо заменика члана Зорице
Милић именује се за заменика члана Александар Стојковић, на предлог одборничке групе „Покренимо Гроцку – Томислав Николић”.
– у ставу III – тачка 12. – уместо члана Бојана Вранића
именује се за члана Кристина Илиевски, на предлог одборничке групе „Грађанска алтернатива”.
2. У осталом делу решење број: 112-86 од 15. јуна 2012.
године и решење број: 112-85 од 19. априла 2013. године, остаје непромењено.
3. Против овог решења допуштена је жалба Управном
суду у року од 24 часа од доношења решења.
4. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Гроцка
Број 112-16, 7. марта 2014. године
Председник
Спасоје Живановић с.р.
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2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Гроцка
Број 112-15, 7. марта 2014. године
Председник
Спасоје Живановић с.р.

Општинско веће градске општине Гроцка на седници
одржаној 4. март 2014. године на основу члана 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број
119/2012), члана 64. Статута градске општине Гроцка
(„Службени лист града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11 и
36/2013) 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 Одлуку Надзорног одбора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка донело је следеће

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈП
„Водовод и канализација” Гроцка о измени ценовника услуга ЈП „Водовод и канализација” Гроцка за 2014. годину са
смањењем досадашње цене воде за 42,06% за домаћинства и
33,44% за привреду у насељеним местима Умчари и Пударци, број: 557/1 од 3. марта 2014. године.
2. Наведена одлука ће се примењивати од 1. марта 2014.
године.
3. Решење ступа на снагу даном доношења.
4. Решење и одлуку објавити у „Службеном листу града
Београда”.

O РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ЗА
ТОПЛИФИКАЦИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

Општинско веће градске општине Гроцка
Број 38-3/2014-1, 4. марта 2014. године

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржаној 7. марта 2014. године, на основу члана 17. став 1. Закона o јавним предузећима („Службени гласник РС”, број
119/2012), члана 41. тачка 8. Статута градске општине Гроцка („Службени лист града Београда, бр. 42/08, 17/10, 59/11 и
36/13) и члана 66. Пословника скупштине градске општине
Гроцка („Службени лист града Београда”, број 42/08), доноси

1. Разрешава се дужности члана Надзорног одбора ЈП
за топлификацију градске општине Горцка и то Драгослава
Митровић, дипл. економиста.
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Гроцка
Број 112-14, 7. марта 2014. године
Председник
Спасоје Живановић с.р.

Председник
Зоран Марков, с.р.

На својој консултативној седници, одржаној телефонским путем, 3. марта 2013. године, на основу предлога директора бр. 556 од 3. марта 2014. године, члана 25. Закона
о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број
88/2011) и члана 31. Статута предузећа и члана 17. Пословника о раду Надзорног одбора, донео је следећу

ОДЛУКУ
Скупштина градске општине Гроцка на седници одржаној 7. марта 2014. године, на основу члана 12. став 3, члана 16.
Закона o јавним предузећима („Службени гласник РС”, број
119/2012), члана 41. тачка 8. Статута градске општине Гроцка („Службени лист града Београда, бр. 42/08, 17/10, 59/11 и
36/13) и члана 66. Пословника скупштине градске општине
Гроцка („Службени лист града Београда”, број 42/08) доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП ЗА
ТОПЛИФИКАЦИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
1. Именује се за члана Надзорног одбора ЈП за топлификацију градске општине Гроцка из редова запослених и то
Звонко Ђурић, дипл. економиста.

1. Усваја се измена ценовника услуга ЈП „Водовод и канализација”
Гроцка за 2014. годину, са смањењем досадашње цене
воде за 42,06% за домаћинства и 33,44% за привреду,у насељима Умчари и Пударци.
2. Ову одлуку доставити оснивачу на сагласност.
3. Ова одлука ступа на снагу даном давања сагласности
од стране оснивача, а примењиваће се од 1. марта 2014. године.
4. По добијању сагласности од оснивача, одлуку са ценовником објавити у „Службеном листу града Београда”.
Надзорни одбор ЈП „Водовод и канализација”
Број 557/1, 3. марта 2014. године
Председник
Љубиша Ристић, с.р.
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ДОПУНА ЦЕНОВНИКА
ВОДА – КАНАЛИЗАЦИЈА – НАКНАДА ЗА МЕРНО МЕСТО
ФИЗИЧКА ЛИЦА: Гроцка, Болеч, Врчин, Заклопача, Бегаљица, Ритопек, Калуђерица, Лештане, Винча
УСЛУГА

ОСНОВИЦА ПДВ 10%

УКУПНО

ОСНОВИЦА ПДВ 10%

УКУПНО

Вода
Kaнализација
Накнада за мерно место

10. март 2014.

Надзорни одбор ЈП „Пијаце и зеленило” из Гроцке, на другој
седници одржаној дана 25. јануара 2014. године, разматрајући
предлог за утврђивање цена пијачних и погребних услуга на
основу Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/2011), члана 18. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 119/2012) Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11
и 93/12 ) и Статута ЈП „Пијаце и зеленило” Гроцка од 23. децембра 2013. године донео је

Kaнализација паушал

ОДЛУКУ

ФИЗИЧКА ЛИЦА: Умчари, Пударци
УСЛУГА
Вода

46,35

4,63

О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ ПОГРЕБНИХ УСЛУГА

50,98

1. Утврђује се цена погребних услуга тако да гласи:

Накнада за мерно место
ПРАВНА ЛИЦА: Гроцка, Болеч, Врчин, Заклопача, Бегаљица, Калуђерица, Лештане,
Винча
УСЛУГА

