
Скупштина града Београда на седници одржаној 15. ок-
тобра 2013. године, на основу члана 9. став 4. и члана 25. 
Закона о финансијској подршци продици са децом („Служ-
бени гласник РС”, бр. 16/02, 115/05 и 107/09) и члана 31. 
Статута града Београда („Службени лист града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ПРАВИМА ДЕТЕТА У ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈСКЕ 
ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се додатна права, већи обим 

права од права утврђених законом и повољнији услови за 
њихово остваривање, у области финансијске подршке по-
родици са децом на територији града Београда, које обез-
беђује град Београд.

Члан 2.
Права из члана 1. ове одлуке су:
1. право на накнаду укупних трошкова боравка у предш-

колској установи;
2. право на регресирање трошкова боравка деце у 

предшколској установи;
3. право на регресирање трошкова одмора и рекреације 

деце из предшколских установа;
4. право на регресирање трошкова исхране за децу у 

продуженом боравку у основним школама за образовање 
ученика са сметњама у развоју.

Члан 3.
Право на накнаду укупних трошкова боравка у предш-

колској установи остварује:
– треће и свако наредно дете у породици;
– дете корисника права на новчану социјалну помоћ;
– дете ратног војног инвалида и цивилног инвалида рата 

I до IV групе, из оружаних акција после 17. августа 1990. го-
дине;

– дете са сметњама у развоју за које није остварено пра-
во на дечји додатак и које није уписано у посебну васпитну 
групу;

– дете без родитељског старања за које није остварено 
право на дечји додатак;

– дете избеглица и привремено расељених лица, чији ро-
дитељи нису у радном односу;

– дете које борави у сигурној кући.

Члан 4.
Право на регресирање трошкова боравка деце у предш-

колској установи остварује се у зависности од укупних при-
хода породице, а на основу регресне скале коју утврђује 
градоначелник града Београда.

Породици која има дете оболело од одређених болести, 
приходи из става 1. овог члана се умањују.

Право на додатно умањење трошкова из става 1. овог 
члана остварује:

– дете самохраног родитеља;
– прво и друго дете у породицама са тројкама, четворка-

ма и дуплим близанцима;
– прво и друго дете уписано у предшколску установу;
– дете оболело од одређених болести;
– дете корисника стамбеног кредита за куповину првог 

стана;
– дете подстанара.

Члан 5.
Права из чл. 3. и 4. ове одлуке, има дете које користи ус-

луге установе која се налази у Мрежи предшколских уста-
нова на територији града Београда и остварују се на основу 
поднетог захтева родитеља, старатеља, усвојитеља или хра-
нитеља.

Члана 6.
Право на регресирање трошкова одмора и рекреације 

има дете које користи услуге установе која се налази у Мре-
жи предшколских установа на територији града Београда и 
Мрежи објеката установа за децу у Београду, у зависности 
од материјалног положаја породице, уз обавезно учешће у 
износу од 50% стварних трошкова одмора и рекреације.

Преостали део појединачног учешћа из става 1. овог 
члана, утврђује се процентуално у односу на осталих 50% 
стварних трошкова одмора и рекреације, у зависности од 
укупних прихода породице.

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, право на регресирање 
свих трошкова одмора и рекреације има:

– треће и свако наредно дете у породици;
– дете корисника права на новчану социјалну помоћ;
– дете ратног војног инвалида и цевилног инвалида рата 

I до IV групе, из оружаних акција после 17. августа 1990. го-
дине;

– дете са сметњама у развоју;
– дете без родитељског старања.
Право на регресирање трошкова одмора и рекреације 

остварује се у предшколској установи чије услуге дете ко-
ристи.
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Члан 7.
Право на регресирање трошкова исхране у продуженом 

боравку у основној школи за образовање ученика са сме-
тњама у развоју има дете основношколског узраста, у завис-
ности од укупних прихода породице.

Право из става 1. овог члана остварује се у основној 
школи за образовање ученика са сметњама у развоју коју 
дете похађа.

Члан 8.
Услови и начин остваривања права из члана 2. ове одлу-

ке ближе се уређују посебним актом који доноси градона-
челник града Београда.

Члан 9.
Права утврђена чл. 3. и 4. ове одлуке остварују се по 

прописима о општем управном поступку.

Члан 10.
О правима из чл. 3. и 4. ове одлуке у првом степену ре-

шава организациона јединица Градске управе града Београ-
да надлежна за послове образовања и дечје заштите, на ос-
нову поднетог захтева.

Члан 11.
По жалби на првостепено решење о праву из чл. 3. и 4. 

ове одлуке решава Градско веће града Београда.

Члан 12.
Права утврђена чл. 3. и 4. ове одлуке, ако су испуњени 

сви услови, признају се у трајању од годину дана од дана 
подношења захтева.

Члан 13.
Акт из чл. 4. и 8. ове одлуке градоначелник града Београ-

да донеће најкасније до 1. децембра 2013. године.

Члан 14.
До доношења акта из члана 13. ове одлуке примењује се 

Правилник о условима и начину остваривања права на рег-
ресирање трошкова боравка деце у предшколској установи, 
одмора и рекреације („Службени лист града Београда”, бр. 
43/09, 5/10, 32/10, 14/11, 51/12 и 65/12).

Члан 15.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о 

додатним правима у области друштвене бриге о деци у Београ-
ду („Службени лист града Београда”, бр. 22/92, 25/93 и 16/94).

Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”, а одредба чл. 3. и 
6. ове одлуке у делу који се односи на остваривање права за 
треће и свако наредно дете у породици и одредба члана 3. ове 
одлуке у делу који се односи на остваривање права на нак-
наду укупних трошкова боравка у предшколској установи за 
дете са сметњама у развоју за које није остварено право на 
дечји додатак и које није уписано у посебну васпитну групу и 
за дете без родитељског старања за које није остварено право 
на дечји додатак, примењиваће се од 1. јануара 2014. године.

Скупштина града Београда
Број 6-684/13-С, 15. октобра 2013. године

Заменик председника
Зоран Алимпић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 15. ок-
тобра 2013. године, на основу члaна 160. Закона о основама 
система образовања и васпитања  („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 36. Закона о основном обра-
зовању и васпитању („Службени гласник РС”, број 55/13) и 
члана 31. тачка 7. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ФИНАНСИ-
РАЊУ НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ АНГАЖО-
ВАНИХ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА У ПРОДУЖЕНОМ 
БОРАВКУ УЧЕНИКА III И IV РАЗРЕДА ОСНОВНИХ 

ШКОЛА 

Члан 1.
У Одлуци о финансирању наставника разредне наста-

ве ангажованих за обављање послова у продуженом бо-
равку ученика III и IV разреда основних школа („Службени 
лист града Београда”, бр. 8/12 и 51/12) назив одлуке мења 
се и гласи: „Одлука о финансирању наставника разредне 
наставе ангажованих за обављање послова у продуженом 
боравку и целодневној настави ученика III и IV разреда ос-
новних школа”.

Члан 2.
Члан 1. став 1. мења се и гласи:
„Овом одлуком утврђује се финансирање наставника 

разредне наставе (у даљем тексту: наставник) ангажованих 
за обављање послова у продуженом боравку и целоднев-
ној настави ученика III и IV разреда основних школа, чији 
је оснивач Република Србија или град Београд, а које имају 
седиште на територији града Београда (у даљем тексту: 
школе), и које испуњавају прописане услове, осим основних 
музичких, основних балетских, основних школа за образо-
вање одраслих”.

У истом члану у ставу 3. после речи „боравку” додају се 
речи „и целодневној настави”.

Члан 3.
У члану 2. после речи „боравку” додају се речи „ и цело-

дневној настави”.

Члан 4.
У члану 3. после речи „боравку” додају се речи „и цело-

дневној настави”.

Члан 5.
У члану 7. ставу 1. после речи „боравка” додају се речи 

„и целодневне наставе”.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 6-687/13-С, 15. октобра 2013. године

Заменик председника
Зоран Алимпић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 15. ок-
тобра 2013. године, на основу чл. 111. и 209. Закона о социјал-
ној заштити („Службени гласник РС”, број 24/11), члана 25. 
тачка 22. и члана 31. тачка 7. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИЈСКОЈ 

ПОМОЋИ ПЕНЗИОНЕРИМА БЕОГРАДА

Члан 1.
У Одлуци о финансијској помоћи пензионерима Београ-

да („Службени лист града Београда”, бр. 8/2, 65/12), члан 2. 
мења се и гласи:

„Финансијска помоћ пензионерима, под условом да се не 
остварује по другом основу, обезбеђује се у следећим износима:

– 5.000,00 динара, ако је месечни износ пензије мањи 
или једнак 18.000,00 динара;

– 4.000,00 динара ако је месечни износ пензије од 
18.000,01 до 20.000,00 динара.

Износ из става 1. овог члана исплаћује се четири пута 
годишње и то последњег месеца у кварталу (март, јун, сеп-
тембар, децембар).

Наведени месечни износи пензија мењаће се у складу са 
процентом усклађивања пензија.”

Члан 2.
Члан 3. мења се и гласи:
„Исплата финансијске помоћи врши се на основу података 

о висини пензије корисника на територији града Београда, за 
које Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 
врши исплату и наведене податке доставља организацио-
ној јединици Градске управе надлежној за послове социјалне 
заштите, а по закљученом споразуму између града Београда 
и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.”

Члан 3.
Члан 4. се брише.

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 5-689/13-С, 15. октобра 2013. године

Заменик председника
Зоран Алимпић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 15. ок-
тобра 2013. године, на основу члaна 93. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 3. Одлуке о 
утврђивању назива улица и тргова на територији града Београ-
да („Службени лист града Београда”, бр. 7/94, 16/96, 3/00, 3/01 и 
12/04) и члана 31. тачка 21. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10, и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦЕ ПОДМОРНИЧАРА 
ЂОРЂА МИТРОВИЋА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА 

1. Приступном путу који води до службеног улаза („сле-
пи пут”) новоизграђене трафостанице „Београд 20” у на-

сељу Миријево додељује се назив: Улица подморничара 
Ђорђа Митровића.

