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25. август 2011. године

Градоначелник града Београда, 24. августа 2011. године,
на основу члана 23. став 5. Закона о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 46/95, 66/01, 61/05,
91/05, 62/06 и 31/11), члана 20. Правилника о тарифном систему („Службени лист града Београда”, број 30/11) и члана
52. став 1. тач. 6 и 10. Статута града Београда („Службени
лист града Београда”, бр. 39/2008 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГЕ ПРЕВОЗА У ЈАВНОМ
ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА БЕОГРАДА
I.
Овим решењем утврђују се цене услуге јавног линијског
превоза путника који на територији града Београда обављају Јавно комунално предузеће ГСП „Београд” и уговорни превозници у интегрисаном тарифном систему један
(ИТС1) и уговорни превозници у интегрисаном тарифном
систему два (ИТС2).

Цена 220 динара

Изузетно у оквиру зоне два за појединачне карте постоје
две тарифне релације. Цена појединачних карата за ове тарифне релације је утврђена у ставу један ове тачке и односи се на карте купљене у возилу/ван возила у дневном саобраћају.
Дневни саобраћај обавља се у временском интервалу од
04 до 24 часа.
За непрекидну вожњу у једном смеру за коришћену тарифну зону у ноћном саобраћају у периоду од 00 до 04 часа
поништава се једна одговарајућа карта купљена у возилу.
У ноћном саобраћају важе само карте купљене у возилу.
За превоз пртљага већих димензија путник је обавезан
да додатно купи и поништи одговарајућу појединачну карту
за једну зону.
1.2. Цене месечних и полумесечних маркица за запослене
Зона

Врста маркице

Цена

Износ ПДВ (8%)

1

месечна

2481,48

198,52

цена са ПДВ
2.680,00

1и2

месечна

2962,96

237,04

3.200,00

1

полумесечна

1388,89

111,11

1.500,00

1и2

полумесечна

1805,56

144,44

1.950,00

II.
Појединачне карте, месечне и полумесечне маркице за
запослене, месечне маркице за повлашћене категорије и годишње контролне маркице за вожњу у возилима јавног линијског превоза путника у ИТС1 и ИТС2, доплатне карте,
као и издавање легитимације, наплаћиваће се у складу са
одредбама и према ценама утврђеним овим решењем.

Корисник месечне и полумесечне маркице за запослене,
уз одговарајућу легитимацију, има право на неограничен
број вожњи радним даном, суботом, недељом и празником,
у дневном саобраћају од 04 до 24 часа.
Полумесечна маркица за прву половину месеца важи од
1. до 15. у месецу, односно маркица за другу половину месеца важи од 16. у месецу до краја месеца.

III.
Цене превоза у ИТС1

1.3. Цене месечних маркица за повлашћене категорије
путника

1.1 Цене појединачне карте за вожњу
Врста појединачне карте
у дневном саобраћају:

Цена

Износ
ПДВ(8%)

Продајна цена
са ПДВ-ом

а) купљена у возилу
– за зону 1 или 2

92,59

7,41

100,00

– за зоне 1 и 2

111,11

8,89

120,00

– за зону 1 или 2

46,30

3,70

50,00

– за зоне 1 и 2

74,07

5,93

80,00

б) купљена ван возила на продајној мрежи

купљена у возилу у ноћном саобраћају
– за зону 1 или 2

111,11

8,89

120,00

– за зоне 1 и 2

157,41

12,59

170,00

За непрекидну вожњу у једном смеру за коришћену тарифну зону у дневном саобраћају поништава се једна одговарајућа карта купљена у возилу или ван возила.

