
Привремени орган града Београда на седници одржаној 
30. јануара 2014. године, на основу члана 86. став 4. Зако-
на о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), члана 15. став 1. тачка 4. и члана 33. став 1. тачка 4. 
Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, 
бр. 111/09, 92/11 и 93/12), тачке 3. Одлуке о распуштању 
Скупштине града Београда и образовању Привременог ор-
гана града Београда („Службени гласник РС”, број 100/13) и 
члана 31. тачка 7. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ 
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА БЕОГРАДА 

I. У Решењу о образовању Градског штаба за ванредне 
ситуације на територији града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 66/12 и 56/13), став I мења се и гласи:

„I. Образује се Градски штаб за ванредне ситуације на 
територији града Београда (у даљем тексту: Градски штаб), 
у који се именују:

за команданта
– Синиша Мали, председник Привременог органа града 

Београда;
за заменике команданта
– Небојша Човић, члан Привременог органа града Бео-

града – задужен за функционисање зимске службе,
– Татјана Пашић, члан Привременог органа града Бео-

града – задужена за заштиту од елементарних непогода,
– Никола Никодијевић, члан Привременог органа града 

Београда – задужен за санацију клизишта,
– Андреја Младеновић, члан Привременог органа града 

Београда – задужен за одбрану од поплава;
за начелника
– Раде Милошевић, Министарство унутрашњих посло-

ва, начелник надлежне службе;
за чланове
1) Милош Миловановић, ЈВП „Београдводе” – коорди-

натор свих оперативних активности у случају поплава,
2) Угљеша Митровић, Секретаријат за саобраћај – Ди-

рекција за јавни превоз,
3) Ивана Вулетић, Секретаријат за саобраћај – Дирекци-

ја за путеве,
4) Слободан Шолевић, Комунална полиција,
5) Горан Алексић, ЈКП „Београд-пут”,
6) Жељко Маравић, ЈКП „Београд-пут”,
7) Андрија Чупковић, ЈКП „Паркинг сервис”,

8) Драгомир Спасић, ГСП „Београд”,
9) Владимир Богићевић, ЈКП „Зеленило Београд”,
10) Синиша Лазаревић, ЈКП „Градска чистоћа”,
11) Зоран Предић ЈКП „Београдске електране”,
12) Светозар Веселиновић, ЈКП „Београдски водовод и 

канализација”,
13) Предраг Веиновић, ЈКП „Градске пијаце”,
14) Драган Балтовски, ЈКП „Погребне услуге”,
15) Никола Поповац, МУП, пом. начелника, ПУ за град 

Београд,
16) Драган Богосавац, МУП, Управа саобраћајне поли-

ције, Београд,
17) Душан Пувача, МУП, зам. начелника Дежурне служ-

бе, Београд,
18) Небојша Пантић, МУП, Полицијска бригада, Бео-

град,
19) Александар Марсенић, МУП, Центар за обавешта-

вање и узбуњивање,
20) мр Слободан Тошовић, Градски завод за јавно здра-

вље – координатор свих оперативних активности за ак-
цесне ситуације,

21) др Горан Чолаковић, Градски завод за хитну меди-
цинску помоћ,

22) Борис Јовановић, Градска управа града Београда – 
Служба за информисање,

23) Ивана Марисављевић Дашић, „Црвени крст Београда”,
24) Дарко Главаш, Одељење за праћење, координацију и 

управљање пројектима, Чвориште – координатор свих опе-
ративних активности зимске службе,

25) Бранислав Ловрић, „Железнице Србије” а.д, шеф 
Секције за инфраструктуру чвора Београда,

26) Жарко Шормаз, ЈП „Ада Циганлија”,
27) Момир Лончар, Служба за опште послове, одговор-

но лице за послове одбране и безбедности,
28) Миле Јовичић, Управа за ванредне ситуације МУП, 

командант Ватрогасне бригаде за град Београд,
29) Душан Рафаиловић, Секретаријат за саобраћај,
30) Слободан Станојевић, Секретаријат за комуналне и 

стамбене послове,
31) Љиљана Новаковић, Секретаријат за урбанизам и 

грађевинске послове − координатор свих оперативних ак-
тивности у случају клизишта,

32) др Вера Дражић, Секретаријат за здравство,
33) мр Миодраг Стојановић, Секретаријат за инспекци-

јске послове, 
34) Горан Триван, Секретаријат за заштиту животне сре-

дине,
35) Александар Милошевић, Секретаријат за привреду,
36) Јована Антић, Секретаријат за комуналне и стамбене 

послове – Управа за воде.”
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II. Остали ставови решења остају неизмењени.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Привремени орган града Београда
Број 020-449/14-С-20, 30. јануара 2014. године

Председник 
Синиша Мали, с. р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 30. јануара 2014. године, на основу члана 86. став 4. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 24. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
број 129/07), члана 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12), члана 28. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11) и члана 52. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК ПИЈАЧНИХ УСЛУГА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАД-

СКЕ ПИЈАЦЕ”

1. Даје се сагласност на Ценовник пијачних услуга Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”, који је донео Надзор-
ни одбор под бројем 322/2, на седници одржаној 22. јануара 2014. године.

2. Ово решење и Ценовник из става I решења објавити у „Службеном листу града Београда”, а Ценовник се примењује 
од 1. фебруара 2014. године.

Привремени орган градa Београдa 
Број 38-536/14-С-20, 30. јануара 2014. године

Председник
Синиша Мали, с. р.

ЦЕНОВНИК 
УСЛУГА ЈКП „ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ” БЕОГРАД

Цене – накнаде за пружање пијачних услуга (физичким и правним лицима и предузетницима) су следеће:

I
(Динара)

Р.б. Назив Јед.
мере

Екстра 
зона

I 
Зона

II 
Зона

III 
Зона

1 За продају пољопривредно-прехрамбених производа (воћа, поврћа, јаја, меда, семенског материјала, 
цвећа и сл.) корисник плаћа ДНЕВНУ НАКНАДУ:

тезга 394.00 270.00 197.00 168.00
рам 328.00 225.00 168.00 111.00

бокс за цвеће и 
кабасте производе

1,310.00 900.00 670.00 440.00

Власници СТР-а плаћају дневну накнаду и резервацију месечно до 10. у месецу.          
2 За продају млечних производа и заклане живине на продајном месту – витрина са расхладним уређајем 

на пијацама, корисник плаћа ДНЕВНУ НАКНАДУ:
продајно место 462.00 462.00 429.00 429.00

3 За продају свеже и смрзнуте рибе корисник плаћа дневну накнаду : пулт са базеном 857.00 734.00 627.00 598.00
пулт 462.00 462.00 429.00 429.00

Власници СТР, СЗР-а плаћају дневну накнаду и резервацију месечно до 10. у месецу.          
4 За продају заклане прасади,јагњади,јаради и живине корисник плаћа ДНЕВНУ НАКНАДУ:          

* за прасад, јагњад, јарад ком. 65.00 47.00 47.00 47.00
* за живину ком. 19.90 13.30 13.30 13.30

5 За продају непрехрамбених производа (производа занатства и домаће радиности) корисник плаћа 
ДНЕВНУ НАКНАДУ:

тезга 450.00 365.00 235.00 179.00
рам 328.00 225.00 168.00 112.00

6 За продају непрехрамбених производа (производа занатства и домаће радиности), власник СЗР-а плаћа 
ДНЕВНУ НАКНАДУ:

         
тезга 423.00 281.00 197.00 168.00

Власници СЗР-а плаћају дневну накнаду и резервацију месечно до 10. у месецу          
7 За продају пољопривредно-прехрамбених производа и цвећа који се продају из моторних возила на 

пијачном платоу корисник плаћа ДНЕВНУ НАКНАДУ:
m² 168.00 168.00 124.00 94.00

8 Накнада за једну употребу WC-a   20.00 20.00 20.00 20.00

Р.б Назив Јед. мере Цене
9 А. За промет индустријско-непрехрамбених производа на ОТЦ-у корисник плаћа месечни закуп:

* за тезге у I реону тезга 15,279.00
* за тезге у II реону тезга 12,516.00
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Р.б Назив Јед. мере Цене
* за тезге у III реону тезга 8,755.00
На основу распореда тезги Надзорни одбор доноси одлуку о томе које пијачне тезге по бројевима припадају I, II или III реону.
Б. За коришћење пословног простора у зиданим објектима на ОТЦ-у корисник плаћа месечни закуп:
* за локале до 10 m² m² 1,020.00
* за локале од 10 – 20 m²  m² 779.00
* за локале од 20 – 50 m²  m³ 509.00
* за локале преко 50 m²  m² 423.00
За коришћење заузетог простора испред локала на ОТЦ-у корисник плаћа месечни закуп
* за затворени простор са све четири вертикалне стране (атријум)  m² 225.00
* за заузети простор, затворен са једне вертикалне стране (тераса, башта)   m² 125.00
Наплата закупа за терасе врши се у летњем радном времену ОТЦ-а, а за затворене баште (атријум) током целе године.
В. За коришћење киоска типа „Метал” корисник плаћа месечни закуп:
* за киоске у I реону  киоск 18,865.00
* за киоске у II реону  киоск 12,261.00
* за коришћење пијачног простора за постављање монтажног објекта-киоска власништво корисника, плаћа се месечни закуп: киоск 11,003.00
Надзорни одбор доноси одлуку о томе који киосци припадају I односно II реону пијаце.
Г. За постављање тенди испред киоска типа „Метал” корисник плаћа месечни закуп: m² 170.00
Д. За продају половних ствари корисник плаћа:
* месечну резервацију пијачне тезге у износу: тезга 422.00
* дневну накнаду пијачне тезге у износу: тезга 129.00
* дневну накнаду продајног места на пијачном платоу (обележена коцка) у износу: продајно 

место
84.00

Ђ. За коришћење пијачног простора за постављање монтажног објекта корисник плаћа месечни закуп: m² 509.00
10 За продају половних ствари на пијаци МИЉАКОВАЦ корисник плаћа ДНЕВНУ НАКНАДУ у износу: тезга 129.00

За месечну резервацију пијачне тезге корисник плаћа: тезга 422.00
Резервација пијачних тезги на пијаци за промет половних ствари – Миљаковац врши се од 01–10. у текућем месецу.
За коришћење паркинг места и продају из путничких возила на пијаци Миљаковац накнада износи: возило 507.00
За коришћење паркинг места и продају из путн. возила са приколицом на пијаци Миљаковац накнада износи: возило 1,016.00
За коришћење паркинг места и продају из комбија носивости до 2 тоне на пијаци Миљаковац накнада износи: возило 1,349.00
За коришћење паркинг места и продају из камиона носивости од 2 – 5 тона на пијаци Миљаковац накнада износи: возило 2,200.00
За коришћење паркинг места и продају из камиона носивости од 5–10 тона на пијаци Миљаковац накнада износи: возило 4,241.00
Утврђена накнада важи за временски период од 72h.
Накнада се плаћа одмах на улазној рампи пијаце.