ОСНОВИЦА ПДВ 10%

УКУПНО

Вода
Kaнализација

Назив услуге

Цена са пдв-ом

Резервације уредјеног празног гробног места

31.501,00

Сахрањивање и уређење хумке

7.085,00

Сахрањивање у гробницу

7.085,00

Уколико у гробници има воде или је неуредна

7.874,00

Накнада за мерно место

Есхумација са прописаним трошковима + 3 дневнице

47.249,00

Kaнализација паушал

Есхумација са прописаним трошковима из привремене
гробнице + 3 дневнице

23.619,00

ПРАВНА ЛИЦА: Умчари, Пударци
УСЛУГА

ОСНОВИЦА ПДВ 10%

Вода

109,19

УКУПНО

10,92

120,10

Коришћење капеле

2.361,00

Коришћење колица од куће покојника

4.723,00

Коришћење колица из капеле

628,00

Коришћење кухиње

Накнада за мерно место

Важи од 1. марта 2014. године.
Надзорни одбор ЈП „Водовод и канализација”
Број 557/1-1, 3. марта 2014. године
Председник
Љубиша Ристић, с.р.

Општинско веће градске општине Гроцка на седници одржаној 6. марта 2014. године на основу члана 60.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”,
број 119/2012), члана 64. Статута градске општине Гроцка
(„Службени лист града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11 и
36/2013) и члана 5. Пословника о раду Општинског већа
општине Гроцка број: 110-4 од 1. јула 2010. године, поступајући по захтеву ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка” за добијање сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка” донело је следеће

3.148,00

Коришћење грејалице у кухињи

1.573,00

Такса за извођење радова

1.894,00

Подизање плоче – ризичне код сахрана

5.511,00

Одржавање гробног места -закуп

784,00

Одржавање и закуп гробнице

1.573,00

Уређење гробног места по захтеву

784,00

Коришћење сале

6.583,00

2. Утврђивање цена врши се у складу Законом о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11 и 93/12).
3. Ову одлуку доставити оснивачу на сагласност.
4. Ова одлука ступа на снагу даном давања сагласности
од стране Општинског већа градске општине Гроцка, и иста
ће се примењивати од 1. априла 2014. године.
5. По добијању сагласности од оснивача, одлуку са ценовником објавити у „Службеном листу града Београда”.
Надзорни одбор ЈП „Пијаце и зеленило” Гроцка
Број 10/5, 25. јануара 2014. године
Председник
Јовица Трајковић, с.р.

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈП
„Пијаце и зеленило Гроцка” број: 10/5 од 25. јануара 2014.
године о утврђивању цене погребних услуга.
2. Одлука ће се примењивати од 1. априла 2014. године.
3. Решење ступа на снагу даном доношења, а са Одлуком
на коју се даје сагласност, објавиће се у „Службеном листу
града Београда”.
Општинско веће градске општине Гроцка
Број: 38-4, 6. марта 2014. године
Председник
Зоран Марков, с.р.

Општинско веће градске општине Гроцка на седници одржаној 6. марта 2014. године на основу члана 60.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”,
број 119/2012), члана 64. Статута градске општине Гроцка
(„Службени лист града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11 и
36/2013) и члана 5. Пословника о раду Општинског већа
општине Гроцка број: 110-4 од 1. јула 2010. године, поступајући по захтеву ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка” за добијање сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка” донело је следеће

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈП
„Пијаце и зеленило Гроцка” број: 10/2 од 25. јанаура 2014.

10. март 2014.
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године о утврђивању цена пијачних услуга, Гроцка, Врчин
и Умчари.
2. Одлука ће се примењивати од 1. априла 2014. године.
3. Решење ступа на снагу даном доношења, а са одлуком
на коју се даје сагласност, објавиће се у „Службеном листу
града Београда”.
Општинско веће градске општине Гроцка
Број 38-5, 6. марта 2014. године
Председник
Зоран Марков, с.р.

Надзорни одбор ЈП „Пијаце и зеленило” из Гроцке на
другој седници, одржаној 25. јануара 2014. године, разматрајући предлог за утврђивање цена пијачних и погребних услуга на основу Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС”, број 88/2011), члана 18. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број
119/2012) Закона о буџетском систему („Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12) и Статута ЈП
„Пијаце и зеленило” Гроцка од 23. децембра 2013. године
донео је

ОД Л У КУ

Број 17 – 11
Пијаца Умчари

Продаја робе на тезги

Цена са ПДВ-ом

Отворена тезга – закуп

1.403,00

Затворена тезга – закуп

1.876,00

Пијачнина 2 m2

244,00

Пијачнина 1 m2

121,00

Одржавање чистоће на дневном нивоу

309,00

Продаја из возила –трактор са корпом

115,00

Продаја из возила – комби

237,00

Камион до 4 тоне

356,00

Сир посуда 10 kg

115,00

Сточна пијаца – овце и свиње по комаду

91,00

Сточна пијаца – прасићи и јагњићи по комаду

29,00

Сточна вага крупна стока по комаду

93,00

Сточна вага ситна стока по комаду

35,00

2. Утврђивање цена врши се у складу Законом о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11 и 93/12).
3. Ову одлуку доставити оснивачу на сагласност.
4. Ова одлука ступа на снагу даном давања сагласности
од стране Општинског већа Градске општине Гроцка, и иста
ће се примењивати од 1. априла 2014. године.
5. По добијању сагласности од оснивача, одлуку са ценовником објавити у „Службеном листу града Београда”.

О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ ПИЈАЧНИХ УСЛУГА
1. Утврђује се цена пијачних услуга тако да гласи:
Пијаца Гроцка
Цена са ПДВ-ом
Закуп тезге пољ.произв. (3 месеца)

3.982,00

Закуп тезге СТР (3 месеца)

4.729,00

Закуп расхладних витрина (3 месеца)

4.746,00

Дневна пијачнина

309,00

Одржавање чистоће на дневном нивоу на јавним пов. пијаце
Гроцка

309,00

Пијаца Врчин
Продаја робе на тезги

Цена са ПДВ-ом

Затворена тезга – закуп

1.441,00

Отворена тезга – закуп

1.078,00

Продаја робе из возила
Комби

Председник
Јовица Трајковић, с.р.