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

Скупштина града Београда
Број 015-676/13-С, 15. октобра 2013. године

Заменик председника
Зоран Алимпић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 15. ок-
тобра 2013. године, на основу члaна 93. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 3. 
Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на територији 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 7/94, 
16/96, 3/00, 3/01 и 12/04) и члана 31. тачка 21. Статута града 
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10, и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦЕ БРАЋЕ МИЛИЋ НА ТЕРИ-

ТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА 

1. Делу улице, односно прилазу Улици народног фрон-
та број 77а, 77б у МЗ „Мали Мокри Луг” додељује се назив: 
Улица браће Милић.

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

Скупштина града Београда
Број 015-677/13-С, 15. октобра 2013. године

Заменик председника
Зоран Алимпић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 15. ок-
тобра 2013. године, на основу члана 93. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07), члана 3. 
Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на територији 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 7/94, 
16/96, 3/00, 3/01 и 12/04) и члана 31. тачка 21. Статута града 
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10, и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦЕ СРЂАНА АЛЕКСИЋА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД 

1. Додељује се назив улице и то: 
Градска општина Нови Београд
Делу улице Др Ивана Рибара, који почиње од краја Грч-

ке улице и иде у правцу улица Војвођанске и Виноградске 
одређује се назив: Улица Срђана Алексића.

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

Скупштина града Београда
Број 015-678/13-С, 15. октобра 2013. године

Заменик председника
Зоран Алимпић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 15. ок-
тобра 2013. године, на основу чл. 93. и 94. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 3. 
Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на територији 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 7/94, 
16/96, 3/00, 3/01 и 12/04) и члана 31. тачка 21. Статута града 
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10, и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ 

I. Додељују се називи улица и то: 
Градска општина Вождовац
1. Улици која почиње од Булевара ослобођења између 

кућних бројева 397 и 401, иде катастарским парцелама 
8009/1; 8009/2 КО Вождовац, паралелно са Каљавим по-
током и завршава на катастарској парцели број 7959 КО 
Вождовац одређује се назив: Улица Бањички поток.

2. Улици која почиње од катастарске парцеле 8009/2 КО 
Вождовац, иде левом границом парцела 7931/2 и 7931/1 КО 
Вождовац са одвајањем на десно у дужини око 200 m (све 
на катастарској парцели 7931/1) и завршава се на катастар-
ској парцели 7941/2 КО Вождовац, одређује се назив: Улица 
Бањички брег.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-
ограда”.

Скупштина града Београда
Број 015-679/13-С, 15. октобра 2013. године

Заменик председника
Зоран Алимпић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 15. ок-
тобра 2013. године, на основу члана 93. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 3. 
Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на територији 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 7/94, 
16/96, 3/00, 3/01 и 12/04) и члана 31. тачка 21. Статута града 
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10, и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА ЧАВКЕТОВ ПАСАЖ НА ТЕРИТО-

РИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД 

1. Пролазу од Трга Николе Пашића (од благајне Дома 
синдиката) до Нушићеве улице, где се налази и Улична га-
лерија додељује се назив: Чавкетов пасаж.

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

Скупштина града Београда
Број 015-680/13-С, 15. октобра 2013. године

Заменик председника
Зоран Алимпић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 15. ок-
тобра 2013. године, на основу чл. 93. и 94. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 3. 
Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на територији 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 7/94, 
16/96, 3/00, 3/01 и 12/04) и члана 31. тачка 21. Статута града 
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10, и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦЕ НЕБОЈШЕ ЂУКЕЛИЋА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА 

1. Улици Милоја Закића, други прилаз, мења се и 
одређује назив: Улица Небојше Ђукелића.

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

Скупштина града Београда
Број 015-681/13-С, 15. октобра 2013. године

Заменик председника
Зоран Алимпић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 15. ок-
тобра 2013. године, на основу чл. 93. и 94. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 3. 
Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на територији 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 7/94, 
16/96, 3/00, 3/01 и 12/04) и члана 31. тачка 21. Статута града 
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10, и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА ПЛАТОА СОЈЕ ЈОВАНОВИЋ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР 

1. Простору на углу улица Максима Горког и Његошеве 
додељује се назив: Плато Соје Јовановић.

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

Скупштина града Београда
Број 015-682/13-С, 15. октобра 2013. године

Заменик председника
Зоран Алимпић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 15. ок-
тобра 2013. године, на основу чл. 93. и 94. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 3. 
Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на територији 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 7/94, 
16/96, 3/00, 3/01 и 12/04) и члана 31. тачка 21. Статута града 
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10, и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА ПЛАТОА РАШЕ ЛИВАДЕ НА ТЕ-

РИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН 

1. Делу Кеја ослобођења у Земуну, који се налази иза Га-
лерије „Стара капетанија” (сада паркинг простор) додељује 
се назив: Плато Раше Ливаде.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 015-683/13-С, 15. октобра 2013. године

Заменик председника
Зоран Алимпић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 15. ок-
тобра 2013. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. тачка 9а Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), а у вези члана 35. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 
119/12), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКО СА-

ОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД”

1. Разрешава се вршилац дужности директора Јавног 
комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Бе-
оград”, Небојша Ћеран, дипл. инж. технолог, због истека пе-
риода на који је именован.

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

О б р а з л оже њ е
Чланом 12. тачка 8. Закона о главном граду, утврђено је 

да Скупштина града Београда, у складу са законом, именује 
и разрешава директоре јавних предузећа чији је оснивач.

Чланом 31. тачка 9а Статута града Београда прописано 
је да Скупштина града Београда именује и разрешава ди-
ректоре јавних предузећа и установа чији је оснивач.

Скупштина града Београда је на седници одржаној 27. 
септембра 2012. године, донела решење о именовању вр-
шиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа 
Градско саобраћајно предузеће „Београд”, број 112-306/12-С 
на период од годину дана.

Небојша Ћеран именован је за вршиоца дужности ди-
ректора Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно 
предузеће „Београд” у складу са раније важећим законом 
о јавним предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05 – испр. и 123/07 – др. закон).

Чланом 35. Закона о јавним предузећима утврђено је да 
мандат директора престаје истеком периода на који је име-
нован, оставком и разрешењем.

Имајући у виду да је именованом вршиоцу дужности 
директора Јавног комуналног предузећа Градско саобраћај-
но предузеће „Београд” 27. септембра 2013. године, истекао 
период на који је именован, донета је одлука као у диспози-
тиву овог решења.

Скупштина града Београда
Број 118-662/13-С, 15. октобра 2013. године

Заменик председника
Зоран Алимпић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 15. ок-
тобра 2013. године, на основу члaна 42. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12), члана 12. 
тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број 
129/07), члана 31. тачка 9а Статута града Београда („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-
РА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКО СА-

ОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД”

1. Именује се Милан Софронић, дипл. маш. инж., за вр-
шиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа 
Градско саобраћајно предузеће „Београд”, на период од нај-
дуже шест месеци.

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

Скупштина града Београда
Број 112-663/13-С, 15. октобра 2013. године

Заменик председника
Зоран Алимпић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 15. ок-
тобра 2013. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 
31. тачка 9а Статута града Београда („Службени лист гра-
да Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), а у вези са чланом 35. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 
119/12), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА 

ЗА ГРАД БЕОГРАД „САВА ЦЕНТАР”

1. Разрешава се дужности директора Јавног предузећа за 
обављање делатности од општег интереса за град Београд 
„Сава центар”, Драган Вучичевић, дипл. политиколог, због 
истека мандата на који је изабран.

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

Скупштина града Београда
Број 118-664/13-С, 15. октобра 2013. године

Заменик председника
Зоран Алимпић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 15. ок-
тобра 2013. године, на основу члана 42. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12), члана 12. 
тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број 
129/07) и члана 31. тачка 9а Статута града Београда („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕК-
ТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТ-
НОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД БЕОГРАД 

„САВА ЦЕНТАР”

1. Именује се Драган Вучичевић, дипломирани полити-
колог, за вршиоца дужности директора Јавног предузећа за 
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обављање делатности од општег интереса за град Београд 
„Сава центар”, на период од најдуже шест месеци.

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

Скупштина града Београда
Број 112-665/13-С, 15. октобра 2013. године

Заменик председника
Зоран Алимпић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 15. ок-
тобра 2013. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. тачка 9а Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), а у вези са чланом 
35. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, 
број 119/12), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО БЕ-

ОГРАД”

1. Разрешава се вршилац дужности директора Јавног кому-
налног предузећа „Зеленило Београд”, Владимир Богићевић, 
дипл. инж. маш., због истека периода на који је именован.

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

Скупштина града Београда
Број 118-666/13-С, 15. октобра 2013. године

Заменик председника
Зоран Алимпић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 15. 
октобра 2013. године, на основу члана 42. став 1. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12), 
члана 12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС”, број 129/07) и члана 31. тачка 9а Статута града 
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-
РА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО 

БЕОГРАД”

1. Именује се Владимир Богићевић, дипл. маш. ин-
жењер, за вршиоца дужности директора Јавног комуналног 
предузећа „Зеленило Београд”, на период од најдуже шест 
месеци.

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

Скупштина града Београда
Број 112-667/13-С, 15. октобра 2013. године

Заменик председника
Зоран Алимпић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 15. ок-
тобра 2013. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. тачка 9а Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), а у вези са чланом 
35. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, 
број 119/12), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ИНФОСТАН”

1. Разрешава се вршилац дужности директора Јавног ко-
муналног предузећа „Инфостан”, Бојан Милић, дипл. инж. 
индустријског менаџмента, због истека периода на који је 
именован.

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

Скупштина града Београда
Број 118-668/13-С, 15. октобра 2013. године

Заменик председника
Зоран Алимпић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 15. ок-
тобра 2013. године, на основу члана 42. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12), члана 12. 
тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број 
129/07) и члана 31. тачка 9а Статута града Београда („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ИНФОСТАН”

1. Именује се Бојан Милић, дипл. инж. индустријског ме-
наџмента, за вршиоца дужности директора Јавног комунал-
ног предузећа „Инфостан” на период од најдуже шест месеци.

