
На основу члaна 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/ 13, 132/14 и 145/14) и члана 41. 
Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, број 126/16), секретар Секретаријата за ур-
банизам и грађевинске послове, доноси 

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНЕ И ДОПУ-
НЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ЈАЈИН-
ЦИ – ЦЕЛИНА Г, ЗА БЛОК Г-38 ИЗМЕЂУ УЛИЦА РУЖА 

3 И НОВА 13, ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Измене и допуне плана детаљне регула-
ције подручја Јајинци – целина Г, за део блока Г-38 уз ули-
це Ружа 3 и Нова 13, градска општина Вождовац (у даљем 
тексту: Измене и допуне плана детаљне регулације).

2. Израда Измена и допуна плана детаљне регулације 
биће поверена предузећу „Биро 59” д.о.о. из Београда, Буле-
вар ослобођења 7–9, које је дужно да нацрт плана изради у 
року од 10 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изра-
ди Измена и допуна плана детаљне регулације.

3. Средства за израду Измена и допуна плана детаљне 
регулације обезбедиће Александар Ђукић из Београда, Ка-
петан Мишина 5а. 

4. Оквирном границом Измена и допуна плана детаљ-
не регулације обухваћен је део територије градске општине 
Вождовац, подручје насеља Јајинци – део блока између ули-
ца Ружа 3 и Нова 13, градска општина Вождовац површине 
око 4,0 ha.

5. У оквиру намене простора Измене и допуне пла-
на детаљне регулације нису планирани будући развојни 
пројекти одређени прописима којима се уређује процена 
утицаја на животну средину.

6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске посло-
ве, узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, 
утврдио је да Измене и допуне плана детаљне регулације 
не представљају оквир за одобравање будућих развојних 
пројеката предвиђених прописима којима се уређује проце-
на утицаја на животну средину у смислу члана 5. ст. 1. и 2. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

7. Ово решење биће објављено у „Службеном листу Гра-
да Београда” и представља саставни део документације Из-
мене и допуне плана детаљне регулације.

O б р а з л оже њ е

Изради Измена и допуна плана детаљне регулације 
приступиће се на основу Одлуке о изради Измена и допу-
на плана детаљне регулације подручја Јајинци – целина Г, за 
део блока Г-38 уз улице Ружа 3 и Нова 13, градска општина 
Вождовац.

Израдом Измена и допуна плана обезбедиће се план-
ски основ за реализацију садржаја у складу са просторним 
могућностима и у складу са Планом генералне регулације 
грађевинског подручја седишта јединице локалне самоупта-
ве – Град Београд, целине I-XIX („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 20/16 и 97/16).

Оквирном границом Измене и допуне плана детаљне 
регулације обухваћен је део територије градске општине 
Вождовац, подручје насеља Јајинци – део блока између ули-
ца Ружа 3 и Нова 13, градска општина Вождовац површине 
око 4,0 ha.

Израда Плана детаљне регулације биће поверена преду-
зећу предузећу „Биро 59” д.о.о. из Београда, Булевар осло-
бођења 7–9, које је дужно да нацрт плана изради у року од 
10 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради Изме-
не и допуне плана детаљне регулације

Средства за израду Измене и допуне плана детаљне ре-
гулације обезбедиће Александар Ђукић из Београда, Капе-
тан Мишина 5а. 

Планирана намена у оквиру подручја које је предмет 
планске разраде, Планом генералне регулације грађевин-
ског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град 
Београд, целине I-XIX, („Службени лист Града Београда”, бр. 
20/16 и 97/16), дефинисана је као становање: зона С4 – зона 
породичног становања – санација неплански формираних 
блокова и не спада у пројекте који могу имати значајан ути-
цај на животну средину у складу са Уредбом о утврђивању 
Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, број 114/08).

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планирану намену којом нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење 
Секретаријата за заштиту животне средине (бр. 501.3-
175/2016-V-04 од 27. октобра 2016. године), утврдио је да 
предметне Измене и допуне плана не представљају оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката одређених пропи-
сима којима се уређује процена утицаја на животну средину 
и не подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на 
животну средину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона 
о стратешкој процени утицаја на животну средину („Служ-
бени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
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Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 
и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-62/16 од 13. децембра 
2016. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске по-
слове доставио је на мишљење Предлог решења о непри-
ступању стратешкој процени утицаја на животну средину 
Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заш-
титу природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило 
– Београд” и Институту за јавно здравље „Др Милан Јова-
новић Батут”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-195/2016-V-04 од 19. децембра 2016. године) доставио 
је мишљење у коме наводи да се може донети Решење о не-
приступању изради стратешке процене утицаја на животну 
средину предметног плана.

Завод за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски во-
довод и канализација”, ЈКП Зеленило – Београд, Градски за-
вод за јавно здравље, Институт за јавно здравље „Др Милан 
Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе” нису доставили тра-
жено мишљење у законском року, па се у складу са одредба-
ма Закона о стратешкој процени утицаја на животну среди-
ну („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) сматра да су 
сагласни са Предлогом решења о неприступању стратешкој 
процени утицаја на животну средину предметног плана де-
таљне регулације.

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове Градске управе донео је Решење 
као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-62/16, 5. јануара 2017. године

Секретар
Љиљана Новаковић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 41. 
Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, број 126/16), секретар Секретаријата за ур-
банизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА МАКИШКОГ ПОЉА, ГРАДСКA 

ОПШТИНА ЧУКАРИЦА

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације дела Макишког 
поља, градска општина Чукарица (у даљем тексту: план де-
таљне регулације).

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну сре-
дину разматраће се постојеће стање животне средине на 
подручју обухваћеном планом детаљне регулације, значај и 
карактеристике плана детаљне регулације, карактеристике 
утицаја планираних садржаја на микро и макролокацију и 
друга питања и проблеми заштите животне средине у скла-

ду са критеријумима за одређивање могућих значајних ути-
цаја плана детаљне регулације на животну средину, а узи-
мајући у обзир планиране намене. 

3. Стратешком проценом утицаја плана детаљне регула-
ције на животну средину, неће се разматрати прекогранич-
на природа утицаја. 

4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана де-
таљне регулације на животну средину израдиће се извештај 
који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. 
став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене;
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор 

индикатора; 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

за смањење негативних утицаја на животну средину; 
– смернице за процену утицаја пројеката на живот-

ну средину (смернице које се односе на спровођење плана 
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на 
животну средину у складу са прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину);

– програм праћења стања животне средине у току спро-
вођења плана (мониторинг);

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене;

– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних 
решења и приказ начина на који су питања животне среди-
не укључена у план; 

– закључци до којих се дошло током израде извештаја о 
стратешкој процени представљени на начин разумљив јав-
ности;

– други подаци од значаја за стратешку процену. 
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће 

се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине 
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана де-
таљне регулације.