Општинско веће градске општине Гроцка на седници одржаној 6. марта 2014. године, на основу члана 60.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”,
број 119/2012), члана 64. Статута градске општине Гроцка
(„Службени лист града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11 и
36/2013) и члана 5. Пословника о раду Општинског већа
општине Гроцка број: 110-4 од 1. јула 2010. године, поступајући по захтеву ЈКП „Грочански комуналац” за добијање
сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Грочанск
комуналац” донело је следеће

237,00

Камион до 4 t

356,00

Трактор са корпом

115,00

Камион преко 4 t

448,00

Продаја сира
Посуда до 10 kg

Надзорни одбор ЈП „Пијаце и зеленило” Гроцка
Број 10/02, 25. јанаура 2014. године

115,00

Пијачнина
Пијачнина 2 m2

166,00

Пијачнина 1 m2

83,00

Пијачнина – сточна пијаца
Свиње и овце

91,00

Прасићи и јагњићи

29,00

Сточна вага
Крупна стока

93,00

Ситна стока

35,00

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП
„Грочански комуналац” број: 10/2 од 25. јануара 2014. године о утврђивању цене услуга изношења смећа.
2. Одлука ће се примењивати од 1. априла 2014. године.
3. Решење ступа на снагу даном доношења, а са одлуком
на коју се даје сагласност, објавиће се у „Службеном листу
града Београда”.
Општинско веће градске општине Гроцка
Број 38-6, 6. марта 2014. године
Председник
Зоран Марков, с.р.

Број 17 – 12
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Надзорни одбор ЈКП „Грочански комуналац” из Гроцке,
на другој седници одржаној 25. јануара 2014. године, разматрајући предлог утврђивања цена услуге изношења смећа,
на основу Закона о комуналним делатностима („Службени
гласник РС”, број 88/2011), члана 18. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/2012) Закона
о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11 и 93/12 ) и Статута ЈКП „Грочански комуналац” од 23. децембра 2013. године донео је

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА ИЗНОШЕЊА СМЕЋА
1. Утврђује се цена услуге изношења смећа тако да гласи:
ЦЕНА са ПДВ-ом
Смеће домаћинства

518,00

Стамбени део по m2

5,48

Услужна делатност 1 категорија

35,46

2 категорија

17,61

3 категорија магацински простор

11,85

2. Утврђивање цена врши се у складу са Законом о
буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11 и 93/12).
3. Ову одлуку доставити оснивачу на сагласност.
4. Ова одлука ступа на снагу даном давања сагласности
од стране Општинског већа Градске општине Гроцка, и иста
ће се примењивати од 1. априла 2014. године.
5. По добијању сагласности од оснивача, одлуку са ценовником објавити у „Службеном листу града Београда”.
Надзорни одбор ЈКП „Грочански комуналац” Гроцка
Број 10/02, 25. јануара 2014. године
Председник
Борко Бали, с.р.

ЛАЗАРЕВАЦ

10. март 2014.

У складу са Законом о јавним предузећима („Службени
гласник РС”, број 119/12), чланом 58. Одлуке о снабдевању
топлотном енергијом у граду Београду („Службени лист
града Београда”, бр. 43/07 и 2/11) и чланом 45. Статута Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац (број 2726/1 од 22. априла 2013. године), Надзорни одбор Јавног предузећа на петој седници
одржаној дана 29. јануара 2014. године, донео је

ОД Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЦЕНИ УСЛУГА
ГРЕЈАЊА, КОЈЕ ПРУЖА ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА” ЛАЗАРЕВАЦ
Члан 1.
Након доношења Одлуке о цени услуга грејања, које пружа ЈП „Топлификација” Лазаревац („Службени лист града
Београда”, број 73/13), чланом 4. став 1. Закона о роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, број 119/12), утврђено је да се
уговором између јавних сектора и привредних субјеката не
може предвидети рок за измирење новчаних обавеза дужи
од 45 дана, у случају када је у том уговорном односу јавни
сектор дужник, па се због напред наведених чињеница у Одлуци о цени услуга грејања, које пружа ЈП „Топлификација”
Лазаревац у члану 2. иза става 4. додаје нов став 5. који гласи:
„Изузетак у односу на претходни став овог члана је да
ЈП „Топлификација” Лазаревац испоставља правним лицима, као корисницима комуналне услуге грејања, месечни
рачун за испоручену топлотну енергију, с тим што ће месечни рачун бити подељено на два дела, тако што ће 50%
вредности рачуна доспевати за плаћање до 20. у месецу, рачунајући за претходни месец, а преосталих 50% у року од 45
дана од дана испостављања рачуна.”
Члан 2.
У члану 6., на крају члана, уместо „тачке”, писати „зарез”
и додати речи: „табела 2.”

Веће градске општине Лазаревац на седници одржаној 24.
фебруара 2014. године, на основу члана 58. Oдлуке о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду („Службени лист
града Београда”, бр. 43/07 и 2/11), члана 48. Статута градске
општине Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/08
, 15/10 и 44/13) и члана 5. став 1. тачка 5. Пословника Већа градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда”, број
48/08) донело је следећe

Члан 3.
У осталом делу Одлука о цени услуга грејања, које пружа ЈП „Топлификација” Лазаревац, (број 9033/1 од 6. децембра 2013. године) остаје у целости на снази.