11  За коришћење тезги у ТЦ „ДЕПО” за промет индустријско-непрехрамбених производа закупац плаћа месечни закуп тезге тезга 21,220.00
12 За продају цвећа и садног материјала на пијаци ТЦ „Крњача” корисник плаћа:

* дневну накнаду продајног места на пијачном платоу: m² 71.00
* месечна резервација продајног места: m² 132.00

13 На пијаци БЛОК 44 за месечни закуп киоска типа НИ*, закупац плаћа:
* за монтажни објекат типа НИ 26, тип 4 од 8 m² киоск 11,883.00
* за монтажни објекат типа НИ 26, тип 5 од 4.25 m² киоск 9,734.00
* за монтажни објекат типа НИ 26, тип 2 од 3.20 m² киоск 6,827.00

14 За заузети простор на зеленим пијацама (атријум, тераса, башта, тенда и сл.), закупац плаћа месечни закуп: m² 119.00
15 За постављање АПАРАТА ЗА СЛАДОЛЕД на пијачном платоу ван објекта корисник плаћа месечни закуп: ком 11,000.00

За постављање РАСХЛАДНОГ УРЕЂАЈА на пијачном платоу корисник плаћа месечни закуп: m² 5,500.00
16 За постављање БАНКОМАТА корисник плаћа месечни закуп: ком 11,000.00
17 За постављање ПРОМО-ПУЛТОВА на пијачном платоу ван објекта корисник плаћа дневну накнаду: m² 1,947.00
18 За ПОКРЕТНУ ТЕЗГУ ЗА ПРОДАЈУ РОБЕ ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ корисник плаћа месечни закуп: тезга 15,000.00
19 За БОКС ЗА ПРОДАЈУ МЕШОВИТЕ РОБЕ ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ корисник плаћа месечни закуп: бокс 15,000.00
20 За МАГАЦИНСКИ ПРОСТОР ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА корисник плаћа месечни закуп: магацин 2,000.00
21 За изнајмљивање пијачне тезге ван пијачног платоа корисник плаћа дневну накнаду: тезга 420.00

За изнајмљивање пијачног рама ван пијачног платоа корисник плаћа дневну накнаду: рам 320.00
22 Изнајмљивање пијачних капацитета за организовања САЈМОВА и ВАШАРА:

За изнајмљивање пијачне тезге на пијачном платоу корисник плаћа дневну накнаду: тезга 650.00
За изнајмљивање пијачног рама на пијачном платоу корисник плаћа дневну накнаду: рам 450.00
За изнајмљивање пијачног платоа корисник плаћа дневну накнаду: 2 m² 400.00

23 А. Улазак празног путничког, пик-ап, комби возила износи: возило 60.00
Улазак празног терет.воз. (ради куповине робе) износи возило 77.00
Улазак празног возила се ограничава и важи за период од једног сата и иста се примењује за сваки наредни започети сат.
Б. У случају да возач моторног возила не поседује доказ о уласку возила у пијацу (картицу / жетон), плаћа се:
а) накнада за изгубљену картицу / жетон комад 654.00
б) накнада из тачке А, и то:
* за временски период од почетка рада пијаце у Екстра зони до часа изласка са пијаце.
В. Месечно право коришћења паркинг места у току радног времена пијаце:
* за путничка возила, комби возила физичких лица: место 10,035.00
* за путничка возила, комби возила правних лица: место 16,061.00
Г. За оштећење рампе плаћа се накнада: комад 5,353.00
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Р.б Назив Јед. мере Цене
Д. За возило које заузме два места плаћа се дупла цена по започетом часу.
За возила која се погрешно паркирају, трошкове у случају уклањања возила сноси власник возила.
Ђ. За коришћење паркинг места на отвореном корисник плаћа дневну накнаду: паркинг 

место
150.00

* Киоск типа NISSAL

РЕЗЕРВАЦИЈE
А. За месечну резервацију пијачних тезги са сандуком 

од 2 m², корисник плаћа:
  ЕКСТРА I ЗОНА II ЗОНА III ЗОНА

ИНДИВИДУАЛНИ ПРОИЗВОЂАЧИ 2,000.00 1,355.00 1,010.00 415.00
ПРЕДУЗЕТНИЦИ 2,000.00 1,695.00 1,355.00 415.00

Б. За резервацију тезги које су без сандука, подрезерва-
цију тезги и резервацију металних рамова предходни износ 
из ове тачке под А се умањује за 75,00 динара, а у Екстра 
зони се умањује за 150,00 динара.

Месечна уплата резервација и подрезервација тезги 
врши се од 1. до 10. у месецу за текући месец.

Б-1. За резервацију бокса за продају цвећа и кабастих 
производа корисник плаћа накнаду за 2 рама.

За резервацију бокса за продају цвећа и кабастих произво-
да на пијаци Крњача корисник плаћа месечни закуп за 4 рама.

Месечна уплата резервација бокса за продају цвећа и ка-
бастих производа врши се од 1. до 10. у месецу за текући 
месец.

В. За месечну резервацију продајног места – систем 
са расхладним уређајем и расхладном комором корисник 
плаћа:

Екстра зона I ЗОНА II ЗОНА III ЗОНА
ИНДИВИДУАЛНИ ПРОИЗВОЂАЧИ 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
ПРЕДУЗЕТНИЦИ 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00

В-1 За подрезервацију продајног места – систем са 
расхладним уређајем и расхладном комором износ из тачке 
под В се умањује за 200,00 динара.

Месечна уплата резервација и подрезервација продајног 
места – систем са расхладним уређајем и расхладном комо-
ром врши се од 1. до 10. у месецу за текући месец.

Г. За месечну резервацију продајног места – коморе са 
расхладним уређајем корисник плаћа:
  РЕОН I ЗОНА
РАСХЛАДНА КОМОРА 1800 l I РЕОН 2,11 дин / l
РАСХЛАДНА КОМОРА 2800 l I РЕОН 2,11 дин / l

II
1. Закупнина за пословни простор – ОБЈЕКТИ ПРЕДУ-

ЗЕЋА
(дин./m² месечно)

ЗОНА КАНЦЕЛАРИЈЕ МАГАЦИНИ ЛОКАЛИ
ЕКСТРА 1,335.00 1,076.00 1,915.00
I ЗОНА 629.00 507.00 902.00
II ЗОНА 447.00 419.00 660.00
III ЗОНА 358.00 267.00 504.00

2. Закупнина за пословни простор – ОБЈЕКТИ КО-
РИСНИКА 

(дин./m² месечно)
ЗОНА КАНЦЕЛАРИЈЕ МАГАЦИНИ ЛОКАЛИ

ЕКСТРА * * *
I ЗОНА 447.00 408.00 660.00
II ЗОНА 358.00 299.00 508.00
III ЗОНА 240.00 192.00 335.00

Надзорни одбор ЈКП „Градске пијаце”
Број 322/2, 22. јануара 2014. године

Председник
Миљан Милић, с. р.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ВОЖДОВАЦ

Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 31. јануара 2014. године, на основу члана 46. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10 – одлука УС и 54/11), донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине 
градске општине Вождовац и то:

– Душану Шокорцу, са изборне листе Демократска 
странка Србије – Војислав Коштуница, због поднете писме-
не оставке,

– Горану Ускоковићу, са изборне листе Александар Вучић 
– Српска напредна странка, због поднете усмене оставке. 

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

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-11/2014, 31. јануара 2014. године

Председник
Александар Мирковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 31. јануара 2014. године, на основу чл. 48. и 56. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
36/10 – одлука УС и 54/11), донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
1. Потврђује се мандат одборника Скупштине градске 

општине Вождовац изабраних на изборима за одборнике 
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Скупштине градске општине Вождовац одржаним 15. де-
цембра 2013. године и то:

– Марка Сарића, са изборне листе Демократска странка 
Србије – Војислав Коштуница,

– мр Горана Павловића, са изборне листе Александар 
Вучић – Српска напредна странка.

2. Мандат одборника почиње да тече даном доношења 
одлуке и траје до истека мандата одборника Скупштине 
градске општине Вождовац.

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

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-12/14, 31. јануара 2014. године

Председник
Александар Мирковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 31. јануара 2014. године, на основу члана 46. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10 – одлука УС и 54/11), донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине 
градске општине Вождовац, пре истека мандата на које су 
изабрани, због поднете усмене оставке и то:

– др Драгана Вуканића, са изборне листе Александар Ву-
чић – Српска напредна странка,

– мр Љубише Антонијевића, са изборне листе Алексан-
дар Вучић – Српска напредна странка. 

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

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-13/2014, 31. јануара 2014. године

Председник
Александар Мирковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 31. јануара 2014. године, на основу члана 46. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10 – одлука УС и 54/11), донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине 
градске општине Вождовац и то:

– Александра Савића, са изборне листе Александар Ву-
чић – Српска напредна странка, избором за председника 
градске општине Вождовац,

– Марка Сарића, са изборне листе Демократска странка 
Србије – Војислав Коштуница, избором за заменика пред-
седника градске општине Вождовац,

– Милана Тодића, са изборне листе Александар Вучић 
– Српска напредна странка, избором за члана Већа градске 
општине Вождовац,

– Божидара Ђорђевића, са изборне листе Александар 
Вучић – Српска напредна странка, избором за члана Већа 
градске општине Вождовац.

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

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-14/2014, 31. јануара 2014. године

Председник
Александар Мирковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 31. јануара 2014. године, на основу чл. 48. и 56. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
36/10 – одлука УС и 54/11), донела је

ОДЛУКУ 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

1. Потврђује се мандат одборника Скупштине градске 
општине Вождовац изабраних на изборима за одборнике 
Скупштине градске општине Вождовац одржаним 15. де-
цембра 2013. године и то:

– Миросинки Продановић, са изборне листе Демократ-
ска странка Србије – Војислав Коштуница,

– Миловану Бекрићу, са изборне листе Александар Ву-
чић – Српска напредна странка,

– Милојки Симић, са изборне листе Александар Вучић – 
Српска напредна странка,

– Милану Стаменковићу, са изборне листе Александар 
Вучић – Српска напредна странка,

– Горану Цветићу, са изборне листе Александар Вучић – 
Српска напредна странка,

– Кристини Лукић, са изборне листе Александар Вучић 
– Српска напредна странка.

