
Градско веће града Београда на седници одржаној 29. 
септембра 2014. године, на основу члана 54. став 1. тачка 8. 
Статута града Београда („Службени лист града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана 3. став 2. Одлуке о јавном 
линијском превозу путника на територији града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 61/09, 10/11, 55/11 и 
69/14), донело је

ПРА ВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ТА-
РИФНОМ СИСТЕМУ У ЈАВНОМ ЛИНИЈСКОМ ПРЕВО-

ЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА 

Члан 1.
У правилнику о тарифном систему у јавном линијском 

превозу путника на територији града Београда („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 30/11, 58/11, 6/12, 12/12 испр. 
47/12, 48/12, 29/13 и 66/14) у чл. 13, 18, 19г. и 20. реч: „до-
платне”, замењује се са речју: „посебне” у одговарајућем 
броју и падежу.

Члан 2.
Члан 14. став 6. мења се и гласи:
„Посебну карту по унапред утврђеној цени издаје кон-

тролор путницима затеченим у возилу без возне исправе 
или са неисправном возном ипсравом.

Посебна карта важи на име корисника и не може се пре-
носити на друга лица.”

Члан 3.
У члану 19г. у ставу 2. речи „издатим опоменама” замењује 

се са речима: „лицима уписаним у службену евиденцију”.
У истом члану у ставу 3. иза речи: „поверени послови кон-

троле” додаје се запета и речи: „стављања на увид овлашће-
ном службеном лицу ради издавања прекршајног налога”.

Члан 4.
Члан 23. мења се и гласи:
„Путник који је у возилу затечен без возне исправе или 

са неисправном возном исправом на захтев контролора 
може купити посебну карту и потом наставити започету 
вожњу.

Посебна карта обавезно садржи:
– податке о путнику (име, презиме, матични број и сл.),
– цену утврђену актом из члана 20. овог правилника,
– линију јавног превоза, гаражни број,
– датум издавања и службени број контролора.
Куповином посебне карте, од момента издавања, пу-

тник стиче право на започето и даље коришћење услуге ли-

нијског превоза у дневном саобраћају у системима ИТС1 и 
ИТС2 у дану у коме је карта издата, осим у посебном прево-
зу минибус возилима.

Путник који је услугу превоза платио посебном картом 
дужан је да приликом сваке наредне контроле уз посебну кар-
ту контролору на увид пружи и податке о свом идентитету.

Путнику који не купи посебну карту издаје се записник 
који садржи следеће податке о путнику:

– име и презиме, ЈМБГ,
– адреса,
– број идентификационе исправе,
– орган издавања идентификационе исправе.
Подаци о путнику који не купи посебну карту уписује 

се у службену евиденцију и стављају на увид овлашћеном 
службеном лицу ради издавања прекршајног налога, а у 
случају да је комунални полицајац присутан он ће таквом 
путнику издати прекршајни налог.

Након уписа у службену евиденцију путник је дужан да 
се удаљи из возила на првом наредном стајалишту.

Контролор у контроли може затражити помоћ поли-
цијске управе, односно комуналне полиције.

На линијама на којима валидацију путника прати возач, 
возач је дужан да заустави возило док путник не купи или 
успешно не валидира возну исправу, односно не напусти 
возило.”

Члан 5.
Члан 24. мења се и гласи:
„Плаћање прекршајног налога врши се у складу са зако-

ном којим се регулише прекршајни поступак.”

Члан 6.
Члан 34в. став 4. мења се и гласи:
„За издавање нове персонализоване картице тзв. „дупли-

кат” за остваривање права на услугу превоза без накнаде 
(бесплатан превоз) корисник доставља идентичну доку-
ментацију као и приликом првог издавања, док се издавање 
дупликата и продужење важности картица којима се оства-
рује право на услугу превоза са накнадом са попустом (по-
влашћен превоз) може вршити и уз прилагање фотокопије 
пасоша (оригинал на увид) уместо личне карте уз испуња-
вање свих осталих услова прописаних правилником.”

Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном листу града Београда”, а примењиваће се од 1. 
октобра 2014. године.

Градско веће градa Београдa 
Број 34-654/14-ГВ, 29. септембрa 2014. године

Председник
Синиша Мали, ср.

Година LVIII Број 74 30. септембар 2014. године Цена 265 динара

ISSN 0350-4727

SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA



Број 74 – 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. септембар 2014.

Градоначелник града Београда 29. септембра 2014. године, 
на основу члана 24. Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), члана 23. став 5. Закона 
о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 
46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11), члана 42. став 2. Одлуке 
о јавном линијском превозу путника на територији града Бео-
града („Службени лист града Београда”, бр. 61/09, 10/11, 55/11 
и 69/14) у смислу члана 28. став 6. Закона о комуналним делат-
ностима („Службени гласник РС”, број 88/11) и члана 52. став 1. 
тач. 6. и тач. 10. Статута града Београда („Службени лист града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донео је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ 
ЦЕНЕ УСЛУГЕ ПРЕВОЗА У ЈАВНОМ ЛИНИЈСКОМ 
ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕО-

ГРАДА
I.

Овим решењем врши се измена Решења о утврђивању 
цене услуга превоза у јавном линијском превозу путника 

на територији града Београда број 38-4860/11-Г од 30. де-
цембра 2011. године („Службени лист града Београда”, бр. 
59/11, 4/12, 15/12, 49/12, 57/12, 8/13, 30/13, 72/13 и 64/14), 
тако што се:

1. Глава III одељак 5, мења се и гласи:
„Посебна карта у ИТС1 и ИТС2
Цена посебне карте:

Начин плаћања Цена Износ ПДВ-а (10%) Продајна цена са ПДВ-ом
Наплаћена у возилу 1.818,18 181,82 2.000,00

”

II.
Ово решење објавиће се у „Службеном листу града Бео-

града” и примењиваће се од 1. октобра 2014. године.

Градоначелник града Београда
Број 38-3019/14-Г, 29. септембра 2014. године

Председник
Синиша Мали, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ПАЛИЛУЛА

Скупштина градске општине Палилула на 16. седници 
одржаној 25. септембра 2014. године, на основу чл. 10. и 25. 
Статута градске општине Палилула („Службени лист града 
Београда”, бр. 43/08, 16/10 и 35/13), донела је 

ОДЛУКУ
О НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Члан 1.
Овом одлуком уређује се поступак награђивања учени-

ка из буџета градске општине Палилула. 

Члан 2. 
Градска општина Палилула награђује: 
1. ученике основних школа носиоце признања „ученик 

генерације” и „Вукова диплома” и
2. ученике средњих школа носиоце признања „ученик 

генерације” и „Вукова диплома”.

Члан 3.
Награде за ученике наведене у члану 2. став 1. тач. 1 и 2. ове 

одлуке, додељиваће се за резултате остварене у текућој години. 

Члан 4.
Планирана средства из буџета опредељена за награде уче-

ницима наведеним у члану 2. став 1. тач. 1. и 2. ове одлуке, 
додељују се на основу званичног обавештења достављеног 
градској општини Палилула од стране основних и средњих 
школа које имају седиште на подручју градске општине Па-
лилула, а које обавештење садржи име и презиме ученика 
носиоца признања „ученик генерације”, односно носиоца 
признања „Вукова диплома”, у текућој школској години.

Члан 5.
Одлуком о буџету градске општине Палилула за сваку 

буџетску годину опредељују се средства за награђивање. 
Награде ће се додељивати само до висине средстава пла-

нираних за ту намену у буџету за текућу годину.

Члан 6.
Веће градске општине Палилула, на предлог Одељења за 

друштвенe делатности и заједничке послове Управе градске 
општине Палилула, доноси Решење о награђивању ученика 
из буџета градске општине Палилула. 

Члан 7.
О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за друш-

твене делатности и заједничке послове и Одељење за фи-
нансије и привреду Управе градске општине Палилула. 

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-1-5/2014-I-6-16-4, 25. септембрa 2014. године

Председник
Аца Јевтић, ср.

Скупштина градске општине Палилула на 16. седници 
одржаној 25. септембра 2014. године, на основу члана 77. 
Статута града Београда („Службени лист града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и чл. 14. и 25. Статута градске 
општине Палилула („Службени лист града Београда”, бр. 
43/08, 16/10 и 35/13), донела је 

ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОСТВАРИ-
ВАЊЕ ПРАВА НА ДОДЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧА-
НЕ ПОМОЋИ ПОЈЕДИНЦИМА И ПОРОДИЦАМА У 
СТАЊУ СОЦИЈАЛНЕ ПОТРЕБЕ СА ПОДРУЧЈА ГРАД-
СКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕ-

ТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се услови и критеријуми за до-

делу једнократне новчане помоћи појединцима и породи-
цама са подручја градске општине Палилула средствима из 
буџета градске општине Палилула.
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Члан  2.
Једнократна новчана помоћ додељује се појединцима и 

породицама (подносиоцима захтева) за: 
– набавку лекова које не рефундира Фонд здравствене 

заштите;
– куповину огрева, одеће, обуће;
– тренутно превазилажење стања социјалне потребе које 

је настало услед изненадне болести, као последица тешких 
несрећних случајева (пожара, поплава ...), губитка члана по-
родице и у другим случајевима када подносилац захтева не 
може да задовољи најосновније животне потребе.

Члан 3.
Право на једнократну новчану помоћ могу да остваре 

појединци и породице које имају пребивалиште/боравиште 
(за лица која имају статус избеглог лица, интерно расељеног 
лица и лица која су повратници по реадмисији) на терито-
рији градске општине Палилула и то:

– домаћинства старих лица и једночлана домаћинства 
лица преко 65 година живота без прихода или са минимал-
ним примањима;

– домаћинства са чланом који је особа са инвалидите-
том или са посебним потребама или тешко оболела особа; 

– корисници права на новчану социјалну помоћ којa се 
остварује преко Центра за социјални рад – Одељење Пали-
лула;

– једнородитељска домаћинства са малолетним дететом/
децом без прихода или са минималним примањима;

– вишечлана домаћинства са малолетним дететом/де-
цом без прихода или са минималним примањима.

Члан 4.
За остваривања права на доделу једнократне новчане 

помоћи појединци и породице (подносиоци захтева) су 
дужни да, уз писани захтев, доставе следеће доказе:

1. фотокопију личне карте (прве и друге стране) подно-
сиоца захтева и пунолетних чланова породичног домаћин-
ства;

2. извод из матичне књиге рођених (фотокопија) за ма-
лолетну децу;

3. потврда за децу да редовно похађају обавезно основно 
образовање;

4. извод из матичне књиге венчаних (уколико је подно-
силац захтева у брачној заједници), пресуда о разводу брака 
(за разведене), извод из матичне књиге умрлих (за удовце/
удовице);

5. доказ о месечним примањима подносиоца захтева и 
свих чланова његовог домаћинства (потврда послодавца о 
месечним примањима, чек од пензије, решење Центра за 
социјални рад – Одељење Палилула да је корисник права 
на новчану социјалну помоћ, решење о примању дечијег до-
датка, решење о пресуди о разводу брака и примању али-
ментације и других примања). Докази о примањима треба 
да се односе на период од последњих шест месеци;

6. фотокопије медицинске документације за доказивање 
здравственог стања, инвалидности подносиоца захтева или 
члана домаћинства уколико подносилац захтева тражи фи-
нансијску помоћ за лечење (не старија од шест месеци);

7. остала документација којом се доказују наводи у за-
хтеву.

Члан 5.
Право на доделу једнократне новчане помоћи могу ост-

варити лица из члана 3. одлуке уколико не остварују прихо-
де веће од 50% просечне месечне зараде без пореза и допри-
носа за месец који претходи месецу пре подношења захтева.

Под зарадом из става 1. овог члана сматра се просечна 
зарада по запосленом без пореза и доприноса у Граду Бео-
граду (у даљем тексту: зарада).

Члан 6.
Право на једнократну новчану помоћ појединци и поро-

дице могу да остваре једанпут у календарској години, осим 
у изузетним ситуацијама, о чему ће комисија одлучивати у 
појединачном случају.

Члан 7.
Износ једнократне новчане помоћи ће бити одређен 

у складу са могућностима и средствима у буџету градске 
општине Палилула.

Члан 8.
Веће градске општине Палилула решењем именује ко-

мисију за доделу једнократне новчане помоћи појединцу и 
породици.

Комисија на основу захтева и приложене документације, 
усваја листу најугроженијих појединаца и породица и под-
носи предлог о додели једнократне новчане помоћи Већу 
градске општине Палилула.

Веће градске општине Палилула доноси одлуку о додели 
средстава у складу са расположивим средствима за текућу 
годину.

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-1-5/2014-I-6-16-5, 25. септембра 2014. године

Председник
Аца Јевтић, ср.

Скупштина градске општине Палилула на 16. седници 
одржаној 25. септембра 2014. године, на основу члана 20. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
број 129/07), члана 7. став 2. Одлуке о држању домаћих жи-
вотиња и кућних љубимаца на територији града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 37/11 и 55/11) и чла-
на 25. Статута градске општине Палилула („Службени лист 
града Београда”, бр. 43/08, 16/10 и 35/13), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ ДО-
МАЋИХ ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

Члан 1.
У Одлуци о држању домаћих животиња на територији 

градске општине Палилула (у даљем тексту: одлука), обја-
вљене у „Службеном листу града Београда”, број 67/12, 
врши се измена, тако што се у члану 3. одлуке, у ставу 1, 
алинеја 8. после речи: „до броја 3”, додају речи: „и у улицама 
Иђошкoj, Доловскoj и Ковинскoj.”.

Члан 2.
Члан 16. одлуке мења се и гласи:
„Новчаном казном од 50.000 динара до 500.000 динара 

казниће се правно лице, ако:
– поступи супротно одредбама чл. 2; 3; 14 и 15;
– о животињама не брине, не храни их, не поји их ре-

довно, не лечи их и не обезбеђује санитарно – техничке и 
хигијенске услове;
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– надлежној служби Управе градске општине Палилу-
ла не пријави податке о врсти и броју домаћих животиња 
које држи и

– не изврши евидентирање и обележавање говеда.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно 

лице у правном лицу у износу од 5.000 до 75.000 динара.”

Члан 3.
Члан 17. одлуке мења се и гласи:
„Новчаном казном у износу од 10.000 динара казниће се 

физичко лице ако поступи супротно одредбама чл. 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. и 15.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном 
казном у износу од 50.000 предузетник.

За прекршаје из овог члана комунални инспектор издаје 
прекршајни налог у складу са законом.”

Члан 4.
У осталом делу Одлука о држању домаћих животиња на 

територији градске општине Палилула остаје непромењена.

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-1-5/2014-I-6-16-2, 25. септембра 2014. године

Председник
Аца Јевтић, ср.