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

Скупштина града Београда
Број 112-669/13-С, 15. октобра 2013. године

Заменик председника
Зоран Алимпић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 15. ок-
тобра 2013. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. тачка 9а Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), а у вези са чланом 
35. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, 
број 119/12), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС” БЕ-

ОГРАД

1. Разрешава се дужности генералног директора Јавног 
комуналног предузећа „Паркинг сервис” Београд, Бобан 
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Ковачевић, дипл. економиста, због истека мандата на који 
је изабран.

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

Скупштина града Београда
Број 118-670/13-С, 15. октобра 2013. године

Заменик председника
Зоран Алимпић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 15. 
октобра 2013. године, на основу члана 42. став 1. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12), 
члана 12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС”, број 129/07) и члана 31. тачка 9а Статута града 
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-
РА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ 

СЕРВИС” БЕОГРАД

1. Именује се Бобан Ковачевић, дипл. економиста, за вр-
шиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа 
„Паркинг сервис” Београд, на период од најдуже шест ме-
сеци.

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

Скупштина града Београда
Број 112-671/13-С, 15. октобра 2013. године

Заменик председника
Зоран Алимпић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 15. ок-
тобра 2013. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. тачка 9а Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), а у вези са чланом 
35. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, 
број 119/12), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КО-
МУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ”

1. Разрешава се дужности генералног директора Јавног 
комуналног предузећа „Београдске електране”, Зоран Пре-
дић, дипл. инж. маш., због истека мандата на који је изабран.

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

Скупштина града Београда
Број 118-672/13-С, 15. октобра 2013. године

Заменик председника
Зоран Алимпић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 15. ок-
тобра 2013. године, на основу члана 42. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12), члана 12. 
тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број 
129/07) и члана 31. тачка 9а Статута града Београда („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-
РА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАД-

СКЕ ЕЛЕКТРАНЕ”

1. Именује се Зоран Предић, дипл. машински инжењер, за 
вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа 
„Београдске електране”, на период од најдуже шест месеци.

2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда

Број 112-673/13-С, 15. октобра 2013. године
Заменик председника
Зоран Алимпић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 15. ок-
тобра 2013. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. тачка 9а Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), а у вези са чланом 
35. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, 
број 119/12), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА ЧИС-

ТОЋА”

1. Разрешава се вршилац дужности директора Јавног ко-
муналног предузећа „Градска чистоћа”, Радован Драшкић, 
дипл. етнолог, због истека периода на који је именован.

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

Скупштина града Београда
Број 118-674/13-С, 15. октобра 2013. године

Заменик председника
Зоран Алимпић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 15. ок-
тобра 2013. године, на основу члана 42. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12), члана 12. 
тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број 
129/07), члана 31. тачка 9а Статута града Београда („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-
РА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА 

ЧИСТОЋА”

1. Именује се Радован Драшкић, дипл. етнолог, за вр-
шиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа 
„Градска чистоћа”, на период од најдуже шест месеци.

2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда

Број 112-675/13-С, 15. октобра 2013. године
Заменик председника
Зоран Алимпић, с. р.
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ЗВЕЗДАРА

Скупштина градске општине Звездара на седници одр-
жаној 2. октобра 2013. године на основу члана 19. Статута 
градске општине Звездара („Службени лист града Београ-
да”, бр. 43/08, 43/09, 15/10, 13/13 и 36/13) и чл. 13. и 14. За-
кона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 34/10 и 54/11) донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КО-

МИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

1. У Решењу о именовању Изборне комисије градске 
општине Звездара I број 020-45 од 13. 11. 2008. године, ХI 
020-25 од 23. 11. 2009. године, XI број 020-20 од 18. 6. 2010. 
године, XI број 011-1-12 од 14. 10. 2011. године, XI број  011-1-
16 од 30. 11. 2011. године, XI број 011-1-18 од 26. 12. 2011. го-
дине XI број 011-1-4 од 13. 3. 2012. године и XI број 011-1-45 
од 26. 12. 2012. године у тачки 1. врши се измена, и то:

– разрешава се дужности члана  Изборне комисије Ан-
дреја Димитријевић, на предлог Српске напредне странке.

2. У осталом делу решење остаје неизмењено.
3. Решење о измени решења ступа на снагу даном доно-

шења.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина градске општине Звездара
XI број 011-1-35, 2. октобра 2013. године

Председник 
Душан Игњатовић, с. р.

Скупштина градске општине Звездара на седници одр-
жаној 2. октобра 2013. године, на основу члана 60. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12), 
члана 50. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног пре-
дузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” („Службени 
лист града Београда”, број 13/13) и члана 19. Статута град-
ске општине Звездара („Службени лист града Београда”, бр. 
43/08, 43/09, 15/10, 13/1 и 36/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОР-
НОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕН-

ТАР „ОЛИМП – ЗВЕЗДАРА”

1. Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног 
предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” број 466 од 
30. септембра 2013. године.

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

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

Председник 
Душан Игњатовић, с. р.

Скупштина градске општине Звездара на седници одр-
жаној 2. октобра 2013. године, на основу  члана  50. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12), 
члана 27. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног преду-
зећа „Пословни простор Звездара” („Службени лист града 
Београда”, број 20/13) и члана 19. Статута градске општине 
Звездара („Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 43/09, 
15/10, 13/13 и 36/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ПРОГРА-
МА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ 

ПРОСТОР ЗВЕЗДАРА” ЗА 2013. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Измену Програма пословања Ја-
вног предузећа „Пословни простор Звездара” за 2013. годи-
ну, коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Послов-
ни простор Звездара”, ОУ број 1183/2013 од 27. септембра 
2013. године.

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

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

Председник 
Душан Игњатовић, с. р.

Скупштина градске општине Звездара на седници одр-
жаној 2. октобра 2013. године, на основу члана 50. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12), 
члана 27. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног пре-
дузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” („Службени 
лист града Београда”, број 13/13) и члана 19. Статута град-
ске општине Звездара („Службени лист града Београда”, бр. 
43/08, 43/09, 15/10, 13/13 и 36/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ИЗМЕНУ И ДОПУ-
НУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП – ЗВЕЗДАРА” ЗА 2013. 

ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Измену и допуну Програма по-
словања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звез-
дара” за 2013. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног 
предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”, број 464 од 
30. септембра 2013. године.

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

Скупштина градске општине Звездара
XI број 011-1-33, 2. октобра 2013. године

Председник 
Душан Игњатовић, с. р.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
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ОБРЕНОВАЦ

Председник градске општине Обреновац, 8. октобра 2013. године, на основу члана 28. Закона о комуналним делатнос-
тима („Службени гласник РС”, број 88/11), члана 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12), 
члана 52. Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10) и члана 30. Одлуке 
о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац („Службени 
лист града Београда”, број 12/13), разматрајући захтев ЈКП „Паркинг сервис” Обреновац из Обреновца број 1677 од 16. сеп-
тембра 2013. године, за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора бр. 1659/1 од 12. септембра 2013. године, о висини 
накнаде за паркирање на одређеним и уређеним јавним паркиралиштима на територији градске општине Обреновац, на 
предлог Већа градске општине са седнице одржане 8. октобра 2013. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС” ОБРЕНОВАЦ ИЗ ОБ-
РЕНОВЦА О ВИСИНИ НАКНАДА ЗА ПАРКИРАЊЕ НА ОДРЕЂЕНИМ И УРЕЂЕНИМ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШ-

ТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

1. Даје се сагласност на Одлуку о висини накнаде за паркирање на одређеним и уређеним јавним паркиралиштима на 
територији градске општине Обреновац коју је донео Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис” Обреновац из Обреновца, 
под бројем  1659/1 од 12. септембра 2013. године.  

Одлука из претходног става саставни је део овог решења. 
2. Ово решење са Одлуком из тачке 1. решења објавити у „Службеном листу града Београда”, а иста се примењује на-

редног дана од дана објављивања.

Председник градске општине Обреновац
VIII-01 број 020-4/64, 8. октобра 2013. године

Председник 
Мирослав Чучковић, с. р. 

На основу члана 37. Одлуке о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг 
сервис Обреновац” („Службени лист града Београда”, број 12/13) и члана 10. Одлуке о јавним паркиралиштима на терито-
рији градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, број 67/12 – пречишћен текст) Надзорни одбор преду-
зећа, 12. септембра 2013. године донео је

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ НАКНАДА ЗА ПАРКИРАЊЕ НА ОДРЕЂЕНИМИ И УРЕЂЕНИМ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

Р.Б. Опис – врста карте Јед. мере ОСНОВИЦА 
БЕЗ ПДВ

ПДВ 20% Цена са ПДВ-ом 
(укупно)

НАПОМЕНА

1 2 3 4 5 6 7
1. Паркинг карта – I зоне Дин/сат 33,33 6,67 40,00 Максимално једнократно дозвољено паркирање за 2 сата
2. Паркинг карта – II зоне Дин/сат 29,17 5,83 35,00 Нема ограничења за једнократно дозвољено паркирање
3. Повлашћена паркинг карта – станари Дин/месечно 375,00 75,00 450,00 Важи за зону и месец за који је издата према месту становања 

физичког лица
4. Повлашћена паркинг карта – I зона 

за правна лица
Дин/месечно 2.033,33 406,67 2.440,00 Важи за зону и месец за који је издата према седишту

5. Повлашћена  паркинг карта – II зоне
за правна лица

Дин/месечно 1.866,66 373,34 2.240,00 Важи за зону и месец за који је издата према седишту

6. Претплатна паркинг карта – I и II 
зона за правна лица

Дин/месечно 1.208,33 241,67 1.450,00 Важи за зону и месец за који је издата

7. Претплатна паркинг карта – I и II 
зона за правна лица

Дин/месечно 2.541,66 508,34 3.050,00 Важи за зону и месец за који је издата

8. Универзална претплатна паркинг 
карта I и II зона – физичка лица

Дин/месечно 1.916,66 383,34 2.300,00 Важи за  I и II зону

9. Универзална претплатна паркинг
карта I и II зона – правна лица

Дин/месечно 4.916,65 983,35 5.900,00 Важи за  I и II зону

10. Резервисана и посебним знаком 
обележена за правна и физичка лица

Дин/месечно 6.249,98 1.250,03 7.500,00 Важи за паркинг место посебним знаком обележено (на терет 
корисника)

11. Посебна карта Дин/дневно 1.016,66 203,34 1.220,00 За кориснике за које је утврђено да нису платили ни један од 
понуђених начина плаћања ( важи за дан издавања)

12. Дневна карта Дин/дневно 100,00 20,00 120,00 Важи за  II зону за дан издавања
13. Ноћна карта Дин/ноћ 1.166,66 233,34 1.400,00 Важи за период од 22 часа до 07 часова, а за ноћно паркиранје 

на посебно утврђеном паркингу са рампом
14. Паркинг „ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА” Дин/сат 41,67 8,33 50,00 По започетом сату

Паркирање за инвалиде на означеним паркинг местима се не наплаћује.
Наплата паркирања се односи на паркирање возила: радним даном од 06 до 20 часова, суботом од 06 до 14 часова.
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II. Доношењем ове одлуке престаје да важи Одлука о ви-
сини накнада за паркирање на одређеним и уређеним јав-
ним паркиралиштима на територији градске општине Об-
реновац („Службени лист града Београда”, број 3/13).

