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16. фебруар 2010. године

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04),
а у вези са чланом 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09) и члана 53. Одлуке о
Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 51/08 и 61/09), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕ ШЕ ЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА ЛЕШЋЕ 2 СА ПРИЛАЗНИМ САОБРАЋАЈНИЦИМА, ОПШТИНА ПА ЛИЛУЛА
1. Приступа се стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације гробља Лешће 2 са прилазним саобраћајницима, општина Палилула (у даљем тексту: план), на животну
средину.
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну средину разматраће се постојеће стање животне средине на
подручју обу хваћеном планом, значај и карактеристике
плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на микро и макролокацију и друга питања и проблеми заштите
животне средине у складу са критеријумима за одређивање
могућих значајних утицаја плана на животну средину, а узимајући у обзир планиране намене.
3. Стратешком проценом плана на животну средину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на
животну средину израдиће се извештај који ће обу хватити
обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, број 135/04).
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 животну 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 спровођења плана (мониторинг),
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– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене,
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана и програма са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план,
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљене на начин разумљив јавности,
– 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.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљна мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације гробља Лешће 2 са прилазним саобраћајницима, општина Палилула део је документације која се прилаже уз план.
5. За носиоца израде извештаја о стратешкој процени
одређу је се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд,
ул. Палмотићева бр. 30, који ће дефинисати ме тодологију
и састав стручног тима за израду извештаја о стратешкој
процени.
Носилац изра де извештаја о стратешкој процени, дужан је да исти изра ди у року од шест месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изра ди плана де таљне регулације
гро бља Лешће 2 са прилазним сао браћајницима, општина
Па лилула.
Средства за израду извештаја о стратешкој процени
обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Његошева бр. 84.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама 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 члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04) и члану
53. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 81/09).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда”.
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Образложење

Изради предметног плана приступиће се на основу снагу Одлуке о изради Плана детаљне регулације гробља Лешће 2 са прилазним саобраћајницима, општина Палилула
(„Службени лист града Београда”, број 49/09), коју је донела
Скупштина града Београда на седници одржаној 13. новембра 2009. године.
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Слу жбени гласник
РС”, број 135/04), Секре таријат за ур банизам и грађевинске послове у поступку доношења овог решења, имајући
у виду територију плана, планиране намене, чињеницу
да су планирани будући развојни пројекти одређени
прoписима којима се уређу је процена утицаја на животну
средину, утврдио је да предметни план представља оквир
за одо бравање будућих развојних пројеката и подлеже
обавези стратешке процене утицаја на животну средину
у смислу члана 5. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Слу жбени лист гра да Београда”, број 135/04).
На подручју обу хваћеном границом плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне
средине, утицај планираних садржаја на микро и макролокацију, док се неће разматрати прекогранична природа утицаја обзиром да имплементација плана не може имати негативан утицај на животну средину друге државе.
Извештај о стратешкој процени утицаја Плана де таљне регулације гробља Лешће 2 са прилазним саобраћајницима, општина Па лилула, са држаће елементе из члана 12.
став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, број 135/04), осим смерница за изра ду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима.
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04),
уз дописе бр. IX-03-350.14-5/09 од 11. децембра 2009. године,
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио
је на мишљење Предлог решења о приступању стратешкој
процени утицаја на животну средину предметног Плана Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту
природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило Београд”,
Институ ту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”,
ЈВП „Србијаводе” – ВЦ „Сава–Дунав” и Заводу за заштиту
споменика културе града Београда.
У остављеном року, Секретаријат за заштиту животне
средине, дописом бр. 501.3-33/09-V-04 од 25. децембра 2009.
године доставио је позитивно мишљење на Предлог решења о приступању стратешкој процени утицаја на животну
средину предметног плана.
Како Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП Београдски водовод и канализација, ЈКП „Зеленило Београд”, Институ ту за јавно здравље
„Др Милан Јовановић Батут”, ЈВП „Србијаводе” – ВЦ „Сава–Дунав” и Заводу за заштиту споменика културе града
Београда нису доставили тражено мишљење у законском
року, у складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04) сматра се да су сагласни са Предлогом решења о
приступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
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Решено у Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе под IX-03-350.14-5/2009, 29. јануара
2010. године.
Град Београд – Градска управа
Секре таријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03-350.14-5/2009, 29. јануара 2010. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, брoj 135/04),
а у вези са чланом 46. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр.72/09, 81/09) и члана 53. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града
Београда”, бр. 51/08 и 61/09), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕ ШЕ ЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ЈАЈИНЦИ, ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
1. Приступа се стратешкој процени утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације подручја Јајинци, општина Вождовац (у даљем тексту: план).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну средину разматраће се постојеће стање животне средине на
подручју обу хваћеном планом, значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на микро
и макролокацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја плана на животну средину, а узимајући у обзир планиране намене (јавне службе, јавни објекти
и комплекси, саобраћај и саобраћајне површине, комуналне
делатности и инфраструктурне површине, комерцијалне
зоне и градски центри, трговачке улице, привредне делатности и привредне зоне, становање и стамбено ткиво, спорт,
спортске објекте и комплексе, зелене површине, пољопривредне површине и објекте, гробља, стамбене површине).
3. Стратешком проценом плана на животну средину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на
животну средину израдиће се извештај који ће обу хватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04), ближе дефинисане Решењем о
утврђивању мера и услова заштите животне средине за израду плана које је утврдио Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе бр. 501.2-19/08-V-03 од 25. децембра 2008. године.
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 животну 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),
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– програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг),
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене,
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана и програма са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план,
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о стратешкој процени представљене на начин разумљив јавности,
– 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.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљна мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину део је документације која се прилаже уз план.
5. За носиоца израде извештаја о стратешкој процени одређује се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Палмотићева
бр. 30, који ће дефинисати методологију и састав стручног
тима за израду извештаја о стратешкој процени.
Носилац израде извештаја о стратешкој процени, дужан
је да исти изради у року од 12 месеци од дана ступања на
снагу Одлуке о изради плана детаљне регулације подручја
општине Јајинци, општина Вождовац.
Средства за израду извештаја о стратешкој процени
обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Његошева 84.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама 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 члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04) и члану
53. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС”, бр. 47/03, 34/06, 72/09, 81/09).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда”.
Образложење
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације подручја општине
Јајинци, општина Вождовац („Службени лист града Београда”, број 49/09), коју је донела Скупштина града Београда на
седници одржаној 13. новембра 2009. године.
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
број 135/04), Секре таријат за урбанизам и грађевинске послове у поступку доношења овог решења, имајући у виду
територију плана, планиране намене, чињеницу да су планирани будући развојни пројекти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је да предметни план представља оквир за одобравање
будућих развојних пројеката и подлеже обавези стратешке
процене утицаја на животну средину у смислу члана 5. став
1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени лист града Београда”, број 135/04).
На подручју обу хваћеном границом плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне средине, утицај планираних са држаја на микро и макролокацију, док се неће разматрати прекогранична природа
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утицаја с обзиром на то да имплементација плана не може
имати негативан утицај на животну средину друге државе.
Извештај о стратешкој процени садржаће елементе из
члана 12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04),
осим смерница за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима.
У погледу заштите животне средине, у току израде Програма за израду плана, прибављени су услови заштите животне средине за израду Плана које је утврдио Секре таријат за заштиту животне средине у Решењу о утврђивању
мера и услова заштите животне средине бр. 501.2-19/08-V-03
од 25. децембра 2008. године.
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04),
уз дописе бр. IX-01 бр. 350.5-3854/09 од 13. октобра 2009. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на мишљење Предлог решења о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног
плана Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу
за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило Београд”, Институ ту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, ЈВП „Србијаводе” – ВЦ „Сава–Дунав” и Заводу
за заштиту споменика културе града Београда.
Како Секретаријат за заштиту животне средине, Завод
за заштиту природе Србије, Градски завод за јавно здравље,
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило
Београд”, Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић
Батут”, ЈВП „Србијаводе” – ВЦ „Сава–Дунав” и Завод за заштиту споменика културе града Београда нису доставили
тражено мишљење у законском року, у складу са одредбама
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС”, број 135/04) сматра се да су сагласни са Предлогом решења о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Решено у Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе под IX-01 бр. 350.5-3854/09, 3. фебруара 2010. године.
Град Београд – Градска управа
Секре таријат за урбанизам и грађевинске послове
IX- 01 број 350.5-3854/09, 3. фебруара 2010. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.

