
Градоначелник града Београда, 27. новембра 2012. го-
дине, на основу члана 24. став 1. тачка 6. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 52. став 
1. тачка 6. Статута града Београда („Службени лист града 
Београда”, бр. 39/08 и 6/10) и члана 3. став 1. Одлуке о усло-
вима и начину постављања привремених објеката на јавним 
површинама у Београду („Службени лист града Београда”, 
бр. 31/02 – пречишћен текст, 11/05, 29/07, 61/09, 24/10 и 
10/11), донео је

ПРА ВИЛНИК 
О ТИПУ, ВЕЛИЧИНИ, ИЗГЛЕДУ И ДРУГИМ УСЛОВИ-
МА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА 

ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником одређује се тип, величина, изглед и 

други услови  постављања привремених објеката, који се 
постављају на јавним површинама на територији града Бе-
ограда.

Члан 2.
Привремени објекат у смислу овог правилника је киоск 

и мањи монтажни објекат.

Члан 3.
КИОСК је типски објекат серијске производње, за пру-

жање шалтерских услуга, бруто површине до 9,5 m², који се 
не може зидати, већ само поставити у изграђеном (произ-
веденом) облику, на месту постављања финализирати мон-
тажом додатних типских елемената и елемената за ниве-
лисање, и минималним грађевинским радовима на изради 
прикључака на комуналну инфраструктуру.

Члан 4.
МАЊИ МОНТАЖНИ ОБЈЕКАТ је објекат формиран од 

типских монтажних елемената серијске производње, бруто 
површине од 9,5 m² до 30 m², који се поставља монтажом и 
минималним грађевинским радовима на изради подлоге и 
прикључака на комуналну инфраструктуру.

Члан 5.
Киоск и мањи монтажни објекат не могу се користити 

као проширење пословног простора сталног карактера. 

II. ТИПОВИ КИОСКА

Члан 6.
На јавним површинама, у складу са чланом 3. овог пра-

вилника, на територији града Београда могу се постављати 
киосци произведени у следећим типовима:

– „Стари београдски”,
– „Део-87”,
– „Новобеоградски”,
– „Булеварски”.

Тип киоска „Стари београдски”

Члан 7.
Киоск је металне конструкције, осмоугаоне основе, ду-

жине странице 1,10 m, пречника уписаног круга 2,5 m, бру-
то површине 5,5 m², унутрашње висине 2,40 m и укупне 
висине са јарболом 5,04 m. Изведен је у комбинацији мате-
ријала: челик, дрво, месинг, бакар и стакло.

Покривен је кровом облика осмоугаоне пирамиде са на-
глашеним кровним венцем – надстрешницом и лантерном 
са јарболом на врху. 

Фасадна платна решена су касетирано са наглашеним 
угаоним стубовима. 

Из овог основног типа изведене су поједностављене вер-
зије, са смањеним бројем декоративних елемената на фаса-
ди и крову, а уместо бакра и месинга употребљен je бојени 
поцинковани лим и елоксирани алуминијум. Развијени су 
подтипови већих бруто површина, увећаног броја и дужине 
страница основе, која осим кружног може бити облика из-
дуженог полигона, или сложеног облика насталог њиховим 
комбиновањем, при  чему су задржали основне карактерис-
тике фасаде, крова и кровног венца.  

Поставља се на подручју непокретног културног добра 
или његове заштићене околине, односно у оквиру целине 
која ужива претходни заштиту, у складу са прописима о 
заштити културних добара, а може се постављати и изван 
ових подручја и целина.

Тип киоска „Део-87”

Члан 8.
Киоск је металне конструкције, састављен од два основ-

на дела, средишњег и бочног, произведених од стандардних 
и модуларних елемената, комбинацијом којих се формирају 
габарити различити по облику, могућностима постављања 
и коришћења, а величина бруто површине од 4,37 m² до 
9,37 m².

Средњи део израђен је од лаких челичних профила у мо-
дуларној мрежи 30х30 cm, са испуном стаклом или лимом, 
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бруто висине 3,37 m, нето висине 3,0 m, основе која може 
бити:

– квадратна, бруто површине 4,37 m²,
– правоугаона, бруто површине 5,75 m²,
– крстаста, бруто површине 7,56 m² до 9,14 m².
Покривен је двоводним и вишеводним крстастим кро-

вом и може се користити као самостални, слободностојећи 
киоск без санитарног чвора.

Бочни део израђен је од лаких челичних профила, поља 
испуњених  полимерским плочама сиве боје, као имитација 
рустичне фасаде, основе која може бити:

– квадратна, бруто површине 1,19 m²,
– правоугаона, бруто површине 2,31 m²,
и не могу се користити као самостални, већ искључиво 

у функцији средишњег дела, као санитарни чвор или мага-
цински простор, и омогућавају постављање киоска уз кал-
кан зграде или формирање низа киоска.

Киоск тип „Део-87” поседује додатне спољне елементе, 
као што су: елемент за излагање робе, продајни пулт, хало-
гено светло за осветљавање продајног пулта, тенду са меха-
низмом за подизање и спуштање, као и могућност монтаже 
других елемената пројектованих и израђених по наруџбини 
у систему киоска.

Поставља се на целој територији града Београда.

Тип киоска „Новобеоградски”

Члан 9.
Киоск је самостојећи, правоугаоне основе, димензија 

1,60х4,00 m, бруто површине 6,4 m², укупне висине од  коте те-
рена до горње ивице маске крова 3,05 m, нето висине 2,40 m. 

Кров је једноводан, у паду од 2% према задњој стра-
ни киоска. Укупни габарит крова над објектом износи 
2,60х4,00 m.

Надстрешница над спољним пултом и припадајућим от-
вореним простором за купца има габарит 1,00х4,00 m. Оп-
шивен је маском ширине 0,40 m.

Основну конструкцију чине челични профили.
Спољашња облога киоска су сендвич плоче алуминију-

ма и пластичне масе, или инокс плоче на водоотпорним 
шпер плочама.

Може се постављати појединачно или у групи модифи-
кованих објеката.

Поседује уградну помичну витрину површине 0,5 m².
Предвиђене су инсталације слабе и јаке струје и за од-

вођење атмосферске воде.
Поставља се на подручју градске општине Нови Београд.

Тип киоска „Булеварски”

Члан 10. 
Киоск је самостојећи, правоугаоне основе, димензија 

1,20х2,48 m, бруто површине 2,98 m², укупне висине од  коте 
терена до горње ивице маске крова 3,45 m, нето висине 2,40 m. 

Кров је двоводан, у паду од 2% према предњој и задњој 
страни киоска. Укупни габарит крова над објектом износи 
1,97х2,48 m.

Надстрешница над спољним пултом и припадајућим от-
вореним простором за купца има габарит 0,77х2,48 m. 

Основну конструкцију чине челични профили.
Структуру пода, зида и плафона чини са унутрашње 

стране водоотпорна шпер плоча, у средини табла од тврде 
полиуретанске пене, а са спољашње стране поцинковани 
пластифицирани лим.

Спољашња облога киоска је перфорирани прохромски 
лим–инокс на водоотпорној шпер плочи или високопресо-
ваном ламинату.

Предња и задња страна киоска остакљена је термоизола-
ционим стаклом.

Опремљен је електроинсталацијама јаке и слабе струје и 
машинским инсталацијама грејања и климатизације.

Киоск се поставља ужом бочном страном управно на 
правац улице.

Осим постављања у основном габариту димензија 
1,20х2,48 m, бруто површине 2,98 m², може бити постављен 
са сервисним објектом истоветних димензија и конструк-
ције на растојању 1,55 m тако да су спојени надстрешница-
ма, при чему се формира припадајућа слободна површина 
од 3,84 m, а заузета површина димензија 3,95х2,48 m износи 
9,79 m².

Удвајањем основног габарита киоска могуће је формира-
ти киоск већег габарита димензија 2,44х2,48 m, бруто повр-
шине 5,95 m². 

Поставља се на потезу Булевара краља Александра на 
подручју градске општине Звездара. 

III. ТИПОВИ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКAТA

Члан 11.
На јавним површинама, сходно члану 4. овог правил-

ника могу се постављати мањи монтажни објекти следећих 
типова монтаже:

– „Стари београдски”,
– „Део-87”. 

Тип монтаже „Стари београдски”

Члан 12.
Овај тип монтаже изведен је из киоска тип „Стари бео-

градски”, при чему се формирање мањег монтажног објекта 
постиже увећавањем броја страница основе кружног или 
издуженог полиедра и њиховим комбиновањем, а објекат 
може бити резличитог облика основе, бруто површине и мо-
гућности постављања и коришћења, задржавајући при томе 
основне карактеристике фасаде, крова и кровног венца.  

Остале карактеристике утврђене су у члану 7. овог пра-
вилника.

Поставља се на подручју непокретног културног добра 
или његове заштићене околине, односно у оквиру целине 
која ужива претходни заштиту, у складу са прописима о 
заштити културних добара, а може се постављати и изван 
ових подеручја и целина.

Тип монтаже „Део-87”

Члан 13.
Овај тип монтаже изведен је из киоска тип „Део-87”, при 

чему се формирање мањег монтажног објекта постиже ком-
биновањем основних делова киоска, средишњег и бочног, 
или њихових елемената, а објекат може бити различитог 
облика основе, бруто површине и могућности постављања 
и коришћења.

Остале карактеристике утврђене су у члану 8. овог пра-
вилника.

Поставља се на целој територији града Београда.

Члан 14.
Изузетно, на местима утврђеним планом постављања 

као специфичним по просторним и обликовним условље-
ностима, код којих није могуће постављање типова киоска 
и типова монтаже мањих монтажни објеката утврђених 
овим правилником, могу се поставити посебно пројектова-
ни киосци и мањи монтажни објекти. 
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IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о типу, величини, изгледу и другим условима за 
постављање привремених објеката на јавним површинама 
(„Службени лист града Београда”, бр.19/95, 18/96 и 26/05)

Овај правилника ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у „Службеном листу града Београда”.

Градоначелник града Београда
Број 350-5002/12-Г, 27. новембра 2012. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

Градоначелник града Београда, 19. новембра 2012. го-
дине, на основу члана 52. тачка 6. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10) и чла-
на 95. Одлуке о Градској управи града Београда („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10, 32/10, 
45/11 и 42/12), донео је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О РАСПОРЕДУ РАД-
НОГ ВРЕМЕНА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БЕОГРАДА

1. У Решењу о распореду радног времена у Градској уп-
рави града Београда („Службени лист града Београда”, 
бр. 28/07, 1/09, 36/09, 37/09, 48/09, 61/09, 8/10, 31/10, 13/11, 
51/11, 29/12 и 56/12), у тачки 3. алинеја 10. мења се и гласи:

„– У Комуналној полицији – Подручно-организационој 
јединици за град Београд послови се организују непрекидно 
24 сата, радним даном, суботом, недељом и у дане државних 
и верских празника и то: за комуналне полицајце и кому-
налне полицајце – вође патрола који раде у ауто-патролама, 
комуналне полицајце распоређене у Одељењу оперативног 
центра на пословима руководиоца групе, оператора на сис-
тему радио везе и оператора на систему телекомуникацио-
ног саобраћаја, по систему четворосменског радног време-
на (12 часова дневног рада – 24 часа непрекидног одмора, 
односно 12 сати континуираног дневног и ноћног рада – 48 
сати непрекидног одмора), а за комуналне полицајце и ко-
муналне полицајце – вође патрола који раде у пешачким па-
тролама, по сменама од 7 до 15 и од 14 до 22 часа. Начелник 
Одељења оперативног центра ради сваког радног дана од 
8.30 до 16.30 часова.

Послови диспечера и магационера опреме организују се 
радним даном, суботом, недељом и у дане државних и вер-
ских празника, по сменама од 7 до 15 и од 14 до 22 часа.

Остали запослени раде сваког радног дана од 8.30 до 
16.30 часова.

По потреби, када то захтева природа посла, за све запо-
слене утврђени распоред радног времена може се промени-
ти и рад прерасподелом радног времена организовати на 
други начин, укључујући и рад ноћу, а по налогу начелника 
Комуналне полиције.

2. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у „Службеном листу града Београда”.

Градоначелник града Београда
Број 130-4891/12-Г, 19. новембра 2012. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

Градоначелник града Београда, 30. новембра 2012. го-
дине, на основу члана 27. Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса („Службени гла-
сник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), члана 28. 
Закона о комуналним делатностима („Службени гласник 
РС”, број 88/11) и члана 52. тачка 6. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС” 
НА ЦЕНОВНИК УСЛУГА СПЕЦИЈАЛНИМ ДИЗАЛИ-
ЦАМА, НИСКОНОСЕЋЕ ПОЛУПРИКОЛИЦЕ, ДИЗА-
ЛИЦЕ КОЛЕС, ДИЗАЛИЦЕ МАГИРУС И ОСТАЛОГ ПО 
НАЛОГУ НАДЛЕЖНИХ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (ПО 
НАЛОГУ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И МУП-А) – КО-

МЕРЦИЈАЛНО АНГАЖОВАЊЕ

1. Даје се сагласност ЈКП „Паркинг сервис” на Ценовник 
услуга специјалним дизалицама, нисконосеће полуприко-
лице, дизалице КОЛЕС, дизалице МАГИРУС и осталог по 
налогу надлежних државних органа (по налогу комуналне 
инспекције и МУП-а) – комерцијално ангажовање, који је 
усвојио Управни одбор ЈКП „Паркинг сервис” под бројем 
9-I/4, на седници одржаној 22. новембра 2012. године.

2. Ово решење и ценовник из става I решења објавити 
у „Службеном листу града Београда”, а ценовник се при-
мењује осмог дана од дана објављивања.

Градоначелник града Београда
Број 38-5050/12-Г, 30. новембра 2012. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

На основу члана 30. Статута Јавног комуналног преду-
зећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Бе-
оград, Управни одбор је на седници одржаној 22. новембра 
2012. године донео следећу

ОДЛУКУ

1. Утврђује се Ценовник услуга специјалним дизалицама 
нисконосеће полуприколице, дизалице КОЛЕС, дизалице 
МАГИРУС и осталог по налогу надлежних државних ор-
гана (по налогу комуналне инспекције и МУП-а) – комер-
цијално ангажовање.

2. Одлуку доставити оснивачу на сагласност у складу са 
Закључком градоначелника града Београда број 38-2691/12-Г 
од 24. маја 2012. године.

3. Ценовник услуга сачињен на основу ове одлуке, чине 
њен саставни део и примењују се осмог дана након обја-
вљивања у „Службеном листу града Београда”.

4. Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи 
Ценовник услуга специјалним дизалицама, нисконосеће 
полуприколице, дизалице КОЛОС, дизалице МАГИРУС и 
осталог по налогу надлежних државних органа (по налогу 
комуналне инспекције и МУП-а) који се примењивао од 22. 
јуна 2010. године.