Скупштина градске општине Палилула на 16. седници 
одржаној 25. септембра 2014. године, на основу члана 20. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
број 129/07) и члана 25. Статута градске општине Палилула 
(„Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 16/10 и 35/13), 
а у вези са одредбама Одлуке о уређивању и одржавању 
гробља и сахрањивању („Службени лист града Београда”, 
бр. 27/02, 30/03, 11/05, 18/11, 17/12 и 44/14), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УРЕЂИВАЊУ, ОДР-
ЖАВАЊУ ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊУ НА ПОДРУЧЈУ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  ПАЛИЛУЛА

Члан 1.
У Одлуци о уређивању, одржавању гробља и сахрањи-

вању на подручју градске општине Палилула ( у даљем текс-
ту: одлука), објављене у „Службени листу града Београда”, 
број 59/11, врши се измена, тако што се члан 27. мења и гласи:

„Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара казниће се 
предузеће ако поступи супротно одредбама чл. 7, и 8. став 3, 
члана 10. став 3, чл. 12, 17, и 18. став 1, чл. 22. и 24. ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном каз-
ном од 5.000 до 75.000 динара одговорно лице у правном лицу.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном 
казном од 5.000 до 75.000 динара предузетник.”

Члан 2.
После члана 27. додаје се нови члан који гласи:

„Члан 27а.
Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара казниће се 

за прекршај правно лице које изводи занатске радове из чл. 
10. и 11. ове одлуке, ако:

– не прибави писмено одобрење Јавног предузећа „По-
словни центар општине Палилула”,

– не прибави писмену сагласност Завода за заштиту спо-
меника културе,

– поступи супротно одредбама члана 11. став 1. тачке 
1-6. ове одлуке.

За прекршај из става 1. тач. 1. и 2. овог члана казниће се 
новчаном казном од 5.000 до 75.000 динара одговорно лице 
у предузећу.

За прекршај из става 1. тач. 1. и 2. овог члана казниће 
се новчаном казном од 5.000 до 75.000 динара предузетник.”

Члан 3.
После члана 27а. додаје се нови члан који гласи:

„Члан 27б.
Новчаном казном од 5.000 до 75.000 динара казниће се 

за прекршај физичко лице које поступи противно одредба-
ма чланова 10. и 12. и члана 16. став 2. ове одлуке.”

Члан 4.
После члана 27б. додаје се нови члан који гласи:

„Члан 27в.
Новчаном казном од 10.000 динара казниће се физичко 

лице за прекршај одредаба прописаних чл. 11. и 24. ове одлуке.
За прекршаје прописане одредбама овог члана, комунал-

ни инспектор издаје прекршајни налог у складу са законом.”

Члан 5.
У осталом делу одлука о уређивању, одржавању гробља 

и сахрањивању на подручју градске општине Палилула ос-
таје непромењена.

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-1-5/2014-I-6-16-3, 25. септембра 2014.године

Председник
Аца Јевтић, ср.

Скупштина градске општине Палилула на 16. седници 
одржаној 25. септембра 2014. године, на основу члана 47. и 
63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, 
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 108/13), члана 
32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
број 129/07) и члана 25. Статута градске општине Палилула 
(„Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 16/10 и 35/13), 
донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА 2014. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине Палилула за 2014. 

годину („Службени лист града Београда”, брoj 57/14) – у 
даљем тексту одлука, у члану 1, став 1. износ „579.440.063” 
замењује се износом „580.613.243”.

У ставу 1. алинеја 2, износ „32.898.879” замењује се изно-
сом „32.914.827”. 
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У алинеји 3, износ „1.837.965” замењује се износом 
„2.621.145”.

У алинеји 6, износ „370.220” замењује се износом 
„760.220”.

Члан 2.
Капитални издаци у 2014. години планирају се у износу 

од 45.245.651 динар и то за:

Екон.
класиф.

Извор
финанс. Намена

2014.
година

– износ –
(динара)

511 01 Капитално одржавање СРЦ „Радивој Кораћ” – 
радови

34.653.808

511 13 Капитално одржавање СРЦ „Радивој Кораћ” – 
радови

157.438

511 01 Замена врата на архивском простору 70.000
511 13 Замена врата на архивском простору 7.412
512 13 УК „Палилула” – електронска опрема за позориште 4.000
512 01 Машине и опрема (рачунари) 1.500.000
512 01 Машине и опрема (штампачи и мреже) 100.511
512 09 Машине и опрема (штампачи и мреже) 249.489
512 07 Машине и опрема (штампачи и мреже) 179.000
512 01 Управа Општине – административна опрема 47.000
512 09 Управа Општине – административна опрема 175.000
512 07 Управа Општине – административна опрема

– матичари
221.760

512 13 Пројекат „Рециклажа није бламажа” 920
512 13 Електронска опрема – матичари 180.000
512 15 Електронска опрема – инспекције 12.863
512 13 Административна опрема – матична служба 191.140
512 07 Административна опрема – матична служба 27.310
512 01 ЈП „Пословни центар општине Палилула” админи-

стративна и спортска опрема
450.000

515 01 Лиценце 518.000
541 01 Уређење парка у Борчи код ОШ „Раде Драинац” 6.500.000

УКУПНО 45.245.651

Члан 3.
У члану 3. износ „4.146.393” замењује се износом 

„3.339.615” а износ „3.146.393” замењује се износом „2.339.615”.

Члан 4. 
У члану 4, „примања по врстама и издаци по основним 

наменама” утврђују се у следећим износима: 

ПРИМАЊА 

Економска
класифи-

кација 
Врста прихода Буџетска

средства
Други
извори

Укупна
средства

321  Део пренетих средства из 2013
 године

- 32.914.827 32.914.827

 311  КАПИТАЛ – ЈП „Пословни центар 
 општине Палилула”

- - -

   Свега 3: - 32.914.827 32.914.827
7  Текући приходи

71  Порези
711  Порез на зараде 316,919,511 316,919,511
711  Порези на доходак, добит и 

 капиталне добитке
 (од пољопривреде и шумарства) 

0

711  Порези на доходак, добит и 
 капиталне добитке (на земљиште) 

7,230,000 7,230,000

711  Самодоприноси 0
713  Порез на имовину 

 (од непокретности)
133,879,664 133,879,664

  Свега 71: 458,029,175 0 458,029,175

Економска
класифи-

кација 
Врста прихода Буџетска

средства
Други
извори

Укупна
средства

73  Донације и трансфери
732  Текуће донације од међународ-

них  организација у корист нивоа 
општина

- - -

733  Други текући трансфери од  Репу-
блике у корист нивоа општина

- 760,220 760,220

733  Текући наменски трансфери од 
 Републике у корист нивоа 
општина

- 0

733  Текући трансфери градова у 
 корист нивоа општина

- 2,621,145 2,621,145

733  Капитални трансфери градова у 
 корист нивоа општина

- 0

 Свега 73: - 3,381,365 3,381,365
74  Други приходи

741  Приходи од камата на средства
 буџета општине 

2,000,000 2,000,000

742  Приходи од продаје добара и 
услуга
 у корист нивоа општина

22,800,000 22,800,000

742  Приходи од давања у закуп
 објеката општине (са ПДВ-ом)

52,147,391 52,147,391

742  Општинске административне
 таксе

1,810,000 1,810,000

742  Приходи од делатности општин-
ских 
 органа и организација

600,000 600,000

743  Приходи од новчаних казни у 
 корист нивоа општина

200,000 200,000

743  Приходи од мандатних казни у 
 корист нивоа општина

55,000 55,000

744  Текући добровољни
 трансфери од правних лица

0

745  Остали приходи у корист нивоа
 општина

2,400,000 2,400,000

   Свега 74: 82,012,391 0 82,012,391
77  Меморандумске ставке

 за рефундацију расхода
771  Меморандумске ставке - 2,409,493 2,409,493
772  Меморандумске ставке

 из претходне године
- 1,428,292 1,428,292

   Свега 77: - 3,837,785 3,837,785
   Свега 7: 540,041,566 7,219,150 547,260,716

812  Примања од продаје покретне 
имовине

- 437,700 437,700

911  Примања од домаћих задуживања - - -
921  Примања од продаје домаће фи-

нансијске имовине
- - -

   Укупни приходи и примања: 540,041,566 40,571,677 580,613,243

ИЗДАЦИ – Општи део 
 

 Економска
 класифи

кација
Опис Средства

из буџета
Из других

извора Укупно

 4  Текући расходи
 41  Расходи за запослене

 411  Плате, додаци и накнаде 216,970,028 - 216,970,028
 запослених (зараде)

 412  Социјални доприноси на 39,457,046 - 39,457,046
   терет послодавца

 413  Накнаде у натури 6,430,000 - 6,430,000
 414  Социјална давања 2,022,500 3,882,519 5,905,019
 415  Накнаде трошкова за запослене 4,100,000 - 4,100,000
 416  Награде запосленима и остали 1,188,000 581,400 1,769,400

   посебни расходи 
   Свега 41: 270,167,574 4,463,919 274,631,493

 42  Коришћење услуга и роба
 421  Стални трошкови 38,618,691 4,609,537 43,228,228
 422  Трошкови путовања 5,003,900 1,268,423 6,272,323
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 Економска
 класифи

кација
Опис Средства

из буџета
Из других

извора Укупно

 423  Услуге по уговору 65,275,076 4,171,068 69,446,144
 424  Специјализоване услуге 11,432,117 6,350,961 17,783,078
 425  Текуће поправке и одржавање 12,366,455 3,615,864 15,982,319
 426  Материјал 12,439,094 1,065,180 13,504,274

   Свега 42: 145,135,333 21,081,033 166,216,366
 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 4,800,000 - 4,800,000
 444  Пратећи трошкови задуживања 5,000 - 5,000

   Свега 44: 4,805,000 - 4,805,000
 46  Донације, дотације и трансфери

 463  Трансфери осталим нивоима
 власти

2,026,461 6,879,039 8,905,500

 465  Остале дотације и трансфери 5,189,000 - 5,189,000
   Свега 46: 7,215,461 6,879,039 14,094,500

 47  Социјално осигурање
 и социјална заштита

 472  Накнаде за социјалну 1,585,720 760,220 2,345,940
   заштиту из буџета
   Свега 47: 1,585,720 760,220 2,345,940

 48  Остали расходи
 481  Дотације невладиним 13,577,044 5,593,082 19,170,126

   организацијама
 482  Порези, обавезне таксе и казне 40,436,500 13,211 40,449,711
 483  Новчане казне и пенали по 900,000 374,841 1,274,841

   решењу судова
 484  Накнада за штету насталу - - -

   од елементарних непогода

 Економска
 класифи

кација
Опис Средства

из буџета
Из других

извора Укупно

 485  Накнада за штету насталу од 40,000 - 40,000
   стране државних органа
   Свега 48: 54,953,544 5,981,134 60,934,678

 49  Средства резерве
 499  Средства резерве 3,339,615 - 3,339,615

   (стална и текућа)
   Свега 49: 3,339,615 - 3,339,615
   Свега 4: 487,202,247 39,165,345 526,367,592
 5  Издаци за нефинансијску

 имовину
 51  Основна средства

 511  Зграде и грађевински објекти 34,723,808 164,850 34,888,658
 512  Машине и опрема 2,097,511 1,241,482 3,338,993
 513  Остале некретнине и опрема - - -
 515  Нематеријална имовина 518,000 - 518,000

   Свега 51: 37,339,319 1,406,332 38,745,651
 54  Природна имовина

 541  Земљиште 6,500,000 - 6,500,000
   Свега 54: 6,500,000 - 6,500,000
   Свега 5: 43,839,319 1,406,332 45,245,651
 6  Издаци за отплату

 главнице и набавку 
 финансијске имовине

 61  Отплата главнице
 611  Отплата главнице 9,000,000 - 9,000,000

   домаћим кредиторима
   Свега 61: 9,000,000 - 9,000,000

 62  Набавка финансијске имовине
 621  Набавка домаће - - -

   финансијске имовине
   Свега 62: - - -
   Свега 6: 9,000,000 - 9,000,000
   Укупни расходи: 540,041,566 40,571,677 580,613,243

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 5.
У члану 5. став 1., износ „579.440.063” замењује се износом „580.613.243”.
У ставу 2. алинеја 2., износ „6.045.970” замењује се износом „7.219.150”
Табела „ИЗДАЦИ – посебан део” мења се тако да гласи:

ИЗДАЦИ – Посебни део 

Ра
зд

ео

Гл
ав

а

Ф
ун

кц
иј

а

П
оз

иц
иј

а

Ек
он

ом
ск

а
кл

ас
иф

ик
ац

иј
а

Опис Из буџета Из других
извора Укупно

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I        СКУПШТИНА ГРАДСКЕ 

 ОПШТИНЕ
070    Социјална помоћ угроженом

 становништву
423  Услуге по уговору - 7,100 7,100
424  Специјализоване услуге 1,500,000 198,744 1,698,744
425  Текуће поправке и одржавање 2,000,000 - 2,000,000
463  Трансфери осталим

 нивоима власти
- - -

465  Остале дотације и трансфери - - -
472  Накнаде за социјалну

 заштиту из буџета
959,032 760,220 1,719,252

481  Дотације невладиним 
 организацијама

2,728,000 2,477,778 5,205,778

511  Зграде и грађевински објекти - - -
 Извори финансирања
 за функцију 070:

01  Приходи из буџета 7,187,032 - 7,187,032
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13  Приходи из претходних година - 2,683,622 2,683,622
07  Донације од осталих нивоа власти - 760,220 760,220
08  Донације од невладиних 

 организација и појединаца
- - -

   Укупно за функцију 070: 7,187,032 3,443,842 10,630,874
  110      Извршни и законодавни органи,

 финансијски и фискални послови
 и спољни послови

    411  Плате, додаци и накнаде
 запослених (зараде)

3,526,109 - 3,526,109

    412  Социјални доприноси
 на терет послодавца

636,830 - 636,830

    413  Накнаде у натури - - -
414  Социјална давања запосленима - 913,023 913,023
415  Накнаде трошкова за запослене - - -

    416  Награде запосленима и остали
 посебни расходи

335,000 90,000 425,000

    421  Стални трошкови 886,891 - 886,891
    422  Трошкови путовања 200,000 - 200,000
    423  Услуге по уговору 6,590,032 1,538,050 8,128,082

424  Специјализоване услуге - - -
426  Материјал 679,000 - 679,000
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
687,044 45,304 732,348

    2    дотације осталим непрофитним
 институцијама

7,457,000 500,000 7,957,000

    482  Порези, обавезне таксе и казне 2,000 - 2,000
    484  Накнада за штету насталу услед

 елементарних непогода
- - -

499  Средства резерве
1    стална резерва 1,000,000 - 1,000,000
2    текућа резерва 2,339,615 - 2,339,615

 Извори финансирања
 за функцију 110:

01  Приходи из буџета 24,344,521 - 24,344,521
13  Приходи из претходних година - 2,171,238 2,171,238
07  Донације од осталих нивоа власти - 913,023 913,023
08  Донације од невладиних 

 организација и појединаца
- - -

15  Неутрошена средства донација
 из претходних година

- 2,116 2,116

 Укупно за функцију 110: 24,344,521 3,086,377 27,430,898
160    Опште јавне услуге које нису 

 класификоване на другом месту
416  Награде запосленима и остали

 посебни расходи
- 491,400 491,400

421  Стални трошкови - - -
422  Трошкови путовања - - -

    423  Услуге по уговору - - -
426  Материјал - - -
463  Трансфери осталим

 нивоима власти
- 106,500 106,500

481  Дотације невладиним 
 организацијама

- - -

 Извори финансирања
 за функцију 160:

01  Приходи из буџета - - -
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - 597,900 597,900
08  Донације од невладиних 

 организација и појединаца
- - -

 Укупно за функцију 160: - 597,900 597,900
330    Судови

411  Плате, додаци и накнаде
 запослених (зараде)

6,516,700 - 6,516,700
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412  Социјални доприноси

 на терет послодавца
1,173,652 - 1,173,652

415  Накнаде трошкова за запослене 40,000 - 40,000
423  Услуге по уговору 1,066,000 - 1,066,000
483  Новчане казне и пенали по 

 решењу судова
900,000 374,841 1,274,841

 Извори финансирања
 за функцију 330:

01  Приходи из буџета 9,696,352 - 9,696,352
13  Приходи из претходних година - 374,841 374,841

 Укупно за функцију 330: 9,696,352 374,841 10,071,193
360  Јавни ред и мир некласификован

 на другом месту
416  Награде запосленима и остали

 посебни расходи
- - -

423  Услуге по уговору 330,150 34,032 364,182
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 330,150 - 330,150
13  Приходи из претходних година - 34,032 34,032
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за функцију 360: 330,150 34,032 364,182

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 1,061,000 835,888 1,896,888
511  Зграде и грађевински објекти - - -

 Извори финансирања
 за функцију 450:

01  Приходи из буџета 1,061,000 - 1,061,000
13  Приходи из претходних година - 835,888 835,888
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

 Укупно за функцију 450: 1,061,000 835,888 1,896,888
560  Заштита животне  средине некласификована

 на другом месту
421  Стални трошкови - - -
422  Трошкови путовања 255,900 - 255,900
423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге 1,537,968 13,302 1,551,270
425  Текуће поправке и одржавање 310,000 - 310,000
426  Материјал 522,766 - 522,766
463  Трансфери осталим

 нивоима власти
- - -

465  Остале дотације и трансфери - - -
472  Накнаде за социјалну

 заштиту из буџета
- - -

481  Дотације невладиним 
 организацијама

90,000 300,000 390,000

482  Порези, обавезне таксе и казне - - -
512  Машине и опрема - 920 920
541  Земљиште - - -

 Извори финансирања
 за функцију 560:

01  Приходи из буџета 2,716,634 - 2,716,634
13  Приходи из претходних година - 314,222 314,222
07  Донације од осталих нивоа власти - - -

 Укупно за функцију 560: 2,716,634 314,222 3,030,856
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620    Развој заједнице

421  Стални трошкови - - -
423  Услуге по уговору 400,000 - 400,000
424  Специјализоване услуге 240,219 5,460,857 5,701,076
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 34,653,808 157,438 34,811,246
512  Машине и опрема - - -
513  Остале некретнине и опрема - - -
541  Земљиште 6,500,000 - 6,500,000
621  Набавка домаће 

 финансијске имовине
- - -

 Извори финансирања
 за функцију 620:

01  Приходи из буџета 42,794,027 - 42,794,027
13  Приходи из претходних година - 5,341,295 5,341,295
07  Донације од осталих нивоа власти - 277,000 277,000
08  Донације од невладиних 

 организација и појединаца
- - -

10  Примања од домаћих задуживања - - -
15  Неутрошена средства донација

 из претходних година
- - -

     Укупно за функцију 620: 42,794,027 5,618,295 48,412,322
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
421  Стални трошкови 37,500 - 37,500
422  Трошкови путовања 165,000 - 165,000
423  Услуге по уговору 553,000 - 553,000
424  Специјализоване услуге 3,968,930 377,211 4,346,141
426  Материјал 26,328 - 26,328
465  Остале дотације и трансфери - - -
472  Накнаде за социјалну

 заштиту из буџета
- - -

481  Дотације невладиним 
 организацијама

2,238,000 1,550,000 3,788,000

 Извори финансирања
 за функцију 810:

01  Приходи из буџета 6,988,758 - 6,988,758
13  Приходи из претходних година - 1,927,211 1,927,211
07  Донације од осталих 

нивоа власти
- - -

08  Донације од невладиних 
 организација и појединаца

- - -

15  Неутрошена средства донација
 из претходних година

- - -

 Укупно за функцију 810: 6,988,758 1,927,211 8,915,969
820    Услуге културе

421  Стални трошкови - 4,348,955 4,348,955
423  Услуге по уговору - 619 619
424  Специјализоване услуге 300,000 300,847 600,847
426  Материјал - - -
463  Трансфери осталим

 нивоима власти
- - -
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465  Остале дотације и трансфери 5,189,000 - 5,189,000
472  Накнаде за социјалну

 заштиту из буџета
- - -

481  Дотације невладиним 
 организацијама

240,000 330,000 570,000

511  Зграде и грађевински објекти - - -
512  Машине и опрема - 4,000 4,000
513  Остале некретнине и опрема - - -
621  Набавка домаће 

 финансијске имовине
- - -

 Извори финансирања
 за функцију 820:

01  Приходи из буџета 5,729,000 - 5,729,000
13  Приходи из претходних година - 4,983,452 4,983,452
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: 5,729,000 4,984,421 10,713,421
830    Услуге емитовања и издаваштва

  421  Стални трошкови - - -
  423  Услуге по уговору 60,000 - 60,000

1  гласило „Палилула” 5,161,440 - 5,161,440
 Извори финансирања
 за функцију 830:

01  Приходи из буџета 5,221,440 - 5,221,440
08  Донације од невладиних 

 организација и појединаца
- - -

   Укупно за функцију 830: 5,221,440 - 5,221,440
980    Образовање некласификовано  на другом месту

  421  Стални трошкови - - -
422  Трошкови путовања 3,888,000 681,423 4,569,423
423  Услуге по уговору 2,960,000 243,840 3,203,840
424  Специјализоване услуге - - -
425  Текуће поправке и одржавање 2,888,000 - 2,888,000
426  Материјал - - -
463  Трансфери осталим

 нивоима власти
2,026,461 6,772,539 8,799,000

465  Остале дотације и трансфери - - -
472  Накнаде за социјалну 

заштиту из буџета
626,688 - 626,688

481  Дотације невладиним 
 организацијама

137,000 390,000 527,000

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 12,526,149 - 12,526,149
13  Приходи из претходних година - 8,087,802 8,087,802
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
08  Донације од невладиних 

 организација и појединаца
- - -

15  Неутрошена средства донација
 из претходних година

- - -

   Укупно за функцију 980: 12,526,149 8,087,802 20,613,951
 Извори финансирања за раздео I:

01  Приходи из буџета 118,595,063 - 118,595,063
13  Приходи из претходних година - 29,304,607 29,304,607
07  Донације од осталих нивоа власти - 2,548,143 2,548,143
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: 118,595,063 31,855,835 150,450,898
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II      ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ  ОПШТИНЕ

110    Извршни и законодавни органи,
 финансијски и фискални послови
 и спољни послови

411  Плате, додаци и накнаде
 запослених (зараде)

6,794,754 - 6,794,754

412  Социјални доприноси
 на терет послодавца

1,216,654 - 1,216,654

415  Накнаде трошкова за запослене 180,000 - 180,000
423  Услуге по уговору 1,205,000 - 1,205,000

 Извори финансирања за функцију 110:
01  Приходи из буџета 9,396,408 - 9,396,408
13  Приходи из претходних година - - -

 Укупно за функцију 110: 9,396,408 - 9,396,408
 Извори финансирања за раздео II:

01  Приходи из буџета 9,396,408 - 9,396,408
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за раздео II: 9,396,408 - 9,396,408

III      ВЕЋЕ ГРАДСКЕ  ОПШТИНЕ
110    Извршни и законодавни органи,

 финансијски и фискални послови
 и спољни послови

411  Плате, додаци и накнаде
 запослених (зараде)

21,017,815 - 21,017,815

412  Социјални доприноси
 на терет послодавца

3,762,536 - 3,762,536

415  Накнаде трошкова за запослене 260,000 - 260,000
423  Услуге по уговору - - -

 Извори финансирања
 за функцију 110:

01  Приходи из буџета 25,040,351 - 25,040,351
13  Приходи из претходних година - - -

 Укупно за функцију 110: 25,040,351 - 25,040,351
 Извори финансирања за раздео III:

01  Приходи из буџета 25,040,351 - 25,040,351
13  Приходи из претходних година - - -
   Укупно за раздео III: 25,040,351 - 25,040,351

IV      УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
130    Опште услуге

411  Плате, додаци и накнаде
 запослених (зараде)

163,814,650 - 163,814,650

412  Социјални доприноси
 на терет послодавца

29,867,374 - 29,867,374

413  Накнаде у натури 6,300,000 - 6,300,000
414  Социјална давања запосленима 1,772,500 2,969,496 4,741,996
415  Накнаде трошкова за запослене 3,000,000 - 3,000,000
416  Награде запосленима и остали

 посебни расходи
853,000 - 853,000

421  Стални трошкови 24,255,300 260,582 24,515,882
422  Трошкови путовања 395,000 587,000 982,000
423  Услуге по уговору 37,909,454 2,347,427 40,256,881
424  Специјализоване услуге 40,000 - 40,000
425  Текуће поправке и одржавање 3,092,455 228,972 3,321,427
426  Материјал 9,463,000 1,040,317 10,503,317
441  Отплата домаћих камата 4,450,000 - 4,450,000
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 184,500 13,211 197,711
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

40,000 - 40,000

511  Зграде и грађевински објекти 70,000 7,412 77,412
512  Машине и опрема 1,647,511 1,236,562 2,884,073
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513  Остале некретнине и опрема - - -
515  Нематеријална имовина 518,000 - 518,000
611  Отплата главнице домаћим кредиторима 9,000,000 - 9,000,000

 Извори финансирања за функцију 130:
01  Приходи из буџета 296,672,744 - 296,672,744
13  Приходи из претходних година - 3,569,409 3,569,409
02  Трансфери између корисника

 на истом нивоу
- - -

07  Донације од осталих нивоа власти - 4,671,007 4,671,007
08  Донације од невладиних 

 организација и појединаца
- - -

09  Примања од продаје
 нефинансијске имовине

- 437,700 437,700

10  Примања од домаћих задуживања - - -
15  Неутрошена средства донација

 из претходних година
- 12,863 12,863

 Укупно за функцију 130: 296,672,744 8,690,979 305,363,723
150    Опште јавне услуге – истраживање и развој

421  Стални трошкови 160,000 - 160,000
422  Трошкови путовања - - -
423  Услуге по уговору 4,000 - 4,000
426  Материјал 78,000 24,863 102,863
465  Остале дотације и трансфери - - -
481  Дотације невладиним 

 организацијама
- - -

512  Машине и опрема - - -
 Извори финансирања
 за функцију 150:

01  Приходи из буџета 242,000 - 242,000
13  Приходи из претходних година - 24,863 24,863
06  Донације од међународних 

 организација
- - -

07  Донације од осталих нивоа власти - - -
 Укупно за функцију 150: 242,000 24,863 266,863

160    Опште јавне услуге које нису 
 класификоване на другом месту

421  Стални трошкови 8,084,000 - 8,084,000
422  Трошкови путовања - - -
423  Услуге по уговору - - -
424  Специјализоване услуге - - -
425  Текуће поправке и одржавање 255,000 - 255,000
426  Материјал 140,000 - 140,000
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 8,479,000 - 8,479,000
13  Приходи из претходних година - - -
07  Донације од осталих нивоа власти - - -
08  Донације од невладиних 

 организација и појединаца
- - -

   Укупно за функцију 160: 8,479,000 - 8,479,000
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)

15,300,000 - 15,300,000

412  Социјални доприноси
 на терет послодавца

2,800,000 - 2,800,000
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413  Накнаде у натури 130,000 - 130,000
414  Социјална давања запосленима 250,000 - 250,000
415  Накнаде трошкова за запослене 620,000 - 620,000
416  Награде запосленима и остали

 посебни расходи
- - -

421  Стални трошкови 5,195,000 - 5,195,000
422  Трошкови путовања 100,000 - 100,000
423  Услуге по уговору 9,036,000 - 9,036,000
424  Специјализоване услуге 3,845,000 - 3,845,000
425  Текуће поправке и одржавање 1,760,000 - 1,760,000
426  Материјал 1,530,000 - 1,530,000
431  Амортизација некретнина

 и опреме
- - -

441  Отплата домаћих камата 350,000 - 350,000
463  Трансфери осталим

 нивоима власти
- - -

481  Дотације невладиним 
 организацијама

- - -

482  Порези, обавезне таксе и казне 40,250,000 - 40,250,000
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 450,000 - 450,000
513  Остале некретнине и опрема - - -
621  Набавка домаће 

 финансијске имовине
- - -

 Извори финансирања
 за функцију 410:

01  Приходи из буџета 81,616,000 - 81,616,000
13  Приходи из претходних година - - -
02  Трансфери између корисника

 на истом нивоу
- - -

07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за функцију 410: 81,616,000 - 81,616,000

 Извори финансирања
 за главу 4.1:

01  Приходи из буџета 81,616,000 - 81,616,000
13  Приходи из претходних година - - -
02  Трансфери између корисника

 на истом нивоу
- - -

07  Донације од осталих нивоа власти - - -
   Укупно за главу 4.1: 81,616,000 - 81,616,000

 Извори финансирања
 за раздео IV:

01  Приходи из буџета 387,009,744 - 387,009,744
13  Приходи из претходних година - 3,594,272 3,594,272
02  Трансфери између корисника

 на истом нивоу
- - -

07  Донације од осталих нивоа власти - 4,671,007 4,671,007
08  Донације од невладиних 

 организација и појединаца
- - -

09  Примања од продаје
 нефинансијске имовине

- 437,700 437,700

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: 387,009,744 8,715,842 395,725,586

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-1-5/2014-I-6-16-1, 25. септембра 2014. године

Председник
Аца Јевтић, ср.
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Скупштина градске општине Палилула на 16. седници 
одржаној 25. септембра 2014. године, на основу члана 15. 
став 1. тачка 4. и члана 33. став 1. тачка 5. Закона о ванред-
ним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 111/09) и 
члана 14. и 25. Статута градске општине Палилула („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 43/08, 16/10 и 35/13), донела је 

РЕШЕЊЕ

О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

1. Образује се Штаб за ванредне ситуације на територији 
градске општине Палилула (у даљем тексту: Општински 
штаб), у који се именују:

за команданта:
– Стојан Николић, председник градске општине Пали-

лула 
за заменика команданта:
– Љубиша Ђуровић, заменик председника градске 

општине Палилула 
за начелника:
– Славица Томовић, виши полицијски инспектор из се-

дишта Одељења за цивилну заштиту – Управе за ванредне 
ситуације у Београду

за чланове: 
– Срђан Лазић, начелник Полицијске станице Палилула, 
– Горан Радосављевић, начелник Одељења за инспекци-

јске послове Управе Градске општине Палилула,
– Славица Калезић – Милошевић, директор Дома здра-

вља „Др Милутин Ивковић”,
– Весна Поповић, директор Одељења Палилула Градског 

центра за социјални рад, 
– Мирослав Денић, главни инжењер за мелиорацију 

земљишта, ПКБ Корпорације а.д. – Београд,
– Михајло Спасић, представник Института за биолошка 

истраживања „Синиша Станковић”,
– Небојша Старовић, директор Водопривредног преду-

зећа „Сибница”,
– Раденко Милинковић, председник Ватрогасног савеза 

Палилула,
– Славица Мусић, секретар Црвеног крста Палилула,
– Зоран В. Јовановић, координатор послова цивилне 

заштите у Одељењу за друштвене делатности и заједничке 
послове Управе градске општине Палилула.