2. Мандат одборника почиње да тече даном доношења 
одлуке и траје до истека мандата одборника Скупштине 
градске општине Вождовац.

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

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-15/14, 31. јануара 2014. године

Председник
Александар Мирковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 31. јануара 2014. године, на основу члана 51. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07) 
и члана 27. Статута градске општине Вождовац („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 36/10 и 41/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕД-

НИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

1. Утврђује се престанак функције председнику градске 
општине Вождовац др Драгану Вуканићу, са 31. јануаром 
2014. године. 
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-26/2014, 31. јануара 2014. године

Председник
Александар Мирковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 31. јануара 2014. године, на основу члана 51. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07) 
и члана 27. Статута градске општине Вождовац („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 36/10 и 41/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИ-
КУ ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДО-

ВАЦ

1. Утврђује се престанак функције заменику председни-
ка градске општине Вождовац Драгану Човићу, са 31. јану-
аром 2014. године. 

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

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-27/2014, 31. јануара 2014. године

Председник
Александар Мирковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 31. јануара 2014. године, на основу члана 51. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07) 
и члана 27. Статута градске општине Вождовац („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 36/10 и 41/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНОВИ-

МА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

1. Утврђује се престанак функције члановима Већа град-
ске општине Вождовац са 31. јануаром 2014. године и то:

– Милану Мартиновићу,
– Милану Дамчевићу,
– Влади Секулићу,
– Слободану Мијаиловићу,
– Немањи Ђурђевцу,
– Душану Шокорцу,
– Горану Ускоковићу,
– Александру Савићу.

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-28/2014, 31. јануара 2014. године

Председник
Александар Мирковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 31. јануара 2014. године, на основу члана 51. Статута 
градске општине Вождовац („Службени лист града Бео-
града”, бр. 36/10 и 41/13) и чл. 29. и 30. Пословника о раду 
Скупштине градске општине Вождовац („Службени лист 
града Београда”, бр. 46/I/08 и 41/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ВОЖДОВАЦ

1. Бира се Александар Савић, дипломирани економиста, 
за председника градске општине Вождовац, на време од че-
тири године.

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

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-18/14, 31. јануара 2014. године

Председник
Александар Мирковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 31. јануара 2014. године, на основу члана 52. Стату-
та градске општине Вождовац („Службени лист града Бе-
ограда”, бр. 36/10 и 41/13) и члана 35. Пословника о раду 
Скупштине градске општине Вождовац („Службени лист 
града Београда”, бр. 46/I/08 и 41/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

1. Бира се Марко Сарић, дипломирани инжењер са-
обраћаја, за заменика председника градске општине Вождо-
вац, на време од четири године.

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

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-19/14, 31. јануара 2014. године

Председник
Александар Мирковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 31. јануара 2014. године, на основу члана 57. Статута 
градске општине Вождовац („Службени лист града Београ-
да”, бр. 36/10 и 41/13) и чл. 40, 41. и 42. Пословника о раду 
Скупштине градске општине Вождовац („Службени лист 
града Београда”, бр. 46/I/08 и 41/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

1. Бирају се за чланове Већа градске општине Вождовац, 
на период од четири године:

– Милан Мартиновић,
– Реља Огњеновић,
– Љиљана Малушић,
– Горан Ускоковић,
– Ана Ћирић,
– Божидар Ђорђевић,
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– Биљана Живковић,
– Милан Тодић,
– Милош Стојановић.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-20/14, 31. јануара 2014. године

Председник
Александар Мирковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 31. јануара 2014. године, на основу члана 14. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 27. Статута градске 
општине Вождовац („Службени лист града Београда”, бр. 
36/10 и 41/13) донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИ-

ЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

I. Разрешава се Изборна комисија градске општине 
Вождовац именована Решењем Скупштине градске општи-
не Вождовац („Службени лист града Београда”, бр. 1/10, 
3/10, 41/11, 18/13, 29/13 и 41/13). 

II. Именује се Изборна комисија у сталном саставу коју 
чине председник и осам чланова, који имају заменике.

III. Изборна комисија има секретара који има заменика.
IV. Именују се у Изборну комисију и то: 
за председника 
– Милијана Милосављевић, дипл. правник, на предлог 

одборничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРПСКА НА-
ПРЕДНА СТРАНКА,

за заменика председника 
– Зорица Станојевић, дипл. правник, на предлог одбор-

ничке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРПСКА НАПРЕД-
НА СТРАНКА,

за чланове:
1. члан Маја Гавриловић, на предлог одборничке групе 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА,
заменик Олга Шћекић, на предлог одборничке групе 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА,
2. члан Драгомир Петронијевић, на предлог одборнич-

ке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРПСКА НАПРЕДНА 
СТРАНКА,

заменик Славица Сантрач, на предлог одборничке групе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ -СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА,

3. члан Марина Ралевић, на предлог одборничке групе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА,

заменик Немања Станисављевић, на предлог одборнич-
ке групе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРПСКА НАПРЕДНА 
СТРАНКА,

4. члан Ненад Соврлић, на предлог одборничке групе 
ЂИЛАС ДЕМОКРАТСКА,

заменик Драгана Илић, на предлог одборничке групе 
ЂИЛАС ДЕМОКРАТСКА,

5. члан Милан Бојовић, на предлог одборничке групе 
ЂИЛАС ДЕМОКРАТСКА,

заменик Александра Милићевић, на предлог одборнич-
ке групе ЂИЛАС ДЕМОКРАТСКА,

6. члан мр Драган Гачић, на предлог одборничке групе 
ИВИЦА ДАЧИЋ – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СР-
БИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА 
СРБИЈЕ (ПУПС) – ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС),

заменик Јованка Ћулибрк – Мратинковић, на предлог 
одборничке групе ИВИЦА ДАЧИЋ – СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) – ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ 
ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) – ЈЕДИНСТВЕНА СР-
БИЈА (ЈС),

7. члан Маша Марјановић, на предлог одборничке групе 
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – ВОЈИСЛАВ КОШ-
ТУНИЦА,

заменик Невена Продановић Чулић, на предлог одбор-
ничке групе ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – 
ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА,

8. члан Драгана Бабић, на предлог одборничке групе РА-
СИМ ЉАЈИЋ – СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СР-
БИЈЕ,

заменик Перо Буква, на предлог одборничке групе РАСИМ 
ЉАЈИЋ – СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ.

V. За секретара Мари Клер Ђорђевић, дипл правник, 
за заменика секретара: Марко Денчић, дипл. правник.

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-16/2014, 31. јануара 2014. године

Председник
Александар Мирковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 31. јануара 2014. године на основу чл. 27, 41, 42. и 43. 
Статута градске општине Вождовац („Службени лист града 
Београда”, бр. 36/10 и 41/13) и чл. 44, 45. и 46. Пословника 
о раду Скупштине градске општине Вождовац („Службени 
лист града Београда”, бр. 46/I/08 и 41/13) донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И 

МАНДАТНА ПИТАЊА
1. У Комисију за административна и мандатна питања 

Скупштине бирају се:
– Милован Бекрић, из реда грађана,
– Јован Рајковић, из реда одборника,
– Марија Врачар, из реда одборника,
– Стеван Радовић, из реда одборника,
– Драгомир Живић, из реда грађана.
2. Мандат чланова комисије почиње да тече од 31. јану-

ара 2014. године и траје до истека мандата одборницима 
Скупштине градске општине Вождовац.

3. Комисија обавља послове и задатке у складу и на на-
чин утврђен одредбама Пословника о раду Скупштине 
градске општине Вождовац.

4. Утврђује се престанак мандата Комисије за адми-
нистративна и мандатна питања образоване Решењем 
Скупштине градске општине Вождовац („Службени лист 
града Брограда”, број 1/10) због истека мандата Скупштине 
са 21. јануаром 2014. године. 

5. Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се 
у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-17/2014, 31. јануара 2014. године

Председник
Александар Мирковић, с. р.
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Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 31. јануара 2014. године на основу чл. 27, 41, 42. и 43. 
Статута градске општине Вождовац („Службени лист града 
Београда”, бр. 36/10 и 41/13) и чл. 44, 45. и 46. Пословника 
о раду Скупштине градске општине Вождовац („Службени 
лист града Београда”, бр. 46/I/08 и 41/13) донела је

РЕШЕЊЕ

О ИЗБОРУ САВЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, СПОРТ И ОМ-
ЛАДИНУ

1. Бирају се за чланове Савета за образовање, спорт и 
омладину: 

– Виктор Снегић, из реда грађана, 
– Срђан Милић, из реда грађана,
– Младен Кецман, из реда грађана,
– Ксенија Дуњић, из реда одборника,
– Небојша Јаковљевић, из реда грађана,
– Боривој Кнежевић, из реда грађана,
– Сенка Миновић, из реда грађана.
2. Мандат чланова Савета почиње да тече од 31. јану-

ара 2014. године и траје до истека мандата одборницима 
Скупштине градске општине Вождовац. 

3. Савет обавља послове и задатке у складу и на начин 
утврђен одредбама Пословника о раду Скупштине градске 
општине Вождовац. 

4. Утврђује се престанак мандата Савета за образовање, 
спорт и омладину образованог Решењем Скупштине град-
ске општине Вождовац („Службени лист града Брограда”, 
бр. 3/10, 4/10 и 14/11) због истека мандата Скупштине са 21. 
јануаром 2014. године. 

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

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-25/2014, 31. јануара 2014. године

Председник
Александар Мирковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одржа-
ној 31. јануара 2014. године, на основу члана 18. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/2005 – 
др. закон, 81/2005 – испр. др. закона и 83/2005 – испр. др. зако-
на), члана 44. став 1. тачка 6. Статута Центра за културу и спорт 
„Шумице” и члана 27. Статута градске општине Вождовац 
(„Службени лист града Београда”, бр. 36/10 и 41/13) донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И 
СПОРТ „ШУМИЦЕ”

1. Разрешава се Иван Бакић, функције директора Цен-
тра за културу и спорт „Шумице”, на лични захтев, са 28. 
фебруаром 2014. године.

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

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-21/14, 31. јануара 2014. године

Председник
Александар Мирковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одржа-
ној 31. јанура 2014. године, на основу члана 18. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/2005 – 
др. закон, 81/2005 – испр. др. закона и 83/2005 – испр. др. зако-
на), и члана 27. Статута градске општине Вождовац („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 36/10 и 41/13) донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И 

СПОРТ „ШУМИЦЕ”
1. Именује се Ранко Матијашевић, дипл. инж. грађевине, 

за директора Центра за културу и спорт „Шумице”, на пери-
од од четири године, почев од 1. марта 2014. године.