Категорија корисника

Зона

Цена

Износ
ПДВ (8%)

цена са
ПДВ-ом

Ученици основних школа

1
1и2

555,56
740,74

44,44
59,26

600,00
800,00

Ученици средњих школа, студенти, пензионери, инвалиди, незапослени, жене
од 60 до 65 година, избеглице и интерно
расељена лица

1
1и2

1018,52
1388,89

81,48
111,11

1.100,00
1.500,00

Корисник месечне маркице за повлашћену вожњу има
право на неограничени број вожњи радним даном, суботом, недељом и празником, у дневном саобраћају од 4 до 24
часа.
1.4. Корисник обједињене месечне маркице које важе у
ИТС1 и ИТС2 има право на неограничени број вожњи радним даном, суботом, недељом и празником, у дневном саобраћају од 04 до 24 часа, на свим линијама ИТС1 и ИТС2 у
оквиру зона означеним на маркици.
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1.5. Цене годишњих контролних маркица за лица старија
од 65 година
Категорија корисника

Зона

Цена

Годишња контролна маркица за лица
старија од 65 година са пребивалиштем
на територији града Београда

/

370,37

Износ
Продајна цена
ПДВ (8%)
са ПДВ-ом
29,63

400,00

1.6. Све врсте појединачних карата и маркица издају се
за једну зону (зона један или зона два), односно за две зоне
(зоне један и два) у оквиру ИТС1, а границе између зоне 1
и 2 утврђене су чл. 6 и 7. Правилника о тарифном систему.
2. Цене превоза у ИТС 2
2.1. Цене појединачне карте
Појединачна карта купљена ван возила на продајној мрежи

Појединачна карта купљена у
возилу

25. август 2011.

2.3. Обједињене месечне маркице које важе у ИТС 1 и зонама
ИТС 2
За категорије корисника (запослене, ученике основних и
средњих школа и студенте) продаје се обједињена месечна
маркица која важи у ИТС1 и одговарајућим зонама ИТС2.
Цене обједињених месечних маркица за запослене које
важе на подручју ИТС 1 и зонама ИТС 2 износе:
КАТЕГОРИЈА

ЗАПОСЛЕНИ

ЗОНА

Цена без ПДВ-а

Износ обрачунатог ПДВ-а

Цена са ПДВ-ом

1

3.546.30

283.70

3.830.00

1,2

4.629.63

370.37

5.000.00

1,2,3

5.972.22

477.78

6.450.00

Цене обједињених месечних маркица за ученике и студенте које важе на подручју ИТС1 и одговарајућим зонама
у ИТС2 у износу:

За
вожњу
према
броју
зона

Цена без
ПДВ-а

Износ обрачунатог ПДВ-а

Цена са
ПДВ-ом

Цена без
ПДВ-а

Износ обрачунатог
ПДВ-а

Цена са
ПДВ-ом

ЗОНА

Цена без ПДВ-а

Износ обрачунатог ПДВ-а

Цена са ПДВ-ом

1

1.601.85

128.15

1.730.00

1

60.19

4.81

65.00

101.85

8.15

110.00

1,2

2.064.81

165.19

2.230.00

2

78.70

6.30

85.00

125.00

10.00

135.00

1,2,3

2.648.15

211.85

2.860.00

3

97.22

7.78

105.00

148.15

11.85

160.00

4

115.74

9.26

125.00

171.30

13.70

185.00

5

134.26

10.74

145.00

194.44

15.56

210.00

6

152.78

12.22

165.00

217.59

17.41

235.00

7

171.30

13.70

185.00

240.74

19.26

260.00

8

189.81

15.19

205.00

263.89

21.11

285.00

На експрес линијама у приградском саобраћају важи
карта у висини цене појединачне карте купљене у возилу,
независно од места продаје:
Појединачна карта купљена у возилу

За вожњу према
броју зона

Цена без ПДВ-а

Износ обрачунатог ПДВ-а

Цена са ПДВ-ом

1

101.85

8.15

110.00

2

125.00

10.00

135.00

3

148.15

11.85

160.00

4

171.30

13.70

185.00

5

194.44

15.56

210.00

6

217.59

17.41

235.00

7

240.74

19.26

260.00

8

263.89

21.11

285.00

На линијама локалног саобраћаја централног подручја
градске општине: Барајево, Обреновац и Младеновац важи
јединствена цена превоза у висини цене појединачне карте
за 1 зону купљене ван возила на продајној мрежи:
Појединачна карта купљена ван возила на продајној мрежи