На основу чл. 5. и 7, члана 10. став 3, члана 13. став 1.
и члана 14. став 3. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист града Београда”, бр. 18/03, 3/06 и 42/09) и члана
23. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени
лист града Београда”, бр. 51/08 и 61/09), секретар Секретаријата за саобраћај донео је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОПШТИМ
ПАРКИРА ЛИШТИМА
1. У Решењу о општим паркиралиштима („Службени
лист града Београда”, број 44/09), после тачке 4. додају се
тачке 4а и 4б које гласе:
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„4а На подручју градске општине Младеновац, утврђују
се две зоне:
Зона 1
– Јанка Катића (од Краља Петра I до Краља Александра
Обреновића),
– Јанка Катића (од Краљице Mарије до Доктора Руса),
– Краља Александра Обреновића (од Николе Пашића до
Миће Миловановића),
– Војводе Путника (од Браће Баџак до Краљице Марије),
– Краљице Марије (од Војводе Мишића до Јанка Катића),
– Краља Петра I (од Војводе Путника до Миће Миловановића),
– Браће Баџак (од Ковачеве до подвожњака),
– Јаше Продановића (од Краља Александра Обреновића
до 8. марта),
– Космајска (од Краља Александра Обреновића до Витомира Богдановића Бурзе),
– Николе Пашића (од Краља Петра I до Космајске),
– Војводе Мишића (од Краљице Марије до Светозара
Марковића),
– Његошева (поред Дома здравља).
Зона 2
– Краља Петра I (од Миће Миловановића до 1. маја),
– Јанка Катића (од Доктора Руса до Вука Караџића),
– Вука Караџића (од Кнеза Лазара до Војводе Мишића),
– Вука Караџића (од Николе Пашића до Јанка Катића).
У зонира ном подручју на плата на кна де за коришћење општих паркира лишта врши се у времену од 7 до
20 часова радним да нима, а су бо том од 7 до 14 часова,
с тим што је паркира ње у првој зони огра ничено на 120
мину та, и може од стра не истог корисника у ис тој зони
поново отпоче ти на кон 30 мину та од ис тека прописа ног
временског огра ничења, а у дру гој зони нема временског
огра ничења.
Паркиралишта у зонираном подручју, поред одговарајућег саобраћајног знака и допунске табле са обавештењем о
режиму паркирања у одређеној зони, на уласку у зону могу садржати и информативне табле са подацима о режиму
паркирања.”
„4б На подручју градске општине Обреновац, утврђују
се две зоне:
Зона 1
– Кнеза Михаила (од Вука Караџића до Милоша Обреновића),
– Вука Караџића (од Кнеза Михаила до кућног броја 99),
– Војводе Мишића (од Кнеза Михаила до Краља Петра I),
– Милоша Обреновића (од Кнеза Михаила до Саве Поповића Гембеша).
Зона 2
– Кнезa Михаила (од Карађорђеве до Вука Караџића),
– Милоша Обреновића (од Љубе Ненадовића до Кнеза
Михаила),
– Милоша Обреновића (од Саве Поповића Гембеша до
Краља Петра I),
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– Вука Караџића (од Љубе Ненадовића до Кнеза Михаила),
– Вука Караџића (од кућног броја 101 до Краља Петра I,
са уну трашњим саобраћајницама у насељу Старо игралиште, паракингом испред кућног броја 101/а, паркингом испред кућног броја 101/1 и паркинг простором испред Јавног
предузећа за изградњу Обреновца),
– Војводе Мишића (од Љубе Ненадовића до Кнезa
Михаилa),
– Карађорђева (од Вука Караџића до Кнезa Михаилa),
– Краља Александра I (паркинг простор између ПО „Ласта” Обреновац и зграде општине, бр. 10ц),
– Здравковићева (од Милоша Обреновића до Војводе
Мишића).
У зонира ном подручју на плата на кна де за коришћење општих паркира лишта врши се у времену од 6 до
20 часова радним да нима, а су ботом од 6 до 14 часова,
с тим што је паркира ње у првој зони огра ничено на 120
мину та, и може од стра не истог корисника у ис тој зони
поново отпоче ти на кон 30 мину та од ис тека прописа ног
временског огра ничења, а у дру гој зони нема временског
огра ничења.
Паркиралишта у зонираном подручју, поред одговарајућег саобраћајног знака и допунске табле са обавештењем о
режиму паркирања у одређеној зони, на уласку у зону могу садржати и информативне табле са подацима о режиму
паркирања.”
2. После тачке 7. додају се тачке 7а и 7б које гласе:
„7a На подручју градске општине Младеновац, повлашћена паркинг карта важи за одређену зону за коју је издата и омогућава коришћење паркинг места без временског
ограничења паркирања.”
„7б На подручју градске општине Обреновац, повлашћена паркинг карта важи за одређену зону за коју је издата и
омогућава коришћење паркинг места без временског ограничења паркирања.”
2. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Град Београд – Градска управа града Београда
Секре таријат за саобраћај
IV-01 број 344.16-212/2010, 8. фебруара 2010. године
Секретар
Драгољуб Ђаконовић, с. р.

ПО КА ЗА ТЕ Љ
РАСТА ЦЕНА НА МА ЛО У ЈАНУАРУ 2010. ГОДИНЕ
Завод за информатику и статистику обавештава кориснике да раст цена на мало у јануару 2010. године износи
1,2% у односу на претходни месец.
Град Београд – Градска управа града Београда
Завод за информатику и статистику
Број 04-23/10-XVII-01, 5. фебруара 2010. године
Директор
Слободан Карановић, с. р.
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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ВРАЧАР

ЛАЗАРЕВАЦ

Председник градске општине Врачар, 3. фебруара 2010.
године, на основу члана 38. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, број
120/04, 54/07 и 104/09) и члана 31. Стату та градске општине
Врачар („Службени лист града Београда”, број 45/08) донео је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ОДРЕЂИВА ЊУ НАЧЕЛНИЦЕ СЛУЖБЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПО СЛОВЕ ОПШТИНСКЕ УПРА ВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА ОВЛА ШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА
ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
1. Одређује се Дубравка Станков, начелница Службе за
скупштинске послове Општинске управе градске општине
Врачар, за овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Председник градске општине Врачар
Број 920-48/2010-VIII, 3. фебруара 2010. године

Веће градске општине Лазаревац на седници одржаној
28. јануара 2010. године, на основу члана 23. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 16/97 и
42/98), члана 48. Стату та градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда”, број 43/08) и члана 5. став 1.
тачка 5. Пословника Већа градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда”, број 48/08) донело је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКЕ О ЦЕНАМА
ОСНОВНИХ И ОСТА ЛИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
1. Даје се сагласност на Одлукe о ценaма основних и осталих комуналних услуга, којe је Управни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац, донео
на седници одржаној 29. децембра 2009. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Веће градске општине Лазаревац
II број 06-3/2010, 28. јануара 2010. године

Председник
Бранимир Кузмановић, с. р.

Председник
Бранко Борић, с. р.