У случају непостојања релевантних података, извршиће 
се циљна мерења у складу са законом.

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину плана детаљне регулације део је документације која се 
прилаже уз план.

5. Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП 
„Урбанистички завод Београда”, Београд, Палмотићева 30, 
које је дужно да нацрт плана изради у року од 24 месеца од 
дана ступања на снагу Одлуке о изради плана.

Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-
диће се из буџета Града Београда преко Дирекције за грађе-
винско земљиште и изградњу Београда ЈП, Београд, Њего-
шева бр. 84.

6. У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја плана детаљне регулације, биће обављена сарадња са 
свим надлежним и заинтересованим органима и организа-
цијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе 
на заштиту животне средине.

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен 
на јавни увид, заједно са јавним увидом у нацрт плана, 
сходно чл. 19. Закона о стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) 
и члан 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гла-
сник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 
98/13, 132/14 и 145/14).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда”.
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О б р а з л оже њ е

Изради предметног плана детаљне регулације присту-
пиће се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регула-
ције дела Макишког поља, градска општина Чукарица.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој проце-
ни утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске по-
слове у поступку доношења овог решења, имајући у виду те-
риторију плана детаљне регулације, планиране намене, чиње-
ницу да су планирани будући развојни пројекти одређени 
прoписима којима се уређује процена утицаја на животну сре-
дину и Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине 
број 501.3-191/2016-V-04 од 2. децембра 2016. године, утврдио 
је да предметни план детаљне регулације представља оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обавези 
израде стратешке процене утицаја на животну средину, у сми-
слу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

На подручју обухваћеном границом плана детаљне 
регулације, у оквиру стратешке процене, разматраће се 
постојеће стање животне средине, утицај планираних садр-
жаја на микро и макро локацију, док се неће разматрати 
прекогранична природа утицаја обзиром да имплемента-
ција плана детаљне регулације не може имати негативан 
утицај на животну средину друге државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне 
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), 
уз дописе IX-03 број 350.14-63/16 од 15. децембра 2016. године, 
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио 
је на мишљење Предлог решења о приступању изради стра-
тешке процене утицаја на животну средину, Секретаријату за 
заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, 
Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и 
канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд”, Институту за јавно 
здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис број 
501.3-197/2016-V-04 од 23. децембра 2016. године) доставиo 
je мишљење у којем наводи да се може донети Решење о не-
приступању изради стратешке процене утицаја на животну 
средину предметног плана.

Завод за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водо-
вод и канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд”, Градски завод 
за јавно здравље, Институт за јавно здравље „Др Милан Јова-
новић Батут” и ЈВП „Београдводе” нису доставили тражено 
мишљење у законском року, па се у складу са одредбама Закона 
о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) сматра да су сагласни са Пред-
логом решења о неприступању стратешкој процени утицаја на 
животну средину предметног Плана детаљне регулације.

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове Градске управе донео је решење 
као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-63/16, 5. јануара 2017. године

Секретар
Љиљана Новаковић, ср.

ПОКАЗАТЕ Љ
СМАЊЕЊА ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У ДЕЦЕМБРУ 2016. 

ГОДИНЕ

Секретаријат за управу – Сектор статитстике обавешта-
ва кориснике да смањење потрошачких цена, у граду Бео-
граду, у децембру 2016. године износи 0,2% у односу на пре-
тходни месец.

Град Београд – Градска управа Града Београда
Секретаријат за управу

Број XI-06-053-19/2017, 13. јануара 2017. године

Помоћник секретара
Јово Самарџић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ОБРЕНОВАЦ

Председник градске општине Обреновац 19. јануара 2017. године, на предлог Већа градске општине са седнице одржане 
19. јануара 2017. године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 52. Ста-
тута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и члана 24. Одлуке 
о промени оснивачког акта Јавног предузећа СКЦ „Обреновац” у Обреновцу („Службени лист Града Београда”, број 85/16), 
поступајући по захтеву ЈП СКЦ „Обреновац”, бр. 160 од 17. јануара 2017. године за давање сагласности на Одлуку Надзорног 
одбора о седмој измени и допуни Ценовника услуга ЈП СКЦ „Обреновац” НО број 123 од 17. јануара 2017. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКО-КУЛТУРНИ 

ЦЕНТАР „ОБРЕНОВАЦ” У ОБРЕНОВЦУ О СЕДМОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ПРЕДУЗЕЋА

1. Даје се саглaсност на Одлуку Надзорног одбора ЈП Спортско-културни центар „Обреновац” НО број 123 од 17. јану-
ара 2017. године о седмој измени и допуни ценовника услуга предузећа. 

Одлука из претходног става саставни је део овог решења.
2. Ово решење са одлуком на коју се даје сагласност објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Председник градске општине Обреновац
VIII-01 бр. 020-4/ 3, 19. јануара 2017. године

Председник
Мирослав Чучковић, ср.
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На основу члана 22. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, број 15/16), члана 31. Одлуке о 
промени оснивачког акта Јавног предузећа Спортско-кул-
турни центар ,,Обреновац” у Обреновцу бр. 2920. од 7. сеп-
тембра 2016. године („Службени лист Града Београда”, број 
85/16), члана 34. Статута ЈП СКЦ ,,Обреновац”, бр. 3287. од 
19. октобра 2016. године и чл. 3. и 21. Пословника о раду 
Надзорног одбора бр. 3698. од 22. новембра 2016. године, 
Надзорни одбор је на 1. седници одржаној 17. јануара 2017. 
године, донео 

ОДЛУКУ

1. Доноси се седма измена и допуна Ценовника услуга у 
тексту који је саставни део одлуке.

2 Седма допуна Ценовника услуга се доставља председ-
нику ГО Обреновац на сагласност.

3. Седма допуна Ценовника услуга ступа на снагу и при-
мењује се наредног дана од дана давања сагласности.

4. Седма допуна Ценовника услуга са утврђеним новим 
ценама биће објављена на огласној табли предузећа.

Надзорни одбор ЈП Спортско-културни центар „Обреновац”
Број 123, 17. јануара 2017. године

Председник
Миодраг Петровић, ср.