За вожњу према
броју зона

Цена без ПДВ-а

Износ обрачунатог ПДВ-а

Цена са ПДВ-ом

1

60.19

4.81

65.00

Појединачна карта купљена у возилу или ван возила на
продајној мрежи поништава се у возилу и важи за једну непрекидну вожњу у једном смеру, у зависности од броја коришћених зона.
2.2. Маркице за запослене
За вожњу
према
броју зона

МЕСЕЧНА МАРКИЦА

КАТЕГОРИЈА

УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ

Месечна маркица издаје се за одређени број зона и даје
путнику право (уз одговарајућу легитимацију) на неограничен број вожњи, у зонама за које је иста издата.
2.4. Месечне маркице за повлашћене категорије
Превоз по повлашћеној цени остварују следећа лица:
а) редовни ученици, уколико нису старији од 21 године,
б) студенти виших школа, који нису старији од 26 година,
ц) студенти факултета и високих школа који нису старији од 30 година,
д) сви лични и породични пензионери.
Цена месечне маркице за повлашћене категорије путника по зонама путовања у износу:
Месечна маркица за повлашћене категорије путника

За вожњу према
броју зона

Цена без ПДВ-а

1

1.305.56

104.44

1.410.00

1,2

1.768.52

141.48

1.910.00

1,2,3

2.351.85

188.15

2.540.00

2

1.305.56

104.44

1.410.00

2,3

1.768.52

141.48

1.910.00

3

1.305.56

104.44

1.410.00

Износ обрачунатог ПДВ-а Цена са ПДВ-ом

2.5. Месечне доплатне маркице на експресној линији
„Београд–Обреновац”
Цена доплатне месечне маркице на експрес линији у износу:
Доплатна месечна маркица

ПОЛУМЕСЕЧНА МАРКИЦА

Износ
Цена без
обрачунатог
ПДВ-а
ПДВ-а

Цена са
ПДВ-ом

Износ
Цена без
Цена са
обрачунатог
ПДВ-а
ПДВ-ом
ПДВ-а

1

3.009.26

240.74

3.250.00

1.657.41

132.59

1.790.00

1,2

4.092.59

327.41

4.420.00

2.250.00

180.00

2.430.00

1,2,3

5.435.19

434.81

5.870.00

2.990.74

239.26

3.230.00

2

3.009.26

240.74

3.250.00

1.657.41

132.59

1.790.00

2,3

4.092.59

327.41

4.420.00

2.250.00

180.00

2.430.00

3

3.009.26

240.74

3.250.00

1.657.41

132.59

1.790.00

цена без ПДВ-а

Износ обрачунатог ПДВ-а

цене са ПДВ-ом

990,74

79,26

1.070,00

Доплатна полумесечна маркица
цене без ПДВ-а

Износ обрачунатог ПДВ-а

цене са ПДВ-ом

546,30

43,70

590,00

Доплатна месечна и полумесечна маркица важи уз маркицу ИТС2 за зоне 1,2, односно ИТС1+ИТС2 месечну маркицу за зоне 1,2, за било коју категорију путника, то јест за
запослене, ученике, студенте и пензионере.

25. август 2011.
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2.6. Цене годишњих контролних маркица за лица старија
од 65 година
КАТЕГОРИЈА КОРИСНИКА
Годишња контролна маркица за лица
старија од 65 година са пребивалиштем на
територији града Београда

Цена без
ПДВ-а

Износ
обрачунатог

Цена са
ПДВ-ом

370,37

29,63

400,00

2.7. За све врсте маркица постоје три тарифне зоне, за
појединачне карте осам тарифних зона, а границе између
зона утврђене су чл. 9,10 и 11. Правилника о тарифном систему.
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8. Цене издавања возних исправа које ће се користити у
новом систему наплате карата
Услуга превоза у ИТС1 и ИТС2 плаћаће се коришћењем
Цена издавања картице
у дин.