III. Одлука се доставлља председнику градске општине и 
Већу градске општине Обреновац на сагланост.

IV. Ову одлуку по добијању сагласности објавити у 
„Службеном листу града Београда” и на огласној табли 
предузећа, а иста ће се примењивати наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу града Београда”. 

Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис” Обреновац
Број 1659/1, 12. септембра 2013. године

Председник
Рајко Ђокић, с. р.

Председник градске општине Обреновац, 8. октобра 
2013. године, на основу члана 28. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11), члана 
60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, 
број 119/12), члана 52. Статута градске општине Обреновац 
(„Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10) 
и члана 30. Одлуке о промени оснивачког акта – Одлуке о 
оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” 
Обреновац („Службени лист града Београда”, број 12/13), 
поступајући по захтеву ЈКП „Паркинг сервис” Обреновац 
бр. 1676 од 16. септембра 2013. године – за давање саглас-
ности на Одлуку о ценовнику услуга за пренос возила спе-
цијалном дизалицом „паук”, коју је донео Надзорни одбор 
Одлуком број 1659 од 12. септембра 2013. године, на пред-
лог Већа градске општине са седнице одржане 8. октобра 
2013. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС” 
ОБРЕНОВАЦ НА ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЗА ПРЕНОС 

ВОЗИЛА СПЕЦИЈАЛНОМ ДИЗАЛИЦОМ „ПАУК” 

1. Даје се саглaсност ЈКП „Паркинг сервис” Обреновац 
на Ценовник услуга за пренос возила специјалном дизали-
цом „паук”, коју је донео Надзорни одбор овог предузећа 
Одлуком број 1659 од 12. септембра 2013. године.

Ценовник из претходног става саставни је део овог ре-
шења. 

2. Ово решење са Ценовником из тачке 1. решења обја-
вити у „Службеном листу града Београда”, а ценовник се 
примењује наредног дана од дана објављивања.

Председник градске општине Обреновац
VIII-01 број 020-4/65, 8. октобра 2013. године

Председник 
Мирослав Чучковић, с. р. 

На основу члана 37. Одлуке о промени оснивачког акта-
одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг 
сервис” Обреновац („Службени лист града Београда”, број 
12/13) и чл. 16. и 16а Одлуке о јавним паркиралиштима на 
територији градске општине Обреновац („Службени лист 
града Београда”, број 67/12 – пречишћен текст) Надзорни 
одбор предузећа, 12. септембра 2013. године донео је

ОДЛУКУ
О ЦЕНОВНИКУ УСЛУГА ЗА ПРЕНОС ВОЗИЛА СПЕ-

ЦИЈАЛНОМ ДИЗАЛИЦОМ „ПАУК”

(до 800 kg)
Ред.
бр.

Назив услуге Основна 
цена

без ПДВ-а

ПДВ 
20%

Цена услуге 
са ПДВ-ом 
(УКУПНО)

I Пренос путничких возила по налогу 
МУП-а

1. Пренос непрописно паркираног путнич-
ког  возила

2499,99 500,01 3000,00

2. Пренос путничког возила из саобраћајне 
незгоде

3833,32 766,68 4600,00

3. Пренос непрописно паркираног путнич-
ког  возила са резервисаног паркинг мес-
та за инвалиде

4166,65 833,35 5000,00

4. Пренос непрописно паркираног пут-
ничког возила са стајалишта за возило 
јавног градског превоза (са коловоза и 
тротоара)

4166,65 833,35 5000,00

5. Из зона раскрсница и пешачких прелаза 
у кружним раскрсницама (са коловоза и 
тротоара)

4166,65 833,35 5000,00

6. Са мостова, вијадуката, надвожњака, 
подвожњака, из тунела, као и са прилаза 
овим објектима

4166,65 833,35 5000,00

7. Са саобраћајних петљи 4166,65 833,35 5000,00
8. Са бициклистичких стаза на ,на рампа-

ма и простора за кретање инвалидских 
колица

4166,65 833,35 5000,00

9. Са резервисаних паркинг места за 
одређене кориснике, испред колских 
улаза у индивидуалне гараже и дво-
ришта (са коловоза и тротоара)

4166,65 833,35 5000,00

10. Са колско-пешачких стаза у стамбеним 
и пословним блоковима

4166,65 833,35 5000,00

11. Са противпожарних стаза 4166,65 833,35 5000,00
12. На прилазима болницама и другим јав-

ним објектима
4166,65 833,35 5000,00

13. Са шахтова и прикључака наменјених 
ватрогасцима и комуналним службама

4166,65 833,35 5000,00

14. Из школских дворишта, са спортских те-
рена и простора намењених за игру деце

4166,65 833,35 5000,00

15. Са простора бензинских пумпи 4166,65 833,35 5000,00
16. Са места , када је блокирано кретање мо-

торних возила или пешака
4166,65 833,35 5000,00

17. Започета интервенција (када је возило 
прикључено на специјалну дизалицу, 
али није однето са лица места), без обзи-
ра на издаваоца налога

1333,33 266,67 1600,00

II Пренос путничких  возила по налогу 
Комуналне инспекције

1. Пренос напуштеног и не регистрованог 
возила

3833,32 766,68 4600,00

2. Пренос непрописно паркираног путнич-
ког  возила са зелене површине и пар-
ковских стаза

4166,65 833,35 5000,00

3. Са паркинг места за инвалиде 4166,65 833,35 5000,00
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Ред.
бр.

Назив услуге Основна 
цена

без ПДВ-а

ПДВ 
20%

Цена услуге 
са ПДВ-ом 
(УКУПНО)

4. Са резервисаних паркинг места за 
одређене кориснике 

4166,65 833,35 5000,00

5. Са јавних површина ако су она ту поста-
вљена противно прописима града Бео-
града и ГО Обреновац

4166,65 833,35 5000,00

6. Пренос из улице пешачке зоне, са тргова 4166,65 833,35 5000,00
III Уклањање путничкоих возила по нало-

гу Комуналне инспекције и МУП-а
1. Накнада за уклањање путничког возила 

за време јавних манифестација, скупова 
и друго

2541,66 508,34 3050,00

2. Накнада за дежурство специјалне диза-
лице „паук” по налогу надлежног орга-
на-по сату

6416,64 1283,36 7700,00

IV Накнада за лежарину уклоњеног вози-
ла

1. Накнада за лежарину уклоњеног  возила 
по истеку 48 сати за сваки наредни дан

291,67 58,33 350,00

V Услужни превоз возила физичким и 
правним лицима

1. Превоз возила у градском подручју на 
територији градске општине Обреновац

1666,66 333,34 2000,00

2. Превоз возила у приградском подручју 
на територији градске општине Обре-
новац

2333,32 466,68 2800,00

3. Превоз возила ван подручја градске 
општине Обреновац-по пређеном кило-
метру

58,33 11,67 70,00

VI ОСТАЛЕ УСЛУГЕ
1. Накнада за смештај возила и њихово чу-

вање на „депоу” ЈКП „Паркинг Сервиса” 
(дневно)

291,67 58,33 350,00

2 Рентирање „ПАУКА” (8 сати дневно) 33333,20 6666,80 40000,00
3 Уклањање непрописно паркираног во-

зила са постављеним уређајем за спре-
чавањем одвожења са површине јавне 
намене након истека 3 сата

2083,33 416,68 2500,00

4. Деблокирање блокираног возила 2083,33 416,68 2500,00

О ЦЕНОВНИКУ УСЛУГА ЗА ПРЕНОС ВОЗИЛА 
СПЕЦИЈАЛНОМ ДИЗАЛИЦОМ „ПАУК”

(од 801-1330 kg )

Ред.
бр. Назив услуге

Основна 
цена

без ПДВ-а

ПДВ 
20%

Цена услуге 
са ПДВ-ом 
(УКУПНО)

I Пренос путничких возила по налогу 
МУП-а

1. Пренос непрописно паркираног путнич-
ког  возила

3333,32 666,68 4000,00

2. Пренос путничког возила из саобраћајне 
незгоде

3833,32 766,68 4600,00

3. Пренос непрописно паркираног путнич-
ког  возила са резервисаног паркинг мес-
та за инвалиде

4166,65 833,35 5000,00

4. Пренос непрописно паркираног пут-
ничког  возила са стајалишта за возило 
јавног градског превоза (са коловоза и 
тротоара)

5833,31 1166,69 7000,00

5. Из зона раскрсница и пешачких прелаза 
у кружним раскрсницама (са коловоза и 
тротоара)

5833,31 1166,69 7000,00

6. Са мостова, вијадуката, надвожњака, 
подвожњака, из тунела, као и са прилаза 
овим објектима