2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-22/14, 31. јануара 2014. године

Председник
Александар Мирковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 31. јануара 2014. године, на основу члана 18. Закона о 
јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 
79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона и 83/2005 – 
испр. др. закона), члана 31. Статута Установе спортски центар 
„Вождовац” и члана 27. Статута градске општине Вождовац 
(„Службени лист града Београда”, бр. 36/10 и 41/13) донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

УСТАНОВЕ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „ВОЖДОВАЦ”
1. Разрешава се Неђељко Миловић функције вршиоца 

дужности директора Установе спортски центар „Вождовац”.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-23/14, 31. јануара 2014. године

Председник
Александар Мирковић, с. р.

Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 31. јануара 2014. године, на основу члана 18. Закона о 
јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 
79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона и 83/2005 – 
испр. др. закона), члана 31. Статута Установе спортски центар 
„Вождовац” и члана 27. Статута градске општине Вождовац 
(„Службени лист града Београда”, бр. 36/10 и 41/13) донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ СПОРТ-

СКОГ ЦЕНТРА „ВОЖДОВАЦ”
1. Именује се Неђељко Миловић, економиста, за дирек-

тора Установе спортски центар „Вождовац”, на период од 
четири године.

2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-24/14, 31. јануара 2014. године

Председник
Александар Мирковић, с. р.
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ПАЛИЛУЛА

Веће градске општине Палилула на 3. седници, одржаној 31. јануара 2014. године, на основу члана 46. ст. 4, 5, 7, 9. и 10. 
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 108/13), члана 46. став 
1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 52. став 1. тачка 2. Статута град-
ске општине Палилула („Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 16/10 и 35/13) и Одлуке о привременом утврђивању 
обима средстава за вршење послова града и градских општина и привременом утврђивању прихода који припадају граду, 
односно градским општинама за период јануар–март 2014. године („Службени лист града Београда”, брoj 72/13), донело је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА ПЕ-

РИОД ЈАНУАР–МАРТ 2014. ГОДИНЕ

Члан 1.
У Одлуци о привременом финансирању градске општине Палилула за период јануар–март 2014. године („Службени 

лист града Београда”, брoj 77/13) у члану 2. став 2.:
– алинеја 1.: 
износ „16.870.220” замењује се износом „19.127.206”;
– после алинеје 4. додаје се алинеја 5. која гласи: 
„– других текућих трансфера од Републике у корист нивоа општина, планирају се у износу од 20.000 динара”.

Члан 2.
У члану 6. мења се табела и гласи: 

ПРИМАЊА
Економска 

класификација 
Врста прихода Буџетска

средства
Други
извори

Укупна
средства

321 Део пренетих средства из 2013 године - 19.127.206 19.127.206
311 КАПИТАЛ – ЈП „Пословни центар општине Палилула” - - -

  Свега 3 - 19.127.206 19.127.206
7 Текући приходи

71 Порези
711 Порез на зараде 59.800.928 - 59.800.928
711 Порези на доходак, добит и капиталне добитке (од пољопривреде и шумарства) - - -
711 Порези на доходак, добит и капиталне добитке (на земљиште) 1.160.000 - 1.160.000
711 Самодоприноси - - -
713 Порез на имовину (од непокретности) 23.840.000 - 23.840.000

 Свега 71 84.800.928 - 84.800.928
73 Донације и трансфери

732 Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина - - -
733 Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина - 20.000 20.000
733 Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина - - -
733 Текући трансфери градова у корист нивоа општина - 60.000 60.000
733 Капитални трансфери градова у корист нивоа општина - - -

Свега 73 - 80.000 80.000
74 Други приходи

741 Приходи од камата на средства буџета општине 820.000 - 820.000
742 Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина 6.000.000 - 6.000.000
742 Приходи од давања у закуп објеката Општине (са ПДВ-ом) 16.227.103 - 16.227.103
742 Општинске административне таксе 450.000 - 450.000
742 Приходи од делатности општинских органа и организација 180.000 - 180.000
743 Приходи од новчаних казни у корист нивоа општина 85.000 - 85.000
743 Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина 20.000 - 20.000
744 Текући добровољни трансфери од правних лица - - -
745 Остали приходи у корист нивоа општина 1.386.969 - 1.386.969

  Свега 74 25.169.072 - 25.169.072
77 Меморандумске ставке за рефундацију расхода

771 Меморандумске ставке - 439.804 439.804
772 Меморандумске ставке из претходне године - 952.196 952.196

  Свега 77 - 1.392.000 1.392.000
  Свега 7 109.970.000 1.472.000 111.442.000

812 Примања од продаје покретне имовине - - -
911 Примања од домаћих задуживања - - -
921 Примања од продаје домаће финансијске имовине - - -

  Укупни приходи и примања 109.970.000 20.599.206 130.569.206
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ИЗДАЦИ
Општи део 

Економска
класификација

Опис Средства
из буџета

Из других
извора

Укупно

4 Текући расходи
41 Расходи за запослене

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 44.276.000 - 44.276.000
412 Социјални доприноси на терет послодавца 7.991.000 - 7.991.000
413 Накнаде у натури 1.217.000 - 1.217.000
414 Социјална давања 565.000 1.461.121 2.026.121
415 Накнаде трошкова за запослене 954.000 - 954.000
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 105.000 - 105.000

Свега 41 55.108.000 1.461.121 56.569.121
42 Коришћење услуга и роба

421 Стални трошкови 10.211.400 4.413.300 14.624.700
422 Трошкови путовања 946.000 1.033.748 1.979.748
423 Услуге по уговору 16.114.400 2.195.572 18.309.972
424 Специјализоване услуге 3.844.000 5.604.027 9.448.027
425 Текуће поправке и одржавање 3.486.000 2.636.004 6.122.004
426 Материјал 3.178.000 322.733 3.500.733

  Свега 42 37.779.800 16.205.384 53.985.184
43 Амортизација и употреба средстава за рад

431 Амортизација некретнина и опреме - - -
  Свега 43 - - -

44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања
441 Отплата домаћих камата 1.440.000 - 1.440.000
444 Пратећи трошкови задуживања 5.000 - 5.000

Свега 44 1.445.000 - 1.445.000
46 Донације, дотације и трансфери

463 Трансфери осталим нивоима власти 631.000 - 631.000
465 Остале дотације и трансфери 1.389.000 - 1.389.000

Свега 46 2.020.000 - 2.020.000
47 Социјално осигурање и социјална заштита

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 236.200 20.000 256.200
Свега 47 236.200 20.000 256.200

48 Остали расходи
481 Дотације невладиним организацијама 728.145 2.527.778 3.255.923
482 Порези, обавезне таксе и казне 6.207.000 - 6.207.000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 300.000 - 300.000
484 Накнада за штету насталу од елементарних непогода - - -
485 Накнада за штету насталу од стране државних органа - - -

Свега 48 7.235.145 2.527.778 9.762.923
49 Средства резерве

499 Средства резерве (стална и текућа) 190.855 - 190.855
Свега 49 190.855 - 190.855
Свега 4 104.015.000 20.214.283 124.229.283

5 Издаци за нефинансијску имовину
51 Основна средства

511 Зграде и грађевински објекти 3.600.000 - 3.600.000
512 Машине и опрема 345.000 384.923 729.923
513 Остале некретнине и опрема - - -
515 Нематеријална имовина - - -

Свега 51 3.945.000 384.923 4.329.923
54 Природна имовина

541 Земљиште - - -
Свега 54 - - -
Свега 5 3.945.000 384.923 4.329.923

6 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине
61 Отплата главнице

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 2.010.000 - 2.010.000
Свега 61 2.010.000 - 2.010.000

62 Набавка финансијске имовине
621 Набавка домаће финансијске имовине - - -

Свега 62 - - -
Свега 6 2.010.000 - 2.010.000
УКУПНИ РАСХОДИ 109.970.000 20.599.206 130.569.206

” 
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II – ПОСЕБАН ДЕО
Члан 3.

У члану 7. текст и табела мењају се и гласе: „Средства буџета у износу од 109.970.000 динара и средства из других изво-
ра у укупном износу од 20.599.206 динара, распоређују се по корисницима и то:

ИЗДАЦИ 
Посебни део 

Раз-
део

Глава Функ-
ција

Пози-
ција

Еко-
номска
класи-
фика-
ција

Опис Из буџета Из других
извора

Укупно

I       СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
070   Социјална помоћ угроженом становништву

423 Услуге по уговору - 7.100 7.100
424 Специјализоване услуге 425.000 118.404 543.404
425 Текуће поправке и одржавање 354.000 - 354.000
463 Трансфери осталим нивоима власти - - -
465 Остале дотације и трансфери - - -
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 205.000 20.000 225.000
481 Дотације невладиним организацијама - 2.277.778 2.277.778
511 Зграде и грађевински објекти - - -

Извори финансирања за функцију 070
01 Приходи из буџета 984.000 - 984.000
13 Приходи из претходних година - 2.403.282 2.403.282
07 Донације од осталих нивоа власти - 20.000 20.000
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
  Укупно за функцију 070 984.000 2.423.282 3.407.282

  110     Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
    411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 463.000 - 463.000
    412 Социјални доприноси на терет послодавца 82.000 - 82.000
    413 Накнаде у натури - - -

414 Социјална давања запосленима - 450.000 450.000
415 Накнаде трошкова за запослене - - -

    416 Награде запосленима и остали посебни расходи 105.000 - 105.000
    421 Стални трошкови 190.000 - 190.000
    422 Трошкови путовања 50.000 - 50.000
    423 Услуге по уговору 2.712.000 1.104.013 3.816.013

424 Специјализоване услуге - - -
426 Материјал 50.000 - 50.000
444 Пратећи трошкови задуживања 5.000 - 5.000

    463 Трансфери осталим нивоима власти - - -
465 Остале дотације и трансфери - - -

    481 Дотације невладиним организацијама
    1   дотације политичким странкама 128.145 - 128.145
    2   дотације осталим непрофитним институцијама 600.000 - 600.000
    482 Порези, обавезне таксе и казне 2.000 - 2.000
    484 Накнада за штету насталу услед елементарних непогода - - -

499 Средства резерве
1   стална резерва 50.000 - 50.000
2   текућа резерва 140.855 - 140.855

