
Градоначелник града Београда 12. јануара 2021. године, 
на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – 
др. закон и 37/19), члана 52. тачка 6. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 
„Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и „Службе-
ни лист Града Београда”, број 60/19) и члана 16. став 7. Уред-
бе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС”, бр. 
125/03, 12/06 и 27/20), донео је

ПРА ВИЛНИК

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О БУЏЕТСКОМ РАЧУНО-
ВОДСТВУ И РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА

Члан 1.
У Правилнику о буџетском рачуноводству и рачуновод-

ственим политикама („Службени лист Града Београда”, број 
24/19), у члану 46. став 2. мења се и гласи:

„Дужницима се до 25. јануара текуће године доставља 
попис ненаплаћених потраживања са стањем на дан 31. де-
цембра претходне године.”

У истом члану, став 4, брише се.
У истом члану, досадашњи став 5. постаје став 4.

Члан 2.
У члану 47. став 4. мења се и гласи:
„Начин и рокови вршења пописа и усклађивање књиго-

водственог стања са стварним стањем, обављају се у складу 
са правилником којим се уређују начин и рокови вршења 
пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава 
Републике Србије и усклађивање књиговодственог стања са 
стварним стањем, као и посебним актом Града Београда, ко-
јим се уређује попис имовине и обавеза.”

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда”.

Градоначелник града Београда
Број 4-75/21-Г, 12. јануара 2021. године

Градоначелник
Проф. др Зоран Радојичић, ср.

Заменик градоначелника града Београда 4. јануара 2021. 
године, на основу члана 28. став 2. Закона о култури („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр. и 6/20), 
члана 159. став 1. Закона о запосленима у јавним службама 
(„Службени гласник РС”, бр. 113/17, 95/18 и 86/19), члана 
23. став 2. и члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. 
закон и 37/19), члана 51. став 2. и члана 52. тачка 9. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗ-
МЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИ-
СТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У БИБЛИОТЕЦИ „ВЛА-

ДА АКСЕНТИЈЕВИЋ”, ОБРЕНОВАЦ

1. Даје се сагласност на Правилник о изменама Пра-
вилника о организацији и систематизацији послова у Би-
блиотеци „Влада Аксентијевић”, Обреновац број 996 од 24. 
децембра 2020. године, који је донео директор 24. децембра 
2020. године.

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

Заменик градоначелника града Београда
Број 110-10/21-Г-01, 4. јануара 2021. године

Заменик градоначелника
Горан Весић, ср.

Градоначелник града Београда 12. јануара 2021. године, 
на основу члана 69. Закона о јавним предузећима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 28. Закона о 
комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 
88/11, 104/16 и 95/18), члана 24. тачка 6. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС” бр. 129/07, 83/14 – др. за-
кон, 101/16 – др. закон и 37/19), члана 52. тачка 10. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донео је 

РЕШЕЊЕ
I. Даје се сагласност на Измену и допуну Ценовника услу-

га спровођења мера контроле и смањење популације глода-
ра, инсеката и штетних огранизама и послове дезинфекци-
је, дезинсекције и дератизације на јавним површинама на 
територији града Београда, коју је донео Надзорни одбор 
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Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа” под бројем 
19446/5, на седници одржаној 15. децембра 2020. године.

II. Решење и Измену и допуну Ценовника из става I об-
јавити у „Службеном листу Града Београда” по добијању са-
гласности Оснивача.

Градоначелник града Београда
Број 38-74/21-Г, 12. јануара 2021. године

Градоначелник
Проф. др Зоран Радојичић, ср.

На основу члана члана 22. Закона о јавним предузећи-
ма („Службени гласник РС”, број 15/16), и члана 31. Статута 
ЈКП „Градска чистоћа” Београд („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 64/16, 100/17 и 86/19), Надзорни одбор предузе-
ћа је на својој 76. редовној седници одржаној 15. децембра 
2020. разматрајући 5. тачку утврђеног дневног реда, донео

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ЦЕНОВНИКА
УСЛУГА СПРОВОЂЕЊА МЕРА КОНТРОЛЕ И СМАЊЕ-
ЊЕ ПОПУЛАЦИЈЕ ГЛОДАРА, ИНСЕКАТА И ШТЕТНИХ 
ОРГАНИЗАМА И ПОСЛОВЕ ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, ДЕЗИН-
СЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИ-
НАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КОЈЕ ПРУЖА ЈКП 