Управни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац на седници одржаној 29. децембра
2009. године на основу члана 23. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 16/97 и 42/98) и члана 34.
Стату та Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац донео је

ОД ЛУ КУ
О ЦЕНАМА ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ИСПОРУКЕ ВОДЕ И ИЗНОШЕЊА СМЕЋА
Члан 1.
Ценовник основних комуналних услуга
Редни
Врста услуге
број
1.
Испорука воде (дин/m3)
1.1.

47,37

52,11

8,78

9,66

– вода

91,44

100,58

– канализација

22,80

25,08

ЈП „Градска чистоћа” Лајковац

18,77

20,65

5,22

5,74

– канализација

1.3.
2

Нова цена са ПДВ-ом

Домаћинства
– вода

1.2.

Важећа цена са ПДВ-ом

Пословни простор

Изношење смећа

2.1.

– за домаћинства (дин/m2)

2.2.

– за остале кориснике (дин/m2)

13,10

14,41

2.3.

– ПВЦ – канта 120 l

416,96

458,66

2.4.

– ПВЦ – канта 240 l

625,43

687,97

2.5.

– за сам. делатности по категоријама
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Категорије
I група:

Површ. до 30 m2
803,41 +ПДВ (8%)

видеотеке, златаре, часовничари, адвокатске канцеларије,
галерије и атељеи, хемијско чишћење, оптичари и сл.
II група:

Нова цена
883,75 +ПДВ (8%)
1.038,91 +ПДВ (8%)

агенције, трговина непрехрамбеном робом, пржионице и
Нова цена
продавнице кафе, апотеке, подруми пића, приватни вртићи, 1.142,80 +ПДВ (8%)
приватне школе, фотографи, фото-копирнице и сл.
III група:

1.259,28 +ПДВ (8%)

забавне игре, спортске кладионице, теретане и сл.

Нова цена
1.385,21 +ПДВ (8%)

IV група:

1.488,46 +ПДВ (8%)

трговина прехрамбеном робом, угоститељско ресторанНова цена
ске услуге, пицерије, ћевабџинице, приватне ординације,
1637,31+ПДВ (8%)
козуметички салони, сервиси за возила, сервиси, столарске, браварске лимарске и друге занатске услуге, пекаре
бурегџинице, обућари, тв сервиси, ташнери, посластичари,
рибарнице, фризери и сл.
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Површ. преко 30 m2
803,41 +ПДВ (8%)
+ 19,26 дин./m2+ПДВ (8%)
Нова цена
883,75 +ПДВ (8%)
+ 21,19 дин./m2+ПДВ (8%)
1.038,91+ПДВ (8%)
+19,26 дин./m2+ПДВ (8%)
Нова цена
1.142,80 +ПДВ (8%)
+21,19 дин./m2+ПДВ (8%)
1.259,28 +ПДВ (8%)
+19,26 дин./m2+ПДВ (8%)
Нова цена
1.385,21 +ПДВ (8%)
+21,19дин./m2+ПДВ (8%)
1.488,46 +ПДВ (8%)
+ 19,26 дин./m2+ПДВ 8%)
Нова цена
1.637,31 +ПДВ (8%)
+ 21,19 дин./m2+ПДВ 8%)

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу 1. фебруара 2010. године
Управни одбор ЈПКП „Лазаревац”, Лазаревац
Број 081-XI/09-4, 29. децембра 2009. године
Председник
Драган Радојичић, с. р.
Управни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац на седници одржаној 29. децембра
2009. године на основу члана 23. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 16/97 и 42/98) и члана 34.
Статута Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац донео је

ОДЛУКУ
О ЦЕНАМА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА
Члан 1.
Ценовник погребних услуга
Редни
број

Врста услуге

Стара цена Нова цена
са ПДВ-ом са ПДВ-ом

1.

Редовна сахрана

10.709,00

11.779,00

2.

Сахрана у постојећи гроб

15.353,00

16.888,00

3.

Држачи венаца до 40 дана

2.185,00

2.403,00

4.

Чување умрлог у хладњачи дневно

775,00

852,00

5.

Коришћење парастос сале по 1часу

580,00

638,00

6.

Коришћење капеле

405,00

445,00

7.

Превоз погребним колима – паушал на подручју општине Лазаревац

2.054,00

2.259,00

8.

Превоз умрлог од стана до капеле у Лазаревцу

1.290,00

1.419,00

8а

Накнада за улазак других погребних возила која не припадају јавним предузећима

1.290,00

1.419,00

9.

Превоз умрлог Лазаревац–Београд–Лазаревац

6.166,00

6.782,00

16. фебруар 2010.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Редни
број
10.
11.

Врста услуге
Превоз погребним колима ван Лазаревца (дин./km)

Број 2 – 7
Стара цена Нова цена
са ПДВ-ом са ПДВ-ом
46,00

50,00

Изношење умрлог из капеле у возило – 4 радника – кад се умрли сахрањују на другом
гробљу

500,00

550,00

12.

Коришћење озвучења

268,00

294,00

13.

Накнада за коришћење, уређење и одржавање површина гробља за једну годину

537,00

590,00

14.

Накнада за резервацију по гробном месту за 10 година

3.282,00

3.610,00

15.

Коришћење судова

405,00

445,00

16.

Издавање одобрења и техничких услова за извођење радова на гробљу код израде
опсега и монтаже споменика, издавање услова за породичну гробницу

1.365,00

1.501,00

17.

Опремање ковчега, постављање тапацирунга

544,00

598,00

18.

Исписивање слова на крсту и пирамиди

268,00

294,00

19.

Употреба струје и воде за постављање споменика

682,00

750,00

20.

Накнада за улазак возила за извођење радова на споменику

2.731,00

3.004,00

21.

Услуга преношења права коришћења гробног места

751,00

826,00

22.
23.

Смештај урне по извршеној кремацији у постојећи гроб

5.464,00

6.010,00

Закуп гробног места на новом гробљу са израдом опсега без мермерних лајсни
за једногроб (за 10 год.)

34.249,00

37.673,00

24.

Закуп гробног места за двогроб (за 10 година)

41.099,00

45.208,00

25.

Закуп гробног места за трогроб (за 10 година)

47.950,00

52.745,00

26.

Писање траке

67,00

73,00

27.

Купање и облачење покојника

2.376,00

2.613,00

28.

Накнада за демонтажу и монтажу поклопних плоча (дин./ком.)

2.376,00

2.613,00

29.

Формирање хумке након 40 дана

492,00

541,00

30.

Издавање преписа рачуна

171,00

188,00

31.

Припремни земљани радови код бетонских радова

415,00

456,00

32.

Бетонски радови на старом делу гробља (дин./m3)

15.087,00

16.595,00

33.

Разбијање старог опсега или патоса са изношењем и одвозом, по комаду

4.514,00

4.965,00

34.

Отварање и затварање гробнице

6.534,00

7.187,00

35.

Уређење гроба (дин./h)

558,00

613,00

36.

Посипање ризле на гробно место

1.128,00

1.240,00

37.

Есхумација

20.867,00

22.953,00

38.

Дезинфекција

11.264,00

12.390,00

39.

Припрема гробља – копања

10.348,00

11.382,00

40.

Утовар-истовар

1.278,00

1.405,00

41.

Сахрана у ново гробно место

10.910,00

12.001,00

42.

Дезинфекција околних гробова

11.264,00

12.390,00

43.

Пренос посмртних остатака са гробља на гробље

1.567,00

1.723,00

Напомена: Цене сахрањивања и превоза за децу умањују се за 50%
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу 1. фебруара 2010. године
Управни одбор ЈПКП „Лазаревац”, Лазаревац
Број 081-XI/09-4-1, 29. децембра 2009. године
Председник
Драган Радојичић, с. р.

Број 2 – 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

16. фебруар 2010.