РЕШЕЊЕ

Надзорни одбор ЈП „Топлификација” Лазаревац
Број 470/4, 29. јануара 2014. године

Члан 4.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ
И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЦЕНИ УСЛУГА ГРЕЈАЊА КОЈЕ
ПРУЖА ЈП ,,ТОПЛИФИКАЦИЈА” ЛАЗАРЕВАЦ
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни Одлуке о цени услуга грејања које пружа ЈП „Топлификација”
Лазаревац, коју је Надзорни одбор ЈП „Топлификација” Лазаревац под бројем 470/4 донео на седници одржаној 29.
јануара 2014. године са Ценовником основних комуналних
услуга грејања број 470/4 од 29. јануара 2014. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Веће градске општине Лазаревац
II-број 06-19.3/2014, 24. фебруара 2014. године
Председник
Драган Алимпијевић, с.р.

Председник
Владислав Јанковић, с.р.

ЦЕНОВНИК
ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ГРЕЈАЊА
„Табела 2.
Ред.
бр.

Обрачун топлотне енергије
са уграђеним мерачем топлоте

цена топлотне
енергије

Начин плаћања

1. фиксни део

75,00 дин./кW током целе године

2. варијабилни део

3,20 дин./кWh 50% до 20. у месецу, а 50%
одложено 180 дана

3. Варијабилни део за правна лица 3,20 дин./кWh 50% до 20. у месецу, а 50%
одложено 45 дана

10. март 2014.
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Цене топлотне енергије у табели 2., дата је без урачунатог ПДВ-а”.

А.

Надзорни одбор ЈП „Топлификација” Лазаревац
Број 470/4, 29. јануара 2014. године

Текући приходи и примања од
Економска
Средства
нефинансијске имовине и текући расходи и
класификација из буџета
издаци за нефинансијску имовину
Локалне комуналне таксе и локалне административне таксе
Боравишна такса

Председник
Владислав Јанковић, с.р.

Накнаде:

МЛАДЕНОВАЦ
На основу одредби члана 46. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број
129/07), члана 39. став 1. алинеја 2. Статута градске опптине Младеновац („Службени лист града Београда”, бр.
40/10 – пречишћен текст и 38/13), члана 3. став 1. алинеја
1. Пословника о раду Већа градске општине Младеновац
(„Службени лист града Београда”, бр. 6/9 и 28/10), члана
63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 108/13), Веће
градске општине Младеновац, на седници одржаној 10.
марта 2014. године, донело је

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР–МАРТ 2014. ГОДИНЕ
Члан 1.
У Алинеји I „Општи део” мења се члан 1. Одлуке o
привременом финансирању градске општине Младеновац
за период јануар–март 2014. године („Службени лист града Београда”, бр. 77/13), тако да сада гласи:
„До доношења Одлуке о буџету градске општине Младеновац за 2014. годину, а најдуже до 31. марта 2014. године, врши се привремено финансирање надлежности
градске општине Млaденовац у износу од 125.452.000,00
динара.
Приходи и примања, расходи и издаци у периоду привременог финансирања утврђени су у следећим износима, и то:
А.

Текући приходи и примања од
Економска
Средства
нефинансијске имовине и текући расходи и
класификација из буџета
издаци за нефинансијску имовину

I.

Текући приходи и примања од нефинансијске имовине

1.

Текући приходи

7 125.452.000

Уступљени приходи

7

77.770.578

Порез на доходак грађана

711

67.840.782

Порез на фонд зарада

712

Порез на наслеђе и поклон

713

1.1.

1.2

6.620.651
392.319

– Накнада за коришћење грађевинског
земљишта

7415

6.228.332

– Накнада за уређивање грађевинског
земљишта

7422

Камате

7411

150.000

Закуп пословног простора

7421

5.068.348

Закуп грађевинског земљишта

7421

Мандатне и новчане казне
Средства за противпожарну заштиту
Донације
Мешовити и неодређени приходи

2.

Примања од продаје нефинансијске
имовине

II.

Текући расходи и издаци за нефинансијску
имовину

1.

Текући расходи

180.387

744
714,743
745
732
743,745,772

500.000

771,772
8
4+5 115.422.000
4 111.588.936
41

42.466.673

Коришћење роба и услуга

42

47.889.212

Отплата камата

44

7.338.000

Субвенције

45

6.635.610

Издаци за социјалну заштиту

47

1.009.332

48,49

4.070.109

Текући трансфери

4631,4641

2.180.000

Капитални трансфери

4632,4642

Остале донације и трансфери
2.

Капитални расходи – издаци за нефинансијску имовину

III.

465
5

3.833.064

Буџетски суфицит-дефицит (I-II)

(7+8)-(4+5)

10.030.000

Примарни суфицит-дефицит (буџетски
суфицит-дефицит коригован за износ нето
камате)

(7+8-7411)(4+5-44)

17.218.000

Укупни фискални резултат (III+VI)
Б.

Примања и издаци по основу продаје и
набавке финансијске имовине и датих
кредита

IV.

Примања по основу продаје финансијске
имовине и отплате датих кредита

92

V.

Издаци по основу датих позајмица и
набавке финансијске имовине

62

VI.

Примања по основу продаје финансијске
имовине и отплате кредита минус издаци
по основу датих кредита и набавке финансијске имовине (IV-V)
Задуживање и отплата дуга

7+8 125.452.000

713

9.929.796
В.

– Годишња накнада за моторна и друга
возила

7145

VII.

– Накнада за промену намене и закуп
пољопривредног земљишта

7145

1
2

7145

VIII.

7331

1
2

7331,2

742

Расходи за запослене

Остали расходи

714

Ненаменски трансфер од града

7145

7145

Добровољни трансфери од грађана

Накнаде:

Ненаменски трансфер од Републике Србије

10.018.961

– Посебна накнада за заштиту животне
средине

Приходи које својом делатношћу оствари
општинска управа

Порез на пренос апсолутних права

– Накнада за загађивање животне средине

714,716,741,742

714,741,742

Меморандумске ставке за рефундацију
расхода

ОД Л У КУ

Број 17 – 13

Изворни приходи

7

47.681.422

IX.