„ГРАДСКА ЧИСТОЋА” БЕОГРАД

1. Мења се Ценовник услуга за спровођења мера контро-
ле и смањење популације глодара, инсеката и штетних ор-
ганизама и послове дезинфекције, дезинсекције и дератиза-
ције на јавним површинама на територији града које пружа 
ЈКП „Градска чистоћа” Београд број 22739/3 од 11. децем-
бра 2019. године, на који је дата сагласност Градоначелни-
ка Решењем број 38-8905/19-Г од 31. децембра 2019. године, 
Одлуке о измени и допуни Ценовника број 2696/11 од 14. 
фебруара 2020. године на коју је дата сагласност Градона-
челника Решењем број 38-1556/20-Г од 26. фебруара 2020. 
године и Одлуке о измени и допуни Ценовника број 16623/3 
од 30. октобра 2020. на коју је дата сагласност градоначел-
ника Решењем број 38-7076/20-Г, у следећем.

После тачке 5 додаје се нова тачка број 6 која гласи:

6 Сузбијање одраслих форми комараца из авиона Једини-
ца мере

Цена по једи-
ници мере без 

ПДВ-а

6.1 Услуга сузбијања одраслих форми комараца из 
авиона ha 625,00

2. Ценовник доставити оснивачу на сагласност.
3. Ценовник ступа на снагу по добијеној сагласности 

оснивача.
4. У свему осталом Ценовник број 22739/3 од 11. децем-

бра 2019. године, Измена и допуна Ценовника број 2696/11 
од 14. фебруара 2020. и Измена и допуна Ценовника број 
16623/3 од 30. октобра 2020. остају непромењени.

Надзорни одбор ЈКП „Градска чистоћа”
Број 19446/5, 15. децембра 2020. године

Председник
Др Александар Лучић, ср.

Начелник Градске управе Града Београда 8. јануара 2021. 
године, на основу члана 22. Одлуке о Градској управи Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 
36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19 и 60/19), донео је

ИНС ТР УКЦИЈA

О ИЗМЕНАМА ИНСТРУКЦИЈЕ О ПОСТУПАЊУ БУ-
ЏЕТСКИХ КОРИСНИКА И ГРАДСКИХ ОПШТИНА 
ГРАДА БЕОГРАДА У ПОСТУПКУ ПРИПРЕМЕ, САСТА-
ВЉАЊА И ПОДНОШЕЊА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕ-

ШТАЈА

Члан 1.
У Инструкцији о поступању буџетских корисника и град-

ских општина Града Београда у поступку припреме, саставља-
ња и подношења финансијских извештаја („Службени лист 
Града Београда”, број 84/19), у члану 4. ставу 1. после речи: „на 
дан 31. децембра” запета се замењује тачком, а речи: „тј. на 
дан састављања финансијских извештаја”, бришу се.

У истом члану, ст. 3. и 4. мењају се и гласе:
„Сектор рачуноводства ДБК до 25. јануара текуће годи-

не доставља путем ИОС обрасца попис ненаплаћених по-
траживања са стањем на дан 31. децембра претходне године 
својим дужницима, а дужници су у обавези да у року од пет 
дана од дана пријема пописа неизмирених обавеза, провере 
своју обавезу и о томе обавесте Сектор рачуноводства ДБК.

ИБК до 25. јануара текуће године достављају путем ИОС 
обрасца попис ненаплаћених потраживања са стањем на 
дан 31. децембра претходне године својим дужницима, а 
дужници су у обавези да у року од пет дана од дана прије-
ма пописа неизмирених обавеза, провере своју обавезу и о 
томе обавесте ИБК.”

У истом члану, став 9. брише се.

Члан 2.
У члану 5. став 4. мења се и гласи: 
„Начин и рокови вршења пописа и усклађивање књиго-

водственог стања са стварним стањем, обављају се у складу 
са правилником којим се уређују начин и рокови вршења 
пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава 
Републике Србије и усклађивање књиговодственог стања са 
стварним стањем, као и посебним актом Града Београда, ко-
јим се уређује попис имовине и обавеза.”

Члан 3.
Ова инструкција ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда”.