Рок важења картице

а) Персонализована
пластична смарт картица

250,00

три године

б) Неперсонализована
пластична смарт картица

250,00

три године

в) Папирна смарт картица

40,00

три месеца (до укупног
максималног износа
допуне од 500,00 дин)

2.Папирна карта у возилу

Купују се у возилу код
возача по цени:
Утврђеној у тачки III,
подтачка 1.(за ИТС 1) и
подтачка 2, 2.1. (за ИТС 2)

1.Бесконтактне смарт
картице - врста

2.8. Цена превоза на ноћним поласцима
За превоз у периоду од 00 до 04 часа за непрекидну вожњу у једном смеру плаћа се цена која важи у дневном саобраћају увећана за 100%. У овом временском периоду важе
све бесплатне карте и маркице.
2.9. Превоз пртљага
За сваки комад пртљага, осим ручног, путник плаћа
појединачну карту за једну непрекидну вожњу у једном смеру за једну зону путовања, без обзира на дужину путовања.
3. Доплатна карта у ИТС1 и ИТС2
Цена ДОПЛАТНЕ карте
Цена без
ПДВ 8%
ПДВ-а

Начин плаћања

Продајна цена
са ПДВ

наплаћена у возилу или у року од 15 дана од
дана уручења опомене

1.388,89

111,11

1.500,00

Плаћена по истеку рока од 15 дана од уручења
опомене у возилу

2.777,78

222,22

3.000,00

Трошкови сторнирања потраживања по опомени

555,56

44,44

600,00

Трошкови сторнирања по опомени пред
извршење

925,93

74,07

1.000,00

4. Правна лица остварују попуст, у зависности
од количине купљених месечних маркица за запослене,
у ИТС1 и ИТС2 према следећој табели
Број месечних требовања маркица

Висина попуста - проценат

Од 200 до 1.000

5%

Од 1.001 до 2.000

10%

Од 2.001 и више

15%

5. Појединачну карту у возилу и ван возила на продајној
мрежи у ИТС1 и ИТС2 може купити свако физичко и правно
лице, као и маркицу за запослене коју може користити само
уз одговарајућу легитимацију (персонализовану картицу).
6. Цена превоза на Е-линијама у минибус возилима ван
ИТС1 и ИТС2
За вожњу према
броју зона

Појединачна карта купљена у возилу
цена без ПДВ-а
111,11

8,89

120

Појединачна карта купљена у возилу
Цена без ПДВ-а
231,48

VI.
Даном примене овог решења престају да се примењују
Ценовник накнада превоза путника у градском саобраћају
у интегрисаном тарифном систему (ИТС) на подручју града
Београда, који је 20. децембра 2010. године донео управни
одбор ГСП „Београд”, из Београда, на подручју ИТС, (објављен у „Службеном листу града Београда”, број 44/10) и
Одлука о накнадама за превоз путника и пртљага возилима СП „Ласта” АД Београд, ПО „Ласта” и СП „Ластра” д.о.о.
Лазаревац, на градским , приградски и локалним линијама
дефинисаним „Ластиним тарифним системом” – ЛТС и на
градским линијама дефинисаним применом „Интегрисаног
тарифног система” – ИТС, на подручју ИТС 2, коју је донео
управни одбор СП „Ласта”, из Београда (објављен у „Службеном листу града Београда”, бр. 27/05, 15/2006, 19/2007,
46/2007, 23/2008, 55/2008, 25/2010 и 45/2010).