Порез на имовину

711147,713

25.143.075

X.

Примања од задуживања

92-62

91

Примања од домаћих задуживања

911

Примања од иностраних задуживања

912

Отплата главнице

61

10.030.000

Отплата главнице домаћим кредиторима

611

10.030.000

Отплата главнице ино-кредиторима

612

Промена стања на рачуну (III+VI+VII-VIII)
Нето финансирање (VI+VII-VIII-IX=-III)

-10.030.000

Број 17 – 14
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функција

Позиција

Економска класификација

1

2

3

4

5

1

1.0

Раздео

Глава

Члан 2.
У Алинеји II „Посебан део” мења се члан 2. Одлуке o привременом финансирању градске општине Младеновац за период јануар–март 2014. године („Службени лист града Београда”, број 77/13), тако да сада гласи:
„Средства буџета утврђена у износу од 125.452.000,00 динара увећавају се за средства из осталих извора и пренетих
средства из претходне године у износу од 2.194.554,00 динара и распоређују се по корисницима, и то:

Опис

6

Oстали извор и пренета средства Планирани расходи Укупно планирани
из претходне године (07+13) и издаци из буџета (01) расходи и издаци

7

8

9

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
110

Извршни и законодавни органи
411

Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

4.137.243,00
706.048,00

706.048,00

417

Посланички додатак

561.000,00

561.000,00

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

0,00

– Накнаде за рад председника и заменика председника ГО
Младеновац
– Накнаде члановима скупштинских комисија:

0,00

50.000,00
1.364.530,00

640.000,00

640.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

2 – комисија за комасацију

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

– Угоститељске услуге

500.000,00

500.000,00

– Одбор за Европске интеграције, канцеларија за младе и комисија за унапређење и развој спорта

164.530,00

164.530,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

– Комисија за волонтерски сервис
Материјал

0,00

– Материјал за посебне намене (позивнице,слика...)

20.000,00

20.000,00

– Дневна штампа

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

29.316,00

29.316,00

– Стална буџетска резерва

26.692,00

26.692,00

– Текућа буџетска резерва

2.624,00

2.624,00

– Цвеће и зеленило
499

50.000,00
1.364.530,00

1 – комисија за враћање земље
3 – осталe комисије(адмис.мандатна,,за називе тргова и
улица...)

426

4.137.243,00

Средства резерве:

0,00

Извори финансирања за функцију 110:
01
070

Приходи из буџета

0,00

6.898.137,00

6.898.137,00

Укупно за функцију 110:

0,00

6.898.137,00

6.898.137,00

0,00

250.000,00

250.000,00

Социјална помоћ угроженом становништву,некласификована
на другом месту
463

Трансфери осталим нивоима власти
– Општински одбор за избегла и расељена лица
– Центар за социјални рад
– ОО „Црвени крст”
– Пројекти
– Дневни боравак за децу са посебним потребама – превоз

10.000,00

10.000,00

100.000,00

100.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

90.000,00

90.000,00

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

– ЛАП запошљавања
472

Накнада за социјалну заштиту из буџета

0,00
0,00

– Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине са
посебним потребама

481

– Сарадња са невладиним организацијама

50.000,00

50.000,00

– Накнада за социјалну заштиту

10.000,00

10.000,00

Дотације невладиним организацијама

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

320.000,00

320.000,00

0,00

320.000,00

320.000,00

0,00

676.000,00

676.000,00

350.000,00

350.000,00

– Дневни центар и клуб за старија лица „Драпшин” и
„Младеновац”,Млад.
Извори финансирања за функцију 070:
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 070:

160

0,00

Опште јавне услуге неквалификоване на другом месту
421

Стални трошкови
– Услуге мобилних телефона
– Чланарина-Удружење бањских и климатских места
– Чланарина-Стална конференција градова и општина
– Чланарина за НАЛЕД

423

Услуге по уговору

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

226.000,00

226.000,00

310.000,00

310.000,00
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8

– Поклони
– Поклони за децу са посебним потребама

481

465

10.000,00

0,00

0,00

– Репрезентација

200.000,00

200.000,00

– Остале опште услуге

100.000,00

100.000,00

– Полицајац и ватрогасац године
451

9
10.000,00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

– ЈКП „Пијаце Младеновац”

500.000,00

500.000,00

– ЈКП „Младеновац”, Младеновац

500.000,00

500.000,00

145.000,00

145.000,00

Дотације невладиним организацијама

0,00

– Политичке странке

75.000,00

75.000,00

– Дотације верским заједницама

70.000,00

70.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.131.000,00

2.131.000,00

0,00

2.131.000,00

2.131.000,00

Остале текуће дотације и трансфери

0,00

– Остале текуће дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 160:
01

Приходи из буџета

13

Вишак прихода

07

Донације и трансфери
Укупно за функцију 160:

421

Пољопривреда
481

Дотације невладиним организацијама

0,00

– Унапређење пољопривреде

950.000,00

950.000,00

950.000,00

950.000,00

Извори финансирања за функцију 421:
01
473

Приходи из буџета

0,00

950.000,00

950.000,00

Укупно за функцију 421:

0,00

950.000,00

950.000,00

0,00

1.400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

Туризам
451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
– Туристичка организација Младеновац
Извори финансирања за функцију 473:

01
760

Приходи из буџета

0,00

1.400.000,00

1.400.000,00

Укупно за функцију 473:

0,00

1.400.000,00

1.400.000,00

Здравство, неквалификовано на другом месту
463

Трансфери осталим нивоима власти

0,00

– Унапређење здравства
– Средства за борбу против болести зависности

420.000,00

420.000,00

400.000,00

400.000,00

20.000,00

20.000,00

Извори финансирања за функцију 760:
01
810

Приходи из буџета

0,00

420.000,00

420.000,00

Укупно за функцију 760:

0,00

420.000,00

420.000,00

0,00

4.235.610,00

4.235.610,00

4.235.610,00

4.235.610,00

Услуге рекреације и спорта
451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
– Спортско-рекреациони центар „Љубомир Ивановић-Геџа”,
Младеновац

472

Накнада за социјалну заштиту из буџета

0,00

– 15.турнир „Стрит бол Младеновац 2013”
481

Дотације невладиним организацијама

0,00

– Спортске и омладинске организације
– Спортски савез – школски спорт

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

300.000,00

300.000,00

– Међунар.турнир у рвању „Љубомир Ивановић – Геџа”

0,00

0,00

– спортске манифестације поводом Дана општине

0,00

0,00

Извори финансирања за функцију 810:
01
820

Приходи из буџета

0,00

5.735.610,00

5.735.610,00

Укупно за функцију 810:

0,00

5.735.610,00

5.735.610,00

Услуге по уговору

0,00

0,00

0,00

– Дан општине

0,00

0,00

0,00

1 – јавна признања

0,00

0,00

2 – плакати и позивнице

0,00

0,00

3 – поклони

0,00

0,00

Услуге културе
423

4 – репрезентација
472

0,00

0,00

Накнада за социјалну заштиту из буџета

0,00

25.000,00

25.000,00

– Општинске манифестације

0,00

0,00

0,00

1 – Позоришни фестивал

0,00

0,00

2 -Шумадијске метафоре

0,00

0,00

3 – Ликовна колонија

0,00

0,00

– Аматерско позориште

0,00

0,00

Број 17 – 16
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7

8

9
25.000,00

25.000,00

– Дан општине-манифестације

0,00

0,00

– Пројекти у области културе

0,00

0,00

Извори финансирања за функцију 820:
01

Приходи из буџета

0,00

25.000,00

25.000,00

Укупно за функцију 820:

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

Услуге емитовања и штампања

830
423

Услуге по уговору

0,00

– Услуге информисања
Извори финансирања за функцију 830:
01

Приходи из буџета

0,00

200.000,00

200.000,00

Укупно за функцију 830:

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Верске и остале услуге заједнице

840
481

Дотације невладиним организацијама
– Друштвене,културне и верске организације
Извори финансирања за функцију 840:

01

Приходи из буџета

0,00

0,00

0,00

Укупно за функцију 840:

0,00

0,00

0,00

Основно образовање

912
422

Трошкови путовања

0,00

– Специјални превоз ученика основних и специјалних школа
463

Трансфери осталим нивоима власти

0,00

– Основно образовање
472

6.703.000,00

6.703.000,00

6.703.000,00

6.703.000,00

1.450.000,00

1.450.000,00

1.450.000,00

1.450.000,00

Накнада за социјалну заштиту из буџета

0,00

924.332,00

924.332,00

– Образовање

0,00

924.332,00

924.332,00

744.332,00

744.332,00

2 – Награде за пласмане од I-III места на градском и републичком такмичењу
3 – Пријем за ученике (Вуковци,коктели...)

0,00

0,00

0,00

0,00

4 – Прваци

0,00

0,00

1 – Стипендије

5 -Трошкови путовања на такмичења и остали трошкови
такмичења
6 – Школски часописи и информисање

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

7 -Ученички пројекти, акције(основне и средње школе)

80.000,00

80.000,00

Извори финансирања за функцију 912:
О1

Приходи из буџета

0,00

9.077.332,00

9.077.332,00

Укупно за функцију 912:

0,00

9.077.332,00

9.077.332,00

Основно образовање са домом ученика

913
463

Трансфери осталим нивоима власти

0,00

– Смештај и исхрана деце са посебним потребама

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

Извори финансирања за функцију 913:
01

0,00

Приходи из буџета

0,00

60.000,00

60.000,00

Укупно за функцију 913:

0,00

60.000,00

60.000,00

0,00

27.217.079,00

27.217.079,00

0,00

27.217.079,00

27.217.079,00

1.324.102,00

1.324.102,00

229.808,00

229.808,00

0,00

0,00

Извори финансирања за раздео 1:
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Донације од осталих нивоа власти

13

Вишак прихода
Укупно за раздео 1:

2

ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

2.0

Судови

330
411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

414

Социјална давања запосленима

0,00

– боловање преко 30 дана
415

Накнаде трошкова за запослене

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

422

Трошкови путовања

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

423

Услуге по уговору

10.000,00

10.000,00

424

Специјализоване услуге

20.000,00

20.000,00

426

Материјал

15.000,00

15.000,00

482

Порези,обавезне таксе и казне

27.500,00

27.500,00

Новчане казне и пенали по решењу судова

10.000,00

10.000,00

483

Извори финансирања за функцију 330:
О1

Приходи из буџета

0,00

1.671.410,00

1.671.410,00

Укупно за функцију 330:

0,00

1.671.410,00

1.671.410,00

Укупно за раздео 2:

0,00

1.671.410,00

1.671.410,00
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УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
130

Опште услуге
411

Плате,додаци и накнаде запослених(зараде)

22.319.534,00

22.319.534,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

3.816.194,00

3.816.194,00

413

Накнаде у натури / пакетићи

414

Социјална давања запосленима

0,00

0,00

0,00

411.000,00

411.000,00

– Породиљско боловање

231.000,00

231.000,00

– Боловање преко 30 дана

160.000,00

160.000,00

– Отпремнине у случају отпуштања са посла
– Отпремнине у сучају смрти запослених
– Помоћ у медицинском лечењу (запосленима)
415