5. За спровођење ове одлуке задужује се Сектор за 
транспорт и одржавање возила и Сектор за финансијско-
комерцијалне послове

Јавно комунално предузеће за јавне гараже 
и паркиралишта „Паркинг сервис”
Број 9-I/4, 22. новембра 2012. године

Председник 
Вања Вукић, с. р.
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ЦЕНОВНИК

услуга специјалним дизалицама, нисконосеће по-
луприколице, дизалице КОЛЕС, дизалице МАГИ-
РУС и осталог по налогу надлежних државних ор-
гана (по налогу комуналне инспекције и МУП-а)

– комерцијално ангажовање –

Шифра ЈКП: 5221
Шифра делатности: 5221

– у динарима–
Опис Цена 

услуге
ПДВ
(20%)

Цена са 
порезом

I. Мање жардињере и објекти површине до 1 m2

– Уклањање на депонију наведених ствари 1.041,67 208,33 1.250,00
II. Возила масе до 800 kg, веће жардињере, 

витрине, фрижидери за сладолед, чамци до 
5 m, тезге и објекти површине до 2 m2

– премештање наведених возила и ствари 1.458,33 291,67 1.750,00
– уклањање на депонију наведених возила 

и ствари, паркираних или заустављених 
супротно одредбама Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима и прописа локалне 
самоуправе или одбачених на месту на коме 
је дозвољено заустављање и паркирање, 
крадених, из кривичних дела, саобраћајних 
незгода, напуштених, нерегистрованих и 
хаварисаних (до 10 километара удељености) 2.208,33 441,67 2.650,00

– уклањање на депонију наведених возила 
и ствари, паркираних или заустављених  
супротно одредбама Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима и прописа локалне 
самоуправе или одбачених на месту на коме 
је дозвољено заустављање и паркирање, 
и то:
– са колско-пешачких стаза у стамбеним и 
пословним блоковима, из зона раскрсница, 
пешачких прелаза и кружних токова, са 
површина намењених за кретање пешака, 
са мостова, вијадукта, надвожњака, 
подвожњака, из тунела, са саобраћајних 
петљи, са ауто-пута и дела ауто-пута 
на територији града, са кејова река, са 
противпожарних стаза, на прилазима 
болницама и другим јавним објектима, 
са шахтова и прикључака намењеним 
ватрогасцима и комуналним службама, са 
спортских терена, са простора намењених 
за игру деце, са простора бензиских пумпи, 
као и у свим другим случајевима када 
је возило паркирано или заустављено 
супротно саобраћајном знаку (до 10 
километара удаљености) 2.500,00 500,00 3.000,00
– са резервисаних паркинг места за 
инвалиде, пешачких прелаза (означених 
делова коловоза намењених за прелазак 
пешака преко коловоза), жутих трака 
резервисаних за саобраћај јавног 
градског превоза,  трамвајских баштица, 
бициклистичких стаза, са резервисаних 
паркинг места за одређене кориснике, 
тргова, са поплочаних тротоара и осталих 
поплочаних површина, из улица пешачких 
зона и зона школа, са рампи и простора 
намењених за кретање инвалида и лица 
са посебним потребама, са тротоара када 
је возило паркирано тако да не остане 
слободан пролаз за пешаке најмање ширине 
1,60 метара, са коловоза и тротоара у 
зони јавних гаража и паркиралишта са 
контролисаним уласком и изласком, са 
јавних, зелених површина, колских пролаза 
и гаража, као и са места на коме би се 
онемогућио или отежао приступ другом 
возилу ради паркирања или излазак неком 
већ паркираном возилу (до 10 километара 
удаљености) 5.000,00 1.000,00 6.000,00

III. Возила масе од 801 kg до 1.330 kg
– премештање наведених возила 1.666,67 333,33 2.000,00

Опис Цена 
услуге

ПДВ
(20%)

Цена са 
порезом

– уклањање на депонију наведених возила: 
крадених, из кривичних дела, саобраћајних 
незгода, напуштених, нерегистрованих и 
хаварисаних (до 10 километара удаљености) 2.208,33 441,67 2.650,00

– уклањање на депонију наведених возила, 
паркираних или заустављених супротно 
одредбама Закона о безбедности саобраћаја 
на путевима и прописа локалне самоуправе 
или одбачених на месту на коме је 
дозвољено заустављање и паркирање, и то:
– са колско-пешачких стаза у стамбеним и 
пословним блоковима, из зона раскрсница, 
пешачких прелаза и кружних токова, са 
површина намењених за кретање пешака, 
са мостова, вијадукта, надвожњака, 
подвожњака, из тунела, са саобраћајних 
петљи, са ауто-пута и дела ауто-пута 
на територији града, са кејова река, са 
противпожарних стаза, на прилазима 
болницама и другим јавним објектима, 
са шахтова и прикључака намењеним 
ватрогасцима и комуналним службама, са 
спортских терена, са простора намењених 
за игру деце, са простора бензиских пумпи, 
као и у свим другим случајевима када 
је возило паркирано или заустављено 
супротно саобраћајном знаку (до 10 
километара удељености) 3.679,17 735,83 4.415,00
– са резервисаних паркинг места за 
инвалиде, пешачких прелаза (означених 
делова коловоза намењених за прелазак 
пешака преко коловоза), жутих трака 
резервисаних за саобраћај јавног 
градског превоза,  трамвајских баштица, 
бициклистичких стаза, са резервисаних 
паркинг места за одређене кориснике, 
тргова, са поплочаних тротоара и осталих 
поплочаних површина, из улица пешачких 
зона и зона школа, са рампи и простора 
намењених за кретање инвалида и лица 
са посебним потребама, са тротоара када 
је возило паркирано тако да не остане 
слободан пролаз за пешаке најмање ширине 
1,60 метара, са коловоза и тротоара у 
зони јавних гаража и паркиралишта са 
контролисаним уласком и изласком, са 
јавних, зелених површина, колских пролаза 
и гаража, као и са места на коме би се 
онемогућио или отежао приступ другом 
возилу ради паркирања или излазак неком 
већ паркираном возилу (до 10 километара 
удаљености) 7.358,33 1.471,67 8.830,00

IV. Возила масе од 1.331 kg до 1.900 kg, теретна 
возила до 1.900 kg дозвољене масе (збир 
масе возила и носивости возила)

– премештање наведених возила 2.083,33 416,67 2.500,00
– уклањање на депонију наведених возила, 

паркираних или заустављених супротно 
одредбама Закона о безбедности саобраћаја 
на путевима и прописа локалне самоуправе 
или одбачених на месту на коме је 
дозвољено заустављање и паркирање, и то:
– са колско-пешачких стаза у стамбеним и 
пословним блоковима, из зона раскрсница, 
пешачких прелаза и кружних токова, са 
површина намењених за кретање пешака, 
са мостова, вијадукта, надвожњака, 
подвожњака, из тунела, са саобраћајних 
петљи, са ауто-пута и дела ауто-пута 
на територији града, са кејова река, са 
противпожарних стаза, на прилазима 
болницама и другим јавним објектима, 
са шахтова и прикључака намењеним 
ватрогасцима и комуналним службама, са 
спортских терена, са простора намењених 
за игру деце, са простора бензиских пумпи, 
као и у свим другим случајевима када 
је возило паркирано или заустављено 
супротно саобраћајном знаку (до 10 
километара удељености) 5.518,33 1.103,67 6.622,00
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Опис Цена 
услуге

ПДВ
(20%)

Цена са 
порезом

– са резервисаних паркинг места за 
инвалиде, пешачких прелаза (означених 
делова коловоза намењених за прелазак 
пешака преко коловоза), жутих трака 
резервисаних за саобраћај јавног 
градског превоза, трамвајских баштица, 
бициклистичких стаза, са резервисаних 
паркинг места за одређене кориснике, 
тргова, са поплочаних тротоара и осталих 
поплочаних површина, из улица пешачких 
зона и зона школа, са рампи и простора 
намењених за кретање инвалида и лица 
са посебним потребама, са тротоара када 
је возило паркирано тако да не остане 
слободан пролаз за пешаке најмање ширине 
1,60 метара, са коловоза и тротоара у 
зони јавних гаража и паркиралишта са 
контролисаним уласком и изласком, са 
јавних, зелених површина, колских пролаза 
и гаража, као и са места на коме би се 
онемогућио или отежао приступ другом 
возилу ради паркирања или излазак неком 
већ паркираном возилу (до 10 километара 
удаљености) 11.037,50 2.207,50 13.245,00

V. Возила масе од 1.901 kg и више, теретна 
возила од 1.901 kg до 4 t највеће дозвољене 
масе (збир масе возила и носивости 
возила), аутобуса регистрованих за 15 
путника, камп приколица, чамаца до 7 m и 
објеката површине до 4 m2

– премештање наведених возила и ствари 2.500,00 500,00 3.000,00
– уклањање на депонију наведених возила, 

паркираних или заустављених супротно 
одредбама Закона о безбедности саобраћаја 
на путевима и прописа локалне самоуправе 
или одбачених на месту на коме је 
дозвољено заустављање и паркирање, и то:
– са колско-пешачких стаза у стамбеним и 
пословним блоковима, из зона раскрсница, 
пешачких прелаза и кружних токова, са 
површина намењених за кретање пешака, 
са мостова, вијадукта, надвожњака, 
подвожњака, из тунела, са саобраћајних 
петљи, са ауто-пута и дела ауто-пута 
на територији града, са кејова река, са 
противпожарних стаза, на прилазима 
болницама и другим јавним објектима, 
са шахтова и прикључака намењеним 
ватрогасцима и комуналним службама, са 
спортских терена, са простора намењених 
за игру деце, са простора бензиских пумпи, 
као и у свим другим случајевима када 
је возило паркирано или заустављено 
супротно саобраћајном знаку (до 10 
километара удељености) 8.277,50 1.655,50 9.933,00
– са резервисаних паркинг места за 
инвалиде, пешачких прелаза (означених 
делова коловоза намењених за прелазак 
пешака преко коловоза), жутих трака 
резервисаних за саобраћај јавног 
градског превоза,  трамвајских баштица, 
бициклистичких стаза, са резервисаних 
паркинг места за одређене кориснике, 
тргова, са поплочаних тротоара и осталих 
поплочаних површина, из улица пешачких 
зона и зона школа, са рампи и простора 
намењених за кретање инвалида и лица 
са посебним потребама, са тротоара када 
је возило паркирано тако да не остане 
слободан пролаз за пешаке најмање ширине 
1,60 метара, са коловоза и тротоара у 
зони јавних гаража и паркиралишта са 
контролисаним уласком и изласком, са 
јавних, зелених површина, колских пролаза 
и гаража, као и са места на коме би се 
онемогућио или отежао приступ другом 
возилу ради паркирања или излазак неком 
већ паркираном возилу (до 10 километара 
удаљености) 16.555,83 3.311,17 19.867,00

VI. Теретна возила од 4 t до 14 t највеће 
дозвољене масе (збир масе возила и 
носивости возила), аутобуса регистрованих 
од 16 до 45 путника, камионских 
приколица, киоска површине од 4 до 8 m2 и 
објеката површине од 4 до 8 m2

Опис Цена 
услуге

ПДВ
(20%)

Цена са 
порезом

– премештање наведених возила и ствари 4.166,67 833,33 5.000,00
– уклањање на депонију наведених возила, 

паркираних или заустављених супротно 
одредбама Закона о безбедности саобраћаја 
на путевима и прописа локалне самоуправе 
или одбачених на месту на коме је 
дозвољено заустављање и паркирање, и то:
– са колско-пешачких стаза у стамбеним и 
пословним блоковима, из зона раскрсница, 
пешачких прелаза и кружних токова, са 
површина намењених за кретање пешака, 
са мостова, вијадукта, надвожњака, 
подвожњака, из тунела, са саобраћајних 
петљи, са ауто-пута и дела ауто-пута 
на територији града, са кејова река, са 
противпожарних стаза, на прилазима 
болницама и другим јавним објектима, 
са шахтова и прикључака намењеним 
ватрогасцима и комуналним службама, са 
спортских терена, са простора намењених 
за игру деце, са простора бензиских пумпи, 
као и у свим другим случајевима када 
је возило паркирано или заустављено 
супротно саобраћајном знаку (до 10 
километара удељености) 12.500,00 2.500,00 15.000,00
– са резервисаних паркинг места за 
инвалиде, пешачких прелаза (означених 
делова коловоза намењених за прелазак 
пешака преко коловоза), жутих трака 
резервисаних за саобраћај јавног 
градског превоза,  трамвајских баштица, 
бициклистичких стаза, са резервисаних 
паркинг места за одређене кориснике, 
тргова, са поплочаних тротоара и осталих 
поплочаних површина, из улица пешачких 
зона и зона школа, са рампи и простора 
намењених за кретање инвалида и лица 
са посебним потребама, са тротоара када 
је возило паркирано тако да не остане 
слободан пролаз за пешаке најмање ширине 
1,60 метара, са коловоза и тротоара у 
зони јавних гаража и паркиралишта са 
контролисаним уласком и изласком, са 
јавних, зелених површина, колских пролаза 
и гаража, као и са места на коме би се 
онемогућио или отежао приступ другом 
возилу ради паркирања или излазак неком 
већ паркираном возилу (до 10 километара 
удаљености) 25.000,00 5.000,00 30.000,00

VII. Накнада за смештај наведених возила и 
објеката:

– из става I, II, III и IV на плацу „Старо 
сајмиште”, „Видин капија”, „Славија”, „Ада 
Циганлија”, „Аеродром”, „Обилићев венац”, 
„Блок 42”, „Блок 45”, „Блок 53” и „Блок 66”, 
за сваки започети дан 250,00 50,00 300,00

– из става V, VI и VIII на плацу „Старо 
сајмиште”, „Видин капија”, „Славија”, „Ада 
Циганлија”, „Аеродром”, „Обилићев венац”, 
„Блок 42”, „Блок 45”, „Блок 53” и „Блок 66”, 
за сваки започети дан 416,67 83,33 500,00

VIII. Теретна возила преко 14 t највеће дозвољене 
масе (збир масе возила и носивости 
возила), камионских полуприколица, 
аутобуса регистрованих за преко 45 
путника, грађевинских и пољопривредних 
машина, пловних објеката преко 7 m, 
киоска површине преко 8 m2 и објеката 
површине преко 8 m2

– премештање наведених возила и ствари 6.250,00 1.250,00 7.500,00
– уклањање на депонију наведених возила, 

паркираних или заустављених супротно 
одредбама Закона о безбедности саобраћаја 
на путевима и прописа локалне самоуправе 
или одбачених на месту на коме је 
дозвољено заустављање и паркирање, и то:
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Опис Цена 
услуге

ПДВ
(20%)

Цена са 
порезом

– са колско-пешачких стаза у стамбеним и 
пословним блоковима, из зона раскрсница, 
пешачких прелаза и кружних токова, са 
површина намењених за кретање пешака, 
са мостова, вијадукта, надвожњака, 
подвожњака, из тунела, са саобраћајних 
петљи, са ауто-пута и дела ауто-пута 
на територији града, са кејова река, са 
противпожарних стаза, на прилазима 
болницама и другим јавним објектима, 
са шахтова и прикључака намењеним 
ватрогасцима и комуналним службама, са 
спортских терена, са простора намењених 
за игру деце, са простора бензиских пумпи, 
као и у свим другим случајевима када 
је возило паркирано или заустављено 
супротно саобраћајном знаку (до 10 
километара удељености) 18.750,00 3.750,00 22.500,00
– са резервисаних паркинг места за инвалиде, 
пешачких прелаза (означених делова 
коловоза намењених за прелазак пешака 
преко коловоза), жутих трака резервисаних 
за саобраћај јавног градског превоза,  
трамвајских баштица, бициклистичких 
стаза, са резервисаних паркинг места за 
одређене кориснике, тргова, са поплочаних 
тротоара и осталих поплочаних површина, 
из улица пешачких зона и зона школа, са 
рампи и простора намењених за кретање 
инвалида и лица са посебним потребама, са 
тротоара када је возило паркирано тако да не 
остане слободан пролаз за пешаке најмање 
ширине 1,60 метара, са коловоза и тротоара 
у зони јавних гаража и паркиралишта са 
контролисаним уласком и изласком, са 
јавних, зелених површина, колских пролаза 
и гаража, као и са места на коме би се 
онемогућио или отежао приступ другом 
возилу ради паркирања или излазак неком 
већ паркираном возилу (до 10 километара 
удаљености) 37.500,00 7.500,00 45.000,00

IX. Накнада за дежурство специјалних 
дизалица и остали трошкови

– накнада за дежурство специјалне дизалице 
„паук” (без извршеног налога по започетом 
часу) 3.679,17 735,83 4.415,00

– доплата за сваки пређени километар 
специјалне дизалице „паук” преко 10 
километара 62,50 12,50 75,00

– доплата за рад ноћу (од 22 до 6 часова), рад 
недељом и за рад у дане државних празника 
специјалне дизалице „паук” 625,00 125,00 750,00

– накнада за дежурство специјалних возила: 
КОЛЕС 35, МАГИРУС 
и тегљача са нисконосећом приколицом (без 
извршеног налога по започетом часу) 4.583,33 916,67 5.500,00

– накнада за дежурство специјалних возила: 
КОЛЕС 55/60 (без извршеног налога по 
започетом часу) 5.416,67 1.083,33 6.500,00

– доплата за сваки пређени километар 
специјалних возила: КОЛЕС 35, 
КОЛЕС 55/60, МАГИРУС и тегљача са 
нисконосећом приколицом преко 10 
километара 83,33 16,67 100,00

– доплата за рад ноћу (од 22 до 6 часова), 
рад недељом и за рад у дане државних 
празника специјалних возила: КОЛЕС 
35, КОЛЕС 55/60, МАГИРУС и тегљача са 
нисконосећом приколицом 833,33 166,67 1.000,00

НАПОМЕНА:
1. Накнада за смештај наведених возила и објеката на 

плацу „Старо сајмиште”, „Видин капија”, „Славија”, „Ада 
Циганлија”, „Аеродром”, „Обилићев венац”, „Блок 42”, „Блок 
45”, „Блок 53” „Блок 66” и почиње да се обрачунава по 
истеку 72 часа од тренутка извршеног преноса.