Управни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац на седници одржаној 29. децембра
2009. године на основу члана 23. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 16/97 и 42/98) и члана 34.
Статута Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац донео је

ОДЛУКУ
О ЦЕНАМА ПИЈАЧНИХ УСЛУГА
Члан 1.
Ценовник пијачних услуга
Редни
Врста услуге
број
1.
Коришћење површине тезге, рама или пословног простора зелене пијаце за
пољопривредне производе (површина 1,70 m2) за кориснике који плаћају резервацију
1а Коришћење површине тезге, рама или пословног простора зелене пијаце за
пољопривредне производе (површина 1,70 m2) за кориснике који не плаћају
резервацију
2.
Коришћење површине тезге, рама или пословног простора зелене пијаце за
пољопривредне производе пола тезге за кориснике који плаћају резервацију
2а Коришћење површине тезге, рама или пословног простора зелене пијаце за
пољопривредне производе пола тезге за кориснике који не плаћају резервацију
3.

За продају непрехрамбене робе (I и II смена)

4.

Коришћење површине тезге ОТЦ

5.

Коришћење простора за постављање шатри, рингишпила и угоститељских објеката
(дин/дан) – 5m2
Коришћење простора за постављање шатри, рингишпила и угоститељских објеката
(дин/дан) – 10m2
За улаз на сточну пијацу запрежних и моторних возила утврђује се дневна накнада за:

6.
7.

Стара цена Нова цена
са ПДВ-ом са ПДВ-ом
237,00
260,00
520,00

118,00

129,00
258,00

174,00

191,00

92,00

101,00

537,00

590,00

1.090,00

1.199,00

7.1.

Запрежна кола

118,00

129,00

7.2.

Трактор са корпом или приколицом

176,00

193,00

7.3.
7.4.

Теретно возило
Путничко возило са робом

660,00
118,00

726,00
129,00

7.5.

За житарице и прерађевине од житарица и креч применити тачке под шифрама
од 7.1–7.4
Накнада за коришћење сточне пијаце плаћа се дневно за:
105,00

115,00

49,00

53,00

8.
8.1.

Говеда, јунад, коње, телад, ждребан и товљење свиње (дин./ком.)

8.2.

Овце, козе, јагњад, назимад, прасад и јарићи (дин./ком.)

9.

Накнада за мерење стоке на пијачној ваги (дин./ком.)

9.1.

До 25 kg

24,00

26,00

9.2.

Од 25 kg до 100 kg тежине

105,00

115,00

9.3.

Преко 100 kg тежине

161,00

177,00

10.

Месечни закуп тезги

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
11.

Тезге I реда
Тезге II реда
Тезге III реда
Тезге IV реда
Рам
Месечни закуп тезги на ОТЦ-у (на основу посебне одлуке)

лицитација
лицитација
лицитација
лицитација
лицитација
5.247,00
5.771,00

12.

Коришћење рама или пословног простора пијаце -месечно

5.200,00

5.720,00

13.

Коришћенје витрина са расхладним уређајима-месечно

6.843,00

7.527,00

14.

Коришћење витрина са расхладним уређајима –1/2 витрине

3.421,00

3.763,00

15.

Простор за продају расаде и цвећа – 2m2 месечно

2.317,00

2.548,00

16.

Дневна накнада за продају воћа и поврћа из возила:

16. фебруар 2010.
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Редни
Врста услуге
број
16.1. Путничка возила, трактор, комби и др. до 2 t –дневно
16.2. Теретна возила пеко 2 t – дневно

Број 2 – 9
Стара цена Нова цена
са ПДВ-ом са ПДВ-ом
350,00
385,00
952,00

1.047,00

2.054,00

2.259,00

29,00

31,00

80,00

88,00

20.1. Путничка возила

29,00

29,00

20.2. Теретна возила

92,00

92,00

17.

Месечни закуп тезги за продају млечних производа

18.

Пијачарина која се наплаћује сваким радним даном за процењену вредност изнете робе
на део тезге или ван ње до 500,00 дин.
Пијачарина која се наплаћује сваким радним даном за процењену вредност изнете робе
на део тезге или ван ње преко 500,00 дин.
Паркирање возила (дин./h)

19.
20.

21.

Месечни закуп тезги за продају млечних производа

22.

Коришћење продајног простора зелене пијаце – ОТЦ по m2 – месечно

3.697,00

4.066,00

23.

Коришћење продајног простора половна роба 2m2 – месечно

1.804,00

1.984,00

24.

3.007,00

3.307,00

25.

За заузет простор на зеленој пијаци и ОТЦ и по m2 (фригомати, атријум, терасе, баште
и сл.)
За продају непрехрамбене робе (занатске и домаће радиности) 2m2 – дневно

200,00

220,00

26.

За закуп паркинг места:
675,00

742,00

26.2. Теретна возила – дневно

1.628,00

1.790,00

26.3. Путничка возила – месечно

3.132,00

3.445,00

26.4. Теретна возила – месечно

6.266,00

6.892,00

124,00

136,00

7.788,00

8.566,00

324,00

356,00

11,00

12,00

26.1. Путничка возила – дневно

27.

Продаја половне робе по месту (посебна одлука)

28.
29.

Месечна резервација за место продаје воћа и поврћа из возила са плаћеном
пијачарином
Дневна пијачарина за коришћење рамова

30.

Коришћење WC-a

лицитација

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу 1. фебруара 2010. године
Управни одбор ЈПКП „Лазаревац”, Лазаревац
Број 081-XI/09-4-2, 29. децембра 2009. године
Председник
Драган Радојичић, с. р.
Управни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац на седници одржаној 29. децембра
2009. године на основу члана 23. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 16/97 и 42/98) и члана 34.
Статута Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац донео је

ОДЛУКУ
О ЦЕНАМА ОСТАЛИХ УСЛУГА
Члан 1.
Ценовник осталих услуга
Редни
број

Врста услуге

Стара цена Нова цена
са ПДВ-ом са ПДВ-ом

1.

Услуге физичких радника трећим лицима (дин./h)

345,00

379,00

2.

Давање геодетских услуга (дин./h)

904,00

994,00

3.

Давање техничких подлога за прикључак водовода и канализације (дин./ прикљ.)

1.614,00

1.775,00

Број 2 – 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

16. фебруар 2010.

Редни
број

Врста услуге

4.
5.

Рад комисије од три члана за квалитетни пријем објекта водовода и канализације (дин./ h)
Прикључак на водоводну мрежу за стамбени простор – по стамбеној јединици

2.713,00
6.788,00

2.984,00
7.466,00

6.

Прикључак на канализациону мрежу за стамбени простор – по стамбеној јединици

6.788,00

7.466,00

7.

Прикључак на канализациону мрежу за пословни простор до 100 m2 – по локалу

16.326,00

17.958,00

8.

161,00

177,00

9.

Прикључак на канализациону мрежу за пословни простор преко 100 m2 (дин./m2)
– по локалу
Прикључак на водоводну мрежу за пословни простор до 100 m2 – по локалу

16.326,00

17.958,00

10.

Прикључак на водоводну мрежу преко 100 m2 (дин./m2) – по локалу

161,00

177,00

11.

Принудно искључење са водовод. или кан. мреже (дин./прикљ.)

16.164,00

17.780,00

12.

Изношење смећа из контејнера (дин./ком. 4 х месечно) – ПДВ (8%)

8.284,00

9.112,00

13.

Превоз возилима по километру (дин./km)

79,00

86,00

14.

Превоз камионом (дин./h)

2.988,00

3.286,00

15.

Превоз трактором (дин./h)

1.889,00

2.077,00

16.

Коришћење ауто цистерне за воду
Грађани (дин./h)

966,00

1.062,00

2.585,00

2.843,00

Грађани (дин./h) – ПДВ (8%)

2.365,00

2.601,00

Правна лица (дин./h) – ПДВ (8%)

3.476,00

3.823,00

Грађани (дин./h) – ПДВ (8%)

5.013,00

5.514,00

Правна лица (дин./h) – ПДВ (8%)

9.763,00

10.739,00

Правна лица (дин./h)
17

18.