Накнаде трошкова за запослене

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

0,00

– Јубиларне награде

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

480.000,00

480.000,00

844.904,00

844.904,00

844.904,00

844.904,00

3.199.500,00

3.199.500,00

– Бонуси за државне празнике
421

Стални трошкови

0,00

– Платни промет
– Електрична енергија

800.000,00

800.000,00

300.000,00

300.000,00

– Телекомуникационе услуге

300.000,00

300.000,00

– остале ПТТ услуге

186.000,00

186.000,00

0,00

0,00

215.000,00

215.000,00

– ТВ претплата

3.500,00

3.500,00

– Закуп гаража

30.000,00

30.000,00

– Закуп осталог простора -паркинг
422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

0,00

– за израду софтвера
– котизација
– стручни испити
– услуге образовања и усавршавања запослених
– објављивање огласа и тендера
– комисија за категоризацију
– обезбеђење
– угоститељске услуге
– публикације
– остале опште услуге

65.000,00

65.000,00

100.000,00

100.000,00

8.632.145,00

8.632.145,00

161.000,00

161.000,00

20.000,00

20.000,00

7.500,00

7.500,00

10.000,00

10.000,00

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

2.900.000,00

2.900.000,00

0,00

0,00

40.000,00

40.000,00

4.068.645,00

4.068.645,00

– остале стручне услуге

100.000,00

100.000,00

– услуге одржавања хигијене

825.000,00

825.000,00

– трошкови ревизије
Специјализоване услуге

2.167.054,00

– геодетске услуге
– рушење бесправно изграђених објеката – од Града

426

1.000.000,00

– Грејање

– Осигурање

425

300.000,00

1.000.000,00

– Комуналне услуге

– Интернет

424

300.000,00

2.167.054,00

0,00

0,00

93.308,00

2.260.362,00

10.000,00

10.000,00

0,00

2.167.054,00

– бесправна градња и услуге по решењу комуналне инспекције

10.000,00

10.000,00

– остале специјализоване услуге

73.308,00

73.308,00

Текуће поправке и одржавање

569.644,00

569.644,00

– текуће поправке и одржавање зграда

0,00

240.157,00

240.157,00

– текуће поправке и одржавање возила

100.000,00

100.000,00

– текуће поправке и одржавање опреме

229.487,00

229.487,00

Материјал

27.500,00

921.925,00

949.425,00

– канцеларијски материјал

27.500,00

450.000,00

477.500,00

– одећа,униформе и ципеле
– цвеће и зеленило
– стручна литература
– гориво и мазиво
– материјал за превозна средства
– производи за чишћење и хигијену
– потрошни материјал
– материјал за посебне намене
441

Отплата домаћих камата

444

Пратећи трошкови задуживања

482

Порези,обавезне таксе и казне
– Порез на додату вредност-ПДВ
– Остали порези,таксе......

0,00

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00

380.000,00

380.000,00

20.000,00

20.000,00

5.000,00

5.000,00

20.000,00

20.000,00

45.425,00

45.425,00

2.350.000,00

2.350.000,00

4.988.000,00

4.988.000,00

771.593,00

771.593,00

734.095,00

734.095,00

37.498,00

37.498,00
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483

Новчане казне и пенали по решењу судова

485

Остале накнаде штете

511

Зграде и грађевински објекти

0,00

0,00

– Реконструкција, доградња, адаптација

0,00

0,00

282.064,00

282.064,00

100.000,00

100.000,00

512

Машине и опрема

0,00

– Канцеларијска опрема
– Комуникациона опрема

32.200,00

500.000,00

500.000,00

71.064,00

71.064,00

– Рачунарска опрема

100.000,00

100.000,00

– Електронска опрема

10.000,00

10.000,00

1.000,00

1.000,00

– Уграђена опрема

0,00

0,00

– Аутомобил

0,00

0,00

10.030.000,00

10.030.000,00

60.342.011,00

60.342.011,00

– Опрема за домаћинство

611

32.200,00

Отплата главнице домаћим кредиторима
Извори финансирања за функцију 130:

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Донације од осталих нивоа власти

27.500,00

27.500,00

13

Вишак прихода

2.167.054,00

2.167.054,00

Укупно за функцију 130:

2.194.554,00

60.342.011,00

62.536.565,00

0,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

Накнада за социјалну заштиту из буџета

0,00

0,00

– Накнада за социјалну заштиту из буџета

0,00

0,00

090

Социјална заштита некласификована на другом месту
424

Специјализоване услуге
– сахрана лица без родбине

472

Извори финансирања за функцију 090:
O1
160

Приходи из буџета

0,00

60.000,00

60.000,00

Укупно за функцију 090:

0,00

60.000,00

60.000,00

Опште јавне услуге
416

Трошкови изборне комисије

0,00

0,00

423

Услуге по уговору

0,00

0,00

426

Материјал

0,00

0,00

Извори финансирања за функцију 160:
01

Приходи из буџета

0,00

0,00

0,00

Укупно за функцију 160:

0,00

0,00

0,00

60.402.011,00

60.402.011,00

Извори финансирања за главу 3.0

3

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

07

Донације од осталих нивоа власти

27.500,00

27.500,00

13

Вишак прихода

2.167.054,00

2.167.054,00

Укупно за главу 3.0

2.194.554,00

3.1

60.402.011,00

62.596.565,00

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
130

Опште услуге – стручне службе
411

Плате, додаци и накнаде запослених(зараде)

5.980.950,00

5.980.950,00

412

Социјални доприноси на терет послодавца

1.070.590,00

1.070.590,00

413

Накнаде у натури

414

Социјална давања запосленима

415

Накнаде трошкова за запослене

308.000,00

308.000,00

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

178.800,00

178.800,00

421

Стални трошкови

899.000,00

899.000,00

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424
425
426

Материјал

0,00

0,00

83.500,00

83.500,00

3.000,00

3.000,00

433.000,00

433.000,00

Специјализоване услуге

70.000,00

70.000,00

Текуће поправке и одржавање

64.500,00

64.500,00

301.000,00

301.000,00

93.000,00

93.000,00

482

Порези,обавезне таксе и казне

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

0,00

0,00

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

0,00

0,00

45.000,00

45.000,00

0,00

0,00

0,00

9.530.340,00

9.530.340,00

0,00

9.530.340,00

9.530.340,00

512

Машине и опрема

515

Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 130:

O1

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

O4

Сопствени приходи буџетских корисника

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 130:

10. март 2014.
1

2

3
620

4
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5

6
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7

8

9

Развој заједнице
421

Стални трошкови

723.000,00

723.000,00

423

Услуге по уговору

22.238.660,00

22.238.660,00

424

Специјализоване услуге

511

Зграде и грађевински објекти

0,00

– изградња зграда и објеката – капитални буџет
– капитално одржавање пословних зграда и пословног простора – капитални буџет
– пројектна документација – капитални буџет
541

Земљиште – капитални буџет

42.000,00

42.000,00

3.486.000,00

3.486.000,00

624.000,00

624.000,00

2.362.000,00

2.362.000,00

500.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.489.660,00

26.489.660,00

0,00

26.489.660,00

26.489.660,00

0,00

36.020.000,00

36.020.000,00

0,00

36.020.000,00

36.020.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

13

Вишак прихода
Укупно за функцију 620:
Извори финансирања за главу 3.1

01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

07

Трансфери од других нивоа власти

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

13

Вишак прихода
Укупно за главу 3.1

3

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

3.2
160

Опште јавне услуге
421

Стални трошкови

50.000,00

50.000,00

423

Услуге по уговору

20.000,00

20.000,00

424

Специјализоване услуге

425

5.000,00

5.000,00

Текуће поправке и одржавање

20.000,00

20.000,00

25.000,00

25.000,00

1.000,00

1.000,00

426

Материјал

482

Порези,обавезне таксе и казне

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

512

Машине и опрема

500,00

500,00

20.000,00

20.000,00

Извори финансирања за функцију 160:
O1

Приходи из буџета

0,00

141.500,00

141.500,00

Укупно за функцију 160:

0,00

141.500,00

141.500,00

Приходи из буџета

0,00

141.500,00

141.500,00

Укупно за главу 3.2

0,00

141.500,00

141.500,00

125.452.000,00

125.452.000,00

Извори финансирања за главу 3.2
01

Извори финансирања за раздео 3:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Донације од осталих нивоа власти

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

13

Вишак прихода

2.167.054,00

Укупно за раздео 3:

2.194.554,00

27.500,00

27.500,00
2.167.054,00
96.563.511,00

98.758.065,00

125.452.000,00

125.452.000,00

Извори финансирања укупно за радео 1,2 и 3:
01

Приходи из буџета

03

Социјални доприноси

04

Сопствени приходи буџетских корисника

07

Донације од осталих нивоа власти

09

Примања од продаје нефинансијске имовине

13

Вишак прихода

27.500,00

27.500,00

2.167.054,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1,2 и 3:

2.194.554,00

2.167.054,00
125.452.000,00

127.646.554,00

Члан 3.
У осталом делу Одлука o привременом финансирању градске општине Младеновац за период јануар–март 2014. године
(„Службени лист града Београда”, бр. 77/13), остаје не промењена.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Веће градске општине Младеновац
Број IV-00-06-2-77/1/2014, 10. марта 2014. године
Председник
Дејан Чокић, с.р.

Број 17 – 20
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10. март 2014.

САДРЖАЈ
Страна
Акти градских општина
ЗВЕЗДАРА
Одлука о образовању мобилног тима за инклузију Рома – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изменама Одлуке о накнадама и другим примањима општинских одборника и платама
и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине Звездара и општинској управи – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу функције члана Већа градске општине Звездара – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о избору члана Већа градске општине
Звездара – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о изменама и допунама Решења о именовању Изборне комисије градске општине Звездара –
Решење о разрешењу директорке Установе културе „Вук Караџић” – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе културе „Вук Караџић” – – – – – – –
Решење о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Установе културе „Вук Караџић” – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга, закупа пословног простора и постављања
реклама и издавања рекламног простора у Јавном
предузећу Спортски центар „Олимп–Звездара” – –
СТАРИ ГРАД
План постављања тезги и других привремених
објеката на јавним површинама у градској општини
Стари град у периоду 2014–2016. година – – – – –
Измена и допуна Плана постављања привремених објеката – киоска на јавним површинама у Београду – подручје градске општине Стари град – –

1

2
2
3
3
3
3
4

4

4
8

Страна
ГРОЦКА
Одлука о изменама и допунама Одлуке о платама изабраних и постављених лица и накнадама и другим примањима одборника у Скупштини
општине Гроцка – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије градске општине Гроцка у сталном саставу – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора
ЈП за топлификацију градске општине Гроцка – –
Решење о именовању члана Надзорног одбора
ЈП за топлификацију градске општине Гроцка – –
Решење о давању сагласности ЈП „Водовод и канализација” Гроцка на Одлуку о измени ценовника
услуга са Одлуком и Ценовником – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка” на Одлуку о утврђивању цене погребних услуга са Одлуком – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности ЈП „Пијаце и зеленило Гроцка” на Одлуку о утврђивању цена пијачних услуга са Одлуком – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности ЈКП „Грочански
комуналац” на Одлуку о утврђивању цене услуге
изношења смећа са Одлуком – – – – – – – – – – – –

8
8
9
9
9
10
10
11

ЛАЗАРЕВАЦ
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Одлуке о цени услуга грејања које
пружа ЈП „Топлификација” Лазаревац са Одлуком и
Ценовником – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

12

МЛАДЕНОВАЦ
Одлука о измени Одлуке о привременом финансирању градске општине Младеновац за период јануар–март 2014. године – – – – – – – – – – – – – – –

13

„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