2. Накнада за смештај возила уколико ЈКП „Паркинг 
сервис” није извршио пренос почиње да се рачуна од 
момента смештаја возила.

3. Услуга се плаћа готовински или чеком пре преузимања 
објекта, а по цени која важи у моменту плаћања.

4. Цена ангажовања на рушењу привремених објеката 
формира се по завршетку посла и зависи од ангажовања 
људства и средстава и утрошеног материјала.

Генерални директор
Бобан Ковачевић, с. р.

Градоначелник града Београда, 30. новембра 2012. 
године, на основу члана 27. Закона о јавним предузећима 
и обављању делатности од општег интереса („Службени 
гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), 
члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС”, број 88/11) и члана 52. тачка 6. Статута града 
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 
6/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈКП „ПАРКИНГ СЕР-
ВИС” НА ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЗА ПРЕМЕШТАЊЕ 
СПЕЦИЈАЛНИМ ДИЗАЛИЦАМА, НИСКОНОСЕЋЕ 
ПОЛУПРИКОЛИЦЕ, ДИЗАЛИЦЕ КОЛЕС, ДИЗАЛИЦЕ 
МАГИРУС ПОВОДОМ ОДРЖАВАЊА СПОРТСКИХ 
И ДРУГИХ ПРИРЕДБИ НА ПУТУ, ПРОТОЧНОСТ СА-
ОБРАЋАЈА, ПОСЕТЕ ДРЖАВНИКА – КОМЕРЦИЈАЛ-

НО АНГАЖОВАЊЕ

1. Даје се сагласност ЈКП „Паркинг сервис” на 
Ценовник услуга за премештање специјалним дизалицама, 
нисконосеће полуприколице, дизалице КОЛЕС, дизалице 
МАГИРУС поводом одржавања спортских и других 
приредби на путу, проточност саобраћаја, посете 
државника – комерцијално ангажовање, који је усвојио 
Управни одбор ЈКП „Паркинг сервис“ под бројем 9-I/5, на 
седници одржаној 22. новембра 2012. године.

2. Ово решење и ценовник из става I решења објавити 
у „Службеном листу града Београда”, а ценовник се 
примењује осмог дана од дана објављивања.

Градоначелник града Београда
Број 38-5051/12-Г, 30. новембра 2012. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

На основу члана 30. Статута Јавног комуналног преду-
зећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Бе-
оград, Управни одбор је на седници одржаној 22. новембра 
2012. године донео следећу

ОДЛУКУ

1. Утврђује се Ценовник услуга за премештање специјал-
ним дизалицама, нисконосеће полуприколице, дизалице 
КОЛЕС, дизалице МАГИРУС поводом одржавања спорт-
ских и других приредби на путу, проточност саобраћаја, 
посете државника –комерцијално ангажовање. 

2. Одлуку доставити оснивачу на сагласност у складу са 
Закључком градоначелника града Београда број 38-2691/12-
Г од 24. маја 2012. године.

3. Ценовник услуга сачињен на основу ове одлуке, чине 
њен саставни део и примењују се осмог дана након обја-
вљивања у „Службеном листу града Београда”.
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4. За спровођење ове Одлуке задужује се Сектор за 
транспорт и одржавање возила и Сектор за финансијско-
комерцијалне послове

Јавно комунално предузеће за јавне гараже 
и паркиралишта „Паркинг сервис”
Број 9-I/5, 22. новембра 2012. године

Председник 
Вања Вукић, с. р.

ЦЕНОВНИК 

услуга за премештање специјалним дизалицама, ниско-
носеће полуприколице, дизалице КОЛЕС, дизалице МА-
ГИРУС поводом одржавања спортских и других приред-
би на путу,  проточност саобраћаја, посете државника

– комерцијално ангажовање –

– у динарима
Опис Цена 

услуге
ПДВ 
(20%)

Цена са 
порезом

– Накнада за премештање путничких возила 
(специјалним возилом-дизалица ПАУК) 2.941,67 588,33 3.530,00

Опис Цена 
услуге

ПДВ 
(20%)

Цена са 
порезом

– Накнада за премештање теретних возила, ауто-
буса, полуприколица, грађевинских и пољопри-
вредних машина (дизалица МАГИРУС) 8.333,33 1.666,67 10.000,00
– Накнада за дежурство специјалног возила – 
дизалице ПАУК (на пословима премештања без 
извршеног налога) по сваком започетом сату 3.679,17 735,83 4.415,00
– Накнада за дежурство нисконосеће 
полуприколице, дизалице КОЛЕС 35 и 
МАГИРУС (на пословима премештања без 
извршеног   налога) по сваком започетом сату 4.166,67 833,33 5.000,00
– Накнада за дежурство дизалице КОЛЕС 55/60 
(на пословима премештања без извршеног 
налога) по сваком започетом сату 5.416,67 1.083,33 6.500,00
– Доплата за сваки пређени километар-преко 
10 km 125,00 25,00 150,00
– Доплата за рад ноћу (од 22 до 02 часова), рад 
недељом и рад у дане државних празника 833,33 166,67 1.000,00

НАПОМЕНА:
1. Услуга се плаћа авансно, преко рачуна или готовин-

ски.

Генерални директор
Бобан Ковачевић, с. р.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ВРАЧАР

Скупштина градске општине Врачар је на седници одр-
жаној 27. новембра 2012. године, на основу члана 46. став 
1. тачка 1. Закона о локалним изборима („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07, 34/10 – Одлука Уставног суда и 54/11) и 
члана 15. став 1. тачка 17. Статута градске општине Врачар 
(„Службени  лист града Београда”, бр. 45/08, 17/10, 44/10, 
6/12, 35/12 и 44/12) донела

ОДЛУКУ 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине 
градске општине Врачар Александра Тодоровића са Избор-
не листе „Драган Ђилас – Избор за бољи Врачар“, због под-
нете писане оставке.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-69/2012-VIII/1, 27. новембра 2012. године

Председница
Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар је на седници одр-
жаној 27. новембра 2012. године, на основу члана 56. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10 – Одлука Уставног суда и 54/11) и чл. 5. и 8. Послов-
ника Скупштине градске општине Врачар („Службени лист 
града Београда”, бр. 15/11 – пречишћен текст, 6/12, 35/12 и 
44/12) донела

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦЕ И ОДБОР-

НИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

1. Потврђују се мандати одборници и одборни-
ку Скупштине градске општине Врачар изабраним на 

изборима одржаним 6. маја 2012. године Снежани Тешић и 
Ђени Ачанском са Изборне листе Драган Ђилас – Избор за 
бољи Врачар.

2. Мандат одборнице и одборника траје до престанка 
мандата одборника и одборница овог сазива Скупштине 
градске општине Врачар.

3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-69/2012-VIII/3, 27. новембра 2012. године

Председница
Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар је на седници одр-
жаној 27. новембра 2012. године, на основу члана 20. став 1. 
тачка 10. и члана 25. Закона о локалној самоуправи („Служ-
бени гласник РС”, број 129/07), члана 8. став 1. тачка 10. и 
члана 15. став 1. тачка 3. Статута градске општине Врачар 
(„Службени лист града Београда”, бр. 45/08, 17/10, 44/10, 
6/12, 35/12 и 44/12) донeла

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИ-
НЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ ПРАВО КО-

РИШЋЕЊА ИМА ОПШТИНА ВРАЧАР

Члан 1.
У Одлуци о утврђивању закупнине за пословни прос-

тор на коме право коришћења има градска општина Врачар 
(„Службени лист града Београда”, број 15/11), члан 2. мења 
се и гласи:

„Закупнине за пословни простор на којем је носилац 
права коришћења градска општина Врачар, утврђују се 
према делатностима и зонама утврђеним у Распореду по 
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зонама улица на територији општине Врачар („Службени 
лист града Београда”, број 17/98), и то:

 (дин/m² месечно)
Врста пословног простора Зоне

Екстра I
а) Канцеларије – за област 12 и 13

(образовање, здравство, социјална заштита, наука и 
култура) 306,76 269,73
Канцеларије – за област 14 
(политичке странке, удружења грађана, друштвене 
организације и др.) 648,30 362,39
Канцеларије – за делатности непрофитних спортских 
савеза 153,48 134,77
Канцеларије – за остале делатности 648,30 546,79

б) Магацини 554,22 461,46
в) Локали 921,70 769,54
г) Занатска делатност

Делатност ретких и старих заната
(израда народних одела, бачви, каца, дугмета, 
дрвомоделарска и дуборезачка, корпарско-плетарска, 
израда ужади, ткачка, вуновлачарска, јорганџијска, 
котларско-казанџијска, сарачка, воскарска , производња 
сода воде, ковачка, кораџијска, печење хлеба и пецива и 
услужно печење јагњића и прасића на традиционални 
начин, сајџијска, браварска, кројачка,поправка кишобрана, 
рестаурација старог намештаја, израда и поправка накита, 
тапетарска,израда абажура, књиговезачка, рестаурација и 
израда рамова, поправка бицикала, шеширџијска, крзнарска, 
рестаурација старих књига, израда сликарског прибора, 
обућарска, сервис радио и тв апарата и израда камина, 
огњишта и каљавих пећи и осталих непоменутих  делатности 
које буду сврстане у групу ретких и старих заната)

921,70

153,48

535,71

134,77
д) Атељеи

Сликарски и вајарски атељеи
153,48

45,77
134,77

45,77
ђ) Витрине 153,48 153,48
е) Производне хале 554,22 269,84
ж) Верске заједнице 256,00 215,32

У цену закупа пословног простора урачунат је порез на 
додату вредност.”

Члан 2.
Остали чланови Одлуке о утврђивању закупнине за 

пословни простор на коме право коришћења има градска 
општина Врачар („Службени лист града Београда”, број 
15/11), остају непромењени.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања 

у „Службеном листу града Београда”, а примењиваће се од 
1. децембра 2012. године.

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-69/2012-VIII/4, 27. новембра 2012. године

Председница
Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар је на седници одр-
жаној 27. новембра 2012. године на основу члана 15. став 1. 
тачка 9. Статута градске општине Врачар („Службени лист 
града Београда”, бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12 и 44/12) и 
члана 33. Пословника Скупштине градске општине Врачар 
(„Службени лист града Београда”, бр. 15/11 – пречишћен 
текст, 6/12, 35/12 и 44/12) донела

РЕШЕЊЕ 
О ИЗБОРУ ЧЛАНИЦА И ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ВРАЧАР

1. Бирају се: 
1. Јелена Ђорђевић,
2. Александра Јовановић,

3. Небојша Милићевић,
4. Мирјана Митровић,
за чланице и члана Већа градске општине Врачар, са 27. 

новембром 2012. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-69/2012-VIII/2, 27. новембра 2012. године

Председница
Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар је на седници одр-
жаној 27. новембра 2012. године, на основу члана 52. ст. 
1. и 2. Пословника Скупштине градске општине Врачар 
(„Службени лист града Београда”, бр. 15/11 – пречишћен 
текст, 6/12, 35/12 и 44/12) донела 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА СТАЛНОГ РАДНОГ ТЕЛА 

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

1. Разрешава се Александар Тодоровић дужности члана 
Комисије за прописе, управу и административно-мандатна 
питања Скупштине градске општине Врачар.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-69/2012-VIII/7, 27. новембра 2012. године

Председница
Тијана Благојевић, с. р.

Скупштина градске општине Врачар је на седници одр-
жаној 27. новембра 2012. године, на основу члана 51. По-
словника Скупштине градске општине Врачар („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 15/11 – пречишћен текст, 6/12, 
35/12 и 44/12) донела

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНИЦЕ СТАЛНОГ РАДНОГ ТЕЛА 

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

1. Бира се Снежана Тешић за чланицу Комисије за 
прописе, управу и административно-мандатна питања 
Скупштине градске општине Врачар. 

2. Избор се врши за мандатни период за који је изабрана 
Скупштина.

3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-69/2012-VIII/8, 27. новембра 2012. године

Председница
Тијана Благојевић, с. р.
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ПАЛИЛУЛА

Скупштина градске општине Палилула, на 23. седници 
одржаној 27. фебруара 2012. године, на основу члана 32. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07)  и члaна 25. Статута градске општине Палилула 
(„Службени лист градa Београдa”, бр. 43/08 и 16/10), донела је 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
СПОРТ, РЕКРЕАЦИЈУ, РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И БИЗНИС 

„ЕКО ЗОНА АДА ХУЈА”

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Предузећа за спорт, рекреацију, 

рехабилитацију и бизнис „Еко Зона Ада Хуја” („Службени 
лист града Београда”, бр. 26/92, 28/92, 26/93 и 21/10), мења 
се члан 4. Одлуке, тако да исти сада гласи:

„Оснивач преноси предузећу на коришћење и упра-
вљање следеће катастарске парцеле и то:

– 160/1, 165/7, 166/1, 167/1, 167/2, 168/4, 169/2, 169/3, 
169/4, 169/5, 169/6, 180, 5110/3, 5110/10, све КО Палилула,

– 2255/1, 2255/3, 2272/2, 2273/2,  све КО Вишњица,
– 1113, 1114/6, 1114/10, 1114/13, 1114/16, 1114/18, 

1114/23, 1132, 1133, 1261/1, 1262/1, 1262/2, 1265/1, 1271/1, 
1271/2, све КО Вишњица”.