СЕДМА ИЗМЕНА И ДОПУНА ЦЕНОВНИКА
бр. 1624. од 20. маја 2016. године, бр. 1934. од 17. јуна 2016. 
године, бр. 2794. од 26. августа 2016. године, бр. 2999. од 
16. септембра 2016. године, бр. 3257. од 14. октобра 2016. 
године, бр. 3700 од 22. новембра 2016. године и бр. 3802. 

од 1. децембра 2016. године 

У ценовнику се мењају следеће ставке:
– ред. бр. 70: – Базени рекреативно пли-

вање (одрасли) улазница 220 динара 
– ред. бр. 71: – Базени рекреативно пли-

вање за децу до седам година улазница 70 динара 
– ред. бр. 87: – Обука непливача по часу 

без ПДВ-а (школа) час 240 динара 
– ред. бр. 88: – Рекреативно пливање са 

сауном дневни термин улазница 330 динара 
– ред. бр. 126: – Базен месечна пропусни-

ца бизнис термин и викенд термин (зимски 
базен, без сауне) месечно 2.200 динара 

– ред. бр. 127: – Базен месечна викенд 
пропусница (зимски базен, само суботом и 
недељом, без сауне) месечно 1.100 динара

Из ценовника се бришу следеће ставке:
Ред. бр. 128: – Базен – месечна пропусни-

ца бизнис термин сваки радни дан од 7,00 до 
8,30 (зимски базен) месечно  1.092 динара 

Ред. бр. 129: – Базен – месечна пропусни-
ца бизнис термин за пензионере, студенте 
и незапослене св. радни дан од 7,00 до 8,30 
(зимски базен) месечно 873 динара

 У ценовник се додаје следећа ставка:
Ред. бр. 209: – Базен месечна про-

пусница бизнис термин од 7,00 до 8,30 
(зимски базен) месечно 1.100 динара

Ред. бр. 210. – Почетна цена за закуп 
– теретана – у трајању од најмање једне 
године месечно 16.000,00 динара

У цену је урачунат ПДВ.
Седма измена и допуна ценовника услуга Јавног преду-

зећа Спортско-културни центар ,,Обреновац” ступа на сна-
гу и примењује се наредног дана од дана добијања саглас-
ности.

ЈП Спортско-културни центар „Обреновац”
Број 122, 17. јануара 2017. године

В.д. директора
Иван Јегоровић, ср.

Заменик председника градске општине Обреновац 12. 
јануара 2017. године, на основу члана 50. став 2. и члана 52. 
Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14), а у вези 
са чланом 29. Закона о комуналним делатностима („Служ-
бени гласник РС”, број 88/11), по прибављеном мишљењу 
Већа Градске општине Обреновац на седници одржаној 12. 
јануара 2017. године, донео је 

ЗА КЉУЧА К
О ИЗМЕНИ ЗАКЉУЧКА О УВОЂЕЊУ ИНТЕРВЕНТНЕ 
МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ НАЈУГРОЖЕНИЈИХ ГРАЂАНА У 

ОПШТИНИ ОБРЕНОВАЦ

1. У Закључку о увођењу интервентне мере за заштиту 
најугроженијих грађана у општини Обреновац – у даљем 
тексту: Закључак („Службени лист Града Београда” бр. 
17/11 – пречишћен текст, 27/11, 55/11, 16/12, 40/12, 45/12, 
46/12, 51/12, 69/12, 11/13, 37/13, 43/13, 4/14, 31/14, 67/14, 
1/15, 38/15, 88/15 и 68/16), у тачки 2. речи: „до 31. децембра 
2016. године”, замењују се речима: „до 30. јуна 2017. године”.

2. Овај закључак објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Председник градске општине Обреновац
VIII-01 број 020-4/ 1, 12. јануара 2017. године 

Заменик председника 
Миодраг Митровић, ср. 

СУРЧИН

Веће ГО Сурчин на 17. седници, одржаној 18. јануара 
2017. године, на основу члана 42. став 9. Статута ГО Сурчин 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и 
47/15), доноси

ЗА КЉУЧА К

1. Даје се сагласност на Одлуку Јавног предузећа за оба-
вљање комуналних и других делатности од општег интере-
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са за грађане градске општине Сурчин број 8234/16 од 10. 
новембра 2016. године о утврђивању ценовника услуга на 
депонији у Добановцима.

2. Овај ценовник објавити у „Службеном листу Града 
Београда”.

Веће Градске општине Сурчин
Број III-01-06-8/2017, 18. јануара 2017. године

Председник
Стеван Шуша, ср.

На основу чланa 23. став 1. тачка 9.) Статута Јавног пре-
дузећа за обављање комуналних и других делатности од 
општег интереса за грађане градске општине Сурчин, Над-
зорни одбор ЈП „Сурчин” на седници одржаној 10. новем-
бра 2016. године донео је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА НА ДЕПО-

НИЈИ У ДОБАНОВЦИМА

1. Утврђује се ценовник услуга на депонији у Добанов-
цима, према следећој табели:

Ред. 
бр. УСЛУГА СТОПА НЕТО 

ЦЕНА ПДВ ЦЕНА СА 
ПДВ-ОМ

1 Депоновање земље – физичка лица 10% 136,36 13,64 150 дин./m³
2 Депоновање земље – правна лица 10% 227,27 22,73 250 дин./m³
3 Депоновање г. Шута – физичка лица 10% 181,82 18,18 200 дин./m³
4 Депоновање г. Шута – правна лица 10% 272,72 27,28 300 дин./m³
5 Депоновање г. Отпада – физичка лица 10% 272,72 27,28 300 дин./m³
6 Депоновање г. Отпада – правна лица 10% 454,54 45,46 500 дин./m³

2. Ценовник доставити председнику градске општине 
Сурчин на сагласност.

3. Одлука ступа на снагу даном добијања саглсности од 
стране оснивача.

4. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука НО ЈП „Сурчин” бр. 2255/16 од 1. априла 2016. го-
дине о утврђивању ценовника услуга на депонији у Доба-
новцима.

5. Ценовник објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Надзорни одбор Јавног предузећа
за обављање комуналних и других делатности

од општег интереса за грађане градске општине Сурчин
Број 8234/16, 10. новембра 2016. године

Председник 
Марина Чауш, ср. 

Веће ГО Сурчин на 17. седници одржаној 18. јануара 
2017. године, на основу члана 42. став 9. Статута ГО Сурчин 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и 
47/15), доноси 

ЗА КЉУЧА К

1. Даје се сагласност на Одлуку Јавног предузећа за оба-
вљање комуналних и других делатности од општег интереса 

за грађане градске општине Сурчин број 8235/16 од 10. но-
вембра 2016. године о измени и допуни Одлуке о утврђи-
вању цена погребних услуга на гробљима ГО Сурчин.