19.

Стара цена Нова цена
са ПДВ-ом са ПДВ-ом

Коришћење фекалке

Рад канал-џета (woma) на одгушењу

108,00

118,00

20.

Рад канал џета вома и фекалке на одгуш. ван града плаћа се посебна надокнада.
За сваки пређени километар (дин./кoм) – ПДВ (8%)
Рад ауто чистачице (дин./h) – ПДВ (8%)

4.437,00

4.880,00

21.

Рад компресора Атлас, Макита (дин./h)

2.908,00

3.198,00

22.

Рад багера СКИП-КРАМЕР (дин./h)

3.797,00

4.176,00

23.

Рад багера РД 600Х (дин./h)

5.333,00

5.866,00

24.

Рад пумпе „хонда” (дин./h)

5.333,00

5.866,00

25.

Рад електричне пумпе (дин./h)

2.099,00

2.308,00

26.

Рад агрегата : од 36 и 45,5 kw (дин./h)

2.099,00

2.308,00

27.

Рад моторне тестере (дин./h)

1.016,00

1.117,00

28.

Кошење зелених површина – игралиште – ПДВ (8%)

14.795,00

16.274,00

29.

Паркирање возила (дин./h)
Путничка

29,00

29,00

Tеретна

79,00

79,00

Рад камиона са подизачем за изношење пепела, шута и кабастог смећа који се одлажу
у контејнере од 5m3
Грађани (дин. /конт.)

2.332,00

2.565,00

Правна лица (дин./m3)

1.166,00

1.282,00

Грађани (дин./h)

2.915,00

3.206,00

Правна лица (дин./h)

4.512,00

4.963,00

30.

31.

Рад специјалног возила са корпом

16. фебруар 2010.
Редни
број
32.

33.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Врста услуге
Изношење пепела у PVC врећама (60 l)са логотипом предузећа (дин./ком.)
(у цену урачунати трошкови набавке врећа, штампање маркица, утовар
и одвоз истих)
Изношење шута и осталог грађевинског отпада (дин./m3)

Број 2 – 11
Стара цена Нова цена
са ПДВ-ом са ПДВ-ом
49,00

53,00

748,00

822,00

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу 1. фебруара 2010. године.
Управни одбор ЈПКП „Лазаревац”, Лазаревац
Број 081-XI/09-4-3, 29. децембра 2009. године
Председник
Драган Радојичић, с. р.
Управни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац на седници одржаној 29. децембра
2009. године на основу члана 23. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 16/97 и 42/98) и члана 34.
Статута Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац донео је

ОДЛУКУ
О ЦЕНАМА УСЛУГА ЗА ОПРАВКУ „НАМЕРНИХ КВАРОВА” И РАДОВА НИСКОГРАДЊЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ
УЛИЦА И САОБРАЋАЈНИЦА
Члан 1.
Ценовник услуга за оправку „намерних кварова” и радова нискоградње за одржавање улица и саобраћајница
Редни
број
1.

Врста услуге
Рушење ивичњака
димензија 18/24 cm (дин./m)

Стара цена Нова цена
са ПДВ-ом са ПДВ-ом
1.603,00

1.763,00

димензија 12/08 cm (дин./m)
Ручно рушење тампона од шљунка просечне дебљине d=10 cm са одбацивањем у страну,
утоваром и транспортом на даљину од до 3 km (дин./m2)

575,00
426,00

632,00
468,00

Ручно рушење тампона од шљунка просечне дебљине d=10 cm са одбацивањем у страну
(дин./m2)
Ручно рушење тампона од шљунка просечне дебљине d=5 cm са одбацивањем у страну,
утоваром и транспортом на даљину до 3 km (дин./m2)
Ручно рушење тампона од шљунка просечне дебљине d=5 cm са одбацивањем у страну
(дин./m2)
Ручно рушење тампона од дробљеног агрегата, туцаника, величине 0–31,5 mm, просечне
дебљине слоја у збијеном стању d=10 cm са одбацивањем у страну, утоваром
и транспортом на даљину до 3 km (дин./m2)

237,00

260,00

213,00

234,00

118,00

129,00

569,00

625,00

653,00

718,00

248,00
3.267,00

272,00
3.593,00

2.970,00

3.267,00

2.970,00

3.267,00

1.960,00

2.156,00

13.

Ручно рушење тампона од дробљеног агрегата, туцаника, величине 0–31,5 mm, просечне
дебљине слоја у збијеном стању d=10 cm са одбацивањем у страну (дин./m2)
Ручно планирање и машинско набијање постељице од шљунка (дин./m2)
Набавка, транспорт и уградња туцаника, до потребне збијености од 90% – машински
и 10% ручно (дин./m2)
Набавка, транспорт и уградња ризле до потребне збијености од 90% – машински
и 10% ручно (дин./m2)
Набавка, транспорт и уградња лом. камена (0–300 mm) 90% – машински и 10% ручно
(дин./m2)
Набавка, транспорт и уградња ровног шљунка до потребне збијености
од 90% – машински и 10% ручно (дин./m2)
Израда тампон слоја дебљине d=10 cm ручно (дин./m2)

545,00

599,00

14.

Израда бетонске подлоге до МБ 20, дебљине d=10 cm у збијеном стању (дин./m2)

1.722,00

1.894,00

15.

Израда бетонске конструкције мали пресек у двострукој оплати МБ-30 (дин./m2)

33.858,00

37.243,00

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Број 2 – 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

16. фебруар 2010.

Редни
број

Врста услуге

16.

Израда подлоге од битошљунка, дебљине d=5 cm, ручно, са опсецањем и рушењем (дин./m2)

1.460,00

1.606,00

17.

Израда подлоге од битошљунка, дебљине d=7 cm, ручно, са опсецањем и рушењем (дин./m2)

2.044,00

2.248,00

18.

Израда подлоге од битошљунка, дебљине d=5 cm, ручно без опсецања (дин./m2)

1.074,00

1.181,00

19.

Израда подлоге од битошљунка, дебљине d=7 cm, ручно, без опсецања (дин./m2)

1.504,00

1.654,00

20.

Оправка коловозног застора асфалтбетоном дебљине d=3 cm, ручно, без опсецања (дин./m2)

1.048,00

1.152,00

21.

Оправка коловозног застора асфалтбетоном дебљине d=5 cm, ручно, без опсецања (дин./m2)

1.722,00

1.894,00

22.

Оправка коловозног застора асфалтбетоном дебљине d=3 cm, ручно, са опсецањем и
рушењем (дин./m2)
Оправка коловозног застора асфалтбетоном дебљине d=5 cm, ручно, са опсецањем и
рушењем (дин./m2)
Оправка оивичења коловозних и пешачких површина белим бетонским ивичњацима
на подлози од бетона МБ-15
а) сиви бетонски коловозни ивичњак дим.18/24 cm (дин./m)

1.279,00

1.406,00

2.131,00

2.344,00

3.782,00

4.160,00

б) баштенски ивичњак бели дим. 8/20 cm (дин./m)

1.911,00

2.102,00

Оправка оивичења коловозних и пешачких површина сивим бетонским ивичњацима
на подлози од бетона МБ-15
а) сиви бетонски коловозни ивичњак дим.18/24 cm (дин./m)

3.623,00

3.985,00

б) баштенски ивичњак сиви дим. 8/20 cm (дин./m)

1.793,00

1.972,00

26.

Израда слоја од глиновитог песка (0–4 mm) дебљине слоја d=2 cm у збијеном стању
преко кога се постављају бетонске растер плоче БТ 40/60/10 (дин./m3)

9.919,00

10.910,00

27.

Постављање бетонских растер елемената БТ 40/60/10 (дин./m2)

1.965,00

2.161,00

23.
24.

25.