Градска управа Града Београда
Н број 031-5/21, 8. јануара 2021. године

Начелник
Сандра Пантелић, ср.
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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ОБРЕНОВАЦ

Председник градске општине Обреновац 11. jaнуара 
2021. године, на предлог Већа Градске општине Oбрено-
вац са седнице одржане 11. јануара 2021. године, на основу 
члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 69. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 
88/19), члана 30. Одлуке o промени оснивачког акта Јав-
ног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 85/16 и 9/17) и члана 
52. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист 
Града Београда”, број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – 
исправка) поступајући по захтеву ЈКП „Обреновац” из Об-
реновца бр. 10125 од 25. децембра 2020. године за давање 
сагласности на Одлуку Надзорног одбора о измени Ценов-
ника основних и осталих комуналних производа и услуга 
НО број 12-6/2020 од 25. децембра 2020. године, донео је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОР-
НОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ОБРЕНОВАЦ” ИЗ ОБРЕНОВЦА О ИЗМЕНИ ЦЕНОВ-
НИКА ОСНОВНИХ И ОСТАЛИХ КОМУНАЛНИХ ПРО-

ИЗВОДА И УСЛУГА

I. Даје се саглaсност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 
„Обреновац” из Обреновца НО бр. 12-6/2020 од 25. децем-
бра 2020. године о измени Ценовника основних и осталих 
комуналних производа и услуга Јавног комуналног преду-
зећа „Обреновац” из Обреновца. 

Одлука из претходног става саставни је део овог решења. 
II. Ово решење са одлуком на коју се даје сагласност об-

јавити у „Службеном листу Града Београда”.

Председник градске општине Обреновац
VIII-01 број 020-4/ 2, 11. јануара 2021. године

Председник 
Мирослав Чучковић, ср.

На основу члана 18. Закона о јавним предузећима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 119 од 17. децембра 2012. године), 
члан 37. Одлуке о измени Одлуке о оснивању ЈКП „Обре-
новац” и чл. 21–30. Статута ЈКП „Обреновац” Обреновац, 
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Обреновац” 
из Обреновца, на 12. седници одржанoj 25. децембра 2020. 
године, донео је

ОДЛУКУ
I. Да се Ценовник основних и осталих комуналних про-

извода и услуга Јавног комуналног предузећа „Обреновац” 
из Обреновца измени у свему према предлогу Ценовника из 
материјала достављеном Надзорном одбору на разматрање, 
који чини саставни део ове одлуке.

II. Одлуку доставити оснивачу на сагласност.
III. Стручна служба ЈКП „Обреновац ће израдити инте-

грални текст Ценовника основних и осталих комуналних 
производа и услуга.

IV. По добијању сагласности од оснивача, Одлуку са 
Ценовником основних и осталих комуналних производа и 
услуга објавити у „Службеном листу Града Београда.”

Надзорни одбор ЈКП „Обреновац” из Обреновца
НO број 12-6/2020, 25. децембра 2020. године

Председник
Милорад Марјановић, ср.

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ГРАДСКОГ ЈАВНОГ КУПАТИЛА У ОБРЕНОВЦУ  предлог измене 
Ред.
број НАЗИВ Осн. цена ПДВ 20% УКУПНО Осн. цена ПДВ 20% УКУПНО

1 Коришћење бањског купатила по 1. купању 356,85 71,37 428,22 408,33 81,67 490,00
2 Коришћење бањског купатила по 1. купању за пензионере са територије ГО Обреновац 228,75 45,75 274,50 брише се    

2 Коришћење бањског купатила по 1. купању за пензионере чија висина пензије не прелази 
30.000,00 дин., инвалиде и војне инвалиде са територије РС 228,75 45,75 274,50 250,00 50,00 300,00

ЦЕНОВНИК
ОСНОВНИХ И ОСТАЛИХ КОМУНАЛНИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ОБРЕ-

НОВАЦ” ОБРЕНОВАЦ

ЦЕНОВНИК
ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА КОЈЕ ПЛАЋАЈУ НЕПОСРЕДНИ КОРИСНИЦИ

Ред.
НАЗИВ

Јед.
Осн. цена ПДВ 10% УКУПНО

број мере

1

Изношење и депоновање смећа са ужег градског подручја        
За домаћинства m² 9,33 0,93 10,26
За установе m² 9,33 0,93 10,26
За пословни простор m² 13,08 1,31 14,39