Члан 2.
У осталом делу Одлука о оснивању предузећа за спорт, 

рекреацију, рехабилитацију и бизнис „Еко Зона Ада Хуја” 
остаје неизмењена.  

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-23/2012-I-6-4, 27. фебруара 2012. године

Председник 
Аца Јевтић, с. р.

СТАРИ ГРАД

Скупштина градске општине Стари град у Београду, на 
седници од 15. новембра 2012. године, на основу чл. 48, 49. 
и 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, 
број 129/07), члана 35. Статута градске  општине Стари град 
(„Службени лист града Београда”, број 3/11 – пречишћен 
текст),  и члана 50. Пословника Скупштине („Службени 
лист града Београда”, број 9/11), на основу извештаја Адми-
нистративне комисије, донела је 

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

1. Потврђује се мандат одборницима Скупштине град-
ске општине Стари град, изабраним на изборима 6. маја 
2012. године, и то:

1) Дражић Горану, са изборне листе Демократска стран-
ка Србије – Војислав Коштуница,

2) Петричевић Филипу, са изборне листе Чедомир Јова-
новић – Преокрет и

3) Жерајић Татјани, са изборне листе Чедомир Јовано-
вић – Преокрет.

Мандат почиње да тече  даном  потврђивања мандата. 
Мандат новоизабраним одборницима траје до истека 

мандата одборника којима је престао мандат.
2. Против ове одлуке може се изјавити жалба Управном 

суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења одлуке.
3. Одлуку  објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Стари град
I-01, Број 06-120/12, 15. новембар 2012. године

Председник
Драган Видановић, с. р.

Скупштина градске општине Стари град у Београду, на 
седници одржаној 15. новембра 2012. године, у складу са од-
редбама Закона о платама у државним органима и јавним 
службама („Службени гласник РС”, бр. 34/01 и 92/11), члана 
35. Статута градске општине Стари град („Службени лист 
града Београда”, број 3/11 – пречишћен текст), и члана 50. 
Пословника Скупштине („Службени лист града Београда”, 
број 9/11), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНА-
ДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА У 
СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД И 
ПЛАТАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ, 
ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИ-

МА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Члан 1.
У Одлуци о накнадама и другим примањима одборника у 

Скупштини градске општине Стари град и платама и другим 
примањима изабраних, именованих и постављених лица у 
органима градске општине Стари град („Службени лист гра-
да Београда”, број 3/11 – пречишћен текст), у члану 3. додаје 
се последњи став који гласи: „Изузетно од става 1. овог члана, 
одборнику који обавља дужност председника одборничке гру-
пе, припада накнада за рад  у висини накнаде која се утврђује 
за рад заменика председника Скупштине у складу са овом од-
луком, по одржаној седници. Ова накнада припада и одборни-
ку који замењује председника одборничке групе у случају ње-
говог одсуства или спречености да обаља ову дужност”.

Члан 2.
У члану 8. у првом ставу, у другој алинеји, после речи 

„коефицијента”, бришу се речи: „којим се множи основица 
(коефицијент)”.

Члан 3.
У члану 10-а, у другом ставу, после речи „утврђеној”, 

бришу се речи: „колективним уговором” и уместо њих 
утврђује: „прописима о раду”.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина градске општине Стари град
I-01, Број 06-120/12, 15. новембар 2012. године

Председник
Драган Видановић, с. р.
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Скупштина градске општине Стари град у Београду на 
седници одржаној 15. новембра 2012. године, сходно одред-
бама члана 14. и члана 19. став 1. тач. 2. и 3. Закона о буџет-
ском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 
101/10 и 101/11), чл. 5. и 6. Закона о финансирању локалне 
самoуправе („Службени гласник РС”, бр. 62/06 и 47/11), чл. 
15, 16, 35, 108. и 111. Статута градске општине Стари град 
(,,Службени лист града Београда”, број 3/11 – пречишћен 
текст), сходно одредбама члана 61. Одлуке о давању у закуп 
пословног простора (,,Службени лист града Београда”, број 
55/12) и члана 50. Пословника Скупштине градске општи-
не Стари град (,,Службени лист града Београда”, број 9/11), 
донела је

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВ-
НЕ ЗГРАДЕ И ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ ЧИЈИ ЈЕ КО-

РИСНИК ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Члан 1.
Овим решењем утврђује се најнижи износ закупнине за 

пословне зграде и пословне просторије (у даљем тексту: по-
словни простор) чији је корисник градска општина Стари 
град, испод кога се пословни простор не може дати у закуп. 

Члан 2.
Закупнина за пословни простор чији је корисник градска 

општина Стари град, одређује се по метру квадратном, месеч-
но, према врсти пословног простора, намени и делатности 
које се обављају, и локацијама на којима се пословни простор 
налази разврстаних по зонама, у следећим износима:

Врста пословног простора Зоне
Eксклузивна Екстра Прва Друга

1. Локали 2.650,00 768,10 640,80 512,00
2. Занатска делатност / 408,20 306,80 223,80
3. Канцеларије / 540,30 455,70 350,30
4. Магацини 2.650,00 768,10 640,80 307,20
5. Просторије за политичке странке, 

удружења грађана, друштвене 
организације и др.

/ 540,30 301,90 239,20

6. Просторије зa образовање, 
здравство, социјална заштита, 
наука и култура

/ 256,00 224,70 171,50

7. Атељеа / 37,90 37,90 37,90

У висину закупнине из става 1. овог члана није урачунат 
порез на додату вредност и нису урачунати остали 
трошкови коришћења пословног простора (струја, грејање, 
вода, доприноси за грађевинско земљиште, осигурање 
пословног простора осигурање и др.).

Члан 3.
Управни одбор Јавног предузећа за управљање 

пословним простором „Пословни простор општине Стари 
град” ј.п. доноси појединачна акта о одређивању закупнине 
у складу са овим решењем.

Члан 4.
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивaња у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина градске општине Стари град
I-01, Број 06-120/12, 15. новембар 2012. године

Председник
Драган Видановић, с. р.

Скупштинa градске општине Стари град у Београду, 
на седници одржаној 15. новембра 2012. године, на основу 
члана 35. Статута градске општине Стари град („Службени 
лист града Београда”, број 3/11 – пречишћен текст), члана 
18. Одлуке о оснивању Јавног предузећа Спортско рекре-
ативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић” 
(„Службени лист града Београда”, бр. 30/05, 43/08, 35/09 и 
62/09), и члана 50. Пословника Скупштине градске општи-
не Стари град („Службени лист града Београда”, број 9/11), 
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНО ПОСЛОВНИ 

ЦЕНТАР „МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ”

Поповић Петар, проф. физичке културе из Београда, 
разрешава се дужности директора Јавног предузећа Спорт-
ско-рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкати-
ровић”, са даном 15. новембром 2012. године.

Са даном разрешења именованом престаје и дужност 
лица овлашћеног за заступање огранка Јавног предузећа  
Туристичка агенција „Милан Гале Мушкатировић”.

Права из радног односа  именовани ће остваривати у 
складу са законом и Уговором о раду. 

Именовани ће извршити примопредају дужности у року 
од 15 дана. 

Решење о разрешењу се уписује у Регистар привредних 
субјеката.

Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Стари град
I-01, Број 06-120/12, 15. новембар 2012. године

Председник
Драган Видановић, с. р.

Скупштинa градске општине Стари град у Београду, 
на седници одржаној 15. новембра 2012. године, на основу 
члана 35. Статута градске општине Стари град („Службени 
лист града Београда”, број 3/11 – пречишћен текст), члана 
18. Одлуке о оснивању Јавног предузећа Спортско-рекре-
ативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић” 
(„Службени лист града Београда”, бр. 30/05, 43/08, 35/09 
и 62/09), а у вези са чл. 29. и 30. Статута Јавног предузећа 
СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић” („Службени лист 
града Београда”, бр. 4/06 и 44/09) и члана 50. Пословника 
Скупштине градске општине Стари град („Службени лист 
града Београда”, број 9/11), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНО ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР 

„МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ”

Крекић Бранислав, дипл. економиста, из Београда,  по-
ставља се за директора Јавног предузећа  Спортско-рекре-
ативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић”, Бе-
оград, Тадеуша Кошћушка 63, на период од четири године.

Директор предузећа је заступник Јавног предузећа са 
овлашћењима предвиђеним Одлуком о оснивању  Јавног 
предузећа Спортско-рекреативно пословни центар „Милан 
Гале Мушкатировић” и Статутом Јавног предузећа.
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Именовани обавља и дужност лица овлашћеног за за-
ступање огранка Јавног предузећа Туристичка агенција 
„Милан Гале Мушкатировић”.

Именовани ступа на дужност 16. новембра 2012. године
Решење о постављењу уписује се у Регистар привредних 

субјеката.
Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Стари град
I-01, Број 06-120/12, 15. новембар 2012. године

Председник
Драган Видановић, с. р.

ЛАЗАРЕВАЦ

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 20. новембра 2012. године, поступајући по оставци 
одборника Милана Миловановића, на основу члана 46. став 
4. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”; 
бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС и 54/2011), донела је 

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупшти-
не градске општине Лазаревац Милана Миловановића, 
изабраног са изборне листе „Демократска странка Србије – 
Војислав Коштуница” на изборима одржаним 6. маја и 20. 
маја 2012. године, због поднете оставке.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Лазаревац
III – 06 број 06-211/2012, 20. новембра 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), чл. 47. 
и 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, 
бр. 54/09,73/10,101/10,101/11 и 93/12 ) и члана 24. став 1. 
тачка 2. Статута градске општине Лазаревац („Службени 
лист града Београда”, бр. 43/08 и 15/10) Скупштина град-
ске општине Лазаревац на седници одржаној 20. новембра 
2012. године, доноси

ОДЛУКУ
О II РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗА-

РЕВАЦ ЗА 2012. ГОДИНУ

Члан 1. 
У Одлуци о буџету градске општине Лазаревац за 2012. 

годину („Службени лист града Београда”, бр. 58/11 и 47/12), 
члан 1. мења се и гласи:

Буџет градске општине Лазаревац за 2012. годину 
састоји се од:

1) прихода  и примања у износу од 1.136.853.370 динара, 
2) расхода и издатака у износу од 1.477.233.645 динара,
3) буџетског дефицита 340.380.275 динара,

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита обeзбеђена су из пренетих неутрошених средстава из прет-
ходних година у износу од 117.380.275 динара и пренетих средстава од задуживања за капиталне инвестиције у износу од 
223.000.000 динара. 

Примања и издаци буџета градске општине Лазаревац за 2012. годину, утврђени су у следећим износима и то:
Опис Економска 

класификација
Средства 
из буџета

Средства из 
осталих извора

Укупно

1 2 3 4 5
А. Рачун прихода и примања, расхода и издатака        
I. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине 7+8 941.088.370 195.765.000 1.136.853.370
II Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 4+5 941.088.370 536.145.275 1.477.233.645
III. Буџетски суфицит-дефицит (I – II) (7+8)-(4+5) -340.380.275 -340.380.275
IV. Укупан фискални дефицит (7+8)-(4+5)+(92-62) -340.380.275 -340.380.275
Б. Рачун финансирања  
V. Примања од задуживања 91 0 0 0
1. Примања од домаћих задуживања 911 0 0 0
1.1. Задуживање код домаћих финансијских институција и пословних банака 9113+9114 0 0 0
2. Примања од иностраног задуживања 912 0 0 0
VI. Примања од продаје финансијске имовине 92 0 0 0
VII. Отплата главнице 61 0 0 0
1. Отплата главнице домаћим кредиторима 611 0 0 0
1.1. Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама и пословним банкама 6113+6114 0 0 0
1.2. Отплата главнице осталим кредиторима 6111+6112+6115+6116

+6117+6118+6119
0 0 0

2. Отплата главнице страним кредиторима 612 0 0 0
VIII. Набавка финансијске имовине 62 306.000 0 306.000
IX. Неутрошена средства из претходних година 3 0 340.380.275 340.380.275
X. Нето финансирање ( V+VI+IX) -(VII+VIII) (91+92+3)-(61+62) -306.000 340.380.275 340.074.275
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Приходи и примања буџета градске општине Лазаревац 
за 2012. годину, утврђени су у следећим износима и то:

Опис Економ-
ска класи-
фикација

Износ

1 2 3
Укупни приходи и примања (А+Б) 1.136.853.370
А. Средства из буџета (1+2) 7 941.088.370
1. Уступљени  приходи (извор финансирања 01) 7 625.418.370
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим 
самодоприноса)

711 410.539.000

– Порез на зараде 711111 397.062.000
– Порез на земљиште 711147 13.477.000
1.2. Порез на имовину 713 30.000.000
– порез на наслеђе и поклон 713311 0
– порез на пренос апсолутних права на непокретности 713421 22.000.000
– порез на пренос апсолутних права на половним 
моторним   возилима и пловним објектима 

713423 8.000.000

1.3. Порез на добра и услуге 714 78.000.000
– годишња накнада за моторна возила, тракторе и 
прикључна возила  

714514 18.000.000

– Накнада за загађивање животне средине 714547 6.000.000
– Накнада од емисије ЅO2, NO2, прашкастих материја и 
одложеног отпада

714549 54.000.000

1.4. Трансфери од других нивоа власти 733 6.879.370
– Текући трансфери градова у корист нивоа општина 733157 1.975.062
– Капитални трансфери од градова у корист нивоа 
општина

733253 4.904.308

1.5. Приходи од имовине 741 100.000.000
– накнада за коришћење минералних сировина 741511 100.000.000
2. Изворни приходи (извор финансирања 01) 7  315.670.000
2.1. Порез на имовину (у статици) 713 125.000.000
– порез на имовину (осим на акције, земљиште и уделе) 
од физичких лица

713121 54.000.000

– порез на имовину (осим на акције, земљиште и уделе) 
од правних лица

713122 71.000.000

2.2. Порез на добра и услуге 714 97.635.000
– Комунална такса за држање моторних друмских и 
прикључних возила, осим пољопривредних возила и 
машина

714513 29.635.000

– Посебна накнада за заштиту и унапређење животне 
средине

714562 68.000.000

2.3. Други порези 716 18.525.000
– комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору

716111 18.525.000

2.4 .Приходи од имовине 741 63.840.000
– приходи буџета општина од камата на средства  
консолидованог рачуна трезора укључена у депозит 
банака

741151 1.800.000

– приходи од камата на средства  корисника буџета 
општине укључена у депозите код пословних банака 
код којих овлашћени општински орган потписује 
уговор о депоновању средстава по виђењу

741152 200.000

– комунална такса за коришћење простора на јавним 
површинама или испред пословног простора у 
пословне

741531 1.585.000

– комунална такса за заузеће јавне површине 
грађевинским материјалом

741535 255.000

– накнада за коришћење грађевинског земљишта 741534 60.000.000
2.5 Приходи од продаје добара и услуга 742 9.660.000
– приходи од давања у закуп непокретности 742152 8.260.000
– општинске административне таксе 742251 1.000.000
– приходи које својом делатношћу остваре органи и  
организације општине

742351 400.000

2.6. Новчане казне и одузета имовинска корист 743 10.000
– приходи од мандатних казни и казни изречених у 
управном поступку у корист нивоа општина

743353 10.000

2.7. Мешовити и неодређени приходи 745 1.000.000
– остали приходи у корист нивоа општина 745151 1.000.000
Б. Додатна средства (I+II+III) 195.765.000
I. Додатна средства – подрачун буџета 7 15.065.000
1. Социјални доприноси (извор финансирања 03) 7 5.500.000

1 2 3
1.1 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 771111 5.500.000
2. Сопствени приходи буџетских корисника (извор 
финансирања 04)

7 215.000

2.1 Остали приходи у корист нивоа општина 745151 15.000
2.2 Закупнина на стан у корист нивоа општина 745152 200.000
3. Донације од осталих нивоа власти (извор 
финансирања 07)

7 9.350.000

3.2 Текући наменски трансфери, у ужем смислу од 
Републике у корист нивоа општина 

733154 9.350.000

II. Додатна средства – ЈП Дирекција 180.400.000
1. Сопствени приходи буџетских корисника (извор 
финансирања 04)

6.000.000

1.1. Приходи од камата на средства корисника буџета 
општине укључена у депозите код пословних банака 
код којих овлашћени општински орган потписује 
уговор о депоновању средстава по виђењу

741152 100.000

1.2 Остали приходи у корист нивоа општина 745151 5.900.000
3. Донације од осталих нивоа власти (извор 
финансирања 07)

174.400.000

3.1 Остали приходи у корист нивоа општина 745151 174.400.000
III. Додатна средства – Прво приградско позориште 300.000
1. Сопствени приходи буџетских корисника (извор 
финансирања 04)

7 300.000

1.1 Приходи које својом делатношћу остваре органи и 
организације општина

742351 300.000

Расходи и издаци буџета градске општине Лазаревац за 
2012. годину, утврђени су у следећим износима и то:

Опис Економска 
класифик.