Стара цена Нова цена
са ПДВ-ом са ПДВ-ом

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу 1. фебруара 2010. године.
Управни одбор ЈПКП „Лазаревац”, Лазаревац
Број 081-XI/09-4-4, 29. децембра 2009. године
Председник
Драган Радојичић, с. р.
Управни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац на седници одржаној 29. децембра
2009. године на основу члана 23. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 16/97 и 42/98) и члана 34.
Статута Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац донео је

ОДЛУКУ
О ЦЕНАМА ЗА УСЛУГЕ ПРЕНОСА ВОЗИЛА ПАУКОМ ЈПКП „ЛАЗАРЕВАЦ”
Члан 1.
Ценовник услуга преноса возила пауком
Редни
број

Врста услуге

1

Пренос непрописно паркираних путничких возила

2

Пренос непрописно паркираних путничких возила са резервисаних паркинг места
за одређене кориснике испред колских улаза, индивидуалних гаража и дворишта
(са коловоза и тротоара)
Пренос непрописно паркираних путничких возила из зона раскрсница и пешачких
прелаза (са колов. и трот.)
Пренос непрописно паркираних путничких возила са мостова, надвожњака, као и
прилаза овим објектима

3
4

Стара цена Нова цена
са ПДВ-ом са ПДВ-ом
3.807,00

3.807,00

4.576,00

4.576,00

4.576,00

4.576,00

4.576,00

4.576,00

16. фебруар 2010.
5

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 2 – 13

Пренос непрописно паркираних путничких возила са бисиклист. стаза и простора
за кретање пешака
Пренос непрописно паркираних путничких возила са колско-пешачких стаза
у стамбеним и пословним објектима

4.576,00

4.576,00

4.576,00

4.576,00

7

Пренос непрописно паркираних путничких возила са противпожарних стаза

4.576,00

4.576,00

8

Пренос непрописно паркираних путничких возила са прилаза болницама и др. јавним
објектима
Пренос непрописно паркираних путничких возила са шахти и прикључака намењеним
ватрогасним и комуналним службама
Пренос непрописно паркираних путничких возила из школских дворишта,
са спортиских терена и простора намењених за игру деце

4.576,00

4.576,00

4.576,00

4.576,00

4.576,00

4.576,00

6

9
10
11

Пренос непрописно паркираних путничких возиласа простора бензинских пумпи

4.576,00

4.576,00

12

Пренос непрописно паркираних путничких возила са места када је тиме блокирано
кретање моторних возила и пешака

4.576,00

4.576,00

13

Пренос возила из саобраћајних незгода

3.807,00

3.807,00

14

Пренос непрописно паркираних возила са зелених површина и парковских стаза

6.089,00

6.089,00

15

6.089,00

6.089,00

17

Пренос непрописно паркираних путничких возила са јавних површина, ако су возила
остављена супротно прописима градске општине Лазаревац
Накнада за уклањање путничких возила за време јавних манифестација, јавних скупова
и др.
Накнада за дежурство специјалне дизалице „паук” по налогу надлежног органа

3.807,00
6.089,00

3.807,00
6.089,00

18

Услуга чувања возила по истеку 24 h по започетом часу

28,00

28,00

16

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу 1. фебруара 2010. године.
Управни одбор ЈПКП „Лазаревац”, Лазаревац
Број 081-XI/09-4-5, 29. децембра 2009. године
Председник
Драган Радојичић, с. р.
Управни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац на седници одржаној 29. децембра
2009. године на основу члана 23. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 16/97 и 42/98) и члана 34.
Статута Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац донео је

ОДЛУКУ
О ЦЕНАМА ЗА УСЛУГЕ КОРИШЋЕЊА КЛИЗАЛИШТА
Члан 1.
Ценовник услуга коришћења клизалишта
Редни
број

Врста услуге

Цена
са ПДВ

1

За децу узраста до 15 година (са коришћењем клизаљки) (дин. за 2 h коришћења)

100,00

2

За средњошколце и студенте (са коришћењем клизаљки) (дин. за 2 h коришћења)

150,00

3
4

За остале грађане (са коришћењем клизаљки) (дин. за 2 h коришћења)
За кориснике са сопственим клизаљкама (дин. за 2 h коришћења)

200,00
100,00

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу 1. јануара 2010. године.
Управни одбор ЈПКП „Лазаревац”, Лазаревац
Број 081-XI/09-3, 29. децембра 2009. године
Председник
Драган Радојичић, с. р.

Број 2 – 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Веће градске општине Лазаревац на седници одржаној 1.
фебруара 2010. године, на основу члана 23. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 16/97 и
42/98), члана 48. Стату та градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда”, број 43/08) и члана 5. став 1.
тачка 5. Пословника Већа градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда”, број 48/08) донело је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ТРОШКОВИМА ПРИКЉУЧКА КУЋНИХ ГРЕЈНИХ ИНСТА ЛАЦИЈА ОБЈЕКАТА НА СИСТЕМ ДА ЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама
Одлуке o трошковима прикључка кућних грејних инсталација објеката, на систем даљинског грејања Лазаревца коју
је Управни одбор Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац, донео на седници
одржаној 29. јануара 2010. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Веће градске општине Лазаревац
II број 06-3/2010, 1. фебруара 2010. године
Председник
Бранко Борић, с. р.

У складу са Законом о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса („Службени гласник РС”,
бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05), и чланом 38 Стату та Јавног
предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац (бр. 1552/1 од 26. јула 2007. године), Управни одбор Јавног предузећа на седници одржаној 28. јануара
2010. године, донео је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ТРОШКОВИМА ПРИКЉУЧКА КУЋНИХ ГРЕЈНИХ ИНСТА ЛАЦИЈА
ОБЈЕКАТА, НА СИСТЕМ ДА ЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА
ЛАЗАРЕВЦА
Члан 1.
Врши се измена Одлуке о трошковима прикључка кућних грејних инста лација објекта, на систем да љинског грејања Лазаревца бр. 4714/1 од 21. августа 2009. године, на
тај начин што се у члану 5. иза става 1. додаје нови став 2.
који гласи:
„Ова одлука се не односи на кориснике којима је до
дана ступања на снагу ове одлуке Јавно пред узеће за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац
изда ло техничке услове за прикључење кућних грејних
инста лација на систем да љинског грејања Лазаревца и на
исте ће се примењивати цене које су важиле пре доношења
ове одлуке”.
Члан 2.
У осталом делу Одлука о трошковима прикључка кућних грејних инсталација објекта, на систем даљинског грејања Лазаревца бр. 4714/1 од 21. августа 2009. године, остаје у
целости на снази.

16. фебруар 2010.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном давања сагласности од
надлежног органа оснивача, а примењиваће се почев од 1.
септембра 2009. године.
Члан 4.
Ову одлу ку објавити у „Слу жбеном листу гра да Београ да”.
Управни одбор ЈП „Топлификација” Лазаревац
Број 449/2, 29. јануара 2010. године
Председник
Миливоје Николић, с. р.

Грађани Месне заједнице Жупањац на основу члана 20.
Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 62/06) непосредним изјашњавањем, референдумом одржаним 26. и 27. децембра 2009. године, донели су

ОД ЛУ КУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЖУПАЊАЦ
Члан 1.
Ра ди за довољавања заједничких потре ба, грађани МЗ
Жупањац уводе самодопринос за период од пет година
почев од дана ступања на снагу Одлуке о увођењу самодоприноса.
Члан 2.
Самодопринос се уводи ради обезбеђивања средстава за
следеће намене:
1. довођење воде у школу и крајеве по селу;
2. реконструкција нисконапонске електро мреже;
3. поправка и асфалтирање пу тева;
4. проширење гробља;
5. одржавање објеката и просторија МЗ (Дом културе и
остало);
6. финансирање културе, спорта, просвете, вере, здравства, удружења грађана и слично;
7. финансирање социјалне и друге врсте помоћи угроженим грађанима;
8. покриће режијских трошкова рада месне заједнице
и трошкова спровођења ове одлуке о самодоприносу, (трошкова платног промета електричне енергије, ПТТ услуга,
хране и пића за раднике на разним акцијама у селу, поклони и репрезентације као и остали трошкови везани за намене за које је самодопринос уведен за које се укаже потреба а
које нису прецизиране овом тачком).
Члан 3.
Самодопринос се уводи у новцу, по следећим стопама:
– 1,5%. на зараде (плате) запослених,
– 5% на катастарски приход од пољопривреде и шумарства,
– 1,5% на приходе од самосталних делатности,
– 0,02% на вредност непокретне имовине,
– 1% од пензије остварене у земљи и иностранству за
пензионере који добровољно уплаћују самодопринос на
основу писане изјаве.