2. Овај ценовник објавити у „Службеном листу Града 
Београда”.

Веће Градске општине Сурчин
Број III-01-06-9/2017, 18. јануара 2017. године

Председник
Стеван Шуша, ср.

На основу чланa 23. став 1. тачка 9.) Статута Јавног пре-
дузећа за обављање комуналних и других делатности од 
општег интереса за грађане градске општине Сурчин, Над-
зорни одбор ЈП „Сурчин” на седници одржаној 10. новем-
бра 2016. године, донео је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА 

ПОГРЕБНИХ УСЛУГА НА ГРОБЉИМА ГО СУРЧИН

1. У Одлуци о утврђивању цена погребних услуга на 
гробљима ГО Сурчин бр. 7090/15 од 2. октобра 2015. године 
врши се измена ценовника, тако што се у табели II – Накна-
де, додају тачке 10 и 11, и сада гласи:

Ред. 
број Врста услуге Цена са ПДВ-ом

10 Накнада за постављање споменика-гробница (до170 cm) 4.900,00 динара
11 Накнада за постављање споменика-гробница преко 170 cm 

висине (1–10 cm)
4.900,00 + 

10.000,00 динара

2. Врши се измена ценовника у табели III – Грађевинске 
услуге тако што се мењају цене у тачки 8 и тачки 9, и уместо: 

Ред. 
број Врста услуге Цена са ПДВ-ом

8 Соло гробно место за две особе са опсегом 32.000,00 динара
9 Соло гробно место за три особе са опсегом 36.700,00 динара

сада гласи:

Ред. 
број Врста услуге Цена са ПДВ-ом

8 Соло гробно место за две особе са опсегом 36.000,00 динара
9 Соло гробно место за три особе са опсегом 39.700,00 динара

3. Врши се измена ценовника у табели III – Грађевинске 
услуге тако што се додаје тачка 14 и сада гласи:

Ред. 
број Врста услуге Цена са ПДВ-ом

14 Дупло гробно место са опсегом 50.000,00 динара

4. Ценовник доставити председнику градске општине 
Сурчин на сагласност.

5. Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности.
6. Ценовник објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Надзорни одбор Јавног предузећа
за обављање комуналних и других делатности 

од општег интереса за грађане Градске општине Сурчин
Број 8235/16, 10. новембра 2016. године

Председник 
Марина Чауш, ср. 
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Веће ГО Сурчин на 17. седници, одржаној 18. јануара 
2017. године, на основу члана 42. став 9. Статута ГО Сурчин 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и 
47/15), доноси

ЗА КЉУЧА К
1. Даје се Сагласност на Одлуку Јавног предузећа за оба-

вљање комуналних и других делатности од општег интереса 
за грађане градске општине Сурчин број 9308/16 од 30. де-
цембра 2016. године о утврђивању цена пружањa услуга на 
јавној расвети према ГО Сурчин.

2. Овај ценовник објавити у „Службеном листу Града 
Београда”.

Веће Градске општине Сурчин
Број III-01-06-10/2017, 18. јануара 2017. године

Председник
Стеван Шуша, ср.

На основу члана 23. став 1. тачка 9.) Статута Јавног пре-
дузећа за обављање комуналних и других делатности од 
општег интереса за грађане ГО Сурчин Надзорни одбор ЈП 
„Сурчин” на телефонској седници одржаној 30. децембра 
2016. године донео је 

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА ПРУЖАЊА УСЛУГА НА ЈАВ-

НОЈ РАСВЕТИ ПРЕМА ГО СУРЧИН

1. Утврђује се ценовник пружања услуга на јавној расве-
ти према ГО Сурчин, према следећој табели:
Ред. 
бр. ВРСТА УСЛУГЕ

ЦЕНА
УСЛУГЕ 

(без ПДВ-а)
1 Замена заштитног стакла 200 w 760,00
2 Замена алуминијумског сенила 610,00
3 Демонтажа светиљке 70-400 w 468,00
4 Замена сијалице Na 100 W E40 1430,00
5 Замена сијалице Na 110 W E27 1480,00
6 Замена сијалице Na 220 W E40 1880,00
7 Замена сијалице Na 250 W E40 1480,00
8 Замена сијалице Na 400 W E40 1610,00
9 Замена сијалице Mh 150 W E40 2800,00

Ред. 
бр. ВРСТА УСЛУГЕ

ЦЕНА
УСЛУГЕ 

(без ПДВ-а)
10 Замена сијалице Mh 400 W E40 2090,00
11 Замена пригушнице Na 100 W 1400,00
12 Замена пригушнице Na 150 W 1995,00
13 Замена пригушнице Na 250 W 1995,00
14 Замена пригушнице Na 400 W 2162,00
15 Замена пригушнице Hg 125 W 1514,00
16 Замена пригушнице Hg 250 W 1817,00
17 Замена упаљача 70-400 W за Na и Mh сијалице 851,00
18 Замена сијаличног грла Е27 510,00
19 Замена сијаличног грла Е40 680,00
20 Прерада струјних веза у светиљки жицом PVC 1,5 mm² 563,00
21 Монтажа, развлачење и растезање SKS 2x16 (10 m) 1185,00
22 Уградња или замена DPZ клема 16/1,5 820,00
23 Уградња или замена AlCu клема 6-35 575,00
24 Постављање стубне светиљке са сијалицом Nа 110 W 3500,00
25 Постављање Na уличних светиљки 100 W 3898,50
26 Постављање Na уличних светиљки 250 W 4623,00
27 Постављање рефлектора 200 W и 400 W 14835,00
28 Фотосензор 1322,5
29 Постављање и монтажа стуба са рефлектором за пешачки прелаз 54335,00

2. Ценовник ће се примењивати у свим ситуацијама када 
се врши одржавање јавне расвете по налогу или захтеву ГО 
Сурчин.

3. Ценовник доставити председнику градске општине 
Сурчин на сагласност.

4. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука НО ЈП „Сурчин” о утврђивању цена пружања ус-
луга на јавној расвети према ГО Сурчин бр. 9494/14 од 27. 
новембра 2014. године, као и Одлука о измени и допуни Од-
луке о утврђивању цена пружања услуга на јавној расвети 
према ГО Сурчин бр. 7622/15 од 26. октобра 2015. године

5. Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности 
стране оснивача.

6. Ценовник објавити у „Службеном листу Града Београда” .