Износ обрачунатог ПДВ-а цена са ПДВ-ом

7. Цена превоза на Е-линији Аеродром у минибус
возилима ван ИТС1 и ИТС2
За вожњу према
броју зона

9. Све продајне цене услуге превоза у јавном линијском
превозу путника на територији града Београда у ИТС1 и
ИТС2 су са урачунатим порезом на додату вредност и изражене су у динарима.
IV.
У прелазном периоду до успостављања новог система наплате карата из тачке III, подтачка 8. овог решења, вршиће се:
1. издавање персонализованих пластичних смарт картица по цени утврђеној овим решењем, за све постојеће и
нове кориснике,
2. продужење рока важења постојећих издатих легитимација са ограниченим временом трајања до краја 2011. године,
3. издавање неперсонализованих пластичних смарт картица.
V.
У периоду од дана доношења овог решења до успостављања новог система наплате карата, корисници карата у
режиму претплате ће моћи да остварују право на превоз на
основу постојеће легитимације и одговарајуће маркице или
на основу одговарајуће маркице и издате персонализоване
пластичне смарт картице.

Износ обрачунатог ПДВ-а Цена са ПДВ-ом
18,52

250,00

VII.
Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”, а примењује се наредног дана од дана објављивања.
Градоначелник града Београда
Број 38-3145/11-Г, 24. августа 2011. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.
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АКТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
На основу члана 16. тачка 3) Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени
гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 – испр. и 123/07
– др. закон) и члана 30. став 3. Статута Јавног предузећа
„Пословни простор Врачар” Београд (пречишћени текст
– „Службени лист града Београда”, бр. 7/03, 9/07), Управни
одбор Јавног предузећа „Пословни простор Врачар” Београд
на 10. седници одржаној 20. априла 2011. године доноси

С ТАТУ Т *
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ВРАЧАР” БЕОГРАД
Члан 1.
У Статуту Јавног предузећа „Пословни простор Врачар”
Београд (пречишћени текст – „Службени лист града Београда”, бр. 7/03, 9/07) у члану 4. зарез се замењује тачком, а
бришу се речи: „које у правном промету иступа у своје име
и за свој рачун.”
Члан 2.
Члан 8. мења се и гласи:
„Претежна делатност Јавног предузећа је управљање некретнинама за накнаду (шифра делатности: 68.32).
Јавно предузеће издаје у закуп и отказује уговоре о закупу некретнина којима управља, а обавља и друге делатности
у складу с оснивачким актом, овим статутом и законом.”
Члан 3.
У члану 13. став 2. тачка се замењује зарезом и додају
се речи: „укључујући председника и заменика председника
Управног одбора.”
Члан 4.
У члану 19. тачка 1. после речи: „извештај” додаје се зарез и брише се везник: „и”, а после речи: „обрачун,” додају се
речи: „и предлог за расподелу добити,”.
*

У члану 19. тачка 6. речи: „сваких шест месеци” замењују се речима: „најмање једанпут годишње”.
Члан 5.
У члану 25. став 2. мења се и гласи:
„Приходи остварени пословањем Јавног предузећа, а
који се сматрају изворним приходима јединице локалне самоуправе, уплаћиваће се на рачун одређен подзаконским
актом о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних
прихода и распоред средстава са тих рачуна.”
У члану 25. после става 2. додаје се став 3. који гласи:
„Међусобни односи оснивача и Јавног предузећа који се
тичу накнаде Јавном предузећу за обављање делатности у
вези са циљем оснивања Јавног предузећа регулишу се одлуком о буџету оснивача.”
Члан 6.
У члану 27. став 1. речи: „Закона о радним односима” замењују се речима: „Закона о раду”.
Члан 7.
У члану 32. став 2. мења се и гласи:
„Решења и друге одлуке којима се решава о појединачним правима, обавезама и одговорностима запосленог достављају се запосленом на начин утврђен одредбама Закона
о раду.”
Члан 8.
У свим члановима реч: „радник” у датом броју и падежу замењује се речју: „запослени” у одговарајућем броју и падежу.
Члан 9.
Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Управни одбор Јавног предузећа
„Пословни простор Врачар”
Број 620/11, 20. априла 2011. године

Скупштина градске општине Врачар дала је сагласност за овај статут 17. маја
2011. године Закључком број 96-31/2011-VIII-3.