Износ

1 2 3
Укупни расходи и издаци 4+5+6 1.477.233.645
1. Текући расходи  4 979.565.139
1.1. Расходи за запослене 41 270.349.974
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 411 204.587.505
Социјални доприноси на терет послодавца 412 37.034.495
Накнаде у натури 413 2.062.500
Социјална давања запосленима 414 15.113.000
Накнаде трошкова за запослене 415 3.890.000
Награде запосленима и остали посебни расходи 416 7.662.474
1.2. Коришћење услуга и роба 42 536.119.921
Стални трошкови 421 155.637.159
Трошкови путовања 422 82.885.960
Услуге по уговору 423 59.002.521
Специјализоване услуге 424 137.825.032
Текуће поправке и одржавање 425 86.347.912
Материјал 426 14.421.337
1.4. Субвенције 45 63.197.916
Субвенције јавним неф. предузећима и орг. 451 62.334.916
Субвенције приватним предузећима 454 863.000
1.5. Донације, дотације и трансфери 46 9.051.916
Трансфери осталим нивоима власти 463 8.651.916
Остале дотације и трансфери 465 400.000
1.6. Социјално осигурање и социјална заштита 47 37.483.871
Накнаде за социјалну заштиту из буџета 472 37.483.871
1.7. Остали расходи 48 45.792.313
Дотације невладиним организацијама 481 33.174.162
Порези, обавезне таксе и казне 482 1.511.140
Новчане казне и пенали по решењу судова 483 8.257.011
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 
државних органа

485 2.850.000

1.8. Средства резерве 49 17.569.228
Стална резерва 499 1.499.631
Текућа резерва 499 16.069.597
2. Издаци за нефинансијску имовину 5 497.362.506
2.1  Основна средства 51 482.109.848
Зграде и грађевински објекти 511 476.441.540
Машине и опрема 512 5.668.308
2.2 Природна имовина 54 15.252.658
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1 2 3
Земљиште 541 15.252.658
3. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске 
имовине

6 306.000

3.1 Набавка финансијске имовине 62 306.000
Набавка домаће финансијске имовине 621 306.000

Члан 2.
Члан 3. мења се и гласи:
За сталну резерву планирана су средства у износу од 

1.499.631 динара, 

За текућу резерву планирана су средства у износу 
од 11.489.791 динара од текућих прихода и у износу  од 
4.579.806 динара од средстава из претходних година.

Члан 3.
Члан 4. мења се и гласи:
Приходи из буџета у износу од 941.088.370 динара, 

додатни приходи буџетских корисника у износу од 
195.765.000 динара, пренета средства из претходних 
година у износу од 117.380.275 динара и средства од 
задуживања у износу од 223.000.000 динара распоређују се 
по корисницима и наменама и то:  

Раз-
део

Гла-
ва

Функ-
ција

Екон 
Кл

Пози-
ција

ОПИС Средства 
из буџета 

(01)

Средства из 
предходних 
година (13)

Додатна 
средства

УКУПНО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1.0 ОРГАНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

Скупштина, Председник, Веће градске општине
110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни 

послови
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 21.000.000 21.000.000
412 Социјални доприноси на терет послодавца 3.759.000 3.759.000
413 Накнаде у натури 55.000 55.000
415 Накнаде трошкова за запослене 400.000 400.000
421 Стални трошкови 80.000 80.000
422 Трошкови путовања 1.070.000 1.070.000
423 Услуге по уговору 28.660.368 5.924.908 34.585.276
424 Специјализоване услуге 500.000 45.179 545.179
426 Материјал 1.120.000 1.120.000
499 Средства резерве (стална резерва) 1.499.631 1.499.631
499 Средства резерве (текућа резерва) 11.489.791 4.579.806 16.069.597

1 класична потрошња 4.039.422 1.542.593 5.582.015
2 комунална потрошња 998 998
3 Буџетски фонд за заштиту животне средине 7.449.371 2.029.321 9.478.692
4 средства од Града 489.249 489.249
5 самодопринос 518.643 518.643

Извори финансирања за функцију 110: 0
О1 Приходи из буџета 69.633.790 69.633.790
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10.549.893 10.549.893

Укупно за функцију 110 69.633.790 10.549.893 80.183.683
О40 Породица и деца 0

463 Трансфери осталим нивоима власти 1.164.001 1.164.001
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 6.000.000 6.000.000

Извори финансирања за функцију 040: 0
О1 Приходи из буџета 7.164.001 7.164.001
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Укупно за функцију 040: 7.164.001 0 7.164.001
О60 Становање 0

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 480.000 5.310.000 6.400.000 12.190.000
1 Побољшање услова становања избеглица

– У колони 9 средства Комесаријата за избеглице
6.400.000 6.400.000

2 Побољшање услова становања избеглица и интерно расељених лица
– средства за учешће општине

480.000 410.000 890.000

3 Побољшање услова становања интерно расељених лица
– У колони 8 средства Комесаријата за избеглице

3.700.000 3.700.000

4 Побољшање услова становања породица избеглица
– У колони 8 средства Комесаријата за избеглице

1.200.000 1.200.000

Извори финансирања за функцију 060: 0
О1 Приходи из буџета 480.000 480.000
О7 Донације од осталих нивоа власти 6.400.000 6.400.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5.310.000 5.310.000

Укупно за функцију 060: 480.000 5.310.000 6.400.000 12.190.000
О70 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом 

месту
0

423 Услуге по уговору 377.224 377.224
463 Трансфери осталим нивоима власти 80.000 80.000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 5.096.991 1.766.405 2.800.000 9.663.396

1 За економско оснаживање породица избеглих лица
– У колони 8 и 9  средства Комесаријата за избеглице

1.200.000 2.800.000 4.000.000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 За економско оснаживање породица избеглих лица

– средства за учешће општине
270.000 130.000 400.000

3 остале накнаде – средства општине 4.826.991 436.405 5.263.396
481 Дотације невладиним организацијама 4.646.150 0 0 4.646.150

1 Црвени крст 1.500.000 1.500.000
2 Остала удружења грађана и невладине организације 3.146.150 3.146.150

Извори финансирања за функцију 070: 0
О1 Приходи из буџета 10.200.365 10.200.365
O7 Донације од осталих нивоа власти 2.800.000 2.800.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.766.405 1.766.405

Укупно за функцију 070 10.200.365 1.766.405 2.800.000 14.766.770
O90 Социјална заштита, некласификована  на другом месту 0

423 Услуге по уговору 36.000 12.000 48.000
Извори финансирања за функцију 090: 0

О1 Приходи из буџета 36.000 36.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 12.000 12.000

Укупно за функцију 090 36.000 12.000 0 48.000
150 Опште јавне услуге – истраживање и развој 0

421 Стални трошкови 70.000
422 Трошкови путовања 47.500 47.500
423 Услуге по уговору 330.000 330.000
481 Дотације невладиним организацијама 575.820 575.820
512 Mашине и опрема 46.681 46.681

Извори финансирања за функцију 150: 0
О1 Приходи из буџета 1.000.001 1.000.001
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 70.000 70.000

Укупно за функцију 150 1.000.001 70.000 0 1.070.001
160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 0

423 Услуге по уговору 452.000 452.000
1 Стална конференција градова и општина 452.000 452.000

481 Дотације невладиним организацијама 2.101.971 22.641 2.124.612
1 Политичке странке 2.101.971 22.641 2.124.612

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 2.500.000 5.000.000 7.500.000
1 класична потрошња 2.500.000 2.500.000

Извори финансирања за функцију 160: 0
О1 Приходи из буџета 5.053.971 5.053.971
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5.022.641 5.022.641

Укупно за функцију 160 5.053.971 5.022.641 0 10.076.612
320 Услуге противпожарне заштите 0

481 Дотације невладиним организацијама 24.001 24.001
Извори финансирања за функцију 320: 0

О1 Приходи из буџета 24.001 24.001
Укупно за функцију 320 24.001 24.001

421 Пољопривреда 0
421 Стални трошкови 0 0
424 Специјализоване услуге 1.000.000 300.000 1.300.000
451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 1.615.000 1.615.000
454 Субвенције приватним предузећима 61.000 61.000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 0
481 Дотације невладиним организацијама 3.890.000 147.144 4.037.144

Извори финансирања за функцију 421: 0
О1 Приходи из буџета 6.566.000 6.566.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 447.144 447.144

Укупно за функцију 421: 6.566.000 447.144 0 7.013.144
474 Вишенаменски развојни пројекти 0

423 Услуге по уговору 2.004.500 550.243 2.554.743
481 Дотације невладиним организацијама 1.800.000 150.000 1.950.000

1 Регионални центар за МСП 1.800.000 150.000 1.950.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 2.140 2.140

Извори финансирања за функцију 474: 0
О1 Приходи из буџета 3.806.640 3.806.640
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 700.243 700.243

Укупно за функцију 474: 3.806.640 700.243 0 4.506.883
620 Развој заједнице 0

511 Зграде и грађевински објекти 0 3.302.000 3.302.000
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1 комунална потрошња-израда техничке документације комуналне инфра-

структуре
2.600.000 2.600.000

2 средства кредита -израда техничке документације комуналне инфраструктуре 702.000 702.000
Извори финансирања за функцију 620: 0

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3.302.000 3.302.000
Укупно за функцију 620: 0 3.302.000 0 3.302.000

630 Водоснабдевање 0
451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 0 30.000.000 30.000.000

1 водоводна мрежа Врбовно – Степојевац – средства од кредита 30.000.000 30.000.000
Извори финансирања за функцију 630: 0

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 30.000.000 30.000.000
Укупно за функцију 630: 0 30.000.000 0 30.000.000

810 Услуге рекреације и спорта 0
481 Дотације невладиним организацијама 17.525.455 250.000 17.775.455

Извори финансирања за функцију 810: 0
О1 Приходи из буџета 17.525.455 17.525.455
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 250.000 250.000

Укупно за функцију 810: 17.525.455 250.000 0 17.775.455
820 Услуге културе 0

424 Специјализоване услуге 42.801 42.801
454 Субвенције приватним предузећима 30.000 30.000
463 Трансфери осталим нивоима власти 1.000.000 0 150.000 1.150.000

463131 1 Текући трансфери нивоу града (извор 07) 70.000 70.000
463231 2 Капитални трансфери нивоу града (извор 07) 80.000 80.000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 119.047 119.047
481 Дотације невладиним организацијама 1.527.600 60.000 1.587.600

Извори финансирања за функцију 820: 0
О1 Приходи из буџета 2.689.448 2.689.448
О7 Донације од осталих нивоа власти 150.000 150.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 90.000 90.000

Укупно за фунцију 820: 2.689.448 90.000 150.000 2.929.448
830 Услуге емитовања и штампања 0

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 13.860.500 370.000 14.230.500
1 ЈП Радио Лазаревац 13.860.500 370.000 14.230.500

454 Субвенције приватним предузећима 0 772.000 772.000
Извори финансирања за функцију 830: 0

О1 Приходи из  буџета 13.860.500 13.860.500
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.142.000 1.142.000

Укупно за функцију 830: 13.860.500 1.142.000 0 15.002.500
840 Верске и остале услуге заједнице 0

481 Дотације невладиним организацијама 290.000 290.000
Извори финансирања за функцију 840: 0

О1 Приходи из  буџета 290.000 290.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Укупно за функцију 840: 290.000 0 290.000
ОБРАЗОВАЊЕ 0

911 Предшколско образовање 0
463 Tрансфери осталим нивоима власти 100.000 100.000

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 100.000 100.000
Извори финансирања за функцију 911: 0

О1 Приходи из буџета 100.000 100.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Укупно за функцију 911: 100.000 0 0 100.000
912 Основно образовање 0

422 Трошкови путовања 64.452.217 15.547.783 80.000.000
424 Специјализоване услуге 2.100.000 2.100.000
463 Tрансфери осталим нивоима власти 1.240.876 88.030 1.328.906

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 1.240.876 88.030 1.328.906
Извори финансирања за функцију 912: 0

О1 Приходи из буџета 67.793.093 67.793.093
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 15.635.813 15.635.813

Укупно за функцију 912: 67.793.093 15.635.813 0 83.428.906
920 Средње образовање 0

463 Трансфери осталим нивоима власти 275.000 275.000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.540.000 1.540.000

Извори финансирања за функцију 920: 0
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О1 Приходи из буџета 1.815.000 1.815.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Укупно за функцију 920: 1.815.000 0 0 1.815.000
940 Високо образовање 0

421 Стални трошкови 30.001 30.001
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 7.285.714 0 7.285.714

Извори финансирања за функцију 940: 0
О1 Приходи из буџета 7.315.715 7.315.715
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Укупно за функцију 940: 7.315.715 0 7.315.715
950 Образовање које није дефинисано нивоом 0

423 Услуге по уговору 33.000 33.000
454 Субвенције приватним предузећима 0 0
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 335.714 335.714
481 Дотације невладиним организацијама 62.835 0 62.835

Извори финансирања за функцију 950: 0
О1 Приходи из буџета 431.549 431.549
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Укупно за функцију 950: 431.549 0 0 431.549
0

Укупно за образовање 77.455.357 15.635.813 0 93.091.170
Извори финансирања за раздео 1 0

О1 Приходи из буџета 215.785.529 215.785.529
O7 Донације од осталих нивоа власти 9.350.000 9.350.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 74.298.139 74.298.139

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 215.785.529 74.298.139 9.350.000 299.433.668
2 2.O  УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 0

111 Извршни и законодавни органи 0
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 5.101.580 5.101.580