2 Изношење и депоновање смећа са ширег градског подручја (рурално подручје које обухвата следеће МЗ:        
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  Мислођин, Дражевац, Јасенак, Конатице, Баљевац,    
  Пољане, Мала Моштаница, Скела, Ушће, Грабовац,    
 

Дрен, Орашац, Ратари и Бргулице, Вукићевица, 
 

 
   
  Љубинић, Трстеница, Пироман и Бровић)    
  За домаћинства до 100 m² 700,00 70,00 770,00
    од 100 до 200 m² 750,00 75,00 825,00
    преко 200 m² 800,00 80,00 880,00

ЦЕНОВНИК
УСЛУГА НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ У ОБРЕНОВЦУ 

Ред.
НАЗИВ

Јед.
Осн. цена ПДВ 20% УКУПНО

број мере

1

Месечни закуп за кориснике пијачне опреме са уговорном обавезом      
Зона 1   3.788,10 757,62 4.545,72
Зона 2   2.250,90 450,18 2.701,08
расхладне витрине у Млечној хали   6.225,66 1.245,13 7.470,79

2

Месечни закуп за кориснике пијачне опреме без        
уговорне обавезе        
Зона 1 (екстра зоне, Хала II и 1. ред Хале III) 1.136,43 227,29 1.363,72
Зона 2 (Хала III изузев 1. реда и рамови)   675,27 135,05 810,32
расхладне витрине у Млечној хали   1.867,51 373,50 2.241,01

3
Регистроване приватне радње и предузећа (простор Зелене пијаце)        
– СЗР по тезги ван хале (почетна цена)   3.466,94 693,39 4.160,33

  – СТР тезге за промет воћа и поврћа-почетна цена месеч 11.364,30 2.272,86 13.637,16
4 Локали – киосци „Зелена пијаца” у власништву закупаца месеч      
  мањи до 12  m²   8.369,51 1.673,90 10.043,41
  средњи од 12 до 25  m²   11.958,13 2.391,63 14.349,76
  већи преко 25  m²   17.987,06 3.597,41 21.584,47
5 Подрезервација тезге плаћа се месечно 50% од вредности закупа (површинске резервације)        
6 Киосци за продају тестенина и пецива   6.275,07 1.255,01 7.530,08
7 Наплата дневне накнаде за коришћење пијачне опреме      
  Зона 1 и 2   162,50 32,50 195,00
  расхладне витрине   300,00 60,00 360,00
  рамови   275,00 55,00 330,00
8 Коришћење пијачног пословног простора за постављање монтажних продавница у власништву корисника        
   – Киоск за продају дневне штампе (месечно)   7.200,14 1.440,03 8.640,16
9 Зидани локали у власништву ЈКП „Обреновац” – почетна цена за издавање у закуп        
  до 10  m² m² 1.150,16 230,03 1.380,19
  преко 10  m² m² 919,58 183,92 1.103,50

ЦЕНОВНИК
УСЛУГА НА СТОЧНОЈ ПИЈАЦИ У ОБРЕНОВЦУ

Ред.
НАЗИВ

Јед.
Осн. цена ПДВ 20% УКУПНО

број мере
1 Улазак возила        
  путничко возило ком 54,90 10,98 65,88
  путничко возило са приколицом, комби ком 91,50 18,30 109,80
  запрежно возило – трактор ком 91,50 18,30 109,80
  камион и трактор са приколицом (до 2 тоне) ком 228,75 45,75 274,50
  камион са приколицом (преко 2 тоне) ком 320,25 64,05 384,30
2 Накнада за мерење пијачним вагама        
  за крупну стоку и коње – по грлу ком 82,35 16,47   98,82 
  за једно теле и ждребе – по грлу ком 64,05 12,81   76,86 
  за једну свињу, козу, овцу – по грлу ком 64,05 12,81   76,86 
  за једно прасе, јагње ком 36,60 7,32   43,92 
  Остале услуге, ван овог ценовника, које се у пракси појаве регулишу се међусобним уговором.        