Надзорни одбор Јавног предузећа
за обављање комуналних и других делатности

од општег интереса за грађане градске општине Сурчин
Број 9308/16, 30. децембра 2016. године

Председник 
Марина Чауш, ср. 

АКТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
На основу члана 22. став 1. тачка 7. и члана 57. Закона 

о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16), 
члана 27. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о осни-
вању Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије 
„Топлификација”, Лазаревац („Службени лист Града Бео-
града”, број 95/16) и чл. 80. и 81. Статута Јавног предузећа 
за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лаза-
ревац (број: 2726/1 од 22. априла 2013. године), Надзорни 
одбор Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије 
„Топлификација” Лазаревац, на 26. седници одржаној 12. 
децембра 2016. године, доноси 

ОДЛУКУ 1

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

„ТОПЛИФИКАЦИЈА”, ЛАЗАРЕВАЦ

Члан 1.
У Статуту Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне 

енергије „Топлификација” Лазаревац (број 2726/1 од 22. ап-
1 Скупштина Градске општине Лазаревац дала је сагласност на ову одлуку 30. де-

цембра 2016. године Решењем III-09 број 06-246/2016.

рила 2013. године), (у даљем тексту: Статут) у члану 12. до-
даје се став 4. који гласи:

„ЈП „Топлификација” има искључиво право обављања 
делатности 3530 Снабдевање паром и климатизација и 4221 
Изградња цевовода.”

Члан 2.
У Статуту члан 15. мења се тако да измењен гласи:
„Јавно предузеће може, уз претходну сагласност осни-

вача, основати друштво капитала за обављање делатности 
од општег интереса и друштво капитала за обављање делат-
ности која није делатност од општег интереса.

Јавно предузеће може улагати капитал у већ основана 
друштва капитала уз претходну сагласност оснивача.”

Члан 3.
У Статуту у члану 16. став 2. брише се.

Члан 4.
У Статуту члан 30. мења се тако да исти гласи:
„Оснивач је дужан да обезбеди да се делатност од 

општег интереса обавља у континуитету.”
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Члан 5.
У Статуту у члану 31. бришу се ст. 4. и 5. а став 6. мења 

се и гласи:
„Располагање стварима у јавној својини која су пренета 

у својину ЈП „Топлификација” врши се у складу са законом, 
овим статутом и другим општим актима.”

Члан 6.
У Статуту мења се члан 34. тако да исти гласи:
„Јавно предузеће се може задужити под условима и на 

начин предвиђен законом и програмом пословања јавног 
предузећа.

Задужење се сматра располагањем имовином јавног 
предузећа.

Одлуку о задужењу јавног предузећа код пословних ба-
нака, фондова и других финансијских организација доноси 
Надзорни oдбор јавног предузећа.

Одлуку из става 3. овог члана када се ради о задужењу 
веће вредности Надзорни одбор доноси уз претходну са-
гласност оснивача.

Задужење веће вредности из става 4. овог члана обухва-
та 30% или више књиговодствене вредности укупне имо-
вине јавног предузећа исказане у последњем годишњем би-
лансу стања.

Одлуку из става 3. овог члана, када се ради о задужењу 
мање вредности, Надзорни одбор доноси уз претходну са-
гласност Већа градске општине.

Задужење мање вредности из става 6. овог члана, обух-
вата до 30% књиговодствене вредности укупне имовине 
јавног предузећа исказане у последњем годишњем билансу 
стања.”

Члан 7.
У Статуту члан 35. се мења тако да исти гласи:
„Ради обезбеђења заштите општег интереса у Јавном 

предузећу, Скупштина градске општине даје сагласност на:
1. Статут јавног предузећа;
2. дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и 

развоја;
3. годишњи програм пословања;
4. посебан програм коришћења средстава из буџета (суб-

венције и др. средства);
5. одлуку о расподели добити, односно начину покрића 

губитка Јавног предузећа;
6. одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и 

других средстава обезбеђења за послове који нису из окви-
ра делатности од општег интереса;

7. акт о општим условима за испоруку производа и ус-
луга; 

8. акт о процени вредности капитала;
9. друге одлуке, у складу са законом којим се одређује 

обављање делатности од општег интереса.
Ради обезбеђења заштите општег интереса у јавном пре-

дузећу, Скупштина градске општине даје претходну саглас-
ност на:

1. одлуку о располагању (прибављање и отуђење) сред-
ствима у јавној својини која су пренета у својину јавног 
предузећа , велике вредности, односно чија набавна и/или 
продајна и /или тржишна вредност у моменту доношења 
одлуке о томе представља 30% или више књиговодстве-
не вредности укупне имовине јавног предузећа исказане у 
последњем годишњем билансу стања, која је у непосредној 
функцији обављања делатности од општег интереса;

2. на програм и одлуку о својинској трансформацији;
3. одлуку о статусним променама и оснивању других прав-

них субјеката и улагању у капитал јавног предузећа;
4. одлуку о задуживању веће вредности.
Давањем сагласности на Годишњи програм пословања 

јавног предузећа, сматра се да је дата сагласност и на при-
бављање средстава у јавној својини мање вредности чија 
набавна и/или тржишна вредност у моменту прибављања 
представља до 30% од књиговодствене вредности укупне 
имовине јавног предузећа исказане у последњем билансу 
стања а која је у непосредној функцији обављања делат-
ности од општег интереса.

Члан 8.
У Статуту, после члана 35. додаје се члан 35а. који гласи:
„Ради обезбеђења заштите општег интереса у јавном 

предузећу, Веће градске општине даје сагласност на:
1. тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.)
Ради обезбеђења заштите општег интереса у јавном пре-

дузећу, Веће градске општине даје претходну сагласност на:
1. одлуку о отуђењу средстава у јавној својини која су 

пренета у својину јавног предузећа мање вредности, од-
носно чија набавна и/или продајна и/или тржишна вред-
ност у моменту доношења одлуке о томе представља до 30% 
књиговодствене вредности укупне имовине јавног преду-
зећа исказане у последњем годишњем билансу стања, која 
је у непосредној функцији обављања делатности од општег 
интереса;

2. одлуку о задуживању мање вредности.”

Члан 9.
У Статуту у члану 36. став 1. речи „Оснивач може пре-

дузети мере” се бришу и уместо њих се додаје „ Скупштина 
градске општине предузима мере”.

Став 1. тачка 3. овог члана брише се.

Члан 10.
У Статуту у члану 37. став 2. мења се и гласи:
„ЈП „Топлификација” уплаћује део добити у буџет оснива-

ча, по завршном рачуну за претходну годину. Одлуку о рас-
подели добити доноси Надзорни одбор ЈП „Топлификација”, 
Лазаревац, уз сагласност Скупштине градске општине”.