2. Општински штаб, по потреби, образује помоћне 
стручно-оперативне тимове за специфичне задатке заштите 
и спасавања, посебним актом. 

У Општински штаб по потреби и позиву укључују се: 
– чланови Већа градске општине Палилула, 
– руководиоци организационих јединица Управе град-

ске општине Палилула,
– стручна лица на сталном раду у органима градске 

општине Палилула,
– стручњаци из одређених области на радном и другом 

ангажовању ван органа градске општине Палилула. 
3. Распоређивање лица на одређене дужности у 

Општинском штабу или стручно-оперативним тимовима 
односно ради обављања оперативних задатака Општинског 
штаба, врши командант Штаба или лица која он овласти.

4. Општински штаб руководи и координира рад субје-
ката система заштите и спасавања и снага заштите и спа-
савања у ванредним ситуацијама на територији градске 
општине Палилула и обавља друге послове у складу са чл. 
34. и 35. Закона о ванредним ситуацијама. 

5. Општински штаб као орган руковођења активности-
ма заштите и спасавања на територији градске општине Па-
лилула доноси наредбе, закључке и препоруке, у складу са 
прописима. 

6. Послови из става IV овог решења финансирају се из 
буџетских средстава у складу са законом.

7. Управа градске општине Палилула у оквиру својих на-
длежности, за потребе Општинског штаба обезбеђује оба-
вљање управно-правних, административно-техничких и 
других послова од значаја за планирање, спровођење мера и 
извршавање задатака утврђених прописима.

Стручне послове за потребе Општинског штаба оба-
вљаће Одељење за друштвене делатности и заједничке по-
слове Управе градске општине Палилула. 

8. Доношењем овог решења престаје да важи Решење 
о образовању Штаба за ванредне ситуације на територији 
градске општине Палилула („Службени лист града Београ-
да” број 42/10), као и решење о измени Решења о образо-
вању Штаба за ванредне ситуације на територији градске 
општине Палилула („Службени лист града Београда” бр. 
35/11, 67/12 и 48/14).

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

Скупштина градске општине Палилула
Број 060-1-5/2014-I-6-16-6, 25. септембра 2014. године

Председник
Аца Јевтић, ср.

САВСКИ ВЕНАЦ

Скупштинa градске општине Савски венац на седници 
одржаној 15. септембра 2014. године, на основу члана 32. 
став 1. тачка 19. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије”, број 129/07) и члана 17. став 1, 
тачка 14. Статута градске општине Савски венац („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 
36/13) донела је следећу

ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ ИМЕНА 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ У ПОСЛОВ-
НОМ ИМЕНУ КЛУБА СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ „ТОП-

ЧИДЕР”

1. Даје се сaгласност на употребу имена градске општи-
не Савски венац у пословном имену Клуба спорта и рекре-
ације „Топчидер” и исто ће се, након ступања на снагу ове 
одлуке, звати Клуб спорта и рекреације „Савски венац”.

2. Доношење ове одлуке не захтева исплату средстава из 
буџета градске општине Савски венац.

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

Скупштина градске општине Савски венац
Број 06-1-16.6/2014-I-01, 15. септембра 2014. године

Председник
Ненaд Константиновић, ср.
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Скупштинa градске општине Савски венац на седници 
одржаној 15. септембра 2014. године, на основу члана 17. Ста-
тута градске општине Савски венац („Службени лист града 
Београда”, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 36/13) донела је 

ПРА ВИЛНИК

О ПРИВРЕМЕНОМ ОСЛОБАЂАЊУ УГОВОРЕНЕ ОБА-
ВЕЗЕ ПЛАЋАЊА ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНЕ ПРОС-
ТОРЕ НА КОМЕ ЈЕ НОСИЛАЦ ПРАВА СВОЈИНЕ ГРАД 
БЕОГРАД, ЧИЈИ ЈЕ КОРИСНИК ГРАДСКА ОПШТИНА 
САВСКИ ВЕНАЦ, А КОЈИМ УПРАВЉА ЈАВНО ПРЕДУ-

ЗЕЋЕ „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР САВСКИ ВЕНАЦ”

Члан 1.
Овим правилником утврђују се начини, услови и посту-

пак привременог ослобађања уговорене обавезе плаћања 
закупнине за пословне просторе на коме је носилац права 
својине Град Београд, чији је корисник градска општина 
Савски венац а којим управља Јавно предузеће „Пословни 
простор Савски венац”, а са разлога неопходности извођења 
радова на текућем одржавању, адаптацији, санацији, инвес-
тиционом одржавању, реконструкцији пословног простора 
и слично, док трају предметни радови. 

Члан 2.
Надзорни одбор Јавног предузећа „Пословни простор 

Савски венац” даје сагласност закупцу за извођење радова 
на текућем одржавању, адаптацији, санацији, инвестици-
оном одржавању, реконструкцији пословног простора и 
слично, у складу са Одлуком о поступку издавања послов-
них просторија у закуп Јавног предузећа „Пословни прос-
тор Савски венац”.

Члан 3.
Надзорни одбор Јавног предузећа „Пословни простор 

Савски венац” доноси Одлуку о привременом ослобађању 
уговорене обавезе плаћања закупнине за закупце послов-
них простора, а на основу извештаја Техничког сектора Ја-
вног предузећа „Пословни простор Савски венац”. 

Надзорни одбор Јавног предузећа „Пословни простор 
Савски венац” доноси одлуку из ставa 1. овог члана, по дос-
тављеном захтеву закупца.

Захтев закупца садржи опис радова, предмер и предра-
чун радова, време потребно за извођење истих и неопходне 
дозволе у складу са позитивним прописима.

Члан 4.
Независно од члана 3. овог правилника, закупцу у погле-

ду плаћања закупнине, припада право на грејс период од 60 
дана од дана закључивања уговора о закупу, у ком року је 
дужан да предузме неопходне радње за обављање одобре-
не делатности (фискализација касе, неопходне дозволе на-
длежних институција, прикључење на ел. мрежу и слично), 
о чему Надзорни одбор Јавног предузећа „Пословни прос-
тор Савски венац” не доноси посебну одлуку. 

Члан 5.
Услов за стицање права по овом правилнику је да заку-

пац има измирене све обавезе према ЈП „Пословни простор 
Савски венац”. 

Закупац може искористити своје право по овом правил-
нику једанпут у току трајања закуподавног односа са Јав-
ним предузећем „Пословни простор Савски венац”.

Члан 6.
Надзорни одбор Јавног предузећа „Пословни простор 

Савски венац” Одлуку из члана 3. став 1. овог правилника 
доноси на следећи начин:

1. Закупац има право на ослобађање уговорене обавезе 
плаћања закупнине најдуже до три месеца за извођење ра-
дова на текућем и инвестиционом одржавању предметног 
пословног простора, у смислу одредаба Закона о планирању 
и изградњи. 

2. Закупац има право на ослобађање уговорене обавезе 
плаћања закупнине најдуже до шест месеци за извођење ра-
дова на адаптацији, санацији и реконструкцији предметног 
пословног простора у габариту и волумену, у смислу одре-
даба Закона о планирању и изградњи. 

3. Закупац има право на ослобађање уговорене обавезе 
плаћања закупнине за период дужи од шест месеци, а нај-
дуже годину дана, за извођење радова из тачке 2. овог члана 
уз посебну сагласност Већа  градске општине Савски венац.

Члан 7.
Сви трошкови извођења радова на текућем одржавању, 

адаптацији, санацији, инвестиционом одржавању, рекон-
струкцији пословног простора и слично, падају на терет 
средстава закупца, без права потраживања истих по било 
ком основу, а закупац нема право да тражи накнаду, нити 
сувласништво по основу инвестирања у пословни простор.

Члан 8.
Јавно предузеће „Пословни простор Савски венац” дос-

тавља надлежном одељењу градске општине Савски венац 
један оригинaлни примерак Одлуке о привременом осло-
бађању уговорене обавезе плаћања закупнине.

Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана о дана 

објављивања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Савски венац
Број 06-1-16.3/2014-I-01, 15. септембра 2014. године

Председник
Ненaд Константиновић, ср.

Скупштина градске општине Савски венац на седници 
одржаној 15. септембра 2014. године на основу члана 14. За-
кона о локалним изборима („Службени гласник РС”, 129/07, 
34/10 – УС и 54/11) и члана 17. Статута градске општине 
Савски венац („Службени лист града Београда”, бр. 45/08, 
18/10 , 35/10, 33/13 и 36/13) донела је следеће 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИ-
СИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ У СТАЛ-

НОМ САСТАВУ 

1. Разрешава се Тамара Танасијевић, студент, дужности 
заменика члана Изборне комисије градске општине Савски 
венац у сталном саставу, на предлог листе Драган Ђилас – 
Избор за бољи Савски венац.

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

Скупштина градске општине Савски венац
Број 06-1-16.4.1/2014-I-01, 15. септембра 2014. године

Председник
Ненaд Константиновић, ср.
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Скупштина градске општине Савски венац на седници 
одржаној 15. септембра 2014. године на основу члана 14. За-
кона о локалним изборима („Службени гласник РС”, 129/07, 
34/10 – УС и 54/11) и члана 17. Статута градске општине 
Савски венац („Службени лист града Београда”, бр. 45/08, 
18/10, 35/10, 33/13 и 36/13) донела је следеће 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИ-
СИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ У СТАЛ-

НОМ САСТАВУ 

1. Разрешава се Снежана Ракић, гинеколог – акушер, 
дужности заменика члана Изборне комисије градске 
општине Савски венац у сталном саставу, на предлог листе 
Драган Ђилас – Избор за бољи Савски венац.

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

Скупштина градске општине Савски венац
Број 06-1-16.4/2014-I-01, 15. септембра 2014. године

Председник
Ненaд Константиновић, ср.

Скупштина градске општине Савски венац на седници 
одржаној 15. септембра 2014. године на основу члана 14. За-
кона о локалним изборима („Службени гласник РС“, 129/07, 
34/10 – УС и 54/11) и члана 17. Статута градске општине 
Савски венац („Службени лист града Београда”, бр. 45/08, 
18/10, 35/10, 33/13 и 36/13) донела је следеће 

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ У СТАЛНОМ 

САСТАВУ

1. Бира се Нионела Тарић, дипломирани менаџер у кул-
тури и медијима, за заменика члана Изборне комисије град-
ске општине Савски венац у сталном саставу, на предлог 
одборничке групе „Нова демократска странка”.

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

Скупштина градске општине Савски венац
Број 06-1-16.5/2014-I-01, 15. септембра 2014. године

Председник
Ненaд Константиновић, ср.

Скупштина градске општине Савски венац на седници 
одржаној 15. септембра 2014. године на основу члана 14. За-
кона о локалним изборима („Службени гласник РС“, 129/07, 
34/10 – УС и 54/11) и члана 17. Статута градске општине 
Савски венац („Службени лист града Београда”, бр. 45/08, 
18/10, 35/10, 33/13 и 36/13) донела је следеће 

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ У СТАЛНОМ 

САСТАВУ 

1. Бира се Александра Јовановић, дипл. правник, за за-
меника члана Изборне комисије градске општине Савски 

венац у сталном саставу, на предлог одборничке групе „Де-
мократска странка“.

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

Скупштина градске општине Савски венац
Број 06-1-16.5.1/2014-I-01, 15. септембра 2014. године

Председник
Ненaд Константиновић, ср.

СТАРИ ГРАД

Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду 
нa сeдници oд 29. септембра 2014. гoдинe, нa oснoву чл. 
47. и 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник 
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13 
– исправка и 108/13 ), члана 32. Зaкoнa о локалној самоу-
прави („Службени гласник РС”, број 129/07), чл. 15. и 35. 
Статута градске општине Стари град („Службени лист гра-
да Београда”, број 4/14 – други пречишћени текст) и члана 
50. Пословника Скупштине („Службени лист града Београ-
да”, број 9/11) на предлог Већа градске општине Стари град, 
доноси

ОДЛУКУ 
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ 

ГРАД ЗА 2014. ГОДИНУ

Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине Стари град за 

2014. годину („Службени лист града Београда”, број 60/14), 
„Општи део”, члан 2. мења се и гласи: „Укупни приходи и 
примања буџета у 2014. години утврђују се у износу од 
915.550.944 динара и чине их: приходи из буџета у износу 
од 887.050.000 динара који су утврђени Одлуком о обиму 
средстава за вршење послова града и градских општина и 
утврђивању прихода и примања који припадају граду, од-
носно градским општинама у 2014. години („Службени 
лист града Београда број 50/14) – извор финансирања 01; 
прихода од меморандумских ставки за рефундацију расхо-
да из претходне године (ек. класификација 772) у износу од 
2.250.000 динара – извор финансирања 01; прихода од ме-
морандумских ставки за рефундацију расхода (ек. класи-
фикација 771) у износу од 250.000 динара – извор финан-
сирања 07; прихода од продаје роба и услуга (сопственог 
прихода) индиректног корисника буџетских средстава Ус-
танове културе „Пароброд” у укупном износу од 6.262.951 
динар – извор финансирања 04; донације од међународне 
организације за пројекат „Strategic” у износу од 2.880.526 
динара – извор финансирања 06; трансферa од других ни-
воа власти (града и Комесаријата за избеглице) у износу 
од 1.515.000 динара – извор финансирања 07; примања од 
продаје финансијске имовине (отплате датих кредита у 
износу од 1.397.000 динара – извор финансирања 12; пре-
нетих средстава из претходне године у укупном износу 
од 11.527.389 динара – извор финансирања 13, и неутро-
шених средства донација из претходне године у износу од 
2.418.078 динара – извор финансирања 15. Наведени при-
ходи и примања представљају обим средстава за финанси-
рање јавних расхода.

Укупно распоређена средства из става 1. износе 
915.550.944 динара”. 
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Члан 2.
Члан 5. oдлуке, мења се и гласи: 
„Примања и издаци буџета градске општине Стари 

град за 2014. годину по врстама, утврђују се у следећим из-
носима:

Табела 1.

Опис 
Шифра

економске
класификације

Средства
буџета пла-

нирана
за период 
I-XII 2014. 