5833,31 1166,69 7000,00

7. Са саобраћајних петљи 5833,31 1166,69 7000,00
8. Са бициклистичких стаза на, на рампа-

ма и простора за кретање инвалидских 
колица

5833,31 1166,69 7000,00

9. Са резервисаних паркинг места за 
одређене кориснике, испред колских 
улаза у индивидуалне гараже и дво-
ришта (са коловоза и тротоара)

5833,31 1166,69 7000,00

10. Са колско-пешачких стаза у стамбеним 
и пословним блоковима

5833,31 1166,69 7000,00

Ред.
бр. Назив услуге

Основна 
цена

без ПДВ-а

ПДВ 
20%

Цена услуге 
са ПДВ-ом 
(УКУПНО)

11. Са противпожарних стаза 5833,31 1166,69 7000,00
12. На прилазима болницама и другим јав-

ним објектима
5833,31 1166,69 7000,00

13. Са шахтова и прикључака наменјених 
ватрогасцима и комуналним службама

5833,31 1166,69 7000,00

14. Из школских дворишта, са спортских те-
рена и простора намењених за игру деце

5833,31 1166,69 7000,00

15. Са простора бензинских пумпи 5833,31 1166,69 7000,00
16. Са места, када је блокирано кретање мо-

торних возила или пешака
5833,31 1166,69 7000,00

17. Започета интервенција (када је возило 
прикључено на специјалну дизалицу, 
али није однето са лица места), без обзи-
ра на издаваоца налога

1333,33 266,67 1600,00

II Пренос путничких  возила по налогу 
Комуналне инспекције

1. Пренос напуштеног и не регистрованог 
возила

3833,32 766,68 4600,00

2. Пренос непрописно паркираног путнич-
ког  возила са зелене површине и пар-
ковских стаза

5833,31 1166,69 7000,00

3. Са паркинг места за инвалиде 5833,31 1166,69 7000,00
4. Са резервисаних паркинг места за 

одређене кориснике 
5833,31 1166,69 7000,00

5. Са јавних површина ако су она ту поста-
вљена противно прописима града Бео-
града и ГО Обреновац

5833,31 1166,69 7000,00

6. Пренос из улице пешачке зоне, са тргова 5833,31 1166,69 7000,00
III Уклањање путничкоих возила по нало-

гу Комуналне инспекције и МУП-а
1. Накнада за уклањање путничког возила 

за време јавних манифестација, скупова 
и друго

2541,66 508,34 3050,00

2. Накнада за дежурство специјалне диза-
лице „паук” по налогу надлежног органа 
– по сату

6416,64 1283,36 7700,00

IV Накнада за лежарину уклоњеног вози-
ла

1. Накнада за лежарину уклоњеног  возила 
по истеку 48 сати за сваки наредни дан

291,67 58,33 350,00

V Услужни превоз возила физичким и 
правним лицима

1. Превоз возила у градском подручју на 
територији градске општине Обреновац

1666,66 333,34 2000,00

2. Превоз возила у приградском подручју 
на територији градске општине Обре-
новац

2333,32 466,68 2800,00

3. Превоз возила ван подручја градске 
општине Обреновац – по пређеном ки-
лометру

58,33 11,67 70,00

VI ОСТАЛЕ УСЛУГЕ
1. Накнада за смештај возила и њихово чу-

вање на „депоу” ЈКП „Паркинг сервиса” 
(дневно)

291,67 58,33 350,00

2 Рентирање „ПАУКА” (8 сати дневно) 33333,20 6666,80 40000,00
3 Уклањање непрописно паркираног во-

зила са постављеним уређајем за спре-
чавањем одвожења са површине јавне 
намене након истека 3 сата

2499,99 500,01 3000,00

4. Деблокирање блокираног возила 2083,33 416,68 2500,00

О ЦЕНОВНИКУ УСЛУГА ЗА ПРЕНОС ВОЗИЛА 
СПЕЦИЈАЛНОМ ДИЗАЛИЦОМ „ПАУК”

(од 1331-1900 kg)
Ред.
бр. Назив услуге

Основна 
цена

без ПДВ-а

ПДВ 
20%

Цена услуге 
са ПДВ-ом 
(УКУПНО)

I Пренос путничких возила по налогу 
МУП-а

1. Пренос непрописно паркираног путнич-
ког  возила

4583,32 916,69 5500,00

2. Пренос путничког возила из саобраћајне 
незгоде

3833,32 766,68 4600,00
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Ред.
бр. Назив услуге

Основна 
цена

без ПДВ-а

ПДВ 
20%

Цена услуге 
са ПДВ-ом 
(УКУПНО)

3. Пренос непрописно паркираног путнич-
ког  возила са резервисаног паркинг мес-
та за инвалиде

7499,97 1500,03 9000,00

4. Пренос непрописно паркираног пут-
ничког возила са стајалишта за возило 
јавног градског превоза (са коловоза и 
тротоара)

7499,97 1500,03 9000,00

5. Из зона раскрсница и пешачких прелаза 
у кружним раскрсницама (са коловоза и 
тротоара)

7499,97 1500,03 9000,00

6. Са мостова, вијадуката, надвожњака, 
подвожњака, из тунела, као и са прилаза 
овим објектима

7499,97 1500,03 9000,00

7. Са саобраћајних петљи 7499,97 1500,03 9000,00
8. Са бициклистичких стаза на ,на рампама и 

простора за кретање инвалидских колица
7499,97 1500,03 9000,00

9. Са резервисаних паркинг места за 
одређене кориснике, испред колских 
улаза у индивидуалне гараже и дво-
ришта (са коловоза и тротоара)

7499,97 1500,03 9000,00

10. Са колско-пешачких стаза у стамбеним 
и пословним блоковима

7499,97 1500,03 9000,00

11. Са противпожарних стаза 7499,97 1500,03 9000,00
12. На прилазима болницама и другим јав-

ним објектима
7499,97 1500,03 9000,00

13. Са шахтова и прикључака наменјених 
ватрогасцима и комуналним службама

7499,97 1500,03 9000,00

14. Из школских дворишта, са спортских те-
рена и простора намењених за игру деце

7499,97 1500,03 9000,00

15. Са простора бензинских пумпи 7499,97 1500,03 9000,00
16. Са места , када је блокирано кретање мо-

торних возила или пешака
7499,97 1500,03 9000,00

17. Започета интервенција (када је возило 
прикључено на специјалну дизалицу, 
али није однето са лица места), без обзи-
ра на издаваоца налога

1333,33 266,67 1600,00

II Пренос путничких  возила по налогу 
Комуналне инспекције

1. Пренос напуштеног и не регистрованог 
возила

3833,32 766,68 4600,00

2. Пренос непрописно паркираног путнич-
ког  возила са зелене површине и пар-
ковских стаза

7499,97 1500,03 9000,00

3. Са паркинг места за инвалиде 7499,97 1500,03 9000,00
4. Са резервисаних паркинг места за 

одређене кориснике 
7499,97 1500,03 9000,00

5. Са јавних површина ако су она ту поста-
вљена противно прописима града Бео-
града и ГО Обреновац

7499,97 1500,03 9000,00

6. Пренос из улице пешачке зоне, са тргова 7499,97 1500,03 9000,00
III Уклањање путничкоих возила по нало-

гу Комуналне инспекције и МУП-а
1. Накнада за уклањање путничког возила 

за време јавних манифестација, скупова 
и друго

2541,66 508,34 3050,00

2. Накнада за дежурство специјалне диза-
лице „паук” по налогу надлежног орга-
на-по сату

6416,64 1283,36 7700,00

IV Накнада за лежарину уклоњеног возила
1. Накнада за лежарину уклоњеног  возила 

по истеку 48 сати за сваки наредни дан
291,67 58,33 350,00

V Услужни превоз возила физичким и 
правним лицима

1. Превоз возила у градском подручју на 
територији градске општине Обреновац

1666,66 333,34 2000,00

2. Превоз возила у приградском подручју 
на територији градске општине Обре-
новац

2333,32 466,68 2800,00

3. Превоз возила ван подручја градске 
општине Обреновац-по пређеном кило-
метру

58,33 11,67 70,00

VI ОСТАЛЕ УСЛУГЕ
1. Накнада за смештај возила и њихово чу-

вање на „депоу” ЈКП „Паркинг Сервиса” 
(дневно)

291,67 58,33 350,00

Ред.
бр. Назив услуге

Основна 
цена

без ПДВ-а

ПДВ 
20%

Цена услуге 
са ПДВ-ом 
(УКУПНО)

2 Рентирање „ПАУКА” (8 сати дневно) 33333,20 6666,80 40000,00
3 Уклањање непрописно паркираног во-

зила са постављеним уређајем за спре-
чавањем одвожења са површине јавне 
намене након истека 3 сата

4166,65 833,35 5000,00

4. Деблокирање блокираног возила 3333,32 666,68 4000,00

О ЦЕНОВНИКУ УСЛУГА ЗА ПРЕНОС ВОЗИЛА 
СПЕЦИЈАЛНОМ ДИЗАЛИЦОМ „ПАУК”

(од 1901 kg и више)
Ред.
бр. Назив услуге

Основна 
цена

без ПДВ-а

ПДВ 
20%

Цена услуге 
са ПДВ-ом 
(УКУПНО)

I Пренос путничких возила по налогу 
МУП-а

1. Пренос непрописно паркираног путнич-
ког  возила

7083,31 1416,70 8500,00

2. Пренос путничког возила из саобраћај-
не незгоде

3833,32 766,68 4600,00

3. Пренос непрописно паркираног пут-
ничког  возила са резервисаног паркинг 
места за инвалиде

13333,28 2666,72 16000,00

4. Пренос непрописно паркираног пут-
ничког возила са стајалишта за возило 
јавног градског превоза (са коловоза и 
тротоара)

13333,28 2666,72 16000,00

5. Из зона раскрсница и пешачких прелаза 
у кружним раскрсницама (са коловоза и 
тротоара)

13333,28 2666,72 16000,00

6. Са мостова, вијадуката, надвожњака, 
подвожњака, из тунела, као и са прилаза 
овим објектима