ЦЕНОВНИК 
УСЛУГА НА ГРОБЉИМА У ОБРЕНОВЦУ 

Ред.
НАЗИВ

Јед.
Осн. цена ПДВ 20% УКУПНО

број мере
1 Зидани локали на гробљима-почетна цена за издавање у закуп        
  до 10  m²   575,54 115,11  690,65 
  преко 10  m²   460,25 92,05  552,30 
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ЦЕНОВНИК
ПОГРЕБНИХ УСЛУГА 

Ред.
НАЗИВ

Јед.
Осн. цена ПДВ 10% УКУПНО

број мере
1 Превоз Обреновац – локал   1.578,70 157,87 1.736,57
2 Превоз Обреновац – Београд – Обреновац   3.495,37 349,54 3.844,91
3 Превоз ван Обреновца по km једном правцу   30,56 3,06 33,62
4 Смештај умрлог у сандук (по позиву у стану покојника)   670,00 67,00 737,00
5 Облачење покојника   2.079,00 207,90 2.286,90
6 Утовар и истовар покојника   768,52 76,85 845,37
7 Издавање сале на Новом гробљу – по помену   5.454,55 545,45 6.000,00
8 Озвучење капеле (микрофон и посмртни марш)   933,64 93,36 1.027,00
9 Коришћење капеле (опело за сахрану на другом гробљу)   933,64 93,36 1.027,00

10 Коришћење мртвачнице (на дан по једној сахрани)   717,27 71,73 789,00
11 Коришћење расхладне коморе за дан   1.578,70 157,87 1.736,57
12 Сахрана у гробно место   7.782,73 778,27 8.561,00
13 Сахрана у гробно место – продубљено и проширено копање   9.419,09 941,91 10.361,00
14 Сахрањивање у гробницу   8.133,64 813,36 8.947,00
15 Дизање плоче        
   – бетонске   4.709,09 470,91 5.180,00
   – мермерне   5.691,67 569,17 6.260,84

16 Полагање урне у гробно место/гробницу   2.075,45 207,55 2.283,00
17 Сахрањивање у гробницу са ископом (поткопавање)   12.110,91 1.211,09 13.322,00
18 Закуп за пет година за гробницу II реда (капацитет до пет сандука)   10.486,36 1.048,64 11.535,00
19 Закуп за пет година за гробницу III реда (капацитет до девет сандука)   13.981,82 1.398,18 15.380,00
20  Закуп по једна години (протекло време и након пет година)        
  a) за гробно место по једна години   617,27 61,73 679,00
  б) за гробницу I   1.048,18 104,82 1.153,00
  в) за гробницу II    2.097,27 209,73 2.307,00
  г) за гробницу III    2.796,36 279,64 3.076,00

21 Одобрење – давање сагласности за извођење грађевинских радова – по објекту (подразумева коришћење воде 
– електричне енергије)   1.096,30 109,63 1.205,93

22 Одобрење за место и за израду гробнице (подразумева коришћење воде – електричне енергије)   3.290,74 329,07 3.619,81

23 Годишње одржавање гробног места (регулише се међусобним уговором у складу са Одлуком о уређивању, 
одржавању гробља и сахрањивању, члан 10)   2.393,52 239,35 2.632,87

24 Одобрење за вршење ексхумације и надзор гробног места – преко пет година од дана сахране   17.441,82 1.744,18 19.186,00
25 Одобрење за вршење ексхумације и надзор гробног места – до пет година од дана сахране   23.917,27 2.391,73 26.309,00
26 Закуп гробног места за пет година   3.086,36 308,64 3.395,00
27 Закуп за пет година за гробницу I реда (капацитет до три сандука)   5.240,91 524,09 5.765,00
28 Интерна ексхумација(препакивање посмртних остатака) – преко пет година   8.050,00 805,00 8.855,00
29 Интерна ексхумација (препакивање посмртних остатака) – до пет година   11.039,09 1.103,91 12.143,00
30 Штампање плаката(умрлица) ком 45,45 4,55 50,00
31 Превоз ван Обреновца по km у једном правцу-иностранство   54,55 5,45 60,00
32 Социјална сахрана – сахрана у гробно место   7.090,00 709,00 7.799,00
  закуп гробног места за пет година   2.375,00 237,50 2.612,50
  бетонски опсег   10.600,00 1.060,00 11.660,00