године

Средства буџета 
планирана реба-
лансом за период 

I-XII 2014.
године

1 2 3 3

 I. Укупни приходи и примања 
буџета

(3+7+8+9) 869.387.493 915.550.944

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – Извор 
01 (A+Б)

7 845.830.575 887.050.000

 A. ПРИХОДИ ЗА ОПШТУ 
ПОТРОШЊУ

7 560.028.253 583.050.000

 1. Порез на доходак 711 218.720.138 225.000.000

 – Порез на зараде 711110 218.720.138 225.000.000

 – Самодопринос на територији 
општине

711181 0 0

2. Порез на имовину 713 79.086.510 80.000.000

 – Порез на имовину 713 79.086.510 80.000.000

3. Трансфери других нивоа 
власти 

733 0 0

 – Трансфери од других нивоа 
власти (извор 01)

733 0 0

3. Приходи од имовине 741 3.000.000 7.000.000

 – Камате (извор 01) 741100 3.000.000 7.000.000

4. Приходи од продаје добара 
и услуга

742 184.759.800 200.000.000

 – Приход од закупа пословног 
простора (део који се односи 
на ПДВ) 

742152 110.759.800 120.000.000

 – Приходи од општинских 
административних такси 
(извор 01)

742251 4.000.000 4.000.000

 – Приходи општинских органа 
управе (извор 01)

742351 70.000.000 76.000.000

 5. Новчане казне и одузета 
имовинска корист 

743 4.500.000 1.050.000

 – Приходи од новчаних казни 
(извор 01)

743351 1.500.000 250.000

 – Приходи од мандатних казни 
(извор 01)

743353 3.000.000 800.000

 6. Мешовити и неодређени 
приходи 

745 69.961.805 70.000.000

 – Остали приходи у корист 
нивоа општине 

745151 69.961.805 70.000.000

Б. Приходи за наменску 
потрошњу

7 285.802.322 304.000.000

 – Закуп пословног простора 
(део без ПДВ-нето) 

742152 285.802.322 304.000.000

B. Остали приходи за потрошњу (73+745+77) 9.364.451 13.158.477

1. Донације и трансфери 73 696.700 4.395.526

 – Донације од међународних 
организација (извор 06)

732 0 2.880.526

 – Текући трансфери од града 
(извор 07)

733 671.700 1.200.000

 – Капитални трансфери од 
града (извор 07)

733 0 0

 – Текући трансфери од осталих 
нивоа власти (извор 07)

733 25.000 315.000

 – Капитални трансфери од ос-
талих нивоа власти (извор 07)

733 0 0

1 2 3 3

 2. Приход од продаје добара и 
услуга (сопствени приход) УК 
„Пароброд” (извор 04)

745151 6.167.751 6.262.951

 3. Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода

77 2.500.000 2.500.000

 – Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода (извор 07)

771111 250.000 250.000

 – Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода (извор 01)

772114 2.250.000 2.250.000

УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 
(А+Б+В)

7 855.195.026 900.208.477

ПРИМАЊА (8+9+3) 14.192.467 15.342.467

Примања од продаје нефинан-
сијске имовине (извор 9)

81 0 0

Примања од продаје финансијс-
ке имовине (извор 12)

92 247.000 1.397.000

 – Отплата стамбених кредита 921651 1.150.000

 – Отплата кредита (зимница) 921651 247.000

Пренета средства из претходних 
година (извор 13)

321 11.527.389 11.527.389

Неутрошена средства донација 
из претходне године (извор 15)

321 2.418.078 2.418.078

 а. Неутрошена средства 
донације за пријекат „J dont fall” 
1.818.078 динара

 б. Неутрошена средства до-
нације УК „Пароброд” 600.000 
динара

 II. Укупни расходи и издаци 
буџета

(4+5+6) 869.387.493 915.550.944

1. Текући расходи 4 847.805.416 893.489.341

 1.1. Расходи за запослене 41 272.672.761 276.702.097

 1.2. Коришћење роба и услуга 42 211.867.782 236.597.371

 1.3. Субвенције јавном пре-
дузећу

45 48.600.000 48.600.000

 1.4. Социјална заштита из 
буџета

47 13.025.000 14.015.000

 1.5. Остали расходи 48+49 205.863.500 201.758.500

 1.6.Трансфери 4631+4641 95.776.373 115.816.373

2. Капитални издаци 5 21.335.077 22.061.603

3. Издаци за набавку финансијс-
ке имовине

6 247.000 0

III. Примања од продаје фи-
нансијске имовине умањена за 
износ датих кредита

     

1. Примања по основу отплате 
кредита 

92 247.000 1.397.000

2. Износ датих кредита 62 247.000 0

 IV. Разлика (1-2) 92-62 0 1.397.000

 V. Буџетски дефицит – суфицит 7-(4+5) -23.309.918 -28.500.944

Примарни дефицит – суфицит (7+8-7411)
-(4+5-44)

-26.309.918 -35.500.944

Укупни фискални резултат

VI. Промена стања на рачуну 
V+IV

-23.309.918 -27.103.944

VIII. Нето финансирање 
(IV – VI) = – V

  23.309.918 28.500.944

Исказани буџетски дефицит из текућег финансирања 
у износу од 28.500.944 динара покрива се из: прихода 
од донација (извор 06) у износу од 2.880.526 динара, те-
кућих трансфера од других нивоа власти (извор 07) у из-
носу од 1.515.000 динара, прихода од продаје роба и ус-
луга (сопственог прихода) УК „Пароброд” (извор 04) у 
износу од 6.262.951 динар, прихода од меморандумских 
ставки за рефундацију расхода из претходне године (ек.
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класификација 772) у износу од 2.250.000 динара – извор 
финансирања 01; прихода од меморандумских ставки за 
рефундацију расхода (ек. класификација 771) у износу од 
250.000 динара – извор финансирања 07; примања од про-
даје финансијске имовине (извор 12) у износу од 1.397.000 
динара, пренетих средстава из претходних година (извор 
13) у износу од 11.527.389 динара и неутрошених средста-
ва донација из претходне године (извор 15) у износу од 
2.418.078 динара. 

Укључивањем наведених прихода и примања у износима 
из става 2. овог члана, исказани приходи и примања буџета 
за 2014. годину су уравнотежени са исказаним расходима и 
издацима.

Члан 3.
Члан 6. одлуке се мења и гласи:
„Издаци буџета распоређују се по врстама у следећим 

износима:
Табела 2.

Економска 
класификација Врста издатака 

Средства  буџета
планирана
ребалансом
за период
 I-XII2014.

године
1 2 3

41 Издаци за запослене
411 Плате, накнаде и додаци за запослене 207.687.887
412 Социјални допринос послодавца 38.314.534
413 Накнаде у натури 3.832.010
414 Социјална давања запосленим 11.970.010
415 Накнаде за запослене 9.269.696
416 Посебни расходи 4.132.960
417 Посланички додатак 1.495.000

Укупно 41: 276.702.097
42 Коришћење роба и услуга

421 Стални трошкови 35.805.644
422 Трошкови пословних путовања 1.395.000

1 2 3
423 Услуге по уговорима 65.991.868
424 Специјализоване услуге 31.153.154
425 Текуће поправке и одржавање 86.696.750
426 Материјал 15.554.955

 Укупно 42: 236.597.371
45 Субвенције јавним предузећима

451 Субвенције јавном предузећу 48.600.000
 Укупно 45: 48.600.000
46 Дотације и трансфери

463 Трансфери осталим нивоима власти 103.766.373
464 Дотације организацијама обавезног социјалног 

осигурања
12.050.000

 Укупно 46: 115.816.373
47 Права из социјалног осигурања

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 14.015.000
 Укупно 47: 14.015.000
48 Остали расходи

481 Дотације невладиним организацијама 19.200.000
482 Остали порези 175.032.500
483 Новчане казне по решењу судова 2.200.000
484 Накнада штете за елементарне непогоде 225.000
485 Накнада штете за штету нанету од стране 

државних органа
50.000

 Укупно 48: 196.707.500
49 Административни трансфери

499 Средства резерве 5.051.000
 Укупно 49: 5.051.000
51 Основна средства

511 Зграде и грађевински објекти 11.250.000
512 Машине и опрема 5.011.353
513 Остала основна средства 100.250
515 Нематеријална имовина 5.700.000

 Укупно 51: 22.061.603
62 Набавка финансијске имовине

621 Набавка домаће финансијске имовине 0
   Укупно 62: 0
  Укупни расходи: 915.550.944

Члан 4.
Члан 7. одлуке, „Посебни део буџета”, мења се и гласи :
„Средства буџета распоређују се по наменама и корисницима:

Табела 3.
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Средства
буџета

по 
ребалансу

планирана за период
 I-XII 2014. из извора 01

Средства
буџета

по 
ребалансу

планирана за период
 I-XII 2014. 

ИЗ осталих извора: 01-мем. 
ставке, 04, 06, 07, 13 и 15

Укупна
средства
буџета

по 
ребалансу

планирана за период
 I-XII 2014. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1           СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ      

110 Извршни и законодавни органи
411 1 Плате и додаци запослених 1.875.000 0 1.875.000
412 2 Социјални допринос на терет послодавца 400.000 0 400.000
413 3 Накнаде у натури (маркице за превоз) 10 0 10
414 4 Социјална давања запосленима 10 0 10
415 5 Накнаде за запослене 60.000 0 60.000
417 6 Посланички додатак

– извор 01 1.295.000 динара
– извор 13 200.000 динара

1.295.000 200.000 1.495.000

423 7 Услуге по уговорима 1.500.000 0 1.500.000
481 8 Дотације невладиним организацијама 1.000.000 0 1.000.000

Извори финансирања за функцију 110
01 Приходи из буџета 6.130.020 200.000 6.330.020
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Укупно за функцију 110 6.130.020 200.000 6.330.020

160 Изборна комисија
421 9 Стални трошкови 50 0 50

423 10 Услуге по уговору 0 299.700 299.700

426 11 Материјал 50 0 50

Извори финансирања за функцију 160
01 Приходи из буџета 100 100

07 Трансфери других нивоа власти 299.700 299.700

Укупно за функцију 160 100 299.700 299.800

            УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 6.130.120 499.700 6.629.820

2           ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ      

110 Извршни и законодавни органи

411 12 Плате и додаци запослених 4.487.835 0 4.487.835

412 13 Социјални допринос на терет послодавца 803.322 0 803.322

413 14 Накнаде у натури 
– маркице за превоз 
– поклони за децу 

27.000 0 27.000

414 15 Социјална давања запосленима 370.000 0 370.000

415 16 Накнаде за запослене -накнаде 
за превоз

105.000 0 105.000

422 17 Путни трошкови 
 – трошкови путовања изабраних, именованих и 
постављених лица

700.000 0 700.000

423 18 Услуге по уговору -Накнаде 1.000.000 0 1.000.000

499 19 Средства резерве
– стална резерва 4.500.000
– текућа резерва 551.000 

5.051.000 0 5.051.000

Извори финансирања за функцију 110

01 Приходи из буџета 12.544.157 12.544.157

07 Трансфери других нивоа власти 0 0

Укупно за функцију 110 12.544.157 0 12.544.157

            УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2 12.544.157 0 12.544.157

3           ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО      

330 Јавно правобранилаштво 

411 20 Плате и додаци запослених 2.900.000 0 2.900.000

412 21 Социјални допринос на терет послодавца 520.000 0 520.000

413 22 Накнаде у натури 
– маркице за превоз 
– поклони за децу 

55.000 0 55.000

414 23 Социјална давања запосленима 400.000 0 400.000

415 24 Накнаде за запослене--накнаде за превоз 63.000 0 63.000

421 25 Стални трошкови 20.000 0 20.000

422 26 Трошкови путовања 35.000 0 35.000

423 27 Услуге по уговорима 25 0 25

424 28 Специјализоване услуге 25 0 25

426 29 Материјал 5.000 0 5.000

512 30 Машине и опрема 15.000 0 15.000

  Извори финансирања за функцију 330

01   Приходи из буџета 4.013.050 4.013.050

   Укупно за функцију 330 4.013.050 0 4.013.050

            УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3 4.013.050 0 4.013.050

4           УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ      

010   Социјална заштита

424 31 Здравствена заштита по уговору 9.500.000 1.000.000 10.500.000

463 32 Трансфери другим нивоима власти 4.500.000 0 4.500.000

   – Персонални асистенти 

   – Превоз деце

01   Приходи из буџета 14.000.000 14.000.000

13   Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.000.000 1.000.000

 Укупно за функцију 010 14.000.000 1.000.000 15.000.000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
080   Социјална заштита -Истраживање и развој

за пројекат „Интегрисана превенција и
детекција популације са фактором ризика”

411 33 Плате и додаци запослених 0 125.000 125.000

412 34 Социјални допринос на терет послодавца 0 40.000 40.000

421 35 Стални трошкови 37.500 12.500 50.000

422 36 Трошкови путовања 25.000 225.000 250.000

423 37 Услуге по уговорима 375.000 1.075.000 1.450.000

424 38 Специјализоване услуге 75.000 150.000 225.000

426 39 Материјал 20.000 20.000 40.000

512 40 Машине и опрема 62.500 170.578 233.078

  Извори финансирања за функцију 080 0

01   Приходи из буџета 595.000 595.000

06   Донације међународних организација 0 0

15 Неутрошене средства донација из претходне године 1.818.078 1.818.078

 Укупно за функцију 080 595.000 1.818.078 2.413.078

110 Извршни и законодавни органи
423 41 Услуге по уговору

– из извора 01 – 45.736.108
– из извора 07 – 300.000
 (за матичаре)
– из извора 12 – 247.000
 -из извора 13 – 2.075.229

45.736.108 2.622.229 48.358.337

424 42 Специјализоване услуге
из извора 01 – 7.500.000 динара
из извора 13 – 500.000 динара

7.500.000 500.000 8.000.000

425 43 Текуће поправке и одржавање 
 – текуће поправке и одржавање из извора 01 – 
52.134.750 динара
 – текуће поправке и одржавање из извора 07 – 
150.000 динара

63.134.750 150.000 63.284.750

472 44 Накнаде за социјалну заштитуÇ – накнаде за 
социјалну заштиту из извора 01 – 5.800.000 
динараÇ (накнаде из буџета за децу и породи-
цу, поклон честитке бебама, пакетићи за Нову 
годину, поклон честитке пензионерима, накнаде 
из буџета за случај смрти, једнократна помоћ 
социјално угроженом стновништву, награде 
најбољим ватрогасцима и полицајцима)Ç – 
накнаде за социјалну заштиту из извора 07– 
315.000 динараÇ(једнократна помоћ избеглим и 
расељеним лицима-од Комесаријата)Ç – накнаде 
за социјалну заштиту из извора 13 – 3.400.000 
динара (за поклон честитке бебама) Ç 

5.800.000 3.715.000 9.515.000

481 45 Дотације невладиним организацијама 9.500.000 0 9.500.000

482 46 Остали порези 7.000.000 0 7.000.000

483 47 Новчане казне и пенали по решењу судова и судских 
тела

2.200.000 0 2.200.000

484 48 Накнада штете за елементарне непогоде 225.000 0 225.000

485 49 Накнада штете за штету нанету од стране државних 
органа

50.000 0 50.000

511 50 Зграде и грађевински објекти
– извор 01: 10.000.000 динара
– извор 12: 1.150.000 динара

10.000.000 1.150.000 11.150.000

512 51 Машине и опрема 3.000.000 0 3.000.000

513 52 Остала основна средства 250 0 250

515 53 Нематеријална имовина
– извор 01: 1.800.000 динара
– извор 13: 200.000 динара