13333,28 2666,72 16000,00

7. Са саобраћајних петљи 13333,28 2666,72 16000,00
8. Са бициклистичких стаза на ,на рампама и 

простора за кретање инвалидских колица
13333,28 2666,72 16000,00

9. Са резервисаних паркинг места за 
одређене кориснике, испред колских 
улаза у индивидуалне гараже и дво-
ришта (са коловоза и тротоара)

13333,28 2666,72 16000,00

10. Са колско-пешачких стаза у стамбеним 
и пословним блоковима

13333,28 2666,72 16000,00

11. Са противпожарних стаза 13333,28 2666,72 16000,00
12. На прилазима болницама и другим јав-

ним објектима
13333,28 2666,72 16000,00

13. Са шахтова и прикључака наменјених 
ватрогасцима и комуналним службама

13333,28 2666,72 16000,00

14. Из школских дворишта, са спортских те-
рена и простора намењених за игру деце

13333,28 2666,72 16000,00

15. Са простора бензинских пумпи 13333,28 2666,72 16000,00
16. Са места, када је блокирано кретање мо-

торних возила или пешака
1333,33 266,67 1600,00

17. Започета интервенција (када је возило 
прикључено на специјалну дизалицу, 
али није однето са лица места), без обзи-
ра на издаваоца налога

1333,33 266,67 1600,00

II Пренос путничких  возила по налогу 
Комуналне инспекције

1. Пренос напуштеног и не регистрованог 
возила

13333,28 2666,72 16000,00

2. Пренос непрописно паркираног путнич-
ког возила са зелене површине и парков-
ских стаза

13333,28 2666,72 16000,00

3. Са паркинг места за инвалиде 13333,28 2666,72 16000,00
4. Са резервисаних паркинг места за 

одређене кориснике 
13333,28 2666,72 16000,00

5. Са јавних површина ако су она ту поста-
вљена противно прописима града Бео-
града и ГО Обреновац

13333,28 2666,72 16000,00

6. Пренос из улице пешачке зоне, са тргова 13333,28 2666,72 16000,00
III Уклањање путничкоих возила по нало-

гу Комуналне инспекције и МУП-а
1. Накнада за уклањање путничког возила 

за време јавних манифестација, скупова 
и друго

2541,66 508,34 3050,00
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2. Накнада за дежурство специјалне диза-
лице „паук”по налогу надлежног органа-
по сату

6416,64 1283,36 7700,00

IV Накнада за лежарину уклоњеног возила
1. Накнада за лежарину уклоњеног  возила 

по истеку 48 сати за сваки наредни дан
291,67 58,33 350,00

V Услужни превоз возила физичким и 
правним лицима

1. Превоз возила у градском подручју на 
територији градске општине Обреновац

1666,66 333,34 2000,00

2. Превоз возила у приградском подручју 
на територији градске општине Обре-
новац

2333,32 466,68 2800,00

3. Превоз возила ван подручја градске 
општине Обреновац-по пређеном кило-
метру

58,33 11,67 70,00

VI ОСТАЛЕ УСЛУГЕ
1. Накнада за смештај возила и њихово чу-

вање на „депоу” ЈКП „Паркинг Сервиса” 
(дневно)

291,67 58,33 350,00

2 Рентирање „ПАУКА” (8 сати дневно) 33333,20 6666,80 40000,00
3 Уклањање непрописно паркираног во-

зила са постављеним уређајем за спре-
чавањем одвожења са површине јавне 
намене након истека 3 сата

5833,31 1166,69 7000,00

4. Деблокирање блокираног возила 5416,65 1083,36 6500,00

Одлагање возила врши се на локацији „Сточна пијаца”.
Пренос возила специјалном дизалицом „паук” врши се: 

радним даном од 08 до 20 часова, а суботом и недељом од 08 
до 14 часова.

II. Доношењем овог ценовника престаје да важи Це-
новник услука за прехос возила специјалном дизалицом 
„паук” („Службени лист града Београда”, бр. 3/13 и 11/13).

III. Ценовник се доставља председнику градске општине 
и Већу градске општине Обреновац на сагласност.

IV. Ценовник услуга за пренос возила специјалном ди-
залицом „паук”, по добијању сагласности објавити у „Служ-
беном листу града Београда”и на огласној табли предузећа, 
а исти ће се примењивати наредног дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу града Београда”.

Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис” Обреновац
Број 1659, 12. септембра 2013. године

Председник
Рајко Ђокић, с. р.

АКТИ УСТАВНОГ СУДА
Уставни суд у саставу председник др Драгиша Б. Слије-

пчевић и судије др Оливера Вучић, Братислав Ђокић, Весна 
Илић Прелић, др Горан Илић, др Агнеш Картаг Одри, Ка-
тарина Манојловић Андрић, мр Милан Марковић, др Боса 
Ненадић, др Драган Стојановић, мр Томислав Стојковић, 
Сабахудин Тахировић и Предраг Ћетковић, на основу чла-
на 167. став 1. тачка 4. Устава Републике Србије, на седници 
одржаној 18. јула 2013. године, донео је

ОДЛУКУ
1. Утврђује се да одредбе члана 1. у делу који гласи: 

„...послови и начин обављања послова које врши месна 
заједница, органи и поступак избора органа месне заједни-
це и њихов рад, начин одлучивања... и друга питања од зна-
чаја за месну заједницу”, чл. 11. до 15. и чл. 17. и 19. Одлуке 
о месним заједницама на територији градске општине Ба-
рајево („Службени лист града Београда”, бр. 12/09 и 54/09), 
нису у сагласности са Уставом и законом.

2. Одбацује се иницијатива за покретање поступка за 
оцену уставности и законитости Решења о избору члана са-
вета месних заједница на територији општине Барајево број 
06-9/2009-102 од 26. јуна 2009. године.

3. Одбацује се иницијатива за оцену сагласности одреда-
ба чл. 11. и 12. Одлуке из тачке 1. са Статутом града Београ-
да („Службени лист града Београда”, број 39/08).

О б р а з л оже њ е
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање 

поступка за оцену уставности и законитости одредаба 
чл. 11. и 12. одлуке из тачке 1. и решења из тачке 2. изре-
ке. По оцени иницијатора, оспорене одредбе одлуке и ос-
порено решење нису у сагласности са одредбама чл. 12. и 
179. Устава Републике Србије, одредбама чл. 72. до 77. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), чл. 196. и 199. Закона о општем управном поступку 
(„Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01) и чл. 123. и 127. 
Статута града Београда („Службени лист града Београда”, 
број 39/08), са образложењем да су чланови савета месних 
заједница на територији општине Барајево изабрани на 
предлог општинског већа општине Барајево и Скупштине 
општине Барајево, како је то прописано оспореном одред-

бом члана 12. одлуке, а не на основу непосредних избора од 
стране грађана, као представничког тела, на шта указује од-
редба члана 127. Статута града Београда, чиме је нарушено 
уставно право да грађани бирају и да буду бирани.

Доносилац оспореног акта у одговору наводи да је оспо-
рену одлуку донела Скупштина општине Барајево, на сед-
ници одржаној 27. марта 2009. године, којом је уредила на-
зив и подручује месне заједнице, послове, органе, средства 
за рад, јавност рада и обавештавање грађана; да је чланом 
74. Закона о локалној самоуправи, чланом 125. став 3. Ста-
тута града Београда и чланом 84. став 3. Статута градске 
општине Барајево прописано да се актима месне заједнице, 
између осталог, утврђују органи месне заједнице и посту-
пак њиховог избора у складу са актом о оснивању, што зна-
чи да се даје могућност скупштини општине да као оснивач 
месне заједнице, актом о оснивању којим утврђује органе 
месне заједнице, „начелно регулише и поступак избора ор-
гана”, односно да „ако утврђује органе нужно је и да утврди 
и начин њиховог избора, а да се статутом месне заједнице 
тај поступак детаљно разрађује”; да је у време доношења 
оспорене одлуке, саветима месних заједница изабраним на 
претходним изборима престао мандат и да је било неопход-
но, поред начелне одредбе о поступку избора, детаљно раз-
радити сам поступак избора, што је и учињено оспореним 
одредбама чл. 11. и 12. одлуке. Такође, у одговору се наводи 
да Скупштина општине својом одлуком о оснивању месних 
заједница може прописати и начин избора органа месне 
заједнице, посебно из разлога што Законом о локалној са-
моуправи, као ни Статутом града Београда није изричито 
прописано да се органи месне заједнице бирају непосредно, 
на изборима, нити је тим актима предвиђено ко расписује 
и ко спроводи изборе за органе месне заједнице и да је нај-
целисходнија ситуација да органе месне заједнице изабере 
скупштина општине, као представничко тело свих грађана.

У спроведеном претходном поступку Уставни суд је утвр-
дио да је оспорену одлуку о месним заједницама на терито-
рији општине Барајево донела Скупштина општине Барајево, 
на основу члана 19. тачка 14. Статута градске општине Ба-
рајево („Службени лист града Београда”, број 44/08), на сед-
ници одржаној 27. марта 2009. године. Оспореним одредбама 
чл. 11. и 12. одлуке прописано је да савет броји седам члано-
ва, који ради по статуту месне заједнице и за свој рад одго-
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вора општинском већу и скупштини општине, да су чланови 
савета пунолетни, пословно способни грађани који имају 
пребивалиште на територији месне заједнице, да савет бира 
председника савета између својих чланова, већином гласова 
од укупног броја чланова савета и да председник савета може 
бити разрешен на предлог председника општине, општинског 
већа, скупштине општине и три члана савета, већином гласо-
ва од укупног броја чланова савета (члан 11); да савете месних 
заједница бира скупштина општине, на време од четири годи-
не, да кандидате за савет предлаже општинско веће, водећи 
рачуна о равноправној заступљености делова месне заједни-
це, да иницијативу за чланове савета општинском већу могу 
поднети збор грађана са тог подручја, 10% бирача са тог под-
ручја, група грађана са тог подручја и одборник у скупштини 
општине са тог подручја, те да је савет изабран када предлог 
у целини добије већину гласова од укупног броја одборника 
и да ако предлог у целини буде одбијен, поступак предлагања 
кандидата за Савет се понавља (члан 12).