ЦЕНОВНИК 
ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ГРОБЉУ 

Ред.
НАЗИВ

Јед.
Осн. Цена ПДВ 10% УКУПНО

број мере
1 Израда бетонског опсега за једну особу   16.416,37 1.641,64 18.058,01
2 Израда бетонског опсега за две особе   24.528,18 2.452,82 26.981,00
3 Израда бетонског опсега за три особе   36.900,00 3.690,00 40.590,00
4 Породичне гробнице (до четири места) 2,5 х 2,1 х 1,8 m   120.750,00 12.075,00 132.825,00
5 Породичне гробнице (5–9 места) 3 х 3 х 2,5 m   231.840,00 23.184,00 255.024,00
           

ЦЕНОВНИК
НАКНАДА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗАНАТСКИХ РАДОВА У КРУГУ ГРОБЉА ОД СТРАНЕ ЗАНАТСКИХ РАДЊИ 

Ред.
НАЗИВ

Јед.
Осн. цена ПДВ 10% УКУПНО

број мере
1 За монтажу споменика   2.069,44 206,94 2.276,38
2 За израду облоге (спољне)   2.587,04 258,70 2.845,74
3 За израду опсега   1.437,04 143,70 1.580,74
4 За реконструкцију гробнице   3.302,78 330,28 3.633,06
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5 За реконструкцију гробног места   1.101,85 110,19 1.212,04
6 Накнада за монтажу по објекту / гробно место   1.761,11 176,11 1.937,22
7 За израду облоге (унутрашње)   2.644,44 264,44 2.908,88
8 За монтажу јастучета (до 0,25  m²)   517,27 51,73 569,00

ЦЕНОВНИК
ОСТАЛИХ УСЛУГА

Ред.
НАЗИВ

Јед.
Осн. цена ПДВ 20% УКУПНО

број мере
  Услуге рада и техничких средстава (дин/час)        
1 Рад НК радника час 225,13 45,03 270,16
2 Рад ПК радника час 309,56 61,91 371,47
3 Рад КВ/ССС радника час 394,00 78,80 472,80
4 Рад ВКВ радника час 450,28 90,06 540,34
5 Рад ВСС/ВС радника час 883,74 176,75 1.060,49
6 Рад мини ровокопача час 2.814,23 562,85 3.377,08
7 Рад FAP-a кипера – 9 t. час 3.517,78 703,56 4.221,34
8 Употреба ПИК – АП-а по интервенцији   596,22 119,24 715,46
9 Ангажoвање трактора час 1.311,71 262,34 1.574,05

10 Изнајмљивање грајфера (физичка лица) час 3.206,43 641,29 3.847,72
11 Изнајмљивање грајфера (правна лица) час 4.489,01 897,80 5.386,81
12 Изнајмљивање заштитних оградица по дану ком 712,55 142,51 855,06
13 Изнајмљивање грајфера ( правна лица ) по дану дан 15.735,31 3.147,06 18.882,37
14 Изнајмљивање платформе за орезивање час 2.889,23 577,85 3.467,08
15 Рад МАН кипера – 15 t час 3.908,13 781,63 4.689,76
16 Рад комбинирке/ЈЦБ час 3.908,13 781,63 4.689,76
17 Коришћење хидрантске мреже за прање спец.возила за истовар отпада и других возила трећим лицима 1прање 915,00 183,00 1.098,00

17.1 Рад чистилице – запремине до 5 m³ час 7.115,04 1.423,01 8.538,05
17.2 Рад чистилице – запремине до 2 m³ час 3.074,40 614,88 3.689,28
17.3 Услужно коришћење електронске ваге на депонији за трећа лица 1мерење 878,40 175,68 1.054,08
Ред. НАЗИВ Јед.

Осн. цена ПДВ 10% УКУПНО
број   мере

  Услуге рада и техничких средстава (дин/тури)        
18 Изношење смећа аутоподизачем за правна лица        
    Обреновац до 5 km.   6.816,69 681,67 7.498,36
    од 5 до 10 km   7.367,33 736,73 8.104,06
    од 11 до 15 km   7.917,11 791,71 8.708,82
    од 16 до 25 km   8.466,92 846,69 9.313,61

19 Изношење смећа аутоподизачем за физичка лица за период до 48 сати        
    Обреновац до 5 km.   3.958,56 395,86 4.354,42
    од 5 до 10 km   4.288,45 428,84 4.717,29
    од 11 до 15 km   4.618,33 461,83 5.080,16
    од 16 до 25 km   4.948,21 494,82 5.443,03