Извори финансирања за функцију 110
01 Приходи из буџета 4.578.000 - 4.578.000
13 Приходи из претходних година - 1.101.897 1.101.897
07 Донације од осталих нивоа власти - 450.000 450.000
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
15 Неутрошена средства донација из претходних година - 2.116 2.116

Укупно за функцију 110 4.578.000 1.554.013 6.132.013
330   Судови

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1.575.000 - 1.575.000
412 Социјални доприноси на терет послодавца 278.000 - 278.000
415 Накнаде трошкова за запослене 10.000 - 10.000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 300.000 - 300.000

Извори финансирања за функцију 330
01 Приходи из буџета 2.163.000 - 2.163.000
13 Приходи из претходних година - - -

Укупно за функцију 330 2.163.000 - 2.163.000
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Раз-
део

Глава Функ-
ција

Пози-
ција

Еко-
номска
класи-
фика-
ција

Опис Из буџета Из других
извора

Укупно

360 Јавни ред и мир некласификован на другом месту
416 Награде запосленима и остали посебни расходи - - -
423 Услуге по уговору - - -
463 Трансфери осталим нивоима власти - - -

  472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -
512 Машине и опрема - - -

Извори финансирања за функцију 360
01 Приходи из буџета - - -
13 Приходи из претходних година - - -
07 Донације од осталих нивоа власти - - -
  Укупно за функцију 360 - - -

421   Пољопривреда
424 Специјализоване услуге - - -
425 Текуће поправке и одржавање - 2.551.004 2.551.004
512 Машине и опрема - - -

Извори финансирања за функцију 421
01 Приходи из буџета - - -
13 Приходи из претходних година - 2.551.004 2.551.004
07 Донације од осталих нивоа власти - - -

Укупно за функцију 421 - 2.551.004 2.551.004
450   Саобраћај

425 Текуће поправке и одржавање - - -
511 Зграде и грађевински објекти - - -

Извори финансирања за функцију 450
01 Приходи из буџета - - -
13 Приходи из претходних година - - -
07 Донације од осталих нивоа власти - - -

Укупно за функцију 450 - - -
560 Заштита животне средине некласификована на другом месту

421 Стални трошкови - - -
422 Трошкови путовања - - -
423 Услуге по уговору - - -
424 Специјализоване услуге 1.500.000 920 1.500.920
425 Текуће поправке и одржавање - - -
426 Материјал - - -
463 Трансфери осталим нивоима власти - - -
465 Остале дотације и трансфери - - -
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -
481 Дотације невладиним организацијама - - -
482 Порези, обавезне таксе и казне 60.000 - 60.000
512 Машине и опрема - 920 920
541 Земљиште - - -

Извори финансирања за функцију 560
01 Приходи из буџета 1.560.000 - 1.560.000
13 Приходи из претходних година - 1.840 1.840
07 Донације од осталих нивоа власти - - -

Укупно за функцију 560 1.560.000 1.840 1.561.840
620   Развој заједнице

421 Стални трошкови - - -
423 Услуге по уговору - - -
424 Специјализоване услуге - 5.183.856 5.183.856
425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000 - 1.000.000
426 Материјал - - -
463 Трансфери осталим нивоима власти - - -
485 Накнада за штету насталу од стране државних органа - - -
511 Зграде и грађевински објекти 3.600.000 - 3.600.000
512 Машине и опрема - - -
513 Остале некретнине и опрема - - -
541 Земљиште - - -
621 Набавка домаће финансијске имовине - - -

Извори финансирања за функцију 620
01 Приходи из буџета 4.600.000 - 4.600.000
13 Приходи из претходних година - 5.183.856 5.183.856
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Раз-
део

Глава Функ-
ција

Пози-
ција

Еко-
номска
класи-
фика-
ција

Опис Из буџета Из других
извора

Укупно

07 Донације од осталих нивоа власти - - -
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
10 Примања од домаћих задуживања - - -
15 Неутрошена средства донација из претходних година - - -

    Укупно за функцију 620 4.600.000 5.183.856 9.783.856
760 Здравство некласификовано на другом месту

426 Материјал - - -
463 Трансфери осталим нивоима власти - - -
511 Зграде и грађевински објекти - - -
512 Машине и опрема - - -
513 Остале некретнине и опрема - - -

Извори финансирања за функцију 760
01 Приходи из буџета - - -
13 Приходи из претходних година - - -
07 Донације од осталих нивоа власти - - -
  Укупно за функцију 760 - - -

810 Услуге рекреације и спорта
422 Трошкови путовања 216.000 - 216.000
423 Услуге по уговору - - -
424 Специјализоване услуге 1.115.000 - 1.115.000
426 Материјал - - -
465 Остале дотације и трансфери - - -
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -
481 Дотације невладиним организацијама - 250.000 250.000

Извори финансирања за функцију 810
01 Приходи из буџета 1.331.000 - 1.331.000
13 Приходи из претходних година - 250.000 250.000
07 Донације од осталих нивоа власти - - -
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
15 Неутрошена средства донација из претходних година - - -

Укупно за функцију 810 1.331.000 250.000 1.581.000
820   Услуге културе

421 Стални трошкови - 4.348.955 4.348.955
423 Услуге по уговору - 619 619
424 Специјализоване услуге - 300.847 300.847
426 Материјал - - -
463 Трансфери осталим нивоима власти - - -
465 Остале дотације и трансфери 1.389.000 - 1.389.000
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -
481 Дотације невладиним организацијама - - -
511 Зграде и грађевински објекти - - -
512 Машине и опрема - - -
513 Остале некретнине и опрема - - -
621 Набавка домаће финансијске имовине - - -

Извори финансирања за функцију 820
01 Приходи из буџета 1.389.000 - 1.389.000
13 Приходи из претходних година - 4.649.452 4.649.452
07 Донације од осталих нивоа власти - - -
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
10 Примања од домаћих задуживања - - -
15 Неутрошена средства донација из претходних година - 969 969
  Укупно за функцију 820 1.389.000 4.650.421 6.039.421

830   Услуге емитовања и издаваштва
  421 Стални трошкови - - -
  423 Услуге по уговору

1 гласило „Палилула” 1.080.000 - 1.080.000
Извори финансирања за функцију 830

01 Приходи из буџета 1.080.000 - 1.080.000
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
  Укупно за функцију 830 1.080.000 - 1.080.000

980   Образовање некласификовано на другом месту
  421 Стални трошкови - - -

422 Трошкови путовања 650.000 681.423 1.331.423
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Опис Из буџета Из других
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Укупно

423 Услуге по уговору - 243.840 243.840
424 Специјализоване услуге - - -
425 Текуће поправке и одржавање 1.116.000 - 1.116.000
426 Материјал - - -
463 Трансфери осталим нивоима власти 631.000 - 631.000
465 Остале дотације и трансфери - - -
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 31.200 - 31.200
481 Дотације невладиним организацијама - - -
482 Порези, обавезне таксе и казне - - -
511 Зграде и грађевински објекти - - -
512 Машине и опрема - - -
515 Нематеријална имовина - - -
621 Набавка домаће финансијске имовине - - -

Извори финансирања за функцију 980
01 Приходи из буџета 2.428.200 - 2.428.200
13 Приходи из претходних година - 925.263 925.263
07 Донације од осталих нивоа власти - - -
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
15 Неутрошена средства донација из претходних година - - -
  Укупно за функцију 980 2.428.200 925.263 3.353.463

Извори финансирања за раздео I 
01 Приходи из буџета 20.113.200 - 20.113.200
13 Приходи из претходних година - 17.066.594 17.066.594
07 Донације од осталих нивоа власти - 470.000 470.000
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
10 Примања од домаћих задуживања - - -
15 Неутрошена средства донација из претходних година - 3.085 3.085
  Укупно за раздео I 20.113.200 17.539.679 37.652.879

II     ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
110   Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1.318.000 - 1.318.000
412 Социјални доприноси на терет послодавца 233.000 - 233.000
415 Накнаде трошкова за запослене 30.000 - 30.000
423 Услуге по уговору 288.000 - 288.000

Извори финансирања за функцију 110
01 Приходи из буџета 1.869.000 - 1.869.000
13 Приходи из претходних година - - -

Укупно за функцију 110 1.869.000 - 1.869.000
Извори финансирања за раздео II 

01 Приходи из буџета 1.869.000 - 1.869.000
13 Приходи из претходних година - - -
  Укупно за раздео II 1.869.000 - 1.869.000

III     ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
110   Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 4.741.000 - 4.741.000
412 Социјални доприноси на терет послодавца 837.000 - 837.000
415 Накнаде трошкова за запослене 40.000 - 40.000

Извори финансирања за функцију 110
01 Приходи из буџета 5.618.000 - 5.618.000
13 Приходи из претходних година - - -

Укупно за функцију 110 5.618.000 - 5.618.000
Извори финансирања за раздео III 

01 Приходи из буџета 5.618.000 - 5.618.000
13 Приходи из претходних година - - -
  Укупно за раздео III 5.618.000 - 5.618.000

IV     УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
130   Опште услуге

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 33.018.000 - 33.018.000
412 Социјални доприноси на терет послодавца 5.995.000 - 5.995.000
413 Накнаде у натури 1.200.000 - 1.200.000
414 Социјална давања запосленима 525.000 1.011.121 1.536.121
415 Накнаде трошкова за запослене 666.000 - 666.000
416 Награде запосленима и остали посебни расходи - - -
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Раз-
део

Глава Функ-
ција

Пози-
ција

Еко-
номска
класи-
фика-
ција

Опис Из буџета Из других
извора

Укупно

421 Стални трошкови 6.385.400 64.345 6.449.745
422 Трошкови путовања 30.000 352.325 382.325
423 Услуге по уговору 9.869.000 840.000 10.709.000
424 Специјализоване услуге 4.000 - 4.000
425 Текуће поправке и одржавање 910.000 85.000 995.000
426 Материјал 2.894.000 322.733 3.216.733
441 Отплата домаћих камата 1.440.000 - 1.440.000
444 Пратећи трошкови задуживања - - -
465 Остале дотације и трансфери - - -
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета - - -
481 Дотације невладиним организацијама - - -
482 Порези, обавезне таксе и казне 95.000 - 95.000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова - - -
484 Накнада за штету насталу услед елементарних непогода - - -
485 Накнада за штету насталу од стране државних органа - - -
511 Зграде и грађевински објекти - - -
512 Машине и опрема 345.000 384.003 729.003
513 Остале некретнине и опрема - - -
515 Нематеријална имовина - - -
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 2.010.000 - 2.010.000