2.800.000 200.000 3.000.000

Извори финансирања за функцију 110
01 Приходи из буџета 156.946.108 156.946.108

07 Трансфери од других нивоа власти 765.000 765.000

12 Примања од продаје финансијске имовине 1.397.000 1.397.000

13 Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година

6.175.229 6.175.229

Укупно за функцију 110 156.946.108 8.337.229 165.283.337

130 Опште услуге-Управа
 411 54 Плате и додаци запослених 136.562.165 0 136.562.165
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
412 55 Социјални допринос на терет послодавца 24.555.678 0 24.555.678

413 56 Накнаде у натури
 – маркице за превоз 
 – новогодишњи пакетићи за децу запослених 

3.100.000 0 3.100.000

414 57 Социјална давања запосленима
 – исплата боловања
 – расходи за образовање деце запослених
 – отпремнине и помоћи
 – помоћ у лечењу и остале помоћи запосленом
 – рефундација боловања – меморандумске ставке 
укупно 2.500.000 (из извора 01 – 2.250.000 и из 
извора 07 – 250.000) 

6.300.000 2.500.000 8.800.000

415 58 Накнаде за запослене 7.760.000 0 7.760.000

416 59 Посебни расходи 1.100.000 0 1.100.000

421 60 Стални трошковиÇиз извора 01 – 27.264.131 динара 
– трошкови платног промета и банкарских услуга – 
енергетске услуге – комуналне услуге – услуге кому-
никација (телефони, мобилни телефони, интернет, 
пошта, достава) – трошкови осигурања – закуп 
имовине и опреме – остали непоменути трошкови – 
стални трошкови за матичаре: извор 07– 0 динара

27.264.131 0 27.264.131

422 61 Трошкови путовања запослених 200.000 0 200.000

426 62 Материјал
 – материјал из извора 01 11.900.000 динара
 – материјал из извора 07 450.300 динара
 – материјал из извора 13 452.160 динара

11.900.000 902.460 12.802.460

Извори финансирања за функцију 130
01 Приходи из буџета 218.741.974 218.741.974

01 Текући приходи (од меморандумских ставки) 2.250.000 2.250.000

07 Трансфери од других нивоа власти– меморандумске
 ставке за трудничка боловања

250.000 250.000

07 Трансфери од других нивоа власти 450.300 450.300

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 452.160 452.160

Укупно за функцију 130 218.741.974 3.402.460 222.144.434

160 Опште јавне услуге – Канцеларија
 за младе

421 64 Стални трошкови 20.000 0 20.000

423 65 Услуге по уговору 120.000 0 120.000

424 66 Специјализоване услуге – Програми и активности 3.700.000 0 3.700.000

Извори финансирања за функцију 160
01 Приходи из буџета 3.840.000 3.840.000

 Укупно за функцију 160 3.840.000 0 3.840.000

460 Економски послови – Комуникације – Пријекат
 „STRATEGIC”

421 67 Стални трошкови 0 10.000 10.000

422 68 Трошкови путовања 0 100.000 100.000

423 69 Услуге по уговорима 0 2.660.000 2.660.000

424 70 Специјализоване услуге 0 100.000 100.000

426 71 Материјал 0 9.000 9.000

512 72 Машине и опрема 0 1.526 1.526

Извори финансирања за функцију 460
01 Приходи из буџета 0 0

06 Донације међународних организација 2.880.526 2.880.526

 Укупно за функцију 160 0 2.880.526 2.880.526

560 Заштита животне средине
424 73 Заштита животне средине 1.300.000 0 1.300.000

Извори финансирања за функцију 560 0

01 Приходи из буџета 1.300.000 1.300.000

Укупно за функцију 460 1.300.000 0 1.300.000

760 Здравство
464 74 Дотације организацијама обавезног социјалног 

осигурања
– текући расходи 50.000 (извор 01) 
– капитални расходи 12.000.000 (извор 01) 

12.050.000 0 12.050.000

Извори финансирања за функцију 760
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Приходи из буџета 12.050.000 0 12.050.000

Укупно за функцију 760 12.050.000 0 12.050.000

810 Услуге рекреације и спорта
451 75 Субвенције јавном предузећу

– текући расходи 100.000 извор 01
– капитални расходи 47.500.000 извор 01 и 1.000.000 
извор 13

47.600.000 1.000.000 48.600.000

481 76 Дотације осталим непрофитним институцијама 
(спортским омладинским организацијама)

8.700.000 0 8.700.000

Извори финансирања за функцију 810
01 Приходи из буџета 56.300.000 56.300.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 1.000.000 1.000.000

Укупно за функцију 810 56.300.000 1.000.000 57.300.000

820 Култура и остале установе
463 77 Трансфери осталим нивоима власти

-текући расходи 1.000.000 (извор 01)
-капитални расходи 8.000.000 (извор 01) 

9.000.000 0 9.000.000

Извори финансирања за функцију 820
01 Приходи из буџета 9.000.000 9.000.000

Укупно за функцију 820 9.000.000 0 9.000.000

980 Образовање
463 78 Трансфери осталим нивоима власти

– текући расходи 6.500.000 из извора 01 
 – капитални расходи 81.066.373 из извора 01 и 
2.700.000 из извора 13 

87.566.373 2.700.000 90.266.373

472 79 Накнаде из буџета 4.500.000 0 4.500.000

Извори финансирања за функцију 980
01 Приходи из буџета 92.066.373 92.066.373

 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.700.000 2.700.000

Укупно за функцију 980 92.066.373 2.700.000 94.766.373

4.1  ЈП „Пословни простор општине”
410 Општи економски послови и послови по питању радa

411 80 Плате и додаци запослених 49.900.000 0 49.900.000

412 81 Социјални допринос на терет послодавца 9.715.000 0 9.715.000

413 82 Накнаде у натури 650.000 0 650.000

414 83 Социјална давања запосленима 2.400.000 0 2.400.000

415 84 Накнаде за запослене 780.000 0 780.000

416 85 Посебни расходи 1.250.000 0 1.250.000

421 86 Стални трошкови 5.580.000 0 5.580.000

422 87 Трошкови путовања 10.000 0 10.000

423 88 Услуге по уговорима 6.800.000 0 6.800.000

424 89 Специјализоване услуге 100.000 0 100.000

425 90 Текуће поправке и одржавање 22.670.000 0 22.670.000

426 91 Материјал 1.930.000 0 1.930.000

482 92 Остали порези 167.800.000 0 167.800.000

511 93 Зграде и грађевински објекти 100.000 0 100.000

512 94 Административна опрема 470.000 0 470.000

513 95 Остала основна средства 100.000 0 100.000

515 96 Нематеријална имовина 2.700.000 0 2.700.000

Извори финансирања за функцију 410
01 Приходи из буџета 272.955.000 272.955.000

Укупно за функцију 410 272.955.000 0 272.955.000

4.2 Установа културе „Пароброд”
820 Услуге културе

411 97 Плате и додаци запослених 11.837.887 0 11.837.887

412 98 Социјални допринос на терет послодавца 2.280.534 0 2.280.534

415 99 Накнаде за запослене 501.696 0 501.696

416 100 Посебни расходи 1.782.960 0 1.782.960

421 101 Стални трошкови
из извора 01 износ од 1.115.800 динара
из извора 04 износ од 1.745.663 динара

1.115.800 1.745.663 2.861.463
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
422 102 Трошкови путовања 100.000 0 100.000

423 103 Услуге по уговору 
из извора 01 износ од 3.005.806 динара
из извора 04 износ од 150.000 динара

3.653.806 150.000 3.803.806

424 104 Специјализоване услуге
из извора 01 износ од 2.304.785 динара
из извора 04 износ од 4.323.344 динара
из извора 15 износ од 600.000 динара

2.304.785 4.923.344 7.228.129

425 105 Текуће поправке и одржавање 742.000 0 742.000

426 106 Материјал
из извора 01 износ од 960.000 динара
из извора 04 износ од 8.445 динара

760.000 8.445 768.445

482 107 Остали порези 232.500 0 232.500

512 108 Машине и опрема из извора 01 износ од 1.256.250 
динара из извора 04 износ од 35.499 динара

1.256.250 35.499 1.291.749

Извори финансирања функцију 820
01 Приходи из буџета 26.568.218 26.568.218

04 Сопствени приходи 6.262.951 6.262.951

15 Неутрошена средства динације из претходне године 600.000 600.000

Укупно за функцију 820 26.568.218 6.862.951 33.431.169

            УКУПНО РАЗДЕО 3 864.362.673 28.001.244 892.363.917

            УКУПНИ ИЗДАЦИ 887.050.000 28.500.944 915.550.944

Члан 5.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-106/14, 29. септембра 2014. године

Председник
Драган Видановић, ср.

Скупштина градске општине Стари град у Београду, 
на седници одржаној 29. септембра 2014. године, на ос-
нову чл. 35, 108. и 111. Статута градске општине Стари 
град („Службени лист града Београда”, број 4/14 – пре-
чишћен текст), у вези са одредбама Закона о јавној своји-
ни („Службени гласник РС”, бр. 72/11 и 88/13), Уредбе о 
условима прибављања и отуђења непокретности непо-
средном погодбом, давања у закуп ствари у јавној своји-
ни и поступцима јавног надметања и прикупљања писме-
них понуда („Службени гласник РС”, број 24/12), Одлуке 
о начину поступања са непокретностима које су у јавној 
својини града Београда односно на којима Град Београд 
има посебна својинска овлашћења („Службени лист града 
Београда”, број 36/2014) и члана 50. Пословника Скупшти-
не градске општине Стари град („Службени лист града Бе-
ограда”, број 9/11), донела је

ОДЛУКУ

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

РИСНИК ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком о одређивању висине закупнине за по-

слове зграде и пословне просторије чији је корисник град-
ска oпштина Стари град (у даљем тексту: одлука), утврђује 
се најнижи износ закупнине за пословне зграде и пословне 

просторије чији је корисник градска општина Стари град, 
(у даљем тексту: пословни простор), а испод ког износа се 
пословни простор не може дати у закуп.

II. ВИСИНА ЗАКУПНИНЕ

Члан 2.
Закупнина за пословни простор чији је корисник град-

ска општина Стари град одређује се по метру квадратном, 
месечно, према врсти пословног простора, намени и делат-
ности које се обављају у пословном простору и локацијама 
на којима се пословни простор налази, разврстаних по зо-
нама, и то у следећим износима:

Врста пословног простора Зона
Екстра Прва Друга

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

грађана, друштвене организације и др.
540,30 301,90 239,20

6. Просторије за образовање, здравство, социјална 
заштите, наука и култура

256,00 224,70 171,50

7. Атељеи 37,90 37,90 37,90

У висину закупнине, из табеларног приказа из става 
1. овог члана, није урачунат порез на додатну вредност и 
нису урачунати остали трошкови коришћења пословног 
простора (струја, грејање, вода, доприноси за грађевинско 
земљиште, осигурање пословног простора и др.).
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Члан 3.
По локацији, пословни простор се разврстава у три 

зоне, и то:
– екстра зона;
– прва зона;
– друга зона.
Зоне из става 1. овог члана, у којима се налазе пословни 

простори у којима се обавља занатска делатност, разврста-
вају се свака у три под зоне (подзоне 1-9), а посебну под-
зону чине и пословне посторије које се налазе у пасажима, 
пролазима и двориштима.

Преглед зона и подзона је саставни део ове одлуке.

Члан 4.
Почетни износ закупнине за пословни простор који се 

издаје у поступку прикупљања понуда, односно јавног над-
метања утврђује се у висини закупнине која је утврђена за 
одговарајућу зону и делатност одређеном у складу са чла-
ном 2. ове одлуке.

Почетни износ закупнине за пословни простор у ком се 
обавља занатска делатност, а који се налази у дргој, петој 
и осмој подзони, утврђује се у износу који је за 10% мањи 
од почетне закупнине за одговарајућу зону и делатност, 
одређену у члану 2. став 1. ове одлуке.

Почетни износ закупнине за пословни простор у ком се 
обавља занатска делатност, а који се налази у трећој, шестој 
и деветој подзони, као и за онај који се налази у пасажима, 
пролазима, двориштима и подрумима, утврђује се у износу 
који је за 20% мањи од почетне закупнине за одговарајућу 
зону и делатност, одређену у члану 2. став 1. ове одлуке.

Почетни износ закупнине, у случајевима када је послов-
ни простор намењен за обављање различитих делатности, 
одређује се према делатности за коју је одлуком одређен 
највиши износ закупнине.

Члан 5.
Почетни износ уговорене закупнине утврђује се одлу-

ком о одређивању закупца пословног простора коју доноси 
Надзорни одбор Јавног предузећа за управљање пословним 
простором „Пословни простор општине Стари град” (у 
даљем тексту: јавно предузеће), као и у другим случајевима 
утврђеним одлуком Јавног предузећа о давању у закуп по-
словног простора.

Члан 6.
Закупнине у пословним вишеспратним зградама са кли-

матизацијом и другом савременом опремом, као и закупни-
не у локалима и магацинима који се налазе у екстра зони, 
могу се увећати највише до 50% у односу на износ почетне 
закупнине, одређене у члану 2. став 1. ове одлуке.

Члан 7.
Закупнина за пословни простор у коме се обавља за-

натска делатност уметничких и старих заната, односно 
послови домаће радиности, сагласно одредбама закона 
и подзаконских аката којим се утврђује самостално оба-
вљање делатности личног рада средствима у својини грађа-
на, умањује се за 20% од почетне закупнине за одговарајућу 
зону и делатност, одређену у члану 2. став 1. ове одлуке.

Закупнина за пословни простор у коме се обавља за-
натска делатнос, закупцима којим је одобрено да порез на 
доходак грађана плаћају у паушалном износу сагласно од-
редбама Закона о порезу на доходак грађана, умањује се за 
10% од почетне закупнине за одговарајућу зону и делатност, 
одређену у члану 2. став 1. ове одлуке.

Закупнина за канцеларије које користе закупци за де-
латност: удружења грађана из области здравства, културе, 
науке, просвете, спорта, социјалне и дечије заштите, а који 
закупци се финансирају преко 50% из буџетских средстава 
Републике Србије или из средстава других друштвених фо-
дова, утврђује се у износу од 5% од износа закупнине за од-
говарајућу зону и делатност, одређену у члану 2. став 1. ове 
одлуке.

Закупнина за пословни простор у коме је седиште гла-
вног, градског или општинског одбора странке која има 
одборнике у Скупштини града Београда или Скупштини 
општине Стари град утврђују се у износу од 5% од изно-
са закупнине за одговарајућу зону и делатност, одређену у 
члану 2. став 1. ове одлуке.

Закупнина за локале у којима занатску делатност обавља 
лице са инвалидитетом обрачунава се за једну зону ниже од 
цене утврђене у одговарајућој зони.

Закупнина за подрумски простор који не испуњава ус-
лове да се у њему обавља делатност, обрачунава се у износу 
од 50% од припадајуће закупнине за пословни простор.

Члан 8.
Код промене или проширења пословне делатности, за-

купцу се не може одредити почетни износ закупнине у ни-
жем износу од закупнине коју је до тада плаћао.

Код промене или проширења пословне делатности, уко-
лико је одлуком за новоодобрену делатност утврђен најни-
жи износ закупнине који је виши од најнижег износа закуп-
нине која је одлуком утврђена за делатност коју је закупац 
обављао, утврдиће се нови износ уговорене закупнине.