Председник
Милан Дукић, с. р.

КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
На основу чланова 240. и 247. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), а у вези с чланом 106.
Колективног уговора код послодавца Јавног водопривредног предузећа „Београдводе” („Службени лист града Београда”,
број 9/11), директор Јавног водопривредног предузећа „Београдводе”, Синдикална организација самосталног синдиката
ЈВП „Београдводе” и градоначелник града Београда, као овлашћени орган оснивача, закључују

КОЛЕКТИВНИ УГОВ ОР
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА КОД ПОСЛОДАВЦА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАДВОДЕ”
Члан 1.
Мења се члан 49. Колективног уговора код послодавца Јавног водопривредног предузећа „Београдводе” („Службени
лист града Београда”, број 9/11) тако да исти у целини гласи:
„Послодавац може запосленима уплаћивати премију за добровољни пензијски фонд, колективно осигурање од последица незгода и колективно осигурање за случај тежих болести и хируршких интервенција.
Премије за напред наведена осигурања посебно се уговарају са надлежним фондовима и осигурањима.
Одлуку о износу премије доноси директор на предлог синдиката, у зависности од економско-финансијских могућности
предузећа.
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Послодавац може да обезбеди средства од најмање 0,20% од масе средстава исплаћених на име зараде, за превенцију
радне инвалидности и рекреативни одмор запосленог, у складу са овим уговором.”
Члан 2.
Остале одредбе Колективног уговора код послодавца Јавног водопривредног предузећа „Београдводе” („Службени гласник лист града Београда”, број 9/11) остају непромењене.
Члан 3.
Колективни уговор о изменама и допунама Колективног уговора код послодавца Jавног водопривредног предузећа „Београдводе” сматра се закљученим када га потпишу овлашћени представници свих учесника.
Члан 4.
Колективни уговор о изменама и допунама Колективног уговора код послодавца Јавног водопривредног предузећа „Београдводе” ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
ЈВП „Београдводе”
Број 1064/3
Београд, 16. августа 2011. године
Директор
Милош Миловановић, с. р.

Град Београд
Г – бр. 110-3137/11
Београд, 23. августа 2011. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

Синдикална организација ЈВП „Београдводе”
Бр. сл./1/2011
Председник
Жарко Миљковић, с. р.
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САДРЖАЈ
Страна
Решење о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији града Београда

1

Акти јавних предузећа и других организација
Статут о изменама и допунама Статута Јавног предузећа „Пословни простор Врачар“ Београд – – – – – – – – –

4

Колективни уговори
Колективни уговор о изменама и допунама Колективног уговора код послодавца Јавног водопривредног предузећа „Београдводе” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

4
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ЈП Службени гласник – службене, аутентичне и потпуне информације
о прописима и другим актима Републике Србије!

Купите по најповољнијим условима!

ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊА

Прописи и други релевантни документи
Приређивачи и аутори
ǫȖșȖȵȍǫȀȍșȜȏȖȸtȝȞȜȢȒȞǦșȍȠȘȜǰȠȓȢȍțȜȏȖȸtȒȞǟȜȟȍǬȓțȍȒȖȸ
ǩȍȠȍȞȖțȍǫȍțȜȵșȜȏȖȸǞțȒȞȖȸtȇȖȶȍțȍǪȍȕȖȸ

Редакцијски пречишћен текст Закона о планирању и изградњи (с оригиналним приказом Службених
гласника Републике Србије у којима су основни текст Закона, измене и допуне објављени) + Објашњење
Закона + Образложење Закона + Пречишћени текстови 23 закона од значаја за ову област + 33 подзаконска
акта + Посебне узансе о грађењу + 300 других релевантних докумената!
Све на једном месту! Практично, комплетно, тачно!
432,00 дин. (са ПДВ-ом)