16. фебруар 2010.
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Члан 4.
Обвезници самодоприноса су пунолетни грађани који
имају пребивалиште на подручју месне заједнице Жупањац.
Обвезници самодоприноса су и пунолетни грађани који
немају пребивалиште на подручју ове месне заједнице ако
на тој територији имају непокретну имовину а средства наменом за коју се прикупљају побољшавају услове за коришћење те имовине.
За грађане из става 2. овог члана самодопринос се уводи само на помену ту непокретну имовину и на приход од те
имовине.
Члан 5.
Обвезници самодоприноса су:
– запослени од зараде из радног односа по стопи од 1,5%;
– земљорадници односно власници или корисници земљишта из зараде од пољопривреде на катастарски приход
по стопи од 5%;
– лица која обављају занатске и друге делатности и професионалне услуге а која се задужују порезом према оствареној заради, као и лица која се задужују на паушално одређени износ, на приход од месечног нето прихода по стопи
од 1,5%;
– грађани који немају пребивалиште на подручју ове
месне заједнице ако на тој територији имају непокретну
имовину а средства наменом за коју се прикупљају побољшавају услове за коришћење те имовине по стопи од 0,02%
на вредност непокретне имовине (тржишна вредност непокретности на дан 31. децембра године која претходи години
за коју се утврђује и плаћа порез на имовину);
– пензионери који добровољно уплаћују самодопринос
на основу писане изјаве по стопи од 1% од пензије остварене у земљи и иностранству.
Члан 6.
Обрачун и наплату самодоприноса врше исплатиоци
личних примања истовремено са њиховом исплатом и Пореска управа Филијала Лазаревац за приходе од занатске и
друге делатности и професионалних услуга истовремено са
наплатом пореза и доприноса.
Члан 7.
Ослобађају се обавеза по овој одлуци примања која се
према одребама закона којим се утврђује порез на доходак
грађана изузимају из дохотка грађана.
Пензионери могу добровољно уплаћивати самодопринос по основу пензије остварене у земљи и иностранству,
на основу писане изјаве.
Члан 8.
Новчана средства самодопирноса остварена по овој одлуци воде се на посебном подрачуну консолидованог рачуна трезора градске општине Лазаревац – месни самодопринос МЗ Жупањац.
Члан 9.
Савет МЗ Жупањац располаже средствима самодопирноса и одређује приоритете употребе средстава у складу са
овом одлуком, годишњим финансијким планом, а у складу
са наменом из члана 2. ове одлуке.
Члан 10.
Грађани остварују надзор над прикупљањем и утрошком средстава самодопирноса преко финансијског плана
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и годишњег рачуна који сачињава надлежна служба, а Савет МЗ усваја, као и преко зборова грађана.
Члан 11.
Укупан износ планираних средстава износи 4.500.000,00
динара.
Члан 12.
Овлашћује се Савет МЗ Жупањац да средства из ове одлуке може удруживати са банкама, фондовима, буџетима,
јавним предузећима ради прибављања кредита и позајмица
у циљу реализације програма рада и ове одлуке.
Члан 13.
Средства која се остваре изнад изно са који је одређен
одлу ком враћају се на текући рачун уплатиоца самодоприно са.
Члан 14.
Евиденција средстава се води на основу прописа који регулишу финансијско пословање месних заједница.
Исплатилац примања која су основ за наплату самодопирноса обавезан је да месној заједници достави спецификацију обустава за сваку појединачну исплату.
Члан 15.
На питања која нису регулисана овом одлуком примењиваће се одредбе Закона о финансирању локалне самоуправе, Закона којим се уређу је порески поступак и пореска
администрација, Закона о локалној самоуправи и Одлуке о
месним заједницама.
Члан 16.
За реализацију ове одлуке, финансијске послове за Савет
месне заједнице обавља Управа градске општине Лазаревац
– Oдељење за финансије – Одсек за финансијско-рачуноводствене послове месних заједница.
Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Месна заједница Жупањац
Председник Савета
Милован Стевановић, с. р.

ОБРЕНОВАЦ
Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 4. фе бруара 2010. године, на основу члана 24. тачка 31. и члана 62. став 1. Стату та градске општине Обреновац („Службени лист гра да Београ да”, број 44/08) и члана
28. став 1. и члана 95. Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Службени лист гра да Београ да”, број
44/08), донела је

РЕ ШЕ ЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
1. Утврђу је се да Милора ду Грчићу, пред узетнику из
Обреновца, пре истека времена на које је изабран престаје
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функција заменика председника градске општине Обреновац, са 4. фе бруаром 2010. године, на основу подне те
оставке.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 број 020-3, 4. фебруара 2010. године
Председник
Мирослав Неговановић, с. р.

16. фебруар 2010.

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 4. фе бруара 2010. године, на основу члана 14. Закона о јавним пред узећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05 и 108/05), члана 24. тачка 28. Стату та градске општине Обреновац („Службени лист гра да Београ да”, број
44/08) и члана 14. Одлуке о оснивању Јавног пред узећа
„Пословни простор” Обреновац („Службени лист гра да
Београ да”, бр. 23/06 и 45/07), донела је

РЕ ШЕ ЊЕ
Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 4. фебруара 2010. године, на основу члана 24. тачка 31. и члана 62. став 1. Стату та градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, број 44/08) и члана
28. став 1. и члана 95. Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, број
44/08), донела је

РЕ ШЕ ЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА
ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
1. Утврђује се да Мирку Вранешевићу, предузетнику из
Барича, пре истека времена на које је изабран престаје функција члана Већа градске општине Обреновац, са 4. фебруаром 2010. године, на основу поднете оставке.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ПОСЛОВНИ ПРОСТОР” ОБРЕНОВАЦ
1. Разрешава се Милан Станојевић, дипломирани правник из Обреновца дужности директора Јавног предузећа
„Пословни простор” Обреновац пре истека мандата, на лични захтев са 31. децембром 2009. године, због преласка на
нову дужност.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 број 020-5, 4. фебруара 2010. године
Председник
Мирослав Неговановић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 број 020-4, 4. фебруара 2010. године
Председник
Мирослав Неговановић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 4. фебруара 2010. године, на основу члана 24. тачка
30. и члана 47. став 6. Стату та градске општине Обреновац
(„Службени лист града Београда”, број 44/08) и члана 38.
став 2. и члана 95. Пословника Скупштине градске општине
Обреновац („Службени лист града Београда”, број 44/08),
на предлог председника Скупштине градске општине Обреновац, донела је

РЕ ШЕ ЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
1. Разрешава се Славица Цицовић, дипломирани правник из Обреновца, дужности заменика секре тара Скупштине градске општине Обреновац, пре истека мандата, са
10. фебруаром 2010. године, због преласка на нову дужност.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 број 020-9, 4. фебруара 2010. године
Председник
Мирослав Неговановић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 4. фе бруара 2010.године, на основу члана 14.
став 1. Закона о јавним пред узећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00,
25/02, 107/05 и 108/05), члана 24. тачка 28. Стату та градске
општине Обреновац („Службени лист гра да Београ да”,
број 44/08) и члана 14. Одлуке о оснивању Јавног пред узећа „Пословни простор” Обреновац („Службени лист гра да
Београ да”, бр. 23/06 и 45/07), донела је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ПОСЛОВНИ ПРОСТОР” ОБРЕНОВАЦ
1. Именује се Драган Милановић, дипл. инжењер пољопривреде за ратарство из Барича, за директора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац.
Мандат именованог директора траје четири године, рачунајући од 5. фебруара 2010. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 број 020-6, 4. фебруара 2010. године
Председник
Мирослав Неговановић, с. р.