1 Средства Града 1.550.000 1.550.000
2 Средства општине 3.551.580 3.551.580

423 Услуге по уговору 295.062 295.062
426 Материјал 30.000 30.000

Извори финансирања за функцију 111: 0
О1 Приходи из буџета 5.426.642 5.426.642

Укупно за функцију 111 5.426.642 5.426.642
130 Опште услуге 0

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 116.350.000 116.350.000
412 Социјални доприноси на терет послодавца 20.764.000 20.764.000
413 Накнаде у натури 1.390.000 1.390.000
414 Социјална давања запосленима

у колони 9 извор финансирања 03
3.300.000 600.000 5.500.000 9.400.000

1 Боловање преко 30 дана - заводско боловање 600.000 600.000
415 Накнаде трошкова за запослене 2.740.000 2.740.000
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 660.894 660.894
421 Стални трошкови

у колони 9 извор финансирања 04
19.957.426 2.552.988 5.000 22.515.414

1. Чишћење дивљих депонија – средства града 100.000 200.000 300.000
2 Остала средства

у колони 9 извор финансирања 04
19.857.426 2.352.988 5.000 22.215.414

422 Трошкови путовања 1.288.460 0 1.288.460
423 Услуге по уговору 13.330.000 1.956.453 15.286.453
424 Специјализоване услуге

у колони 9 извор финансирања 04
1.743.925 1.461.775 10.000 3.215.700

1 Рушење бесправно изграђених објеката – средства од града 1.212.925 1.212.925
2 Остале специјализоване услуге 1.743.925 248.850 1.992.775

425 Текуће поправке и одржавање 5.670.860 154.484 5.825.344
426 Материјал 9.440.000 0 9.440.000
465 Остале донације и трансфери 400.000 0 400.000
482 Порези,обавезне таксе и казне 515.000 0 515.000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 

У колони 8 Подрачуни Црне међе и гробље Лазаревац 2
20.000 252.011 272.011

512 Машине и опрема 2.730.000 2.730.000
Извори финансирања за функцију 130: 0

О1 Приходи из буџета 200.300.565 200.300.565
О3 Социјални доприноси 5.500.000 5.500.000
О4 Сопствени приходи буџетских корисника 15.000 15.000



30. новембар 2012. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 62 – 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6.977.711 6.977.711

Укупно за функцију 130 200.300.565 6.977.711 5.515.000 212.793.276
О90 Социјална заштита некласификована  на другом месту 0

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 350.000 350.000
1 Трошкови сахрана незбринутих лица 350.000 350.000

Извори финансирања за функцију 090: 0
О1 Приходи из буџета 350.000 350.000

Укупно за функцију 090: 350.000 0 0 350.000
660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту 0

421 Стални трошкови 200.000 200.000
1 Извор финансирања 04 200.000 200.000

511 Зграде и грађевински објекти 8.524.495 0 8.524.495
Извори финансирања за функцију 660: 0

O4 Сопствени приходи буџетских корисника 200.000 200.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 8.524.495 8.524.495

Укупно за функцију 660: 0 8.524.495 200.000 8.724.495
Извори финансирања за главу 2.0 0

О1 Приходи из буџета 206.077.207 206.077.207
О3 Социјални доприноси 5.500.000 5.500.000
O4 Сопствени приходи буџетских корисника 215.000 215.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 15.502.206 15.502.206

Укупно за главу 2.0 206.077.207 15.502.206 5.715.000 227.294.413
2.1  ЈП ДИРЕКЦИЈА 0

130 Опште услуге – Стручна служба 0
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 58.908.000 1.000.000 59.908.000
412 Социјални доприноси на терет послодавца 11.000.000 200.000 11.200.000
413 Накнаде у натури 617.500 617.500
414 Социјална давања запосленима 285.000 2.428.000 3.000.000 5.713.000
415 Накнаде трошкова за запослене 700.000 50.000 750.000
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 1.900.000 1.900.000
421 Стални трошкови 4.245.000 500.000 4.745.000
422 Трошкови путовања 380.000 50.000 430.000
423 Услуге по уговору 4.427.500 4.427.500
425 Tекуће поправке и одржавање 1.670.000 500.000 200.000 2.370.000
426 Материјал 3.135.000 3.135.000
512 Машине и опрема 950.000 51.627 1.500.000 2.501.627

Извори финансирања за функцију 130: 0
О1 Приходи из буџета 88.218.000 88.218.000
O4 Сопствени приходи буџетских корисника

– средства на подрачуну корисника“
6.000.000 6.000.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 3.479.627 3.479.627
1 средства на подрачуну корисника 3.479.627 3.479.627

Укупно за функцију 130: 88.218.000 3.479.627 6.000.000 97.697.627
520 Управљање отпадним водама 0

511 Зграде и грађевински објекти 37.300.000 37.300.000
срeдства од кредита – на подрачуну буџета 37.300.000 37.300.000
Извори финансирања за функцију 520: 0

О1 Приходи из буџета 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 37.300.000 0 37.300.000

1 средства на подрачуну буџета 37.300.000 37.300.000
Укупно за функцију 520: 0 37.300.000 0 37.300.000

610 Стамбени развој 0
511 Зграде и грађевински објекти 4.109.721 4.109.721

1 Од прихода од закупа непокретности 4.109.721 4.109.721
Извори финансирања за функцију 610: 0

О1 Приходи из буџета 4.109.721 4.109.721
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Укупно за функцију 610: 4.109.721 0 0 4.109.721
620 Развој заједнице 0

421 Стални трошкови 118.000.000 118.000.000
423 Услуге по уговору 110.000 110.000
424 Специјализоване услуге 64.685.003 4.500.000 69.185.003

1 срeдства на подрачуну буџета 64.685.003 64.685.003
2 срeдства на подрачуну корисника (извор финансирања 07) 4.500.000 4.500.000

425 Текуће поправке и одржавање 61.899.370 7.395.797 2.400.000 71.695.167
1 срeдства на подрачуну буџета 56.995.062 7.210.082 64.205.144
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2 атарски путеви – средства града 4.904.308 4.904.308
2 средства на подрачуну корисника 185.715 185.715
3 срeдства на подрачуну корисника (извор финансирања 07) 2.400.000 2.400.000

482 Порези, обавезне таксе и казне 984.000 984.000
1 срeдства на подрачуну буџета 984.000 984.000

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 475.000 475.000
485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 2.850.000 2.850.000
511 Зграде и грађевински објекти 33.377.648 160.467.191 157.500.000 351.344.839

1 Градски парк 0 1.206.814 1.206.814
1.1. срeдства на подрачуну буџета 1.206.814 1.206.814

2 Остале зграде и грађевински објекти 33.377.648 159.260.377 157.500.000 350.138.025
2.1. срeдства за комуналну потрошњу – на подрачуну буџета 33.377.648 33.377.648
2.2. срeдства од кредита – на подрачуну буџета 154.998.000 154.998.000
2.3. Од прихода од закупа непокретности – на подрачун буџета“ 4.262.377 4.262.377
2.4. срeдства на подрачуну корисника (извор финансирања 07) 157.500.000 157.500.000

541 Земљиште 1.650.000 3.602.658 10.000.000 15.252.658
1 срeдства на подрачуну буџета 1.650.000 0 1.650.000
2 срeдства на подрачуну корисника 3.602.658 3.602.658
3 срeдства на подрачуну корисника (извор финансирања 07) 10.000.000 10.000.000

Извори финансирања за функцију 620: 0
О1 Приходи из буџета 284.031.021 284.031.021
О4 Сопствени приходи буџетских корисника 0 0
O7 Донације од осталих нивоа власти 174.400.000 174.400.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 171.465.646 171.465.646

1 срeдства на подрачуну буџета 167.677.273 167.677.273
2 срeдства на подрачуну корисника 3.788.373 3.788.373

Укупно за функцију 620 284.031.021 171.465.646 174.400.000 629.896.667
912 Основно образовање 0

425 Текуће поправке и одржавање 4.115.174 0 4.115.174
1 Од прихода од закупа непокретности 4.115.174 4.115.174

Извори финансирања за функцију 912: 0
О1 Приходи из буџета 4.115.174 4.115.174
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Укупно за функцију 912: 4.115.174 0 0 4.115.174
Извори финансирања за главу 2.1 0

О1 Приходи из буџета 380.473.916 380.473.916
О4 Сопствени приходи буџетских корисника – средства на подрачуну корисника 6.000.000 6.000.000
O7 Донације од осталих нивоа власти – средства на подрачуну корисника 174.400.000 174.400.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 212.245.273 212.245.273

1 срeдства на подрачуну буџета 204.977.273 204.977.273
2 срeдства на подрачуну корисника 7.268.000 7.268.000

Укупно за главу 2.1 380.473.916 212.245.273 180.400.000 773.119.189
2,2 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 0

436 Остала енергија 0
451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 7.927.093 8.562.323 16.489.416

1 капиталне субвенције ЈП Топлификација 7.927.093 8.562.323 16.489.416
511 Зграде и грађевински објекти 10.000.000 10.000.000

1 капиталнo одржавање топловода 10.000.000 10.000.000
Извори финансирања за функцију 436: 0

О1 Приходи из буџета 17.927.093 17.927.093
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 8.562.323 8.562.323

Укупно за функцију 436: 17.927.093 8.562.323 0 26.489.416
510 Управљање отпадом 0

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 0
463 Трансфери осталим нивоима власти 2.000.000 1.755.002 3.755.002
511 Зграде и грађевински објекти 0
621 Набавка домаће финансијске имовине 306.000 306.000

Извори финансирања за функцију 510: 0
О1 Приходи из буџета 2.306.000 2.306.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.755.002 1.755.002

Укупно за функцију 510: 2.306.000 1.755.002 0 4.061.002
520 Управљање отпадним водама 0

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 0
511 Зграде и грађевински објекти 13.000.000 14.370.524 27.370.524

1 капитално одржавање канализације 13.000.000 14.370.524 27.370.524
Извори финансирања за функцију 520: 0
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О1 Приходи из буџета 13.000.000 13.000.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 14.370.524 14.370.524

Укупно за функцију 520: 13.000.000 14.370.524 0 27.370.524
540 Заштита биљног и  животињског света и крајолика 0

424 Специјализоване услуге 54.700.000 54.700.000
Извори финансирања за функцију 540: 0

О1 Приходи из буџета 54.700.000 54.700.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0

Укупно за функцију 540: 54.700.000 0 0 54.700.000
560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 0

424 Специјализоване услуге 4.173.984 2.032.610 6.206.594
463 Трансфери осталим нивоима власти 799.007 799.007
481 Дотације невладиним организацијама 100.545 100.545

Извори финансирања за функцију 560: 0
О1 Приходи из буџета 5.073.536 5.073.536
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.032.610 2.032.610

Укупно за функцију 560: 5.073.536 2.032.610 0 7.106.146
630 Водоснабдевање 0

511 Зграде и грађевински објекти 27.000.000 4.672.469 31.672.469
капитално одржавање водовода 27.000.000 4.672.469 31.672.469
Извори финансирања за функцију 630: 0

О1 Приходи из буџета 27.000.000 0 27.000.000
12 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4.672.469 4.672.469

Укупно за функцију 630: 27.000.000 4.672.469 0 31.672.469
Извори финансирања за главу 2.2 0

О1 Приходи из буџета 120.006.629 120.006.629
12 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 0 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 31.392.928 31.392.928

Укупно за главу 2.2 120.006.629 31.392.928 0 151.399.557
2,3 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 0

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 0
421 Стални трошкови 3.152.144 3.152.144

1 класична потрошња 2.912.444 2.912.444
2 Стална резерва 239.700 239.700

423 Услуге по уговору 98.687 129.934 228.621
1 класична потрошња 98.687 129.934 228.621

425 Текуће поправке и одржавање 540.000 540.000
1 класична потрошња 540.000 540.000

426 Материјал 329.087 329.087
1 класична потрошња 200.000 200.000
2 Стална резерва 129.087 129.087

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 10.000 10.000
1 класична потрошња 10.000 10.000

512 Машине и опрема 350.000 350.000
1 класична потрошња 350.000 350.000

Извори финансирања за функцију 160: 0
О1 Приходи из буџета 4.479.918 4.479.918
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 129.934 129.934

Укупно за функцију 160: 4.479.918 129.934 0 4.609.852
520 Управљање отпадним водама 0

421 Стални трошкови 53.140 53.140
1 комунална потрошња 53.140 53.140

511 Зграде и грађевински објекти 1.350.100 1.350.100
1 комунална потрошња 1.350.100 1.350.100

Извори финансирања за функцију 520: 0
О1 Приходи из буџета 0
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година - комунална потрошња 1.403.240 1.403.240

Укупно за функцију 520: 1.403.240 1.403.240
620 Развој заједнице 0

421 Стални трошкови 4.586.260 4.586.260
1 класична потрошња 1.300.000 1.300.000
2 комунална потрошња 3.286.260 3.286.260

423 Услуге по уговору 64.642 64.642
424 Специјализоване услуге 148.755 148.755

1 класична потрошња 81.795 81.795



Број 62 – 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. новембар 2012.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Комунална потрошња 66.960 66.960

425 Текуће поправке и одржавање (комунална потрошња) 1.288.137 243.540 1.531.677
1 Комунална потрошња 1.288.137 243.540 1.531.677

511 Зграде и грађевински објекти 1.467.392 1.467.392
1 класична потрошња 133.316 133.316
2 комунална потрошња 1.334.076 1.334.076

Извори финансирања за функцију 620: 0
О1 Приходи из буџета 2.820.171 2.820.171
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4.978.555 4.978.555

Укупно за функцију 620: 2.820.171 4.978.555 7.798.726
Извори финансирања за главу 2.3 0

О1 Приходи из буџета 7.300.089 7.300.089
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 6.511.729 6.511.729

Укупно за главу 2.3 7.300.089 6.511.729 0 13.811.818
2,4 ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЛАЗАРЕВАЦ 0

820 Услуге културе 0
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 7.329.505 7.329.505
412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.311.495 1.311.495
413 Накнаде у натури 0
421 Стални трошкови 1.915.200 280.000 10.000 2.205.200

1 Извор финансирања 04 10.000 10.000
422 Трошкови путовања 50.000 50.000

1 Извор финансирања 04 50.000 50.000
423 Услуге по уговору 160.000 50.000 210.000

1 Извор финансирања 04 50.000 50.000
424 Специјализоване услуге 331.000 50.000 381.000

1 Извор финансирања 04 50.000 50.000
425 Текуће поправке и одржавање 220.550 50.000 270.550

1 Извор финансирања 04 50.000 50.000
426 Материјал 167.250 150.000 50.000 367.250

1 Извор финансирања 04 50.000 50.000
482 Порези, обавезне таксе и казне 10.000 10.000
512 Машине и опрема 40.000 40.000

Извор финансирања 04 40.000 40.000
Извори финансирања за функцију 820: 0

О1 Приходи из буџета 11.445.000 11.445.000
О4 Сопствени приходи буџетских корисника 300.000 300.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 430.000 430.000

Укупно за функцију 820: 11.445.000 430.000 300.000 12.175.000
Извори финансирања за главу 2.4 0

О1 Приходи из буџета 11.445.000 11.445.000
О4 Сопствени приходи буџетских корисника 300.000 300.000

Укупно за главу 2.4 11.445.000 430.000 300.000 12.175.000
Извори финансирања за раздео 2 0

О1 Приходи из буџета 725.302.841 725.302.841
О3 Социјални доприноси 5.500.000 5.500.000
О4 Сопствени приходи буџетских корисника 6.515.000 6.515.000
О7 Донације од осталих нивоа власти 174.400.000 174.400.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 266.082.136 266.082.136

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2 725.302.841 266.082.136 186.415.000 1.177.799.977
Извори финансирања укупно за раздео 1 и 2 0

О1 Приходи из буџета 941.088.370 941.088.370
О3 Социјални доприноси 5.500.000 5.500.000
О4 Сопствени приходи буџетских корисника 6.515.000 6.515.000
О7 Донације од осталих нивоа власти 183.750.000 183.750.000
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 340.380.275 340.380.275

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 И 2 941.088.370 340.380.275 195.765.000 1.477.233.645

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

Скупштина  градске општине Лазаревац
III – 06 број 06-211/2012, 20. новембра 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.
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Скупштина градске општине Лазаревац, на седници 
одржаној 20. новембра 2012. године, на основу чана 62. став 
1. Статута градске општине Лазаревац („Службени лист 
града Београда”, бр. 43/2008 и 15/2010), на предлог Већа 
градске општине Лазаревац, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УПРАВИ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

Члан 1.
У Одлуци о Управи градске општине Лазаревац („Служ-

бени лист града Београда”, бр. 50/2008, 20/2010 и 53/2011), у 
даљем тексту: одлука, члан 25. мења се и гласи:

„Одељења у Управи градске општине су:
1. Одељење за управу,
2. Одељење за финансије,
3. Одељење за урбанизам и грађевинске послове,
4. Одељење за заштиту животне средине, комуналне и 

стамбене послове,
5. Одељење за имовинско-правне послове,
6. Одељење за инспекцијске послове,
7. Одељење за привреду, пољопривреду и друштвене де-

латности,
8. Одељење за локални економски развој.