Одредбом члана 1. Одлуке о изменама и допунама Од-
луке о месним заједницама на територији градске општине 
Барајево („Службени лист града Београда”, број 54/09), члан 
11. ст. 3. и 4. Одлуке о месним заједницама на територији 
градске општине Барајево („Службени лист града Београда”, 
број 12/09) мењан је и гласи: „Савет бира председника савета 
и заменика председника савета између својих чланова, већи-
ном гласова од укупног броја чланова савета” (став 3), „пред-
седник савета и заменик председника савета могу бити раз-
решени на предлог председника општине, општинског већа, 
скупштине општине и три члана савета већином гласова од 
укупног броја чланова савета” (став 4), док је одредбом чла-
на 2. ове одлуке у члану 11. основне одлуке иза става 4. додат 
нови став 5. који гласи: „Заменик председника савета врши 
послове председника савета у случају његове одсутности”.

Оспорено решење о избору чланова савета месних 
заједница на територији општине Барајево број 06-9/2009-
102 од 26. јуна 2009. године, донела је Скупштина општине 
Барајево, на основу члана 19. Статута градске општине Ба-
рајево („Службени лист града Београда”, број 44/08) и чла-
на 12. Одлуке о месним заједницама на територији градске 
општине Барајево („Службени лист града Београда”, број 
12/09). Тачком 1. решења се наводи седам имена чланова 
Савета месне заједнице Арнајево (I), Барајево (II), Баћевац 
(III), Бељина (IV), Бождаревац (V), Велики Борак (VI), Вра-
нић (VII), насеље Гај (VIII), Глумчево брдо (IX), Гунцати (X), 
Лисовић (XI), Манић (XII), Мељак (XIII), Рожанци (XIV) и 
Шиљаковац (XV), док је тачком 2. решења предвиђено њено 
објављивање у „Службеном листу града Београда”.

Уставом Републике Србије је утврђено да је државна 
власт ограничена правом грађана на покрајинску аутоно-
мију и локалну самоуправу и да право грађана на покрајин-
ску аутономију и локалну самоуправу подлеже само надзору 
уставности и законитости (члан 12); да сваки пунолетан по-
словно способан држављанин Републике Србије има право 
да бира и да буде биран, да је изборно право опште и јед-
нако, избори су слободни и непосредни, а гласање је тајно 
и лично и да изборно право ужива правну заштиту у скла-
ду са законом (члан 52); да су јединице локалне самоупра-
ве општине, градови и град Београд и да се територија и се-
диште локалне самоуправе одређује законом (члан 188. ст. 
1. и 2); да се општине оснивају и укидају законом (члан 189. 
став 1); да општина преко својих органа, у складу са законом 
обавља и друге послове одређене законом (члан 190. став 1. 
тачка 8); да је највиши правни акт општине статут који до-
носи скупштина општине и да скупштина општине доноси 
опште акте из своје надлежности (члан 191. ст. 1. и 2).

Законом о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС”, број 129/07) прописано је: да се ради задовољавања 
општих заједничких и свакодневних потреба становништва 
на одређеном подручју јединице локалне самоуправе могу 
образовати месне заједнице или други облици месне само-

управе, у складу са законом и статутом (члан 8); да је најви-
ши правни акт јединице локалне самоуправе статут којим 
се нарочито, поред осталог, уређује оснивање и рад месне 
заједнице и других облика месне самоуправе (члан 11); да 
скупштина општине, односно скупштина града одлучује, 
уз претходно прибављено мишљење грађана, о образовању, 
подручју за које се образује и укидању месних заједница 
и других облика месне самоуправе (члан 73. став 1); да се 
актима месне заједнице, односно другог облика месне са-
моуправе, у складу са статутом општине, односно града 
и актом о оснивању утврђују послови које врше органи и 
поступак избора, организација и рад органа, начин одлу-
чивања и друга питања од значаја за рад месне заједнице, 
односно другог облика месне самоуправе (члан 74); да мес-
на заједница, односно други облик месне самоуправе има 
својство правног лица у оквиру права и дужности утврђе-
них статутом и одлуком о оснивању (члан 76).

Одредбом члана 23. Закона о територијалној органи-
зацији Републике Србије („Службени гласник РС”, број 
129/07) прописано је да се подела града на градске општине 
уређује статутом града Београда, у складу са законом.

Статутом града Београда („Службени лист града Бео-
града”, број 39/08) положај градске општине уређен је у пог-
лављу V „Градска општина” одредбама чл. 74. до 86. Према 
одредбама члана 74. ст. 4. и 5. статута, градска општина има 
свој статут као највиши правни акт градске општине, којим 
се у складу са тим статутом, поред осталог, уређује осни-
вање и рад месне заједнице и других облика месне самоу-
праве и друга питања од значаја за градску општину. Одред-
бом члана 77. став 1. тачка 3. статута прописано је да градска 
општина, у складу са законом и овим статутом, преко својих 
органа, поред осталог, оснива месну заједницу и друге обли-
ке месне самоуправе, по прибављеном мишљењу грађана у 
складу са законом, тим статутом и актима градске општине. 
Месна самоуправа уређена је у поглављу IX одредбама чл. 
123. до 130. статута. Према одредби члана 123. став 1. стату-
та, ради задовољавања потреба и интереса од непосредног 
значаја за грађане са одређеног подручја у градској општини 
оснивају се месне заједнице и други облици месне самоупра-
ве. Скупштина градске општине, према члану 125. статута, 
одлучује о образовању нове, промени подручја и укидању 
месне заједнице на свом подручју, већином од укупног 
броја одборника скупштине, по претходно прибављеном 
мишљењу грађана са тог подручја (став 1), актом о осни-
вању месне заједнице уређују се, нарочито, назив и подручје 
месне заједнице, послови месне заједнице, органи, средства 
за рад, јавност рада и обавештавање грађана (став 2), а ак-
тима месне заједнице, у складу са статутом градске општине 
и одлуком о оснивању месне заједнице, уређују се послови 
које врши, органи и поступак избора, организација и рад 
органа, начин одлучивања и друга питања од значаја за рад 
месне заједнице. Одредбама члана 127. статута прописано је 
да се у месној заједници образује савет месне заједнице, као 
представничко тело грађана, а да се послови и задаци саве-
та, број чланова, поступак избора, начин одлучивања и дру-
га питања од значаја за рад савета месне заједнице, ближе 
уређују актом месне заједнице у складу са статутом градске 
општине и одлуком о оснивању.

Статутом градске општине Барајево („Службени лист 
града Београда”, број 44/08) прописано је да се тим статутом 
у складу са Статутом града Београда уређује, поред осталог: 
оснивање и рад месне заједнице и друга питања од значаја за 
општину (члан 1); да скупштина општине у складу са стату-
том града доноси одлуку о оснивању месне заједнице и дру-
гих облика месне самоуправе по прибављеном мишљењу 
грађана, у складу са законом и статутом града и одлуку о ор-
ганизацији и раду мировних већа (члан 19. став 1. тачка 14). У 
поглављу VI под називом „Месна самоуправа”, одредбама чл. 
82. до 88. статута прописано је: да се актима месне заједнице у 
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складу са статутом и одлуком о оснивању, утврђују послови 
које месна заједница врши, органи и поступак избора органа, 
организација и рад органа, начин одлучивања и друга питања 
од значаја за месну заједницу (члан 84. став 3); да се у месној 
заједници образује савет месне заједнице као представничко 
тело грађана и да се послови и задаци савета, број чланова, 
начин одлучивања и друга питања од значаја за рад савета, 
ближе уређују одлуком о оснивању месне заједнице и стату-
том месне заједнице у складу са тим статутом (члан 86).

Из наведених одредаба Устава и Закона о локалној самоу-
прави следи да месна заједница није јединица локалне самоу-
праве, нити је елемент територијалне организације Републике 
Србије, већ, сагласно ставу Уставног суда, она представља асо-
цијацију грађана засновану на интересним принципима у ок-
виру које грађани задовољавају одређене опште, заједничке и 
свакодневне потребе, односно за све исте једнаке потребе и ин-
тересе, без обзира на страначку или другу припадност. Такође, 
из наведених одредаба Закона о локалној самоуправи произ-
лази да се одлуком скупштине општине, уз претходно при-
бављено мишљење грађана, само образују или укидају месне 
заједнице и други облици месне самоуправе и утврђује под-
ручје за које се образују, а да се статутом општине, као актом 
више правне снаге, уређује оснивање и рад месних заједница. 
Послови које врши месна заједница, њени органи и поступак 
њиховог избора, организација и рад органа, начин одлучивања 
и друга питања од значаја за рад месне заједнице уређују се ак-
тима месне заједнице, у складу са статутом општине и актом 
о оснивању (Одлука Уставног суда IУ-92/2006 од 25. децембра 
2008. године, објављена у „Службеном гласнику РС”, број 23/09 
и Одлука Уставног суда IУ-40/2006 од 16. јула 2009. године, обја-
вљена у „Службеном гласнику РС”, број 60/09). 

Уставни суд је увидом у садржину оспорене одлуке о мес-
ним заједницама на територији градске општине Барајево 
утврдио да се овом одлуком утврђују број месних заједница, 
назив и подручја за које су образоване, послови и начин оба-
вљања послова које врши месна заједница, органи и поступак 
избора органа месне заједнице и њихов рад, начин одлучивања, 
финансирања послова месних заједница и друга питања од зна-
чаја за месну заједницу (члан 1), да одлука садржи „Основне 
одредбе” чл. 1. до 3, да се одредбама чл. 4. до 6. уређује „Образо-
вање месне заједнице”, да се одредбама чл. 7. до 9. уређују „По-
слови месне заједнице”, одредбама чл. 10. до 15. „Органи месне 
заједнице”, одредбама чл. 16. до 19. „Акти месне заједнице”, од-
редбама чл. 20. и 21. „Финансирање послова месне заједнице”, 
док су одредбе чл. 22. до 25. „Прелазне и завршне одредбе”.