III. УМАЊЕЊЕ ЗАКУПНИНЕ

Члан 9.
Јавно предузеће може ослободити од обавезе плаћања 

закупнине, закупца пословног простора у периоду док 
врши извођење грађевинских и грађевинско занатских ра-
дова одржавања пословног простора (инвестиционо одр-
жавање, адаптација, санација, реконструкција и доградња), 
у трајању од 90 дана, у зависности од обима и врсте радова.

Одлуку у случајевима предвиђеним под ставом 1. овог 
члана доноси Надзорни одбор јавног предузећа ценећи оп-
равданост у сваком конкретном случају.

Члан 10.
Јавно предузеће може по захтеву закупца приступити 

поступку добијања сагласности за извођење радова који 
имају карактер инвестиционог одржавања на закупљеној 
непокретности, према уобичајеним стандардима и важећим 
прописима у области грађевинарства.

Закупац је у обавези да приликом подношења захтева 
из става 1. овог члана јавном предузећу достави извештај 
о постојећем стању непокретности, са описом предмером 
и предрачуном планираних радова, који треба да изради 
овлашћена организација са којом Јавно предузеће треба да 
закључи уговор о пословној сарадњи, с тим да трошкове из-
раде ове документације сноси закупац.

Јавно предузеће прослеђује документацију из става 2. 
овог члана на сагласност Агенцији за пословни простор 
града Београда.

Након пријема сагласности из става 3. овог члана, заку-
пац може отпочети са радовима санације, адаптације, ин-
вестиционог одржавања и реконструкције пословног прос-
тора чији је закупац.
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Закупац је у обавези да се током извођења радова одо-
брених од стране Агенције за пословни простор града Бео-
града, придржава одобреног описа, предмера и предрачуна, 
као и да у случају одступања од одобрених радова на инвес-
тиционом одржавању пословног простора у сваком поједи-
начном случају од Јавног предузећа тражи добијање саглас-
ности у складу са ст. 2. и 3. овог члана.

Радови на инвестиционом одржавању извршени супро-
тно одредбама овог члана, као и радови који превазилазе 
уобичајне стандарде за ту врсту радова, неће се признавати 
закупцу.

Члан 11.
Након извођења радова уз сагалсност из члана 10. ове 

одлуке, закупац је у обавези да Агенцији за пословни прос-
тор поднесе образложени захтев за умањење закупнине на 
име радова на инвестиционом одржавању пословног прос-
тора чији је закупац.

Градоначелник града Београда, на предлог Комисије за 
пословни простор, а на образложени захтев закупца који је 
достваљен Агенцији за пословни простор у складу са ста-
вом 1. овог члана, доноси одлуку о умањењу закупнине за-
купцу, на име радова на инвестиционом одржавању посло-
вног простора чији је закупац.

IV. ПЛАЋАЊЕ ДУГА НА РАТЕ

Члан 12.
Јавно предузеће може закупцу, који је запао у економске 

тешкоће, да одобри плаћање заосталог дуга на рате.
Јавно предузеће може закупцу, који је приликом одређи-

вања за закупца преузео обавезу измирења дуга из прет-
ходног закуподавног односа, да одобри да предузети дуг 
плати на рате.

Одлуку о плаћању на рате доноси Надзорни одбор ја-
вног предузећа на зхатев закупца, ценећи оправданост за-
хтева у сваком конкретном случају.

Члан 13.
Надзорни одбор јавног предузећа доноси појединачна 

аката о одређивању закупнине у складу са овом одлуком.

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 

о одређивању висине закупнине за пословне зграде и по-
словне просторије чији је кориник градска општина Стари 
град („Службени лист града Београда”, број 35/14).

Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

ПРЕГЛЕД ЗОНА И ПОДЗОНА

I. У складу са чланом 3. одлуке, утврђују се следеће зоне:

Екстра зона Прва зона Друга зона
Бул. деспота Стефана  1, 1А, 3, 6 Бул. деспота Стефана  од бр. 7 

до краја
Будимска

Академски трг  7, 11, 17, 18 Академски трг Цара Душана 48/1
Андрићев венац  2, 4, 6 Бранкова Деспота Ђурђа 16
Балканска Цара Душана Ђорђа Јовановића

Екстра зона Прва зона Друга зона
Браће Југовића Цара Уроша 11,19 Венизелосова
Цара Лазара Цетињска Цариградска
Цара Уроша 6 Џорџа Вашингтона Дринчићева
Царице Милице Добрачина од бр. 6 до краја Дубровачка
Д. Јовановића Добрињска Дунавска
Делијска Доситејева 17 Жоржа клемансоа 
Ђуре Јакшића Француска 20, 31, 37а Гундулићев венац
Добрачина 2 Господар Јевремова Јеврејска 16
Доситејева 1, 3, 7а Господар Јованова Карађорђева
Француска 5 Хиландарска Кнез Милетина
Грачаничка Јеврејска 1 Краља Петра 60, 

70, 87, 91
Кнеза Михаила 2, 17, 19 (па-
саж), 21, 25, 29, 32, 33, 34, 39, 43, 
45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53

Капетан Мишина Мике аласа

Кнеза Милоша Кондина 9 Краљице Наталије 
17а, 21, 23, 23а, 39

Кнеза Симе Марковића Светогорска  24, 39 Јелисавете Начић
Коларчева Мајке Јевросиме 2а, 20, 42, 45 Скендер бегова
Кондина 26 Маршала Бирјузова 7, 9, 12, 22, 

26, 28, 29, 30, 35, 53, 58
Солунска

Косанчићев венац Палмотићева 5/1, 5/2, 20
Косовска Призренска 7 Тадеуша Ко-

шћушка
Краља Петра 9, 11, 16, 22, 30, 
44, 41, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 
65/1, 67, 71, 73

Рељина Високог Стевана

Светогорска  3, 4, 6, 10, 14, 14/1, 
18, 25, 29, 33/I, 37, 41, 46, 50

Скадарска 45, 47, 49, 51, 53 Вишњићева

Мајке Јевросиме 50, 53 Таковска Влајковићева  4, 5, 
19, 25

Македонска Загребачка Војводе Добрњца
Маршала Бирјузова 1, 34 Змај Јовина 15, 52, 54 Зетска 4
Дечанска   Змаја од ноћаја 3
Краљице Наталије  1   Шафарикова
Нушићева
Обилићев венац 4, 6, 10, 16, 17, 
19, 25, 27, 30
Палмотићева 10, 12, 19
Париска
Поп Лукина
Призренска 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 
13, 15,
Рајићева
Скадарска 4, 6, 18, 26, 29, 31, 
32, 38 
Страхињића бана
Сремска
Краља Милана  3, 6, 7, 8, 10, 
20, 22, 26
Косовке девојке
Теразије 1, 3, 5, 10, 12, 13, 16, 27, 
28, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 45
Топличин венац
Трг Николе Пашића 1, 3, 8, 12
Трг републике
Ускочка
Узун Миркова
Васе Чарапића
Влајковићева 11
Вука Караџића
Задарска
Зелени венац 2 (улаз, пасаж), 
4, 6, 8, 10, 12, 14
Змај Јовина 4, 6, 6/2, 712, 15,
Кнегиње Љубице 8,32,34
Змаја од ноћаја осим бр. 3
Чика Љубина
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II. У складу са чланом 3. oдлуке, утврђују се следеће подзоне:

Екстра зона
Подзона 1 Подзона 2 Подзона 3

Кнез Михаилова Балканска Ђуре Јакшића
Коларчева Чика Љубина Лазе Пачуа
Нушићева 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Призренска Марка Лека
Обилићев венац 16, 21, 27, 30 Краља петра 44, 51, 53, 54, 

57, 58
Кнез Михаилова

Краља Петра 16, 22, 23 Сремска Обилићев венац
Kраља Милана Академски трг 7, 9, 11 Краља Петра 9, 11
Теразије Узун Миркова Краља Милана
Трг Николе Пашића Васе Чарапића Змај Јовина 21, 30
Трг републике Вука Караџића Андрићев венац
Вука Караџића 7, 8, 9, 11, 12, 14 Зелени венац Браће Југовића
Змај Јовина 5, 6, 7, 13, 14, 15 Д. Јовановића Цара Лазара
Делијска Македонска Грачаничка
  Скадарска 26, 29, 31, 38 К. Симе Марко-

вића
  Топличин венац 5, 7 Косовска
  Царице Милице 5, 7 Моше Пијаде
  Кнеза Милоша Николе Спасића
  Маршала Бирјузова 1, 34 Нушићева 14, 17, 

19, 20, 23, 27
   Страхињића бана Париска
    Поп Лукина
    Рајићева
    Скадарска 4, 6, 10
    Академски трг 10, 

13, 17
    Ускочка
    Топличин венац 3, 

10, 12, 17, 27
    Кондина 26
    Лоле Рибара

Прва зона
Подзона 4 Подзона 5 Подзона 6
Змај Јовина 52, 54 Цара душана Бранкова
Цара Душана 67, 69, 71, 73, 82, 
92, 94

Цетињска Чубрина

Бул. Деспота Стефана 1, 3, 6, 
17, 22, 23, 33, 36, 38, 39, 48, 50

Француска 5, 16, 20, 31, 35, 37 Добрињска

Џорџа Вашингтона 1, 2, 3, 6, 7, 20   Бул. Деспота 
Стефана 15, 24, 26, 
40, 50, 56, 58

Косанчићев венац   Цара Уроша
Маршала Бирјузова   Добрачина
Симина   Доситејева
Скадарска 45, 47, 49, 51, 53   Господар Јевремова
Таковска   Господар Јованова
Задарска   Хиландарска
Загребачка   Капетан Мишина
    Кондина
    Мајке Јевросиме
    Палмотићева
    Рељина

Друга зона
Подзона 7 Подзона 8 Подзона 9

Карађорђева Будимска Деспота Ђурђа
Јеврејска Дунавска Дринчићева
Краљице наталије Ђорђа Јовановића Дубровачка
Јелисавете Начић Венизелосова Цариградска
Риге од фере Гундулићев венац Херцег Стјепана

Подзона 7 Подзона 8 Подзона 9
Краља Петра 59, 60, 61, 65, 67, 
70, 75, 77, 87, 89, 91

Панчићева Кнез Данилова

Скендер бегова Кнез Милетина
Шафарикова Солунска Комнен Барјактара
Тадеуша Кошћушког Светозара Милетића Војводе Добрњца
Вишњићева Шантићева Мике аласа
Влајковићева Високог Стевана Панчевачка
Змаја од ноћаја 38, 44, 50, 55, 57   Владимира Нешића
Зетска    

Пасажи, пролази и дворишта
Краља Милана 8, 10, 20, 22, 26
Теразије 1, 5, 13, 42, 43
Васе Чарапића 10
Зелени венац 2
Змај јовина 4
Чика Љубина 7
Балканска 9
Цетињска 4
Венизелосова 42
Господар Јевремова 23
Капетан Мишина 33
Кнез Михаилова 19, 21, 25, 29
Коларчева 9
Светогорска  24, 25
Дечанска 26
Симина 33
Тадеуша Кошћушког 54
Трг Николе Пашића 1
Нушићева 3

Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-106/14, 29. септембра 2014. године

Председник
Видановић Драган, ср.

Скупштина градске општине Стари град у Београду, на 
седници од 29. септембра 2014. године, на основу чл. 35, 
108. и 111. Статута градске општине Стари град („Служ-
бени лист града Београда”, број 4/14 – пречишћен текст), у 
вези са одредбама чл. 54. и 57. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13 и 108/13) и члана 52. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС”, број 124/12), и члана 50. Послов-
ника Скупштине градске општине Стари град („Службени 
лист града Београда”, број 9/11), донела је

ОДЛУКУ

О ФИНАНСИРАЊУ АКТИВНОСТИ КОРИСНИКА СРЕД-
СТАВА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД У 

2014. И 2015. ГОДИНИ

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се активности које се могу спро-

водити и финансирати у току две буџетске године, 2014. и 
2015. из буџета градске општине Стари град.

Предмет финансирања су активности које се обављају 
континуирано у току целе године а за чију ће се набавку 
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спроводити одговарајући поступци у складу са Законом о 
јавним набавкама. 

Финансирање наведених активности вршиће се једним 
делом на терет буџета градске општине за 2014. годину у 
границама одређених буџетских позиција, односно ап-
ропријација док ће преостали износ бити финансиран у 
складу са могућностима буџета који ће бити донет за 2015. 
годину.

Члан 2.
Активности које се могу спроводити и финансирати у 

2014. и 2015. години су:

р.бр. Назив активности Конто

1. Књиговезачке услуге 423911

2. Услуга одржавања и поправке инсталација грејања 425116

3. Услуге Интернета 421412

4. Услуге одржавања интернет портала општине 423212

5. Услуга штампања за потребе градске општине (без услуге 
штампања Информатора) 

423419

6. Услуга пружања помоћи у кући старим и изнемоглим лицима 
(геронто домаћице)

424472

7. Услуга лепљења плаката, кутија за кесе за кућне љубимце, 
замена кеса, подела еко кеса 

424911

8. Дистрибуција Информатора 423421

9. Штампање Информатора 423412

10. Услуга запошљавања 423911

11. Услуга одржавања хигијене просторија градске општине 
Стари град

421325

12. Израда идејних решења носилаца визуелног идентитета 
и израда концепата/осмишљавање акција и програма које 
спроводи општина

423599

13. Услуга осигурања имовине и запослених у ГО Стари град 421511, 421512, 
421513, 421521

14. Услуге клипинга 423422

15. Угоститељске услуге 423419

16. Набавка услуге мобилне телефоније 421414

17. Услуге одржавања и сервисирања система видео надзора 425281

18. Набавка електричне енергије 421211

19. Набавка потрошног канцеларијског материјала 426111

20. Набавка потрошног материјала и прибора за одржавање 
хигијене просторија Градске општине 

426819

21. Набавка горива за службене аутомобиле 426411

22. Набавка пића и прехрамбених производа за кафе кухињу 426822, 426829

23. Услуга поправке и сервисирања аудио и видео опреме 425224

24. Услуга серивисирања и одржавања телефонске централе, 
апарата и инсталација и набавка и замена резервних делова у 
вези са одржавањем

425223

25 Услуга сервисирања и одржавања аутомобила 425219, 425213

26. Услуге одржавања противпожарне централе и дојавног 
система 

425281

27. Услуге редовног месечног сервисирања лифтова и текуће 
поправке 

425291

28. Услуга набавке авионских карата 422121, 422221

29. Набавка поклона и прехрамбених производа за потребе 
репрезентације

423711, 423712

30. Набавка услуге прања возила и вулканизерске услуге 425219

31. Услуга превоза робе и разног материјала (изузимајући превоз 
ствари и материјала у вези са рушењем и уклањањем бесправ-
но подигнутих и постављених објеката)

422911

32. Набавка стручне литературе, претплата на часописе 426311

33. Набавка електронске базе прописа 426311

34. Набавка дневне и периодичне штампе 426311

35. Набавка резервних делова за аутомобиле 426912, 426491

р.бр. Назив активности Конто

37. Набавка услуге – пружање техничке подршке у раду са 
уређајем „IWALKER” (ходалица) и управљање софтвером 
„CARE PORTAL” 

423911

38. Услуге хемијског чишћења 423612

39. Услуге фотокопирања и друге сродне услуге 421919

40. Услуга персоналне асистенције 472121

41. Услуга сервисирања биро опреме 425226

42. Занатске услуге (ситне кућне поправке) које се пружају 
одрђеним социјално угроженим категоријама становника са 
пребивалиштем на територији градске општине Стари град.