Члан 2.
У члану 26. одлуке, у ставу 1. уместо речи „вођење би-

рачких спискова грађана”, стављају се речи: „ажурирање 
бирачког списка грађана у складу са актима града Београда”.

У истом члану, у ставу 1. Одлуке, речи: „стручне посло-
ве на увођењу и развоју информационог система у Управи 
градске општине, обезбеђењу услова за примену програма 
за аутоматску обраду података и сарадњу са Градским заво-
дом за информатику и статистику и другим организацијама 
у вези са пословима увођења, функције и развоја информа-
ционог система и”, бришу се. 

У истом члану, на крају става 1. Одлуке, брише се тачка, 
и додају речи: „;предлагање и израду процедура у области 
управљања људским ресурсима, организовање и реализа-
цију активности које су у функцији подизања ефикасности 
запослених; праћење и увођење новина у области рад-
но правних односа; организовање и праћење реализације 
планова пријема и обуке кадрова; процена ефектата спро-
вођења планова; предлагање нормативних активности из 
свих области везаних за област управљања људским ресур-
сима; обезбеђивање процеса потребних за примену, развој, 
одржавање, преиспитивање и унапређење менаџментa сис-
темa квалитета ISO 9001:2008 у Управи градске општине.”

Члан 3.
У члану 27. став 1. одлуке, после речи: „финансијско-

рачуноводствене послове директних корисника буџетских 
средстава”, ставља се „зарез” и додају речи: „Првог приград-
ског позоришта Лазаревац”.

Члан 4.
После члана 27. одлуке, поднаслов „Одељење за имовин-

ско-правне, урбанистичко-грађевинске и стамбене послове 
и грађевинску инспекцију”, мења се и гласи: „Одељење за 
урбанизам и грађевинске послове”.

Члан 5.
Члан 28. одлуке, мења се и гласи:
„Одељење за урбанизам и грађевинске послове до-

носи решења у првом степену о грађевинској дозволи за 

изградњу или реконструкцију објеката до 800 m² бруто 
развијене грађевинске површине и претварању заједнич-
ких просторија у стамбени, односно пословни простор; 
издаје грађевинску дозволу за изградњу и реконструкцију 
саобраћајница и објеката линијске, односно комуналне ин-
фраструктуре; издаје информацију о локацији и локацијску 
дозволу за објекте за које издаје грађевинску дозволу; до-
носи решења о измени грађевинске дозволе услед промене 
инвеститора или промена у току грађења; решења којим 
се одобрава извођење радова на инвестиционом одржа-
вању објеката и уклањању препрека за особе са инвалиди-
тетом, адаптација, санација и промена намене објекта без 
извођења грађевинских радова, односно промена намене 
објекта; издаје привремене грађевинске дозволе; доноси ре-
шења о образовању комисије за технички преглед објеката 
и решењa о употребној дозволи; спроводи поступак легали-
зације објеката у складу са актима града Београда; 

Одељење стручно обрађује, даје мишљења и припрема 
нацрте и предлоге прописа из области за коју је образова-
но за Скупштину и друге органе градске општине и њихова 
радна тела и врши друге послове у складу са прописима.”

Члан 6.
После члана 28. одлуке, поднаслов „Одељење за заштиту 

и унапређење животне средине, комуналне послове и кому-
налну инспекцију”, мења се и гласи: „Одељење за заштиту 
животне средине, комуналне и стамбене послове”.

Члан 7.
Члан 29. одлуке мења се гласи:
„Одељење за заштиту животне средине, комуналне и 

стамбене послове врши следеће послове: у оквиру надлеж-
ности градске општине прати стање и предузима мере за 
заштиту и унапређење животне средине на њеном под-
ручју, учествује у припреми и спровођењу  акционих, сaса-
национих и других планова од значаја за заштиту животне 
средине на подручју градске општине, припрема акте који 
се односе на обезбеђење услова за очување, коришћење и 
унапређење подручја са природним лековитим својствима, 
спроводи поступке процене утицаја пројеката за објекте 
до 800 m² бруто површине (по ЈУС-у) на животну средину 
и доноси решења о потреби процене утицаја, одређивању 
обима и садржаја студије и давању сагласности на студије 
о процени утицаја, о чему успоставља и води јавне књиге, 
у оквиру надлежности градске општине; обавља стручне и 
административне послове у припреми и спровођењу про-
грама коришћења средстава буџетског Фонда за зашти-
ту животне средине; спроводи прописе којима се уређује 
комунални ред; предлаже мере за уређење и одржавање 
спољног изгледа пословних и стамбених зграда, предлаже 
мере за уређење зелених површина и дечијих игралишта, 
објеката јавне расвете и сл.; припрема предлоге планова за 
постављање привремених објеката на јавним површинама; 
одлучује о постављању и уклањању мањих монтажних обје-
ката привременог карактера на површинама јавне намене 
(киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни мо-
билијар), у складу са прописом града; спроводи поступак 
исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке 
просторије у стамбеним зградама; води евиденцију о начи-
ну организовања послова одржавања стамбених зграда. 

Одељење стручно обрађује, даје мишљења и припрема 
нацрте и предлоге прописа из области за коју је образова-
но за Скупштину и друге органе градске општине и њихова 
радна тела и врши друге послове у складу са прописима.”
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Члан 8.
После члана 29. одлуке, додају се два нова поднаслова и 

два нова члана: члан 29а. и члан 29б, који гласе: 

„Одељење за имовинско-правне послове

Члан 29а.
Одељење за имовинско-правне послове обавља законом 

поверене послове, одлучује и спроводи извршења у првос-
тепеном управном поступку у предметима који се односе 
на експропријацију, утврђивање јавног интереса, враћање 
одузетог земљишта и друге поступке у складу са законом; 
спроводи поступак отуђења и давања у закуп грађевин-
ског земљишта у јавној својини у складу са законом и одлу-
ком града ради изградње објекта до 800 m² бруто развије-
не грађевинске површине, осим отуђења и давања у закуп 
грађевинског земљишта непосредном погодбом у поступку 
легализације; решава по захтевима за поништај правос-
нажног решења о изузимању из поседа градског грађевин-
ског земљишта; решава по захтевима за престанак права 
коришћења грађевинског земљишта за које је решење о 
давању на коришћење ради изградње, односно последњу 
измену решења донео надлежни орган градске општине; 
успоставља и води евиденцију непокретности на којима је 
носилац права управљања и коришћења градска општина; 
врши стручне послове у вези са управљањем, коришћењем 
и располагањем тим непокретностима и спроводи поступак 
уписа права на непокретностима у јавним књигама; врши 
све стручне и административне послове који се односе на 
откуп и закуп станова којима располаже градска општина.

Одељење стручно обрађује, даје мишљења и припрема 
нацрте и предлоге прописа из области за коју је образова-
но за Скупштину и друге органе градске општине и њихова 
радна тела и врши друге послове у складу са прописима. 

Одељење за инспекцијске послове

Члан 29б.
Одељење за инспекцијске послове, врши следеће посло-

ве: – у области грађевинске инспекције  врши инспекцијски 
надзор над изградњом и реконструкцијом објеката и прет-
варању заједничких просторија у стамбени, односно по-
словни простор за које одобрење издаје градске општина; 
решава у првостепеном поступку по захтевима грађана и 
по службеној дужности, у складу са правима, дужностима и 
овлашћењима из закона и других прописа; налаже решењем 
извршење мера и радњи, подноси пријаве надлежном органу 
за учињено кривично дело или привредни преступ и захте-
ве за покретање прекршајног поступка и издаје привремено 
наређење односно забрану; пружа стручну помоћ у вршењу 
поверених послова у области инспекцијског надзора и даје 
стручна објашњења и мишљења; – у области комуналне ин-
спекције врши послове инспекцијског надзора над изврша-
вањем закона, прописа и посебних одлука Скупштине града 
над обављањем комуналних делатности, коришћењем, чу-
вањем и одржавањем комуналних објеката и послове реша-
вања у првостепеном поступку по захтевима грађана и по 
службеној дужности; наређује извршавање утврђених оба-
веза и предузимање мера за отклањање недостатака, изри-
че и наплаћује новчане казне на  лицу места за прекршаје и 
предузима друге мере утврђене законом и другим прописи-
ма; спроводи административна извршења решења одељења;  

Одељење стручно обрађује, даје мишљења и припрема 
нацрте и предлоге прописа из области за коју је образова-
но за Скупштину и друге органе градске општине и њихова 
радна тела и врши друге послове у складу са прописима.”

Члан 9.
У члану 32. у ставу 1. одлуке, реч: „туризма” и речи: 

„прати рад туристичке организације чији је оснивач град-
ска општина”, бришу се.

У истом члану у ставу 1. одлуке, речи: „– послове Канцела-
рије за младе који се односе на: организовани приступ пробле-
мима младих; промовисање рада са младима; пружање подрш-
ке младима у сарадњи са образовним, културним и другим 
институцијама, невладиним организацијама, кроз активно 
укључивање младих у друштвене токове и њихово информи-
сање; неформално образовање младих; пружање логистич-
ке подршке у реализацији пројеката младих; подстицање и 
вредновање достигнућа младих у различитим областима; 
унапређивање могућности за квалитетно организовање сло-
бодног времена младих; унапређење безбедности младих; при-
прему акционог плана за младе градске општине”, бришу се.

Члан 10.
После члана 32. одлуке, додаје се поднаслов и нови члан 

32а., који гласе:

„Одељење за локални економски развој

Члан 32а.
Одељење за локални економски развој обавља послове 

који се односе на: промоцију градске општине Лазаревац 
и информисање потенцијалних инвеститора и постојећих 
привредника о условима за пословање, могућностима за 
улагање, расположивим програмима подршке и подсти-
цајима на локалном и националном нивоу; утврђивање и 
унапређење туристичких потенцијала градске општине; 
остваривање сарадње са туристичком организацијом чији 
је оснивач градска општина; сарадњу са приватним, јавним 
и невладиним сектором, координацију њихових актив-
ности и подстицање приватно јавних  партнерстава; при-
прему и праћење реализације пројеката у вези са локалним 
економским развојем; идентификацију потреба и помоћи 
при решавању  проблема локалне пословне заједнице ради 
унапређења конкурентности и подстицања развоја; ства-
рање и одржавање база података значајних за пословање 
постојеће привреде и потенцијалних инвеститора; – по-
слове Канцеларије за младе који се односе на организовани 
приступ проблемима младих; промовисање рада са млади-
ма; пружање подршке младима у сарадњи са образовним, 
културним и другим институцијама, невладиним органи-
зацијама, кроз активно укључивање младих у друштвене 
токове и њихово информисање; неформално образовање 
младих; пружање логистичке подршке у реализацији проје-
ката младих; подстицање и вредновање достигнућа младих у 
различитим областима; унапређивање могућности за квали-
тетно организовање слободног времена младих; унапређење 
безбедности младих; припрему акционог плана за младе 
градске општине; стручне послове на увођењу и развоју 
информационог система у Управи градске општине, обез-
беђењу услова за примену програма за аутоматску обраду 
података и сарадњу са Градским заводом за информатику 
и статистику и другим организацијама у вези са пословима 
увођења, функције и развоја информационог система.

Одељење стручно обрађује, даје мишљења и припрема 
нацрте и предлоге прописа из области за коју је образовано 
за Скупштину и друге органе градске општине и њихова рад-
на тела, учествује у припреми локалних и регионалних стра-
тешких аката и врши друге послове у складу са прописима.”

Члан 11.
У члану 35а. одлуке после речи: „и о томе обавештава 

грађане”, ставља се тачка, а текст до краја става, брише се.
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.
Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје са радом 

Одељење за имовинско-правне, урбанистичко-грађевинске 
и стамбене послове и грађевинску инспекцију, као посебна 
организациона јединица.

Члан 13.
Даном ступања на снагу ове одлуке, Одељење за заш-

титу и унапређење животне средине, комуналне послове и 
комуналну инспекцију, наставља са радом као Одељење за 
заштиту животне средине, комуналне и стамбене послове, 
са делокругом утврђеним овом одлуком.

Члан 14.
Даном ступања на снагу ове одлуке, почињу са радом као 

посебне организационе јединице Одељење за урбанизам и 
грађевинске послове, Одељење за имовинско-правне посло-
ве, Одељење за инспекцијске послове и Одељење за локални 
економски развој, са делокругом утврђеним овом одлуком. 

Члан 15.
Даном ступања на снагу ове одлуке:
– Одељење за урбанизам и грађевинске послове пре-

узеће одговарајуће послове из члана 5. ове Одлуке и неза-
вршене предмете од Одељења за имовинско-правне, урба-
нистичко-грађевинске и стамбене послове и грађевинску 
инспекцију;

– Одељење за заштиту животне средине, комуналне и 
стамбене послове преузеће одговарајуће послове из члана 7. 
ове Одлуке и незавршене предмете од Одељења за имовин-
ско-правне, урбанистичко-грађевинске и стамбене послове 
и грађевинску инспекцију;

– Одељење за имовинско-правне послове преузеће од-
говарајуће послове из члана 8. ове Одлуке и незавршене 
предмете од Одељења за имовинско-правне, урбанистичко-
грађевинске и стамбене послове и грађевинску инспекцију;

– Одељење за инспекцијске послове преузеће одгова-
рајуће послове из члана 8. ове Одлуке и незавршене пред-
мете од Одељења за имовинско-правне, урбанистичко-
грађевинске и стамбене послове и грађевинску инспекцију 
и од Одељења за заштиту и унапређење животне средине, 
комуналне послове и комуналну инспекцију;

– Одељење за локални економски развој преузеће одго-
варајуће послове из члана 10. ове одлуке и незавршене пред-
мете од Одељења за привреду, пољопривреду и друштвене 
делатности и од Кабинета председника градске општине.