Извори финансирања за функцију 130
01 Приходи из буџета 65.386.400 - 65.386.400
13 Приходи из претходних година - 2.044.664 2.044.664
02 Трансфери између корисника на истом нивоу - - -
07 Донације од осталих нивоа власти - 1.002.000 1.002.000
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
10 Примања од домаћих задуживања - - -
15 Неутрошена средства донација из претходних година - 12.863 12.863

Укупно за функцију 130 65.386.400 3.059.527 68.445.927
150   Опште јавне услуге – истраживање и развој

421 Стални трошкови 39.000 - 39.000
422 Трошкови путовања - - -
423 Услуге по уговору 4.000 - 4.000
426 Материјал 31.000 - 31.000
465 Остале дотације и трансфери - - -
481 Дотације невладиним организацијама - - -
512 Машине и опрема - - -

Извори финансирања за функцију 150
01 Приходи из буџета 74.000 - 74.000
13 Приходи из претходних година - - -
06 Донације од међународних организација - - -
07 Донације од осталих нивоа власти - - -

Укупно за функцију 150 74.000 - 74.000
4.1   Јавно предузеће „Пословни центар општине Палилула”

410   Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада
411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3.161.000 - 3.161.000
412 Социјални доприноси на терет послодавца 566.000 - 566.000
413 Накнаде у натури 17.000 - 17.000
414 Социјална давања запосленима 40.000 - 40.000
415 Накнаде трошкова за запослене 208.000 - 208.000
416 Награде запосленима и остали посебни расходи - - -
421 Стални трошкови 1.080.000 - 1.080.000
422 Трошкови путовања - - -
423 Услуге по уговору 2.161.400 - 2.161.400
424 Специјализоване услуге 800.000 - 800.000
425 Текуће поправке и одржавање 65.000 - 65.000
426 Материјал 70.000 - 70.000
431 Амортизација некретнина и опреме - - -
441 Отплата домаћих камата - - -
463 Трансфери осталим нивоима власти - - -
481 Дотације невладиним организацијама - - -
482 Порези, обавезне таксе и казне 6.050.000 - 6.050.000
483 Новчане казне и пенали по решењу судова - - -
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Раз-
део

Глава Функ-
ција

Пози-
ција

Еко-
номска
класи-
фика-
ција

Опис Из буџета Из других
извора

Укупно

484 Накнада за штету насталу услед елементарних непогода - - -
511 Зграде и грађевински објекти - - -
512 Машине и опрема - - -
513 Остале некретнине и опрема - - -
621 Набавка домаће финансијске имовине - - -

Извори финансирања за функцију 410
01 Приходи из буџета 14.218.400 - 14.218.400
13 Приходи из претходних година - - -
02 Трансфери између корисника на истом нивоу - - -
07 Донације од осталих нивоа власти - - -
  Укупно за функцију 410 14.218.400 - 14.218.400

Извори финансирања за главу 4.1
01 Приходи из буџета 14.218.400 - 14.218.400
13 Приходи из претходних година - - -
02 Трансфери између корисника на истом нивоу - - -
07 Донације од осталих нивоа власти - - -
  Укупно за главу 4.1 14.218.400 - 14.218.400

4.2   Месне заједнице
160   Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

421 Стални трошкови 2.517.000 - 2.517.000
422 Трошкови путовања - - -
423 Услуге по уговору - - -
424 Специјализоване услуге - - -
425 Текуће поправке и одржавање 41.000 - 41.000
426 Материјал 133.000 - 133.000
431 Амортизација некретнина и опреме - - -
463 Трансфери осталим нивоима власти - - -
482 Порези, обавезне таксе и казне - - -
483 Новчане казне и пенали по решењу судова - - -
484 Накнада за штету насталу услед елементарних непогода - - -
511 Зграде и грађевински објекти - - -
512 Машине и опрема - - -
515 Нематеријална имовина - - -

Извори финансирања за функцију 160
01 Приходи из буџета 2.691.000 - 2.691.000
13 Приходи из претходних година - - -
07 Донације од осталих нивоа власти - - -
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
  Укупно за функцију 160 2.691.000 - 2.691.000

Извори финансирања за главу 4.2
01 Приходи из буџета 2.691.000 - 2.691.000
13 Приходи из претходних година - - -
07 Донације од осталих нивоа власти - - -
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
  Укупно за главу 4.2 2.691.000 - 2.691.000

Извори финансирања за раздео IV 
01 Приходи из буџета 82.369.800 - 82.369.800
13 Приходи из претходних година - 2.044.664 2.044.664
02 Трансфери између корисника на истом нивоу - - -
07 Донације од осталих нивоа власти - 1.002.000 1.002.000
08 Донације од невладиних организација и појединаца - - -
10 Примања од домаћих задуживања - - -
06 Донације од међународних организација - - -
15 Неутрошена средства донација из претходних година - 12.863 12.863
  Укупно за раздео IV 82.369.800 3.059.527 85.429.327

”
Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењује се даном доношења. 

Веће градске општине Палилула
Бр. 06-1-3/2014-I-6-39-1, 31. јануара 2014. године

Председник 
Стојан Николић, с. р.
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ЧУКАРИЦА

Веће градске општине Чукарица на седници одржаној 
31. јануара 2014. године, на основу члана 85. став 5. Статута 
града Београда („Слбени лист града Београда”, број 39/08), 
члана 44. став 1. тачка 7. и члана 51. став 1. Статута градске 
општине Чукарица („Службени лист града Београда”, бр. 
44/08, 15/10 и 34/13) и члана 52. Пословника општинског 
Већа градске општине Чукарица („Службени лист града Бе-
ограда”, број 1/2009), донело је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

1. Поставља се Жељко Бјелопетровић, дипл. правник из 
Београда, за начелника Управе градске општине Чукарица, 
на период од пет година.

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

Oбразложење

Веће градске општине Чукарица, 24. децембра 2013. годи-
не донело је Одлуку о избору Жељка Бјелопетровића за наче-
лника Управе градске општине Чукарица, на основу јавног ог-
ласа објављеног у листу „Послови” 4. децембра 2013. године.

Сходно наведеном, решено је као у диспозитиву решења.

Веће градске општине Чукарица
VIII-04 број 06-2/2014, 31. јануара 2014. године

Председник 
Зоран Гајић, с. р.

МЛАДЕНОВАЦ

Скупштина градске општине Младеновац на седници одр-
жаној 31. јануара 2014. године, на основу члана 1. Закона о јавном 
правобранилаштву („Службени гласник РС”, број 43/91) и чл. 18. 
и 52. Статута градске општине Младеновац („Службени лист 
града Београда”, бр. 40/10 – пречишћен текст и 38/13), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ПРАВОБРАНИ-

ЛАШТВУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

Члан 1.
У Одлуци о јавном правобранилаштву градске општине 

Младеновац („Службени лист града Београда”, број 48/12 – 
пречишћен текст) у члану 11. став 1. брише се.

Остали ставови померају се за један.

Члан 2.
Овлашћује се Служба за скупштинске послове Управе 

градске општине Младеновац да сачини пречишћен текст 
Одлуке о јавном правобранилаштву градске општине Мла-
деновац.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-1/4/2014, 31. јануара 2014. године

Председник
Радета Марић, с. р.

Скупштина градске општине Младеновац на седници 
одржаној 31. јануара 2014. године, на основу члана 56. За-
кона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 34/10 – Одлука Уставног суда и 54/11) и члана 18. 
Статута градске општине Младеновац („Службени лист гра-
да Београда”, бр. 40/10 – пречишћен текст и 38/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

1. Утврђује се престанак мандата одборнику Скупштине 
градске општине Младеновац изабраном на изборима одр-
жаним 6. маја 2012. године, због подношења оставке, и то 
Данијелу Пантићу, са Изборне листе – проф. др Зоран Стан-
ковић – Уједињени региони Србије – Слободан Секулић.

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

Скупштина градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-1/2/2014, 31. јануара 2014. године

Председник
Радета Марић, с. р.

Скупштина градске општине Младеновац на седници 
одржаној 31. јануара 2014. године, на основу члана 56. За-
кона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 34/10 – Одлука Уставног суда и 54/11) и члана 18. 
Статута градске општине Младеновац („Службени лист гра-
да Београда”, бр. 40/10 – пречишћен текст и 38/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине градске 
општине Младеновац, изабраном на изборима одржаним 6. 
маја 2012. године, и то Слађани Живановић, са Изборне ли-
сте – проф. др Зоран Станковић – Уједињени региони Ср-
бије – Слободан Секулић.

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

Скупштина градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-1/3/2014, 31. јануара 2014. године

Председник
Радета Марић, с. р.
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ОБРЕНОВАЦ

Председник градске општине Обреновац, 30. јануара 2014. 
године, на предлог Већа градске општине са седнице одржане 
30. јануара 2014. године, на основу члана 28. Закона о комунал-
ним 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 („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 44/08, 4/10, 15/10 и 49/13) и члана 
30. Одлуке о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању Ја-
вног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обрено-
вац („Службени лист града Београда”, број 12/13), поступајући 
по захтеву ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац број 9137 
од 31. децембра 2013. године – за давање сагласности на Одлуку 
Надзорног одбора о измени Ценовника основних и осталих ко-
муналних производа и услуга ЈКП „Водовод и канализација” Об-
реновца НО број 11-3/2013 од 30. децембра 2013. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОР-
НОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ОБРЕНОВАЦ О ИЗ-
МЕНИ ЦЕНОВНИКА ОСНОВНИХ И ОСТАЛИХ КОМУ-

НАЛНИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

1. Даје се саглaсност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 
„Водовод и канализација” Обреновац НО бр. 11-3/2013 од 
30. децембра 2013. године о измени Ценовника основних и 
осталих комуналних производа и услуга. 

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

2. О промени цена комуналних производа и услуга на 
основу Одлуке из тачке 1. овог решења ЈКП „Водовод и ка-
нализација” Обреновац обавестиће Градски секретаријат за 
привреду – Управу за цене и надлежна министарства РС.

3. Ово решење са одлуком на коју се даје сагласност и 
пречишћеним текстом Ценовника објавити у „Службеном 
листу града Београда”.

Председник градске општине Обреновац
VIII-01 бр. 020-4/8, 30. јануара 2014. године

Председник
Мирослав Чучковић, с. р.