У члану 37. став 3. се мења тако да гласи:
„Висина и рок за уплату добити из става 1. овог члана 

утврђује се законом, односно одлуком о буџету за наредну 
годину.”

Члан 11.
У Статуту у члану 39. мења се став 1. тако да исти гласи:
„ЈП „Топлификација” може формирати резерву капитала 

издвајањем дела средстава из нераспоређене добити.”
Став 2. истог члана се мења тако да измењен гласи:
„Уколико ЈП „Топлификација” формира резерву капита-

ла, висина резерве биће одређена Одлуком о расподели до-
бити за текућу годину”.

Члан 12.
У Статуту члан 40. се брише.

Члан 13.
У Статуту у члану 42. став 4. се мења тако да исти гласи:
„Уколико репрезентатитвни синдикати не постигну до-

говор да заједно воде акцију предлагања и бирања члана 
Надзорног одбора, своје предлоге за члана Надзорног одбо-
ра испред реда запослених изнеће пред запослене који ће се 
о томе изјаснити тајним гласањем.
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Кандидат који добије највише гласова сматраће се зајед-
ничним предлогом за члана Надзорног одбора испред реда 
запослених и тај предлог биће достављен директору са оба-
везом истог да га достави оснивачу ради именовања”.

Члан 14.
У Статуту члан 44. се мења тако да измењен гласи:
„За председника и члана Надзорног одбора именује се 

лице које испуњава следеће услове: 
1) да је пунолетно и пословно способно; 
2) да има стечено високо образовање на основним сту-

дијама у трајању од најмање четири године, односно на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским студија-
ма или специјалистичким струковним студијама; 

3) да има најмање пет година радног искуства на послови-
ма за које се захтева високо образовање из тачке 2 овог члана; 

4) да има најмање три године радног искуства на посло-
вима који су повезани са пословима јавног предузећа; 

5) да познаје област корпоративног управљања или об-
ласт финансија; 

6) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест 
месеци; 

7) да му нису изречене мере безбедности у складу са за-
коном којим се уређују кривична дела, и то: 

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здрав-
ственој установи; 

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи; 
(3) обавезно лечење наркомана; 
(4) обавезно лечење алкохоличара; 
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.” 

Члан 15.
У Статуту члан 45. се мења тако да исти гласи:
„Надзорни одбор: 
1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стра-

тегије и развоја, уз сагласност Скупштине градске општине, 
и одговоран је за њихово спровођење; 

2) доноси годишњи програм пословања, усклађен са ду-
горочним и средњорочним планом пословне стратегије и 
развоја из тачке 1. овог члана, уз сагласност Скупштине 
градске општине; 

3) доноси посебан програм коришћења средстава из буџе-
та (субвенције и др.средства), уз сагласност Скупштине град-
ске општине;

4) усваја извештај о степену реализације годишњег про-
грама пословања; 

5) усваја тромесечни извештај о степену усклађености 
планираних и реализованих активности; 

6) усваја финансијске извештаје; 
7) надзире рад директора; 
8) доноси статут, уз сагласност Скупштине градске општине; 
9) одлучује о статусним променама, оснивању других прав-

них субјеката и улагању капитала, уз претходну сагласност 
Скупштине градске општине; 

10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину 
покрића губитка, уз сагласност Скупштине градске општине ; 

11) закључује уговоре о раду са директором, у складу са 
законом којим се уређују радни односи; 

12) врши друге послове у складу са законом, оснивач-
ким актом и статутом”. 

Финансијски извештај из тачке 6. са извештајем овла-
шћеног ревизора јавно предузеће доставља Скупштини 
градске општине ради информисања.

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о 
питањима из своје надлежности на директора или друго 
лице у јавном предузећу.

Члaн 16.
У Статуту у члану 48. став 1. се мења тако што се на по-

четку реченице додаје „Председник и”.
У Статуту у члану 48. ст. 2. и 3. се бришу и додаје се нови 

став 2. који гласи:
„Висину накнаде из става 1. овог члана, односно крите-

ријуме и мерила за њено утврђивање одређује Влада РС.”

Члан 17.
У Статуту члан 53. став 1. мења се и гласи: 
„Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају 

се пре истека периода на који су именовани, уколико: 
1) јавно предузеће не достави годишњи програм посло-

вања у роковима прописаним законом; 
2) надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере 

пред надлежним органима у случају постојања основане 
сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на ште-
ту јавног предузећа несавесним понашањем или на други 
начин; 

3) се утврди да делује на штету јавног предузећа неса-
весним понашањем или на други начин; 

4) у току трајања мандата буде осуђен на условну или 
безусловну казну затвора.”

У члану 53. став 2. Статута бришу се речи „односно до 
именовања новог председника и чланова Надзорног одбо-
ра” а уместо тога се додаје „а најдуже шест месеци.”

Члан 18.
У Статуту члан 57. став 2. мења се и гласи:
„Вршилац дужности директора ЈП „Топлификација” 

може обављати ту функцију најдуже годину дана.”
Став 3. истог члана се брише.
Додаје се став 4 . истог члана који гласи:
„Вршилац дужности директора ЈП „Топлификација” 

мора испуњавати све услове за именовање директора из за-
кона и овог статута.”

Члан 19.
У Статуту члан 58. мења се и гласи:
„За директора ЈП „Топлификација” може бити именова-

но лице које испуњава следеће услове: 
1) да је пунолетно и пословно способно; 
2) да има стечено високо образовање на основним сту-

дијама у трајању од најмање четири године, односно на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским студија-
ма или специјалистичким струковним студијама; 

3) да има најмање пет година радног искуства на посло-
вима за које се захтева високо образовање из тачке 2. овог 
члана; 

4) да има најмање три године радног искуства на посло-
вима који су повезани са пословима јавног предузећа; 

5) да познаје област корпоративног управљања; 
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу 

послова; 
7) да није члан органа политичке странке, односно да му 

је одређено мировање у вршењу функције у органу поли-
тичке странке; 

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест 
месеци; 

9) да му нису изречене мере безбедности у складу са за-
коном којим се уређују кривична дела, и то: 

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здрав-
ственој установи; 

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи; 
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(3) обавезно лечење наркомана; 
(4) обавезно лечење алкохоличара; 
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности. 
Директор не може имати заменика. 