Члан 16.
Начелник Управе градске општине Лазаревац, ускла-

диће Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Управи градске општине Лазаревац са од-
редбама ове одлуке, у року од 15 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке. 

У складу са донетим актом из става 1. овог члана и пот-
ребама посла, начелник Управе градске општине распоре-
диће запослене у року од 15 дана од дана ступања на снагу 
акта из претходног става.

Запослени у Управи градске општине настављају са ра-
дом на досадашњим пословима до распоређивања из става 
2. овог члана. 

Члан 17.
Овлашћује се Комисија за прописе Скупштине градске 

општине Лазаревац да утврди пречишћен текст Одлуке о 
Управи градске општине Лазаревац. 

Члан 18. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”. 
Скупштина градске општине Лазаревац

III – 06 број 06-211/2012, 20. новембра 2012. године
Председник 

Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржа-
ној 20. новембра 2012. године, на основу члана 4. став 3. Закона 
о јавним предузећима и обављању делатности од општег ин-
тереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,107/05,108/05 
и 123/07) и члана 24. Статута градске општине Лазаревац 
(„Службени лист града Београда”, бр. 43/08 и 15/10), донела је 

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ  ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУ-
ЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ”, ЛА-

ЗАРЕВАЦ
Члан 1.

У Одлуци о оснивању Јавног предузећа за комунал-
ну привреду „Лазаревац” Лазаревац – пречишћен текст 
(„Службени лист града Београда”, број 23/2011), у члану 10. 
после става 4. додаје се нови став који гласи:

„Председник управног одбора има заменика кога 
одређује оснивач актом о именовању управног одбора”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 2.

Управни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду 
„Лазаревац” Лазаревац ускладиће Статут јавног предузећа 
са одредбама ове одлуке у року од 30 дана од дана ступања 
на снагу одлуке.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина  градске општине Лазаревац

III – 06 број 06-211/2012, 20. новембра 2012. године
Председник 

Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 20. новембра 2012. године, на основу члана 24. Ста-
тута градске општине Лазаревац („Службени лист града 
Београда”, бр. 43/08 и 15/10) и члана 89. став 3. Пословника 
Скупштине градске општине Лазаревац – пречишћен текст 
(„Службени лист града Београда”, број 27/10), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОД-
БОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ „РА-

ДИО ЛАЗАРЕВАЦ” У ЛАЗАРЕВЦУ

1. Милораду Вукићу из Вреоца, престала је дужност 
члана Надзорног одбора Јавног предузећа за информисање 
„Радио Лазаревац” у Лазаревцу са 20. новембром 2012. го-
дине, због поднете оставке.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Лазаревац
III – 06 број 06-211/2012, 20. новембра 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.
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Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 20. новембра 2012. године на основу члана 15. Закона 
о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 
107/2005 и 108/2005), члана 24. тачка 6. Статута градске 
општине Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 
43/2008 и 15/2010), у складу са чланом 11. Одлуке о осни-
вању Јавног предузећа за информисање „Радио Лазаревац” 
у Лазаревцу („Службени лист града Београда”, бр. 27/92, 
10/93, 6/97, 2/2002 и 2/2005), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈА-
ВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ „РАДИО ЛА-

ЗАРЕВАЦ” У ЛАЗАРЕВЦУ

1. Именује се Ђорђе Ђукнић, из Лазаревца за члана Над-
зорног одбора Јавног предузећа за информисање „Радио 
Лазаревац” у Лазаревцу, на време од четири године, почев 
од наредног дана од дана доношења решења.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Лазаревац
III – 06 број 06-211/2012, 20. новембра 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац, на седници 
одржаној 20. новембра 2012. године, на основу члана 24. 
Статута градске општине Лазаревац („Службени лист града 
Београда”, бр. 43/08 и 15/10) и члана 89. став 3. Пословника 
Скупштине градске општине Лазаревац – пречишћен текст 
(„Службени лист града Београда”, број 27/10), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОД-
БОРА ОПШТИНСКОГ ФОНДА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ 

СТУДЕНАТА И СРЕДЊОШКОЛАЦА

1. Зорану Радојичићу из Крушевице престала је дужност 
члана Управног одбора Општинског фонда за стипенди-
рање студената и средњошколаца сa 20. новембра 2012. го-
дине, због поднете оставке. 

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Лазаревац
III – 06 број 06-211/2012, 20. новембра 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 20. новембра 2012. године, на основу члана 24. тачка 
6. Статута градске општине Лазаревац („Службени лист 
града Београда”, бр. 43/2008 и 15/2010), у складу са чланом 
7. Одлуке о оснивању Општинског фонда за стипендирање 
студената и средњошколаца („Службени лист града Београ-
да”, бр. 2/2002, 2/2005 и 4/2006), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ОПШТИНСКОГ ФОНДА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕ-

НАТА И СРЕДЊОШКОЛАЦА

1. Именује се Катарина Радовановић, из Лазаре-
вца, за члана Управног одбора Општинског фонда за 

стипендирање студената и средњошколаца, на време од че-
тири године, почев од наредног дана од дана доношења ре-
шења.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Лазаревац
III – 06 број 06-211/2012, 20. новембра 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.

МЛАДЕНОВАЦ

Скупштина градске општине Младеновац на седници 
одржаној 12. марта 2012. године, на основу члана 13. став 2. 
и став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС”, број 129/07), члана 76. став 3. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10) и чл. 9. и 
18. Статута градске општине Младеновац („Службени лист 
града Београда”, број 40/10 – пречишћен текст), донела је

ОДЛУКУ*
О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕ-
НОВАЦ, РЕПУБЛИКА СРБИЈА И ГРАДА ИВАНОВО, 

РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА

Члан 1.
Градска општина Младеновац, Република Србија и град 

Иваново, Руска Федерација успостављају сарадњу уважа-
вајући традиционално пријатељство и историјску повеза-
ност народа.

Члан 2.
Споразум о сарадњи између градске општине Младено-

вац и града Иваново потврдиће узајамно пријатељство два 
народа и заједничку жељу за даљим унапређењем односа 
из области културе, образовања, науке, заштите животне 
средине, комуналне инфраструктуре, саобраћаја, социјалне 
заштите, привреде, пољопривреде и у свим другим области-
ма од значаја.

Члан 3.
Овлашћује се председник градске општине Младеновац 

да потпише Споразум из члана 2. ове одлуке.

Члан 4.
Средства за реализацију ове одлуке обезбедиће се у 

буџету градске општине Младеновац.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”, а објавиће се по 
прибављеној сагласности Владе Републике Србије.

Скупштина градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-1/2/2012, 12. марта 2012. године

Председник 
Радета Марић, с. р.

* Влада је дала сагласност на ову одлуку 16. новембра 2012. године Решењем 05 
број 016-7919/2012.
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Страна
Правилник о типу, величини, изгледу и другим 

условима за постављање привремених објеката на 
јавним површинама  – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Решење о измени и допуни Решења о распореду 
радног времена у Градској управи града Београда –  3

Решење о давању сагласности ЈКП „Паркинг 
сервис” на Ценовник услуга специјалним дизалица-
ма, нисконосеће полуприколице, дизалице КОЛЕС, 
дизалице МАГИРУС  и осталог по налогу надлеж-
них државних органа (по налогу комуналне инспек-
ције и МУП-а) – комерцијално ангажовање са Од-
луком о утврђивању Ценовника и Ценовником  – –  3

Решење о давању сагласности ЈКП „Паркинг 
сервис” на Ценовник услуга за премештање спе-
цијалним дизалицама, нисконосеће полуприколи-
це, дизалице КОЛЕС, дизалице МАГИРУС поводом 
одржавања спортских и других приредби на путу, 
проточност саобраћаја, посете државника – комер-
цијално ангажовање са Одлуком о утврђивању Це-
новника и Ценовником  – – – – – – – – – – – – – – –  6

Акти градских општина

ВРАЧАР
Одлука о престанку мандата одборника 

Скупштине градске општине Врачар  – – – – – – – –  7
Одлука о потврђивању мандата одборнице и 

одборника Скупштине градске општине Врачар  –  7
Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупни-

не за пословни простор на коме право коришћења 
има општина Врачар  – – – – – – – – – – – – – – – – –  7

Решење о избору чланица и члана Већа градске 
општине Врачар  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  8

Решење о разрешењу члана сталног радног тела 
Скупштине градске општине Врачар  – – – – – – – –  8

Решење о избору чланице сталног радног тела 
Скупштине градске општине Врачар  – – – – – – – –  8

ПАЛИЛУЛА
Одлука о измени Одлуке о оснивању предузећа 

за спорт, рекреацију, рехабилитацију и бизнис „Еко 
зона Ада Хуја”– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  9

Страна
СТАРИ ГРАД

Одлука о потврђивању мандата одборника 
Скупштине градске општине Стари град– – – – – –  9

Одлука о изменама и допунама Одлуке о накна-
дама и другим примањима одборника у Скупшти-
ни градске општине Стари град и платама и другим 
примањима изабраних, именованих и постављених 
лица у органима градске општине Стари град  – – –  9

Решење о одређивању висине закупнине за по-
словне зграде и пословне просторије чији је ко-
рисник градска општина Стари град  – – – – – – – –  10

Решење о разрешењу дужности директора Ја-
вног предузећа Спортско-рекреативно пословни 
центар „Милан Гале Мушкатировић”– – – – – – – –  10

Решење о постављењу директора Јавног преду-
зећа Спортско-рекреативно пословни центар „Ми-
лан Гале Мушкатировић”  – – – – – – – – – – – – – –  10

ЛАЗАРЕВАЦ
Одлука о престанку мандата одборника 

Скупштине градске општине Лазаревац  – – – – – –  11
Одлука о II ребалансу буџета градске општине 

Лазаревац за 2012. годину  – – – – – – – – – – – – – –  11
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи 

градске општине Лазаревац  – – – – – – – – – – – – –  21
Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавног преду-

зећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац  23
Решење о престанку дужности члана Надзорног 

одбора Јавног предузећа за информисање „Радио 
Лазаревац” у Лазаревцу  – – – – – – – – – – – – – – –  23

Решење о именовању члана Надзорног одбора 
Јавног предузећа за информисање „Радио Лазаре-
вац” у Лазаревцу  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  24

Решење о престанку дужности члана Управног 
одбора Општинског фонда за стипендирање студе-
ната и средњошколаца  – – – – – – – – – – – – – – – –  24

Решење о именовању члана Управног одбора 
Општинског фонда за стипендирање студената и 
средњошколаца – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  24

МЛАДЕНОВАЦ
Одлука о сарадњи између градске општине Мла-

деновац, Република Србија и града Иваново, Руска 
Федерација  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  24

САДРЖАЈ
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ПРЕТПЛАТИТЕ СЕ ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ УСЛОВИМА И ИСКОРИСТИТЕ ПОПУСТЕ ДО 31.12.2012.
 

ентрализовани извор правних  
информација – пружа низ могућности и 

олакшава кретање кроз правни систем наше 
државе – гарантује аутентичност, ажурност и 

тачност прописа и других правних информација

Садржи следећа електронска издања/базе:

Е1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ за 2013. годину – цена годишње претплате за једну приступну шифру: 30.000,00 РСД

Е2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС – ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК за 2013. годину – цена годишње претплате за једну приступну шифру: 11.450,00 РСД

Е3 МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ за 2013. годину – цена годишње претплате за једну приступну шифру: 20.800,00 РСД

Е4 РЕГИСТАР ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА И ОПШТИХ АКАТА – цена годишње претплате за једну приступну шифру: 20.000,00 РСД

Изворни текстови важећих прописа и општих аката – Редакцијски пречишћени текстови – Личне карте закона и других прописа 

Повезани прописи – Преводи прописа на енглески језик – Судска пракса Уставног суда и Европског суда за људска права – Уставне жалбе 

Мишљења надлежних републичких органа – Стручни коментари – Питања и одговори – Напомене издавача о одложеној примени и другим 

специфичностима прописа – Модели уговора и других аката – Електронски обрасци

Е5 СУДСКА ПРАКСА – цена годишње претплате за једну приступну шифру: 10.000,00 РСД

Е6 АРХИВА Службених гласила: – цена годишње претплате за једну приступну шифру: 20.000,00 РСД

АРХИВА Службених гласила садржи:

• Службени гласник РС од 1945. до 2012. – цена: 6.000,00 РСД

• Службени лист од 1945. до 2006. – цена: 5.000,00 РСД

• Просветни гласник РС од 1990. до 2012. – цена: 4.000,00 РСД

• Ратификовани међународни уговори и други акти од 1945. до 2012. – цена: 10.000,00 РСД

Е7 ПОРТАЛ СЛУЖБЕНИХ ГЛАСИЛА РС И БАЗА ПРОПИСА
– сва електронска издања (ТАЧКЕ 1–6) – цена годишње претплате за једну приступну шифру: 74.000,00 РСД

• Попуст 25% – за уплату до 31. децембра 2012. – цена годишње приступне шифре – 55.500,00 РСД

+ ГРАТИС – годишње претплате на часописе ЗИП, Изазови Европских интеграција, Право и друштво

Цене су са ПДВ-ом и ПТТ трошковима.

ПОРТАЛ
СЛУЖБЕНИХ ГЛАСИЛА 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  
И БАЗА ПРОПИСА

КОРИСНИЧКИ СЕРВИС – 011 30 60 300, e-mail: servis@slglasnik.com

СЛУЖБА ПРЕТПЛАТЕ – 011 30 60 588, 30 60 359, e-mail: pretplata@slglasnik.com
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ЈП Службени гласник  ЈЕДИНИ ЗАКОНОМ ОВЛАШЋЕН ИЗДАВАЧ  
СЛУЖБЕНИХ ГЛАСИЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ПРЕТПЛАТИТЕ СЕ ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ УСЛОВИМА
ИСКОРИСТИТЕ ПОПУСТЕ ДО 31.12.2012.

СЛУЖБА ПРЕТПЛАТЕ – Јована Ристића 1, тел.: 011 30 60 588, 30 60 359, факс: 011 30 60 571, e-mail: pretplata@slglasnik.com, www.slglasnik.com

Прописи и други акти Републике Србије – службени, тачни, 
потпуни, ажурни! 
Будите на сталном извору проверених и поузданих информација 
о свим расписаним јавним набавкама у Србији!

ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК РС ЗА 2013. ГОДИНУ
А2 Штампано издање – цена годишње претплате за један примерак је 13.000,00 РСД

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС – МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ РС ЗА 2013. ГОДИНУ
A3 Штампано издање – цена годишње претплате за један примерак је 32.500,00 РСД

ОПШТИ УСЛОВИ ПРЕТПЛАТЕ ЗА 2013. ГОДИНУ

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“ ЗА 2013. ГОДИНУ
А1 Штампано издање – цена годишње претплате за један примерак је 33.800,00 РСД

За све наше претплатнике на штампана издања „Службеног гласника РС“ 
одобравамо попуст од 50% на електронско издање „Службеног гласника РС“

• Попуст 7,5% – за уплате до 31. децембра 2012. – цена годишње претплате за један примерак 
штампаног издања „Службеног гласника РС“ – 31.265,00 РСД

 

Цене су са ПДВ-ом и ПТТ трошковима.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

„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

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

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо све заинтересоване да се Годишњи програм 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 
на територији града Београда за 2012. годину, који је Скупшти-
на града донела на седници одржаној 9. новембра 2012. године, 
може погледати на сајту града Београда www.beograd.rs, као и 
на сајту „Службеног листа града Београда” www.sllistbeograd.rs.
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