Имајући у виду да се иницијативом оспоравају одредбе 
чл. 11. и 12. одлуке, које се налазе у оквиру низа одредаба ове 
одлуке (чл. 10. до 15) којима се уређују органи месне зајед-
нице (члан 10), број чланова савета и њихова одговорност, 
начин избора и разрешење председника савета (члан 11), 
мандат чланова савета месне заједнице и поступак и начин 
предлагања кандидата за чланове савета (члан 12), послови 
савета месне заједница (члан 13), послови председника са-
вета (члан 14), поступак у случају да савет или члан савета 
могу бити разрешени пре истека времена на који су иза-
брани (члан 15), а да је одредбом члана 74. Закона о локал-
ној самоуправи прописано  да се послови које врши месна 
заједница, њени органи и поступак њиховог избора, орга-
низација и рад органа, начин одлучивања и друга питања од 
значаја за рад уређују актима месне заједнице, Уставни суд 
је оценио да Скупштина општине Барајево, сагласно закон-
ским решењима, није овлашћена да својом одлуком уређује 
наведена питања јер се та питања аутономно уређују актима 
месне заједнице, у складу са одговарајућим одредбама ста-
тута општине. Наиме, месна заједница као јавноправни ко-
лективитет који има статус правног лица, има свој представ-
нички орган, савет, који се конституише на основу слободне 
и непосредно изражене воље грађана. Из наведених разлога, 

Уставни суд је утврдио да оспорене одредбе чл. 11. и 12. од-
луке нису у сагласности са Законом о локалној самоуправи.

Како у поступку оцењивања уставности и законитости 
Уставни суд, сагласно члану 54. став 1. Закона о Уставном 
суду („Службени гласник РС”, бр. 109/07, 99/11 и 18/13 – Од-
лука УС), није ограничен захтевом иницијатора, то је Суд 
оценио да нису у сагласности са законом ни одредба члана 
1. Одлуке у делу који гласи: „...послови и начин обављања по-
слова које врши месна заједница, органи и поступак избора 
органа месне заједнице и њихов рад, начин одлучивања... и 
друга питања од значаја за месну заједницу” и одредбе чл. 13. 
до 15. којима се уређују послови савета и председника саве-
та месне заједнице, те поступак и начин разрешења савета 
или члана савета месне заједнице, као ни одредбе чл. 17. и 19. 
одлуке којима се уређује претходна сагласност председника 
општина на статут месне заједнице, као и надзор над радом 
савета и председника савета који врши председник општине.

Имајући у виду да о овим питањима Уставни суд већ има 
заузете ставове, и да је у току претходног поступка правно 
стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружили су 
поуздан основ за одлучивање, Уставни суд је, на основу од-
редбе члана 53. став 3. Закона о Уставном суду, у тачки 1. из-
реке, без доношења решења о покретању поступка утврдио 
да одредбе члана 1. одлуке у делу који гласи: „...послови и на-
чин обављања послова које врши месна заједница, органи и 
поступак избора органа месне заједнице и њихов рад, начин 
одлучивања... и друга питања од значаја за месну заједницу”, 
чл. 11. до 15. и чл. 17. и 19. Одлуке о месним заједницама на 
територији градске општине Барајево, нису у сагласности са 
одредбом члана 74. Закона о локалној самоуправи. Наведене 
одредбе одлуке нису у сагласности ни са Уставом, будући да 
је чланом 195. став 2. Устава утврђено да статути, одлуке и 
сви други општи акти аутономних покрајина и јединица ло-
калне самоуправе морају бити сагласни са законом

Уставни суд је, сагласно одредби члана 36. став 1. тачка 
1) Закона о Уставном суду, одбацио иницијативу за оцену 
сагласности оспорених одредаба чл. 11. и 12. одлуке са Ста-
тутом града Београда због ненадлежности, јер је у питању 
међусобна сагласност општих правних аката, одлучујући 
као у тачки 3. изреке.

Поводом оспоравања Решења о избору чланова савета 
месних заједница на територији општине Барајево број 06-
9/2009-102 од 26. јуна 2009. године, које је донела Скупштина 
општине Барајево, Уставни суд је утврдио да из садржине овог 
решења произлази да нема карактер општег правног акта већ 
представља  појединачни правни акт, о чијој оцени уставности 
и законитости Уставни суд, у смислу одредаба члана 167. Уста-
ва, није надлежан да одлучује. Из наведених разлога Уставни 
суд је иницијативу у овом делу одбацио, сагласно одредбама 
члана 36. став 1. тачка 1) и члана 47. став 1. тачка 1) Закона о 
Уставном суду, одлучујући као у тачки 2. изреке.

На основу свега изложеног и одредаба члана 42а став 1. 
тачка 2) и члана 45. тач. 1) и 4) Закона о Уставном суду, Ус-
тавни суд је донео одлуку као у изреци.

На основу члана 168. став 3. Устава, одредбе члана 1. у 
делу који гласи: „...послови и начин обављања послова које 
врши месна заједница, органи и поступак избора органа 
месне заједнице и њихов рад, начин одлучивања... и друга 
питања од значаја за месну заједницу”, чл. 11. до 15. и чл. 17. 
и 19. Одлуке о месним заједницама на територији градске 
општине Барајево наведене у тачки 1. изреке, престају да 
важе даном објављивања одлуке Уставног суда у „Службе-
ном гласнику Републике Србије”.

Република Србија
Уставни суд

Број IУл-201/2009
Председник

др Драгиша Б. Слијепчевић, с. р.



Број 45 – 16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 16. октобар 2013.

Страна
Одлука о правима детета у области финансијс-

ке подршке породици са децом на територији града 
Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Одлука о изменама и допунама Одлуке о финан-
сирању наставника разредне наставе ангажованих 
за обављање послова у продуженом боравку учени-
ка III и IV разреда основних школа  – – – – – – – – –  2

Одлука о измени и допуни Одлуке о финан-
сијској помоћи пензионерима Београда  – – – – – –  3

Решење о додели назива Улице подморничара 
Ђорђа Митровића на територији градске општине 
Звездара – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Решење о додели назива Улице браће Милић на 
територији градске општине Звездара  – – – – – – –  3

Решење о додели назива Улице Срђана Алексића 
на територији градске општине Нови Београд – – –  3

Решење о додели назива улица на територији 
градске општине Вождовац  – – – – – – – – – – – – –  4

Решење о додели назива Чавкетов пасаж на те-
риторији градске општине Стари град  – – – – – – –  4

Решење о додели назива Улице Небојше Ђуке-
лића на територији градске општине Чукарица  – –  4

Решење о додели назива Платоа Соје Јовановић 
на територији градске општине Врачар– – – – – – –  4

Решење о додели назива Платоа Раше Ливаде на 
територији градске општине Земун – – – – – – – – –  4

Решење о разрешењу вршиоца дужности ди-
ректора Јавног комуналног предузећа Градско са-
обраћајно предузеће „Београд”  – – – – – – – – – – –  5

Решење о именовању вршиоца дужности ди-
ректора Јавног комуналног предузећа Градско са-
обраћајно предузеће „Београд”  – – – – – – – – – – –  5

Решење о разрешењу директора Јавног преду-
зећа за обављање делатности од општег интереса за 
град Београд „Сава центар”  – – – – – – – – – – – – –  5

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Јавног предузећа за обављање делатности од 
општег интереса за град Београд „Сава центар” – –  5

Решење о разрешењу вршиоца дужности директо-
ра Јавног комуналног предузећа „Зеленило Београд”   6

Решење о именовању вршиоца дужности директо-
ра Јавног комуналног предузећа „Зеленило Београд”   6

Решење о разрешењу  вршиоца дужности дирек-
тора Јавног комуналног предузећа „Инфостан”  – –  6

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Јавног комуналног предузећа „Инфостан”  – –  6

Страна
Решење о разрешењу генералног директора Јавног 

комуналног предузећа „Паркинг сервис” Београд– –  6
Решење о именовању вршиоца дужности дирек-

тора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сер-
вис” Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  7

Решење о разрешењу генералног директора Ја-
вног комуналног предузећа „Београдске електране”  7

Решење о именовању вршиоца дужности ди-
ректора Јавног комуналног предузећа „Београдске 
електране”– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  7

Решење о разрешењу вршиоца дужности дирек-
тора Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”  7

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”  7

Акти градских општина
ЗВЕЗДАРА

Решење о измени Решења о именовању Изборне 
комисије градске општине Звездара  – – – – – – – –  8

Решење о давању сагласности на Одлуку Над-
зорног одбора Јавног предузећа Спортски центар 
„Олимп – Звездара”  – – – – – – – – – – – – – – – – –  8

Решење о давању сагласности на Измену Про-
грама пословања Јавног предузећа „Пословни прос-
тор Звездара” за 2013. годину  – – – – – – – – – – – –  8

Решење о давању сагласности на Измену и допу-
ну Програма пословања Јавног предузећа Спортски 
центар „Олимп – Звездара” за 2013. годину  – – – –  8

ОБРЕНОВАЦ
Решење о давању сагласности на Одлуку Над-

зорног одбора ЈКП „Паркинг сервис” Обреновац 
из Обреновца о висини накнада за паркирање на 
одређеним и уређеним јавним паркиралиштима на 
територији градске општине Обреновац са Одлуком  9

Решење о давању сагласности ЈКП „Паркинг 
сервис” Обреновац на ценовник услуга за пренос 
возила специјалном дизалицом „паук” са Одлуком 
о ценовнику услуга – – – – – – – – – – – – – – – – – –  10

Акти Уставног суда
Одлука којом се утврђује да део одредбе чла-

на 1, чл. 11. до 15. и чл. 17. и 19. Одлуке о месним 
заједницама на територији градске општине Ба-
рајево („Службени лист града Београда”, бр. 12/09 и 
54/09) није у сагласности са Уставом и законом  – –  13

САДРЖАЈ

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
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