ǦǞǩǭǬ ǭ ǮǪǞǬǧǯǞȈǲ ǧ ǧǦǡǯǞǣȈǧ t ǭǟǯǞǦǪǭǥǤȈǤ ǮǯǤǣǪǭǡǞ ǦǞǩǭǬǞ ǭ ǧǦǫǤǬǞǫǞ ǧ ǣǭǮǲǬǞǫǞ ǦǞǩǭǬǞ ǭ
ǮǪǞǬǧǯǞȈǲ ǧ ǧǦǡǯǞǣȈǧ t ǭǟȆǞǷȈǤȈǤ ǦǞǩǭǬǞ ǭ ǮǪǞǬǧǯǞȈǲ ǧ ǧǦǡǯǞǣȈǧ ǰǞ ǧǦǫǤǬǞǫǞ ǧ ǣǭǮǲǬǞǫǞ t ǣǯǲǡǧ
ǦǞǩǭǬǧ ǭǣ ǦǬǞǶǞȆǞ ǦǞ ǭǟǪǞǰǱ ǮǪǞǬǧǯǞȈǞ ǧ ǧǦǡǯǞǣȈǤ t ǮǭǣǦǞǩǭǬǰǩǧ ǞǩǱǧ ǧ ǣǯǲǡǧ ǮǯǭǮǧǰǧ ǲ ǠǤǦǧ ǰǞ
ǮǯǧǫǤǬǭǫ ǦǞǩǭǬǞ ǭ ǮǪǞǬǧǯǞȈǲ ǧ ǧǦǡǯǞǣȈǧ t ǰǲǣǰǩǞ ǮǯǞǩǰǞ t ǰǱǯǲǶǬǞ ǫǧǷȇǤȈǞ t ǮǧǱǞȈǞ ǧ ǭǣǡǭǠǭǯǧ t
ǮǭǰǪǭǠǬǞǮǯǞǩǰǞoǫǭǣǤǪǧǲǡǭǠǭǯǞtǯǤǳǤǯǤǬǱǬǞǪǧǱǤǯǞǱǲǯǞ
ǰȏȖȚȘȡȝȤȖȚȍȝȞȜȐȞȍȚȟȘȜȐȝȍȘȓȠȍǮșȍțȖȞȍȷȓȖȖȕградȷȍoпрописи и други релевантни документȖ ȝȜȕȍȣȠȓȏȡ ȡțȍȞȓȒțȍȒȏȍȚȓȟȓȤȍȒȜȟȠȍȏȶȍȚȜȓșȓȘȠȞȜțȟȘȜȚȝȜȦȠȜȚțȜȏȜȒȜțȓȠȓȖȖȕȚȓȷȓțȓȖȒȜȝȡȷȓțȓȠȓȘȟȠȜȏȓȝȜȒȕȍȘȜțȟȘȖȣȍȘȍȠȍȡ
ȏȓȕȖȟȍǦȍȘȜțȜȚȜȝșȍțȖȞȍȷȡȖȖȕȐȞȍȒȷȖ ȖȕȟȍȒȞȔȍȵȍǮȍȘȓȠȍ  TFSWJT!TMHMBTOJLDPN

© ЈП Службени гласник, 2011.

НАРУЏБЕНИЦА

Име и презиме, ЈМБГ (назив фирме)
адреса, телефон, e-mail
текући рачун, ПИБ
назив књиге, количина

Адреса: ЈП Службени гласник, 11000 Београд, Јована Ристића 1; факс: 011/ 30 60 571; тел.: 011/ 30 60 369, 30 60 588, 36 31 049;
e-mail: pretplata@slglasnik.com. Поштарина и ПДВ урачунати су у цену. Испорука у року од два дана од дана уплате!
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине града Београда, Трг Николе Пашића 6, приземље
– БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Служба за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24. Одговорни уредник
РАДМИЛА ЈОСИПОВИЋ. Телефони: 3244-325, 3229-678, лок. 6242, 6247. Штампа
ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15