Члан 20.
У Статуту мења се члан 59. тако да гласи:
„Директор поред зараде може имати и право на стиму-

лацију. 
Услове и критеријуме за утврђивање и висину стимулације 

из става 1.овог члана одређује Влада подзаконским актом.
Акт о исплати стимулације директора доноси Надзорни 

одбор, уз сагласност Већа градске општине.
Право на стимулацију може имати и извршни директор. 

Акт о исплати стимулације Извршног директора доноси се на 
предлог директора.” 

Члан 21.
У Статуту мења се члан 61. тако да исти гласи:
„Директор ЈП „Топлификација”: 
1) представља и заступа јавно предузеће; 
2) организује и руководи процесом рада; 
3) води пословање јавног предузећа; 
4) одговара за законитост рада јавног предузећа; 
5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне 

стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење; 
6) предлаже годишњи програм пословања и одговоран 

је за његово спровођење; 
7) предлаже финансијске извештаје; 
8) извршава одлуке Надзорног одбора; 
9) бира извршне директоре; 
10) бира представнике ЈП „Топлификација” у скупштини 

друштва капитала чији је једини власник ово јавно предузеће; 
11) закључује уговоре о раду са Извршним директором, 

у складу са законом којим се уређују радни односи; 
12) доноси акт о систематизацији; 
13) врши друге послове одређене законом, оснивачким 

актом и Статутом.”
Члан 22.

У Статуту у члану 66. став 2. мења се тако да исти гласи:
„Предлог за разрешење директора ЈП „Топлификација” 

може поднети Веће градске општине или Надзорни одбор ЈП 
„Топлификација” преко Већа градске општине Лазаревац.

У ставу 3. истог члана на крају реченице се додаје „и дос-
тавља се директору који има право да се у року од 20 дана 
изјасни о разлозима због којих се предлаже разрешење.“

Додаје се став 4. у члану 66. Статута и исти гласи: 
„Пошто директору пружи прилику да се изјасни о 

постојању разлога за разрешење и утврди потребне чињенице 
Веће Градске општине Лазаревац, предлаже Скупштини град-
ске општине доношење одговарајућег решења. Против овог ре-
шења није дозвољена жалба али се може водити управни спор”.

Члан 23.
У Статуту члан 67. мења се и гласи:
„Директор се разрешава пре истека периода на који је 

именован уколико: 
1) у току трајања мандата престане да испуњава услове 

за директора јавног предузећа из закона, оснивачког акта и 
статута; 

2) ЈП „Топлификација” не достави годишњи програм по-
словања у роковима прописаним законом; 

3) се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања 
дужности и поступања супротног пажњи доброг привред-
ника и пропуста у доношењу и извршавању одлука и орга-
низовању послова у јавном предузећу, дошло до знатног од-
ступања од остваривања основног циља пословања јавног 
предузећа, односно од плана пословања ЈП „Топлификација”; 

4) се утврди да делује на штету овог јавног предузећа 
кршењем директорских дужности, несавесним понашањем 
или на други начин; 

5) извештај овлашћеног ревизора на годишњи финан-
сијски извештај буде негативан; 

6) у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на 
условну или безусловну казну затвора; 

7) у другим случајевима прописаним законом”. 

Члан 24.
У Статуту члан 68. мења се и гласи:
„Директор може бити разрешен пре истека периода на 

који је именован уколико: 
1) ЈП „Топлификација” не достави тромесечни извештај 

у року прописаном законом; 
2) ЈП „Топлификација” не испуни планиране активности 

из годишњег програма пословања; 
3) ЈП „Топлификација” утроши средства за одређене на-

мене изнад висине утврђене програмом пословања за те на-
мене, пре прибављања сагласности на измене и допуне го-
дишњег програма пословања; 

4) ЈП „Топлификација” не спроводи усвојен годишњи 
програм пословања, у делу који се односи на зараде или за-
пошљавање из закона; 

5) ЈП  „Топлификација” врши исплату зарада без овере 
образаца за контролу обрачуна и исплате зарада; 

6) не примени предлоге комисије за ревизију или не 
примени рачуноводствене стандарде у припреми финан-
сијских извештаја; 

7) ЈП „Топлификација” не поступи по препорукама из 
извештаја овлашћеног ревизора; 

8) не извршава одлуке Надзорног одбора; 
9) у другим случајевима прописаним законом”. 

Члан 25.
У Статуту после члана 68. додајe се нови члан 68а који 

гласи:
„ЈП „Топлификација” има три извршна директора.
За извршног директора бира се лице које испуњава ус-

лове из члана 58. тач. 1), 2), 3), 6), 8) и 9) овог статута.
Поред услова из става 2. овог члана, лице које се бира 

за извршног директора мора имати три године радног ис-
куства на пословима за које ће бити задужен у ЈП „Топли-
фикација”. 

Извршни директор мора бити у радном односу у ЈП 
„Топлификација”. 

Извршни директор за свој рад одговара директору.”

Члан 26.
У Статуту после члана 68 а додаје се нови поднаслов и 

члан 68б који гласе:

„ЈАВНОСТ У РАДУ

Члан 68 б
Јавно предузеће је дужно да на својој интернет страни-

ци објави:
1. радне биографије чланова надзорног одбора, директо-

ра и извршних директора;
2. организациону структуру;
3. годишњи програм пословања, као и све његове измене 

и допуне, односно извод из тог програма ако јавно преду-
зеће има конкуренцију на тржишту;

4. тромесечне извештаје о реализацији годишњег про-
грама пословања;

5. годишњи финансијски извештај са мишљењем овла-
шћеног ревизора;

6. друге информације од значаја за јавност.”
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Члан 27.
У Статуту члан 88. се брише.

Члан 28.
У Статуту у члану 89. став 2. се брише и уместо њега се 

додаје следећи став 2.:
„Након прибављања сагласности из претходног става овог 

члана, Статут ступа на снагу у року од осам дана рачунајући 
од дана објављивања у Службеном листу Града Београда.”

Став 3. истог члана се брише.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.
Други општи акти ЈП „Топлификација” ускладиће се са 

овим изменама и допунама Статута у року прописаном Зако-
ном о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) 
и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација”, 
Лазаревац („Службени лист Града Београда”, број 95/16).

Члан 30.
Ова одлука о изменама и допунама Статута Јавног преду-

зећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација”, Ла-
заревац сматра се донетом даном прибављања сагласности од 
стране оснивача, а ступа на снагу у року од осам дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Надзорни одбор Јавног предузећа
за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” 

Лазаревац
Број 9315/2, 12. децембра 2016. године

Председник
Горан Ђорђевић, ср. 