20 Лежарина за контејнер од 5 m³ после 48 сати по дану   274,64 27,46 302,10
21 Лежарина за контејнер од 5 m³ на месечном нивоу   4.178,49 417,85 4.596,34
22 Лежарина за контејнер од 5 m³ на годишњем нивоу   41.783,81 4.178,38 45.962,19
23 Пражњење контејнера 1,1 m³ по позиву (до 5 km)   1.038,82 103,88 1.142,70
24 Пражњење контејнера 1,1 m³ по позиву (од 5 до 10 km)   1.558,24 155,82 1.714,06
25 Пражњење контејнера 1,1 m³ по позиву (од 11 до 15 km)   1.804,27 180,43 1.984,70
26 Пражњење контејнера 1,1 m³ по позиву (од 16 до 25 km)   2.077,66 207,77 2.285,43
27 Привремено складиштење споредних производа животињског порекла кг 16,47 1,65 18,12
28 Депоновање (пријем) неопасног отпада тона 453,28 45,33 498,61
29 Депоновање комуналног отпада тона 1.262,70 126,27 1.388,97
30 Депоновање грађевинског отпада ( шут мешан са осталим грађ. отпадом) тона 384,30 38,43 422,73
31 Истовар земље на депонију тура 1.098,00 109,80 1.207,80
32 Пријем земљаног материјала из ископа (муља) на депонију тона 219,60 21,96 241,56

Ред.
НАЗИВ

Јед.
Осн. цена ПДВ 20% УКУПНО

број мере
  Коришћење полигона за ауто-школе        
1 Месечна надокнада по школском месту        
  – за „В” категорију   7.289,61 1.457,92 8.747,53
  – за „В” и „С” категорију   9.112,48 1.822,50 10.934,98

Ред.
број НАЗИВ врс. суда Осн. цена ПДВ 20% УКУПНО

  Давање услова за евакуацију отпадака  
1 Индивидуални стамбени или стамбено пословни објекат канта 1.423,68 284,74 1.708,42
2 Стамбени објекат колективног становања конт.1,1 3.561,99 712,40 4.274,39
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3 Стамбено-пословни објекат колективног становања конт.1,1 4.155,66 831,13 4.986,79
4 Пословни простор – локал до 50  m² канта 2.018,28 403,66 2.421,94
5 Пословни простор – локал од 50 до 100  m² канта 2.374,66 474,93 2.849,59
6 Пословни простор – локал преко 100  m² канта 2.967,39 593,48 3.560,87
7 Посл. простор, маркети, магац., складишта, погони и сл. конт.1,1 4.749,32 949,86 5.699,18
8 Посл. пр., марк., магац., скл., пог. и сл. (зависно од врс. дел.) контеј. 5–7 m³ 5.936,64 1.187,33 7.123,97
9 Установе (школе, обданишта, суд и сл.) конт.1,1 2.967,39 593,48 3.560,87

10 Здравствене установе, кланице и сл. конт.1,1 4.749,32 949,86 5.699,18
11 Спортски објекти конт.1,1 3.561,99 712,40 4.274,39
12 Бензинске пумпе,гасне станице и сл. конт.1,1 3.561,99 712,40 4.274,39

  Давање сагласности на гл. арх. прој., извед. стање обј. који се граде,дограђ.или за постој. обј – по захтеву 
инвеститора  

1 Индивидуални стамбени или стамбено пословни објекат канта 1.423,68 284,74 1.708,42
2 Стамбени објекат колективног становања конт.1,1 3.561,99 712,40 4.274,39
3 Стамбено-пословни објекат колективног становања конт.1,1 4.155,66 831,13 4.986,79
4 Пословни простор – локал до 50  m² канта 2.018,28 403,66 2.421,94
5 Пословни простор – локал од 50–100  m² канта 2.374,66 474,93 2.849,59
6 Пословни простор – локал преко 100  m² канта 2.967,39 593,48 3.560,87
7 Посл. простор, маркети, магац., складишта,погони и сл. конт.1,1 4.749,32 949,86 5.699,18
8 Посл. пр., марк., магац., скл., пог. и сл. (зависно од врс.дел.) контеј. 5–7 m³ 5.936,64 1.187,33 7.123,97
9 Установе ( школе,обданишта,суд и сл.) конт.1,1 2.967,39 593,48 3.560,87