425191

43. Услуга одржавања програма ОПИС 423212

Услуга одржавања програма за обрачун стамбених кредита 423212

Услуга одржавања књиговодственог програма 423212

Услуга аутобуског превоза (изузимајући превоз деце са 
посебним потребама)

423911

Услуга организовања специјалног превоза деце са посебним 
потребама која похађају Основну школу „Драган Ковачевић”

423911

Услуга сервисирања и поправки фотокопир апарата и пери-
ферне рачунарске опреме

425224/425222

Услуга штампања на разним материјалима и предметима 
(сито штампа)

423419

Услуга дигиталне штампе 423419

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-106/14, 29. септембра 2014. године

Председник
Видановић Драган, ср.

Скупштина градске општине Стари град у Београду на 
седници од 29. септембра 2014. године, на основу чл. 35, 
108. и 111. Статута градске општине Стари град („Служ-
бени лист града Београда”, број 4/14 – пречишћен текст), 
у вези са одредбама Закона о јавној својини („Службени 
гласник РС”, бр. 72/11 и 88/13), Уредбе о условима приба-
вљања и отуђења непокретности непосредном погодбом, 
давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима ја-
вног надметања и прикупљања писмених понуда („Служ-
бени гласник РС”, број 24/12), Одлукe о начину посту-
пања са непокретностима које су у јавној својини града 
Бееограда односно на којима град Београд има посебна 
својинска овлашћења („Службени лист града Београда”, 
број 36/14), и члана 50. Пословника Скупштине градске 
општине Стари град („Службени лист града Београда”, 
број 9/11), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У 

ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Члан 1.
Овом Одлуком о изменама и допунама Одлуке о да-

вању у закуп пословног простора (у даљем тексту: одлука) 
мењају се поједине одредбе Одлуке о давању у закуп по-
словног простора простора („Службени лист града Београ-
да”, број 34/14) на тај начин што се исте усклађују са новим 
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прописима о начину, условима и поступку давања у закуп 
пословних зграда и пословних просторија чији је корисник 
градска општина Стари град, а које су поверене на упра-
вљање Јавном предузећу за управљање пословним просто-
ром „Пословни простор општине Стари град”, ј.п., Београд 
(у даљем тексту: јавно предузеће).

Члан 2.
У члану 2. одлуке додаје се став 2. тако да гласи:
„Делатности које се могу обављати у пословном прос-

тору, сходно подели из става 1. овог члана, ближе су дефи-
нисане Правилником о класификацији пословног простора 
број Сл. НО 24 од 15. септембра 2014. године.”

Члан 3.
У члану 6. одлуке мења се став 3. тако да гласи:
„На одлуке Надзорног одбора из става 2. овог члана, а у 

складу са чланом 13. став 2, јавно предузеће нема обавезу 
прибављања саласности надлежних органа.” 

Члан 4.
У члану 11. Одлуке, мења се став 2. тако да гласи:
„Почетни износ закупнине по квадратном метру за 

јавно надметање је висина закупнине по квадратном ме-
тру за одговарајући пословни простор утврђена Одлуком 
о одређивању висине закупнине за пословне зграде и по-
словне просторије чији је корисник градска општина Стари 
град.”

Члан 5.
Мења се члан 12. одлуке тако да гласи:

Члан 12.
На јавном надметању могу да учествују физичка и прав-

на лица која доставе уредну писану пријаву, у року одређе-
ном у огласу.

Пријава треба да садржи следеће елементе да би била 
исправна:

– податке о подносиоцу пријаве, и то:
– за физичка лица: име и презиме, фотокопија личне 

карте, број текућег рачуна и назив банке код које се води те-
кући рачун;

– за предузетнике: име и презиме власника радње, ад-
реса пребивалишта, назив радње, матични број, копија ре-
шења о упису правног лица у регистар надлежног органа 
или извод из регистра, копија решења о додељеном ПИБ-у, 
копија потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколи-
ко је у систему ПДВ-а, копију уговора о отварању и вођењу 
рачуна код пословне банке;

– за правна лица: назив и седиште, копију решења о упи-
су правног лица у регистар надлежног органа или извод из 
регистра, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потвр-
де о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систе-
му ПДВ-а и копију уговора о отварању и вођењу рачуна код 
пословне банке;

– делатност коју подносилац пријаве жели да обавља у 
пословном простору и која одговара сврси и намени прос-
тора, која се одређује у складу са Правилником о класифи-
кацији пословног простора број СД НО 24 од 15. септембра 
2014, године;

– потврду надлежног органа да подносиоцу пријаве није 
изречена мера забране обављања делатности у претходне 
две године, ову потврду не подносе политичке странке и 
синдикати;

– доказ да је подносилац пријаве измирио закупнину, 
уколико је већ закупац пословног простора којим управља 
јавно предузеће;

– доказ о уплати депозита;
– пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.
Пријава може да садржи и друге елементе који се утврде 

конкурсном документацијом.
Подносиоци непотпуних и неблаговремених пријава 

не могу учествовати на јавном надметању, а непотпуне и 
неблаговремене пријаве се одбацују.”

Члан б.
Мења се члан 13. одлуке на тај начин што исти сада гласи:

Члан 13.
Поступак јавног надметања сматра се успелим и у слу-

чају достављања једне исправне пријаве за учешће којом 
се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном 
надметању и проглашава закупцем, под условом да исти 
прихвати почетну висину закупнине по којој се пословни 
простор може дати у закуп, а која висина је утврђена Од-
луком о одређивању висине закупнине за пословне зграде 
и пословне просторије чији је корисник градска општина 
Стари град.”

Члан 7.
У члану 17. иза става 2. додаје нови став 3. који гласи:
„На поступак давања у закуп пословног простора у слу-

чајевима из члана 17. став 1. сходно се примењују одредбе 
члана 12. став 2.”

Члан 8.
Иза члана 18. одлуке додаје се ново поглавље „Уговор о 

закупу”, и нови „члан 18а” тако да гласи:

„УГОВОР О ЗАКУПУ

Члан 18а.
Јавно предузеће са закупцем, који је у складу са одред-

бама ове одлуке, одређен за закупца пословног просто-
ра, а по испуњењу услова прописаним интерним актима 
Јавном предузећа, закључује Уговор о закупу пословних 
просторија.

Изузетно, Јавно предузеће ће са закупцем које је у скла-
ду са чланом 17. став 1. тачка 10) ове oдлуке одређено за за-
купца пословног простора закључити Предуговор о закупу 
пословног простора. 

Предуговор о закупу из става 2. овог члана се закљу-
чује на одређено време, и то до целокупног намирења дуга 
из претходног закуподавног односа, а који дуг је настао 
услед неплаћања закупнине и трошкова коришћења за-
купљеног пословног простора од стране претходног заку-
подавца.

По намирењу дуга из претходног закуподавног односа, 
јавно предузеће ће са закупцем закључити Уговор о закупу, 
у складу са ставом 1. овог члана.”

III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.
За све што није уређено овом одлуком, непосредно ће 

се примењивати одредбе Закона о јавној својини, Уредбе 
о условима прибављања и отуђења непокретности непо-
средном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини 
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и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда, Одлуке о начину поступања са непокретностимна 
које су у јавној својини Града Београда односно на којима 
Град Београд има посебна својинска овлашћења.

Члан 10.
Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе измење-

не одредбе Одлуке о давању у закуп („Службени лист града 
Београде”, број 43/2013).

Члан 11.
Уколико неке од одредба ове одлуке постану неважеће 

или престану да буду на снази услед измена и допуна од-
редби позитивно-правних прописа Републике Србије и/или 
одлука надлежних органа, одлука остаје на снази, а уместо 
неважећих одредби биће примењене законске и подзакон-
ске одредбе најближе овде одређеној сврси и значењу.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-106/14, 29. септембра 2014. године

Председник
Видановић Драган, ср.

Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду нa 
сeдници oд 29. септембра 2014. гoдинe, нa oснoву члaнa 
35. Статута градске општине Стари град („Службени лист 
града Београда”, број 4/14 – пречишћен текст), а у вези са 
посебним законима у области образовања, бриге о породи-
ци и деци, социјалне заштите, којима се уређује могућност 
утврђивања већих права од права утврђених тим законима, 
донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ 
ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ПРАВ-
НИХ И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА И ФИНАНСИРАЊУ ДОДАТ-

НИХ ПРАВА КОРИСНИКА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Члан 1.
Meња се члан 22. Одлуке о начину финансирања програ-

ма и пројеката правних и физичких лица и финансирању 
додатних права корисника из средстава буџета („Службени 
лист града Београда”, број 60/14), тако да гласи: 

„Лица која имају право на ову врсту помоћи су старији 
од 65 година, са пребивалиштем на територији градске 
општине, која живе сама и нису закључила уговор о дожи-
вотном издржавању са другим лицем”.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-106/14, 29. септембра 2014. године

Председник
Видановић Драган, ср.

Скупштина градске општине Стари град, у Београду на 
седници од 29. септембра 2014. године, на основу чл. 35, 
108. и 111. Статута градске општине Стари град („Служ-
бени лист града Београда”, број 4/14 – пречишћен текст), у 
вези са одредбама члана 18. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13, 44/14) и Одлуке 
o промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа Спортско-
рекреативно пословног центра „Милан Гале Мушкатиро-
вић” („Службени лист града Београда”, број 16/13), и члана 
50. Пословника Скупштине градске општине Стари град 
(„Службени лист града Београда”, број 9/11), доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на решење о одређивању висине за-
купнине пословног простора ЈП СРПЦ „Милан Гале Муш-
катировић”, који је донео Надзорни одбор јавног предузећа 
24. септембра 2014. године под бројем 2445/9.

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

Скупштина градске општине Стари град
I-01 број 06-106/14, 29. септембра 2014. године

Председник
Видановић Драган, ср.

Надзорни одбор Јавног предузећа Спортско-рекреатив-
но пословног центра „Милан Гале Мушкатировић” на ос-
нову члана 18. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС”, бр. 119/12, 116/13, 44/14), Одлуке o промени 
одлуке  о оснивању Јавног предузећа Спортско-рекреатив-
но пословног центра „Милан Гале Мушкатировић” („Служ-
бени лист града Београда”, број 16/13), члана 33. Статута 
Јавног предузећа бр. 1789/2 од 27. маја 2013. и члана 14. По-
словника о раду (бр. 2057 од 25. јула 2013), на седници 24. 
септембра 2014. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЗАКУПНИНЕ ПОСЛОВНОГ 
ПРОСТОРА  ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКО-РЕКРЕ-
АТИВНОГ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА „МИЛАН ГАЛЕ 

МУШКАТИРОВИЋ”

Члан 1.
Овим решењем утврђује се висина закупнине пословног 

простора у Спортском центру „Милан Гале Мушкатиро-
вић” ј.п.

Члан 2.
Почетна висина цене пословног простора одређује се 

по метру квадратном месечно, зависно од врсте пословног 
простора у следећим износима:

врста пословног простора цена у динарима по m²
локали 900,00
локали на отвореним базенима 500,00
локали испод трибина (који немају приступ ) 300,00
делови локала под косинама 210,00
канцеларије 720,00
магацини 450,00
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врста пословног простора цена у динарима по m² – месечни износ 
отворени пословни простор („Дунавска 
страна” – непосредни излаз на шеталиште)

400,00

отворени пословни простор (базен – круг 
базена)

100,00

врста пословног простора Висина предвиђених 
инвестиција цена у динарима по m²

пословни простор који захтева 
велика материјална улагања

150,00

У висину закупнине урачунат je припадајући порез.
У висину закупнине из става 1. овог члана не урачуна-

вају се остали трошкови коришћења пословног простора 
(струја, грејање, вода, осигурање пословног простора и др.)

Члан 3.
Надзорни одбор Спортског центра „Милан Гале Мушка-

тировић” ј.п. доноси појединачна акта о одређивању закуп-
нине у складу са овим решењем.

Члан 4.
Усвајањем овог ценовника пословног простора прес-

тају да важе сви претходно донети ценовници за  пословни 
простор, као и све измене и допуне истих.

Члан 5.
Решење објавити у „Службеном листу града Београда” 

по добијеној сагласности оснивача.
Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Надзорни одбор јавног предузећа
Број 2445/9, 24. септембра 2014. године

Председница
Александра Димитријевић, ср.

Скупштина градске општине Стари град, у Београду на 
седници од 29. септембра 2014. године, на основу чл. 35, 
108. и 111. Статута градске општине Стари град („Служ-
бени лист града Београда”, број 4/14 – пречишћен текст), у 
вези са одредбама члана 18. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13, 44/14) и Одлуке 
o промени одлуке о оснивању Јавног предузећа Спортско-
рекреативно пословног центра „Милан Гале Мушкатиро-
вић” („Службени лист града Београда”, број 16/13) и члана 
50. Пословника Скупштине градске општине Стари град 
(„Службени лист града Београда”, број 9/11), доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допуни це-
новника ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић” који је до-

нео Надзорни одбор јавног предузећа 24. септембра 2014. 
године под бројем 2445/7.

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

Скупштина градске општине Стари град
I-01 број 06-106/14, 29. септембра 2014. године

Председник
Видановић Драган, ср.

Надзорни одбор Јавног предузећа Спортско-рекреатив-
но пословног центра „Милан Гале Мушкатировић” на ос-
нову члана 18. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС”, бр. 119/12, 116/13, 44/14) и Одлуке o промени 
одлуке о оснивању Јавног предузећа Спортско-рекреативно 
пословног центра „Милан Гале Мушкатировић” („Службе-
ни лист града Београда”, број 16/13), члана 33. Статута Ја-
вног предузећа бр. 1789/2 од 27. маја 2013. и члана 14. По-
словника о раду (бр. 2057 од 25. јула 2013. године), донео је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА ЈАВНОГ ПРЕДУ-
ЗЕЋА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНО ПОСЛОВНИ ЦЕН-

ТАР „МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ”

Члан 1.
Мења се и допуњује ценовник услуга СЦ „Милан Гале 

Мушкатировић” ј.п. („Службени лист града Београда”, број 
64/13 од 13. децембра 2013. године:

У делу ценовника спортско-рекреативних програма:
После редног броја 98, додаје се редни број 98А, који 

гласи: „сауна са коришћењем малог базена и пешкира један 
дан, цена 750,00 динара.

У делу ценовника за угоститељство: 
После редног броја 20, додаје се редни број 20А, који гла-

си: „цеђени грејпфрут 0,2 l, цена 200,00 динара.

Члан 2.
У цене услуга јавног предузећа урачунат је припадајући 

порез.

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

по добијеној сагласности оснивача.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Надзорни одбор јавног предузећа
Број 2445/7, 24. септембра 2014. године

Председница
Александра Димитријевић, ср.
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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
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