16. фебруар 2010.
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Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 4. фебруара 2010. године, на основу члана 12. Закона
о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и
108/05), члана 24. тачка 28. Стату та градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, број 44/08) и члана 19.
Одлуке о оснивању Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац („Службени лист града Београда” број 56/09), донела је

Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 4. фебруара 2010. године, на основу члана 15. Закона
о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС” бр.25/00, 25/02, 107/05 и
108/05), члана 24. тачка 28. Стату та градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, број 44/08) и члана 23.
Одлуке о оснивању Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, број 56/09), донела је

РЕ ШЕ ЊЕ

РЕ ШЕ ЊЕ

О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

1. Допуњава се Решење о именовању Управног одбора
Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац VI-01 бр.
020-151 од 11. децембра 2009. године („Службени лист града
Београда” број 56/09), тако што се у Управни одбор Предузећа именује Војин Несторовић, спец. дипломирани инжењер
технологије из Обреновца, за члана, као представник запослених овог предузећа.
Мандат именованог члана траје четири године, односно
до истека мандата Управног одбора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 број 020-7, 4. фебруара 2010. године

1. Допуњава се Решење о именовању Надзорног одбора
Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине
на територији градске општине Обреновац VI-01 бр. 020-152
од 11. децембра 2009. године („Службени лист града Београда”, број 56/09), тако што се у Надзорни одбор предузећа именује Станојка Спасић, струковни економиста из Обреновца,
за члана, као представник запослених овог предузећа.
Мандат именованог члана траје четири године односно
до истека мандата Надзорног одбора Јавног предузећа за
заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац.

Председник
Мирослав Неговановић, с. р.

Председник
Мирослав Неговановић, с. р.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 број 020-8, 4. фебруара 2010. године

АКТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
На основу Закључка Извршног одбора гра да Београ да бр. 346-1404/04 од 14. априла 2004; Уговора број 10792 од 18.
децембра 2009. године; члана 33. Стату та Градског саобраћајног пред узећа „Београд” и Закључка гра доначелника гра да
Београ да број 34-165/10-Г од 1. фе бруара 2010. године и Одлуке о измени и допуни Одлуке о правима и обавезама корисника превоза у возилима јавног градског превоза на свим линијама у Интегрисаном тарифном систему на подручју града Београд број 1932 од 23. фе бруара 2009. године, Управни одбор ГСП „Београд” је на 17. седници одржаној 5. фебруара
2010. године, донео

ОД ЛУ КУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА КОРИСНИКА ПРЕВОЗА У ВОЗИЛИМА ЈАВНОГ
ГРАДСКОГ ПРЕВОЗА НА СВИМ ЛИНИЈАМА У ИНТЕГРИСАНОМ ТАРИФНОМ СИСТЕМУ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
БЕОГРАДА
Члан 1.
У члану 1. Одлуке о измени и допуни Одлуке о правима и обавезама корисника превоза у возилима јавног градског превоза на свим линијама у Интегрисаном тарифном систему на подручју града Београда број 1932 од 23. фебруара 2009. године, допуњује се став 2, тако што се иза тачке 1. додаје тачка 1а која гласи: „лица старија од 65 година (мушкарци и жене)”.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивљња у „Службеном листу града Београда”.
Управни одбор
Градског саобраћајног предузећа „Београд”
Број 1053, 5. фебруара 2010. године
Председник
Жељко Ђукановић, с. р.
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САДРЖАЈ
Страна
Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације гробља Лешће 2 са прилазним саобраћајницама, општина Палилула – – – – – – – – – – – – –
Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације подручја Јајинци, општина Вождовац – – – – –
Решење о измени и допуни Решења о општим
паркиралиштима – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Показатељ раста цена на мало у јануару 2010. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1
2
3
4

Акти градских општина
ВРАЧАР
Решење о одређивању начелнице Службе за
скупштинске послове Општинске управе градске општине Врачар за овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја – – – – – – – – – – – – – –
ЛАЗАРЕВАЦ
Решење о давању сагласности на одлуке о ценама
основних и осталих комуналних услуга са одлукама– –
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о трошковима прикључка кућних грејних инсталација објеката на систем даљинског грејања са Одлуком – – – – – – – –

Страна
Одлука о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Жупањац– – – – – – – – – – – – – –

5

5

14

ОБРЕНОВАЦ
Решење о утврђивању престанка функције заменика председника градске општине Обреновац – –
Решење о утврђивању престанка функције члана
Већа градске општине Обреновац– – – – – – – – – –
Решење о разрешењу заменика секретара Скупштине градске општине Обреновац– – – – – – – – –
Решење о разрешењу директора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац – – – – – – – – –
Решење о именовању директора Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац – – – – – – – – –
Решење о допуни Решења о именовању Управног одбора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине
Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о допуни Решења о именовању Надзорног одбора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине
Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Акти јавних предузећа и других
организација
Одлука о измени и допуни Одлуке о правима
и обавезама корисника превоза у возилима јавног
градског превоза на свим линијама у Интегрисаном
тарифном систему на подручју града Београда – –

14
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ГЛАСНИКОВИ ПАКЕТИ

ДАР УМЕТНОСТИ
Обрадујте оне које волите,
нека им уз књигу сваки дан буде празник.

ПО
ПУ
СТ

40

%

Пакет 1:
Док анђели спавају 1 и 2 – Марина Рајевић-Савић
Саввић
цена: 3.780,00 РСД
цена са попустом: 2.268,00 РСД
Пакет 2:
Интимни дневник – Новалис
цена: 270,00 РСД
О говору тела – Хајнрих фон Клајст
цена: 324,00 РСД
Атеље Алберта Ђакометија – Жан Жене
цена: 216,00 РСД
О уживању и мржњи – Вилијам Хазлит
цена: 302,00 РСД
Огист Роден –Рајнер Марија Рилке
цена: 356,00 РСД
цена пакета: 1.468,00 РСД
цена пакета са попустом: 880,00 РСД
И ПОСЕБНА ПОНУДА:
Филмски летак – Слободан Шијан
цена: 2.700,00 РСД
цена са попустом: 1.620,00 РСД

Гласникове пакете можете наћи на сајту WWW.SLGLASNIK.COM
O и наручити на телефон: 011// 36-444-52

СПЕЦИЈАЛАН ПОПУСТ ОД 40% ЗА ГЛАСНИКОВЕ КОМПЛЕТЕ КЊИГА ВАЖИ ДО 8. МАРТА 2010!
НАРУЏБЕНИЦА

Име и презиме, ЈМБГ (назив фирме)
адреса, телефон, e-mail
текући рачун, ПИБ
количина

Наруџбеницу послати на адресу: ЈП Службени гласник, Јована Ристића 1, 11000 Београд, или на факс: 011/ 30-60-393.
Тел.: 011/36-444-52, e-mail: prodaja@slglasnik.com. Поштарина и ПДВ урачунати у цену.
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине града Београда, Трг Николе Пашића 6, приземље
– БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 3061-706, факс: 3061-688

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Служба за информисање, Београд, Трг Николе
Пашића бр. 6. Факс 3233-909. Текући рачун 840-742341843-24. Одговорни уредник
РАДМИЛА ЈОСИПОВИЋ. Телефони: 3244-325, 3229-678, лок. 6242, 6247. Штампа:
ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15