На основу члана 18. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, број 119/2012), члана 38. Одлуке 
о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању Јавног ко-
муналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац 
(„Службени лист града Београда”, број 12/2013) и чланa 31. 
Статута ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац УО број 
28-2/2013 од 9. маја 2013. године, Надзорни одбор ЈКП „Во-
довод и канализација” Обреновац на 11. седници одржаној 
30. децембра 2013. године донео је

ОДЛУКУ
О УСКЛАЂИВАЊУ ЦЕНОВНИКА ОСНОВНИХ И ОС-
ТАЛИХ КОМУНАЛНИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЈКП 
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ОБРЕНОВАЦ СА ЗА-

КОНСКОМ ИЗМЕНОМ ПОСЕБНЕ СТОПЕ ПДВ-а

1. Цене основних и осталих комуналних производа и ус-
луга, утврђене важећим Ценовником основних комуналних 
производа и услуга ЈКП „Водовод и канализација” Обрено-
вац („Службени лист града Београда”, број 39/2013) и Це-
новником осталих комуналних услуга ЈКП „Водовод и ка-
нализација” Обреновац („Службени лист града Београда”, 
број 57/2012 – пречишћен текст, 2/2013 и 28/2013) усклађују 
се са законском изменом посебне стопе ПДВ-а са 8% на 10%.

2. Пречишћени текст Ценовника основних и осталих 
комуналних производа и услуга, у складу са овом одлуком 
утврђује стручна служба ЈКП „Водовод и канализација” Об-
реновац и исти је саставни део ове одлуке.

3. Цене из става 1. ове одлуке примењиваће се од 1. јану-
ара 2014. године у складу са законом.

4. Ову одлуку доставити оснивачу на сагласност.
5. По добијању сагласности од оснивача, одлуку са пре-

чишћеним текстом Ценовника основних и осталих кому-
налних производа и услуга објавити у „Службеном листу 
града Београда”.

Надзорни одбор 
ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац
НО број 11-3/2013, 30. децембра 2013. године

Председник 
Миланко Дрчалић, с. р.

ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

ЦЕНОВНИКА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”, ОБРЕНОВАЦ ОСТАЛИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА, ДЕЦЕМ-
БАР 2013. ГОДИНЕ

Услуге давања података, услова и сагласности на комуналну инфраструктуру
Редни 
број

Назив Јединица мере Основна цена ПДВ 20 % Укупно цена

1 2 3 4 5 6
1. Давање података о положају комуналне инфраструктуре за индивидуалне објекте (легализација) по објекту 3,144.07 628.81 3,772.88
2. Давање података о положају комуналне инфраструктуре за објекте колективног становања, пословне 

објекте и пословно стамбене објекте
       

2.1. – за парцеле до 10 ари по ару 628.81 125.76 754.57
2.2. – за парцеле преко 10 ари по парцели 7,420.00  1,484.00 8,904.00
3. Давање података о положају комуналне инфраструктуре и услова за пројектовање водоводних и спољ-

них инсталација за индивидуалне објекте
по парцели 4,042.37 808.47 4,850.84

4. Давање услова за пројектовање водоводних и канализационих инсталација за објекте колективног 
становања

по објекту 8,893.22  1,778.64 10,671.86

4.1. Давање података о положају комуналне инфраструктуре и услова за пројектовање водоводних и кана-
лизационих инсталација за објекте колективног становања

по објекту 12,666.08  2,533.22 15,199.30

5. Давање услова за пројектовање водоводних и канализационих инсталација за пословне и пословно – 
стамбене објекте

по објекту 11,228.81  2,245.76 13,474.57

5.1. Давање података о положају комуналне инфраструктуре и услова за пројектовање водоводних и кана-
лизационих инсталација за пословне и пословно -стамбене објекте

по објекту 15,001.67  3,000.33 18,002.00
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1 2 3 4 5 6
6. Давање података о положају комуналне инфраструктуре и услова за израду Урбанистичких услова и 

Урбанистичких пројеката
по парцели 7,420.00  1,484.00 8,904.00

7. Давање додатних података о положају комуналне инфраструктуре и услова за пројектовање водовод-
них и канализационих инсталација за све категорије објеката

по објекту 2,694.91 538.98 3,233.89

8. Давање података и услова за пројектовање инфраструктуре и објеката на истој (топловод, каблови, 
саобраћајнице, водовод и канализација и др.) у односу на постојећу водоводну и канализациону мрежу

       

  – до 100 m по m 134.75 26.95 161.70
  – од 100 до 500 m по m 62.88 12.58 75.46
  – од 500 m до 1000 m по m 44.91 8.98 53.89
  – преко 1000 m   44,910.00 8,982.00 53,892.00
9. Давање сагласности на положај трасе планиране инфраструктуре   1,796.61 359.32 2,155.93

10. Преглед пројектне документације у циљу давања сагласности на пројектну документацију за све катего-
рије објеката (стамбени, пословни, индустријски и др.)

по објекту 2,120.00 424.00 2,544.00

11. Давање потврда о расположивим притисцима на водоводној мрежи и других података по објекту 1,077.97 215.59 1,293.56
12. Давање потврда о постојању легалног прикључка на водоводну и канализациону мрежу по објекту 314.41 62.88 377.29
13. За услуге давања података, услова и сагласности на комуналну инфраструктуру под тачкама 3, 6, 8, 9, 10 

и 11 не наплаћује се накнада Управи градске општине Обреновац и другим јавним предузећима чији је 
оснивач градска општина Обреновац

       

14. Давање потврде за добијање употребне дозволе по објекту 3,234.32 646.86 3,881.18
15. Давање података о положају објекта у односу на зоне санитарне заштите по објекту 2,158.17 431.63 2,589.80

Прикључак на водоводну и канализациону мрежу
Редни 
број

Назив Јединица мере Основна цена ПДВ 20 % Укупно цена

1 2 3 4 5 6
1. Подношење захтева за прикључак (обрачун по прикључку)   - - -

1.1. За индивидуалне објекте   - - -
  – на водоводну и канализациону мрежу   7,635.59  1,527.12 9,162.71
  – на водоводну или канализациону мрежу   4,940.68 988.14 5,928.82

1.2. За објекте колективног становања, пословне, стамбено – пословне објекте и економске објекте на 
водоводну и канализациону мрежу

  - - -

  а) по стамбеној јединици   7,635.59  1,527.12 9,162.71
  б) по пословној јединици   13,474.58  2,694.92 16,169.50
  – на водоводну или канализациону мрежу   - - -
  а) по стамбеној јединици   4,940.68 988.14 5,928.82
  б) по пословној јединици   8,533.90  1,706.78 10,240.68
2. Извођење прикључка на улични цевовод   - - -

2.1. – за пречнике до и Ø 50 са уградњом ПОЦ или ПП-Р фитинга, као и за пречнике Ø 50 и веће преко 
амброшелне или одговарајуће обујмице

  - - -

2.1.1. – за индивидуални објекат по ком. 3,144.07 628.81 3,772.88
2.1.2. – за колективно становање по ком. 4,042.37 808.47 4,850.84
2.1.3. – за пословне и пословно-стамбене објекте по ком. 7,635.59  1,527.12 9,162.71
2.2. Са насецањем уличног цевовода и уградњом фазонских комада и арматуре (све категорије објеката) за 

улични цевовод називног пречника
  - - -

2.2.1. – ДН 50 – ДН 100 по ком. 26,050.85  5,210.17 31,261.02
2.2.2. > ДН 100 – ДН 200 по ком. 30,452.54  6,090.51 36,543.05
2.2.3. > ДН 200 по ком. 37,728.81  7,545.76 45,274.57

3. Монтажа цеви од прикључка на улични цевовод до водомерног склоништа 
и арматуре у склоништу

по m 718.64 143.73 862.37

3.1. Монтажа прикључка (дужег од 15m) већег капацитета за више корисника паушал 3,593.20 718.64 4,311.84
4. Монтажа водомера и арматуре за пречнике   - - -

4.1. – мање од Ø 6/4 по ком. 3,144.07 628.81 3,772.88
4.2. – Ø 6/4 – Ø 100 по ком. 8,983.05  1,796.61 10,779.66
4.3. – > Ø 100 по ком. 17,966.10  3,593.22 21,559.32
5. Набавка и уградња „Secuo” вентила са кључем (напомена: за објекте колективног становања и пословно 

стамбене објекте не обрачунавати уградњу „Secuo” вентила по стамбеним јединицама осим у случају 
искључења због нередовног плаћања)

       

  а) за испред водомера пречника   - - -
5.1. Ø 1/2 по ком. 2,874.57 574.91 3,449.48
5.2. Ø 3/4 по ком. 3,233.90 646.78 3,880.68
5.3. Ø 1 по ком. 7,006.78  1,401.36 8,408.14
5.4. Ø 5/4 по ком. 8,623.73  1,724.75 10,348.48
5.5. Ø 6/4 по ком. 10,959.32  2,191.86 13,151.18
5.6. б) са холендером за водомер   - - -
5.7. Ø 3/4 – холендер Ø 3/4 по ком. 2,874.58 574.92 3,449.50
5.8. Ø 3/4 – холендер Ø 1 по ком. 4,132.20 826.44 4,958.64
5.9. Ø 1– холендер Ø 1 по ком. 4,042.37 808.47 4,850.84

5.10. Ø 5/4 – холендер Ø 5/4 по ком. 10,869.49  2,173.90 13,043.39
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1 2 3 4 5 6
5.11. Ø 6/4 – холендер Ø 6/4 по ком. 13,564.41  2,712.88 16,277.29
5.12. Ø 2 – холендер Ø 2 по ком. 17,876.27  3,575.25 21,451.52

6. Раздвајање водомера са подношењем захтева корисника по ком. 8,084.75  1,616.95 9,701.70
7. Искључење или укључење са система водоводне и канализационе 

мреже по захтеву корисника
по ком. 1,796.61 359.32 2,155.93

8. Искључење и поновно укључење са система водоводне мреже због нередовног плаћања основних 
комуналних производа и услуга

по ком. 4,042.37 808.47 4,850.84

9. Легализација прикључака на водоводну мрежу (напомена: нови корисник по важећем ценовнику 
плаћа и надокнаду за утрошену воду утврђену из просечне потрошње за домаћинство у том насељу за 
претходне три године)

по ком. 17,966.10  3,593.22 21,559.32

10. Испитивање и лоцирање ломова на водоводној мрежи   - - -
  а) -за индивидуална домаћинства са прев. корисника   628.81 125.76 754.57
  – са коришћењем возила ЈКП   808.47 161.69 970.16
  б) за остале кориснике (јавна, друштвена, државна и приватна предузећа, школе)   1,257.63 251.53 1,509.16

11. Поновно прикључење на водоводну мрежу корисника који су дуже од 9 месеци искључени са система 
водоводне мреже за водомер пречника:

  - - -

  Ø 1/2 по ком. 8,983.05  1,796.61 10,779.66
  Ø 3/4 по ком. 9,881.35  1,976.27 11,857.62
  Ø 1 по ком. 13,474.57  2,694.91 16,169.48
  Ø 5/4 по ком. 15,271.19  3,054.24 18,325.43
  Ø 6/4 по ком. 17,067.79  3,413.56 20,481.35

12. Давање података и услова за пројектовање техничког решења канализационог прикључка – за 
постојеће објекте

  - - -

12.1. – за индивидуалне објекте по објекту 2,245.76 449.15 2,694.91
12.2. – за објекте колективног становања, пословне и стамбено-пословне објекте по објекту 3,144.07 628.81 3,772.88
13. Давање сагласности на пројекат техничког решења канализационог прикључка – за раније изграђене 

објекте са грађевинском дозволом или у поступку легализације
по објекту 898.30 179.66 1,077.96

14. Подношење захтева за прикључак на канализациону мрежу (обрачун по прикључку) – за раније из-
грађене објекте са грађевинском дозволом или у поступку легализације

       

14.1. – за индивидуалне објекте по објекту 2,694.91 538.98 3,233.89
14.2. – за објекте колективног становања, пословне и стамбено пословне објекте   -    

  а) по стамбеној јединици   2,694.91 538.98 3,233.89
  б) по пословној јединици   4,940.68 988.14 5,928.82

15. Накнада за вршење стручног надзора и потврда о техничком пријему прикључка   3,180.00 636.00 3,816.00
16. Легализација прикључка на канализациону мрежу по објекту 8,983.05  1,796.61 10,779.66
17. Провера исправности водомера по захтеву корисника када је водомер исправан ком 4,621.58  924.32 5,545.90

Ценовник осталих услуга
Редни 
број

Назив Јединица мере Основна 
цена

ПДВ 10% или 20% у зави-
сности од врсте радова у 

складу са законом

Укупно цена

1 2 3 4 5 6
  Услуге рада и техничких средстава (дин/час)          
1. Рад НК радника час 183.05 20% 36.61 219.66
2. Рад ПК радника час 251.69 20% 50.34 302.03
3. Рад КВ/ССС радника час 320.34 20% 64.07 384.41
4. Рад ВКВ радника час 366.10 20% 73.22 439.32
5. Рад ВСС/ВС радника час 719.39 20% 143.88 863.27
6. Рад компресора час 2,427.37 20% 485.47  2,912.84 
7. Рад ровокопача (СКИП) час 4,247.40 20% 849.48  5,096.88 
8. Рад мини багера час 4,247.40 20% 849.48  5,096.88 
9. Рад ровокопача (А600) час 4,853.76 20% 970.75  5,824.51 

10. Рад ФАП-а кипера час 3,033.72 20% 606.74  3,640.46 
11. Рад ТАМ 1,7 t и путара 1,5 t час 2,427.37 20% 485.47  2,912.84 
12. Употреба ПИКАП-а (по интервенцији) час 514.18 20% 102.84 617.02
13. Ангажовање трактора час 1,131.22 20% 226.24  1,357.46 
14. Услуга црпљења воде пумпом час 1,212.71 20% 242.54  1,455.25 
15. За услуге давања механизације на коришћење под тачкама 6, 7, 8, 9, 10 и 11 не наплаћује 

се накнада другим јавним предузећима чији је оснивач градска општина Обреновац
         

Услуге рада и техничких средстава
16. Рад цистерне VP-VOMA (и Лулаш) – за предузећа и установе (правна лица) час 6,741.60 10% 674.16  7,415.76 
17. Рад цистерне VP-VOMA (и Лулаш) – за кућне савете и индивидуалне 

стамбене објекте
час 3,641.10 10% 364.11  4,005.21 

18. Извлачење фекалија из септичке јаме за физичка лица час 3,703.70 10% 370.37  4,074.07 
19. Извлачење фекалија из септичке јаме за правна лица час 6,740.74 10% 674.07  7,414.81 
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20. Одлазак возила – цистерне високог притиска и цистерне за извлачење фекалија на ин-

тервенцију – наплата услуге на основу удаљености објекта од ЈКП-а (у једном правцу)
по km 100.00 20% 20.00 120.00

21. Снимање камером по m 169.49 20% 33.90 203.39
22. Одгушење канализације са услугом црпљења цистерном          
  – физичка лица час 5,555.56 10% 555.56  6,111.12 
  – правна лица час 9,259.26 10% 925.93  10,185.19 

23. Изливање фекалија у спремиште по m³ 397.50 10% 39.75 437.25
24. Накнада за одржавање водоводног прикључка по кориснику 100.00 20% 20.00 120.00

Снабдевање корисника питком водом
Редни број Назив Јединица мере Основна цена ПДВ 20 % Укупно цена

1 2 3 4 5 6
1. Предузећа – грађани ком 3,599.34 719.87 4,319.21
2. Превоз за цистерну питке воде по пређеном km 67.80 13.56 81.36
3. За испитивање мреже ком 12,573.39  2,514.68 15,088.07

Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац
НО број 11-3/2013, 30. децембра 2013. године

Председник
Миланко Дрчалић, с. р.

Пречишћен текст ценовника ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац основних комуналних производа и услуга 
које плаћају непосредни корисници, децембар 2013. године

Р. бр. Назив Јед. мере Основна цена ПДВ 10% Укупно
1. Испорука воде        

За домаћинства m³ 58.33 5.83 64.16
За установе (корисници чији је оснивач ГО Обреновац, установа за МНРО и црквени објекти на територији 
општине Обреновац)

m³ 53.48 5.35 58.83

За остале кориснике из привреде и пословни простор    
са потрошњом до 6.000 m³ m³ 129.66 12.97 142.63
са потрошњом преко 6.000 m³ m³ 324.12 32.41 356.53

2. Одвођење отпадних вода    
За домаћинства m³ 16.46 1.65 18.11
За установе (корисници чији је оснивач ГО Обреновац, установа за МНРО и црквени објекти на територији 
општине Обреновац)

m³ 13.17 1.32 14.49

За остале кориснике из привреде и пословни простор m³ 46.73 4.67 51.40
3. Корисници ЈКП „Обреновац” из Обреновца и ЈКП „Топловод” плаћају услуге испоруке воде по цени за установе.
4. За све категорије корисника, и то домаћинства, установе (корисници чији је оснивач ГО Обреновац, установа за МНРО и црквени објекти на територији општине 

Обреновац) и остале кориснике из привреде и пословни простор под условом неисправности водоводне инсталације корисника услед чега долази до цурења воде 
иза водомера, одобрава се попуст тако што се фактурисана количина отпадних вода приликом цурења умањује за разлику фактурисане количине отпадних вода 
приликом цурења и просечне потрошње отпадних вода за исти период у претходној години за највише два рачуна (количина отпадних вода се обрачунава на основу 
утрошене воде), а за домаћинства, установе (корисници чији је оснивач ГО Обреновац, установа за МНРО и црквени објекти на територији општине Обреновац) 
који су измирили све претходне обавезе према ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац одобрава се и попуст на утрошену количину воде за 20% за највише два 
рачуна. 

5. Умањује се цена основне комуналне услуге испорука воде и одвођење отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка 5% од основне цене, за корисни-
ке (домаћинства) који су услуге платили у року доспећа (до 25. у месецу за претходни месец).

6. Корисницима (домаћинства) основних комуналних услуга који нису своје услуге измирили у року доспећа (до 25. у месецу за претходни месец), зарачунаваће се за-
конска затезна камата од 26. у месецу за претходни месец и исказиваће се као посебна ставка, а корисницима (установе и остали корисници из привреде и пословни 
простор) који нису своје услуге измирили у року доспећа (до 15. у месецу за претходни месец), зарачунаваће се законска затезна камата од 16. у месецу за претходни 
месец и исказиваће се као посебна ставка .

7. Корисници који остварују право на попуст – субвенције по основу увођења интервентних мера за заштиту најугроженијих грађана општине Обреновац остварују 
право на попуст под условом да до 25. у месецу измире, то јест уплате повлашћену цену за комуналне услуге за претходни месец.

Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац
НО број 11-3/2013, 30. децембар 2013. године

Председник
Миланко Дрчалић, с. р.
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Страна
Решење о измени Решења о образовању Градског 

штаба за ванредне ситуације на територији града 
Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Решење о давању сагласности на Ценовник 
пијачних услуга Јавног комуналног предузећа 
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ВОЖДОВАЦ
Одлука о престанку мандата одборника 

Скупштине градске општине Вождовац  – – – – – –  4
Одлука о потврђивању мандата одборника 

Скупштине градске општине Вождовац  – – – – – –  4
Одлука о престанку мандата одборника 
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Решење о утврђивању престанка функције заме-
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Решење о утврђивању престанка функције чла-

новима Већа градске општине Вождовац– – – – – –  6
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Вождовац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  6
Решење о избору заменика председника градске 

општине Вождовац – – – – – – – – – – – – – – – – – –  6
Решење о избору Већа градске општине Вождо-

вац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  6
Решење о разрешењу и именовању Изборне ко-

мисије градске општине Вождовац  – – – – – – – – –  7
Решење о избору Комисије за административна 

и мандатна питања  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  7

Страна
Решење о избору Савета за образовање, спорт и 

омладину  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  8
Решење о разрешењу директора Центра за кул-

туру и спорт „Шумице”  – – – – – – – – – – – – – – –  8
Решење о именовању директора Центра за кул-

туру и спорт „Шумице”  – – – – – – – – – – – – – – –  8
Решење о разрешењу вршиоца дужности дирек-
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ПАЛИЛУЛА
Одлука о измени и допуни Одлуке о привреме-

ном финансирању градске општине Палилула за пе-
риод јануар–март 2014. године  – – – – – – – – – – –  9

ЧУКАРИЦА
Решење о постављењу начелника Управе градске 

општине Чукарица  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  17

МЛАДЕНОВАЦ
Одлука о изменама Одлуке о Јавном правобра-
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Решење о престанку мандата одборника 

Скупштине градске општине Младеновац  – – – – –  17
Решење о потврђивању мандата одборника 

Скупштине градске општине Младеновац  – – – – –  17

ОБРЕНОВАЦ
Решење о давању сагласности на Одлуку Над-

зорног одбора Јавног комуналног предузећа „Во-
довод и канализација” Обреновац о измени Ценов-
ника основних и осталих комуналних производа и 
услуга са Одлуком и Пречишћеним текстом Ценов-
ника  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  18
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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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 60
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 10.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