На основу члана 12. Закона о привредним друштви-
ма („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15), 
члана 2. и члана 17. тачка 11. Одлуке о промени оснивачког 
акта Привредног друштва „Електроизградња” д.о.о. Београд 
Топлице Милана б.б. („Службени лист Града Београда”, број 
2/11), Скупштина ПД „Електроизградња” д.о.о. Београд је 
на својој LXVIII седници одржаној 28. децембра 2016. годи-
не, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ 
АКТА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „ЕЛЕКТРОИЗГРАДЊА” 

ДОО БЕОГРАД

Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Привредног 

друштва „Електроизградња” д.о.о. Београд („Службени лист 
Града Београда”, број 2/11), у члану 19. брише се ст. 1. и 2. 

У члану 19. мења се став 3. тако да гласи:
„Директор друштва може посебном одлуком у окви-

ру својих овлашћења овластити друго лице да предузима 
радње из своје надлежности, а нарочито да може заступати 
друштво пред свим надлежним органима”.

Члан 2.
Одлука ступа на снагу осам дана након објављивања у 

„Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Привредног друштва „Електроизградња” д.о.о.
Број 6, 28. децембра 2016. године

Председник 
Зорана Стојковић, ср.

КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
На основу члана 247. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), члана 76. Посебног колек-

тивног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности у Београду („Службени лист Града Београда”, број 11/15), 
члана 86. став 1. тачка 5. Статута Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац (бр. 2726/1 од 
22. априла 2013. године), члана 46. став 1. тачка 5. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, број 
43/08), председник градске општине Лазаревац – као овлашћени орган оснивача, директор Јавног предузећа за дистрибуцију 
топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац – као овлашћени орган послодавца, Синдикална организација „Топлификација” 
Лазаревац, Синдикална организација ЈП „Топлификација” Лазаревац – оба као репрезентативни синдикати, закључују

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОЛЕКТИВНОГ УГОВ ОРА
КОД ПОСЛОДАВЦА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ „ТОПЛИФИКАЦИЈА” ЛА-

ЗАРЕВАЦ 

Члан 1.
Овим колективним уговором (у даљем тексту: уговор), у складу са Законом раду и чл. 152 и 154. уговора, уређују 

се на нов начин поједина питања која су утврђена раније донетим уговором („Службени лист Града Београда”, број 
7/15).

Утврђује се да је након доношења, напред наведеног уговора, Решењем директора ЈП „Топлификација” Лазаревац број 
4817 од 20. јула 2015. године, на захтев репрезентативних синдиката утврђен губитак репрезентативности Синдикалне ор-
ганизације „Лазаревачки синдикат Топлификација” која због те чињенице не учествује у поступку доношења овог уговора. 

Члан 2.
У члану 80. став 1. тачка 3. број „75 ц” замењује се бројем „81”. 

Члан 3. 
У члану 129. став 1. алинеја 5. замењује се и гласи: „по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада 

оствареног у радном односу, рачунајући увећано за бенифицирани радни стаж 0,5% од основице”.
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Члан 4.
У члану 132. став 1. реч „тромесечне” замењује се речју „дванаестомесечни”.

Члан 5.
У члану 133.став 1. тачка 1. речи „претходна три месеца”, замењује се речима „претходних дванаест месеци”.

Члан 6.
У члану 137. став 3. се мења и измењен гласи: „под јубиларном годином рада подразумева се цела година рада, рачу-

најући увећано за бенифицирани радни стаж”.

Члан 7.
У осталом делу уговор остаје у целости на снази, изузимајући у делу извршеном овим изменама и допунама.

Члан 8.
Ове измене и допуне уговора ступају на снагу даном закључивања и примењује се осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу Града Београда”.

Градска општина
Лазаревац

I-01 број 110-19/2016
21. децембра 2016. године

Председник
Бојан Синђелић, ср.

Јавно предузеће
„Топлификација” Лазаревац

Број 6766/1
5. децембра 2016. године

Директор 
Вукашин Јањевић, ср. 

Синдикална организација 
„Топлификација”

Број 224/1 
5. децембра 2016. године

Председник 
Драган Кондић, ср.

Синдикална организација
ЈП „Топлификација” 

Број 41/1 
5. децембра 2016. године

Председник 
Зоран Тодоровић, ср.
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Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину Измене и допуне 
Плана детаљне регулације подручја Јајинци – цели-
на Г, за блок Г-38 између улица Ружа 3 и Нова 13, 
Градска општина Вождовац  – – – – – – – – – – – – –  1

Решење о приступању изради стратешке процене 
утицаја на животну средину Плана детаљне регулације 
дела Макишког поља, Градска општина Чукарица  – –  2

Показатељ смањења потрошачких цена у децем-
бру 2016. године  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Акти градских општина
ОБРЕНОВАЦ

Решење о давању сагласности на Одлуку Над-
зорног одбора Јавног предузећа Спортско-културни 
центар „Обреновац” у Обреновцу о Седмој измени и 
допуни Ценовника услуга предузећа са Одлуком  – –  3

Закључак о измени Закључка о увођењу интер-
вентне мере за заштиту најугроженијих грађана у 
општини Обреновац  – – – – – – – – – – – – – – – – –  4

СУРЧИН
Закључак о давању сагласности Јавном преду-

зећу за обављање комуналних и других делатности 
од интереса за грађане градске општине Сурчин на 
Одлуку о утврђивању ценовника услуга на депо-
нији у Добановцима са Одлуком  – – – – – – – – – –  4

Страна

Закључак о давању сагласности Јавном преду-
зећу за обављање комуналних и других делатности 
од интереса за грађане градске општине Сурчин на 
Одлуку о измени и допуни Одлуке о утврђивању 
цена погребних услуга на гробљима ГО Сурчин са 
Одлуком – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  5

Закључак о давању сагласности Јавном преду-
зећу за обављање комуналних и других делатности 
од интереса за грађане градске општине Сурчин на 
Одлуку о утврђивању цена пружања услуга на јав-
ној расвети према ГО Сурчин са Одлуком  – – – – –  6

Акти јавних предузећа и других организација

Одлука о изменама и допунама Статута Јавног 
предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топ-
лификација”, Лазаревац  – – – – – – – – – – – – – – –  6

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког 
акта Привредног друштва „Електроизградња” д.о.о. 
Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  10

Колективни уговори

Измене и допуне Колективног уговора код пос-
лодавца Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне 
енергије „Топлификација” Лазаревац – – – – – – – –  10

САДРЖАЈ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6, 
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

Издавач Град Београд – Секретаријат 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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