10 Здравствене установе,кланице и сл. конт.1,1 4.749,32 949,86 5.699,18
11 Спортски објекти конт.1,1 3.561,99 712,40 4.274,39
12 Бензинске пумпе,гасне станице и сл. конт.1,1 3.561,99 712,40 4.274,39

ЦЕНОВНИК
УСЛУГА ГРАДСКОГ ЈАВНОГ КУПАТИЛА У ОБРЕНОВЦУ

Ред.
НАЗИВ

Јед.
Осн. цена ПДВ 20% УКУПНО

број мере
1 Коришћење бањског купатила по једном купању   408,33 81,67 490,00

2 Коришћење бањског купатила по једном купању за пензионере чија висина пензије не прелази 30.000,00 дин., 
инвалиде и војне инвалиде са територије РС   250,00 50,00 300,00

ЦЕНОВНИК
УСЛУГА ЗА ВАШАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ 

Ред.
НАЗИВ

Јед.
Осн. цена ПДВ 20% УКУПНО

број мере
1 Улазак возила без робе са паркирањем        

1.1. путничко возило ком 183,00 36,60 219,60
1.2. путничко возило са приколицом ком 274,50 54,90 329,40
1.3. комби ком 274,50 54,90 329,40
1.4. камион до 3,5 тоне ком 457,50 91,50 549,00
1.5. трактор ком 274,50 54,90 329,40
1.6. трактор са приколицом ком 457,50 91,50 549,00
1.7. камион преко 3,5 тоне ком 732,00 146,40 878,40
1.8. камион са приколицом и шлепер ком 1.098,00 219,60 1.317,60

2 Закуп простора на дан вашара        
2.1. за излагање пољопривредне механизације м’ 228,76 45,75 274,51
2.2.  за постављање угоститељског објекта  m² 45,75 9,15 54,90

Напомена: Цене из Ценовника грађевинских радова на гробљу подложне су променама, односно зависиће од кретања 
понуђених цена за извођење датог посла од стране добављача ЈКП „Обреновац” .

Председник
Надзорног одбора

Милорад Марјановић, ср.

ИСПРАВКА
По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у Решењу о именовању два члана Школског одбора 

Основне школе „Драган Херцог”, Београд, које је објављено у „Службеном листу Града Београда”, број 134 од 30. новембра 
2020. године, поткрала грешка, па се даје

ИСПРА ВКА
РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДРАГАН ХЕРЦОГ”, БЕОГРАД

У Решењу о именовању два члана Школског одбора Основне школе „Драган Херцог”, Београд („Службени лист Града 
Београда”, број 134/20), у тачки I, у 1. алинеји, уместо речи: „Ћуровић” треба да стоји реч: „Чуровић”.

Из Скупштине Града Београда



Број 1 – 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 12. јануар 2021.

САДРЖАЈ

Страна
Правилник о изменама Правилника о буџетском 

рачуноводству и рачуноводственим политикама  – –  1
Решење о давању сагласности на Правилник о 

изменама Правилника о организацији и системати-
зацији послова у Библиотеци „Влада Аксентијевић”, 
Обреновац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Решење о давању сагласности на Измену и допуну 
Ценовника услуга спровођења мера контроле и сма-
њења популације глодара, инсеката и штетних орга-
низама и послове дезинфекције, дезинсекције и дера-
тизације на јавним површинама на територији града 
Београда са Изменом и допуном Ценовника– – – – –  1

Инструкција о изменама Инструкције о посту-
пању буџетских корисника и градских општина 
Града Београда у поступку припреме, састављања и 
подношења финансијских извештаја  – – – – – – – –  2

Страна

Акти градских општина

ОБРЕНОВАЦ
Решење о давању сагласности на Одлуку Над-

зорног одбора Јавног комуналног предузећа „Обре-
новац” из Обреновца о измени Ценовника основ-
них и осталих комуналних производа и услуга са 
Одлуком – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Исправке
Исправка Решења о именовању два члана Школ-

ског одбора Основне школе „Драган Херцог”, Бео-
град  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  7

„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

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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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