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20. јануар 2012. године

Градоначелник града Београда, 29. децембра 2011. године, на основу члана 27. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), члана 28.
Закона о комуналним делатностима („Службени гласник
РС”, број 88/11) и члана 52. тачка 6. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ ВОДОПРИВРЕДНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „БЕОГРАДВОДЕ” НА ОДЛУКУ О ЦЕНОВНИКУ УСЛУГА ПРЕВОЗА ПРЕКО ДУНАВА
1. Даје се сагласност Јавном водопривредном предузећу
„Београдводе” из Београда на Одлуку о ценовнику услуга превоза преко Дунава, коју је донео Управни одбор под
бројем 8985/4, на седници одржаној 29. децембра 2011. године.
2. Решење и одлуку, након добијања сагласности оснивача, објавити у „Службеном листу града Београда”, а одлука
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.
Градоначелник града Београда
Број 38-4842/11-Г, 29. децембра 2011. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

Цена 220 динара
Опис

Цена са ПДВ-ом

Камион 1-5 t – са возачем

1.800,00

Берач кукуруза; комбајн

2.500,00

Трактор са возачем

300,00

Тракторска приколица

250,00

* Напомена: цене наведене у табели се односе на превоз у једном смеру.

2. Цене наведене у ставу 1. ове одлуке утврђују се у циљу
постизања економске исплативе цене.
3. Ову одлуку доставити оснивачу на сагласност.
4. Ова одлука ступа на снагу након добијања сагласности надлежног органа града Београда, осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Управни одбор ЈВП „Београдводе”
Број 8985/4, 29. децембра 2011. године
Председник
Борислав Милутиновић, с. р.

На основу члана 57. став 2. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/11), члана 84. Одлуке о
правима и услугама социјалнe заштитe („Службени лист
града Београда”, број 55/11) и члана 23. Одлуке о Градској
управи („Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09,
6/10, 23/10 и 32/10) секретар Секретаријата за социјалну
заштиту доноси

ПРА ВИЛНИК
На основу члана 27. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса (,,Службени гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 – испр. и
123/2007 – др. закон) и члана 24. став 1. тачка 10) Статута
ЈВП ,,Београдводе” из Београда, Управни одбор Јавног водопривредног предузећа ,,Београдводе” из Београда, на
XXXVI редовној седници одржаној 29. децембра 2011. године донео је

ОД Л У КУ
О ЦЕНОВНИКУ УСЛУГА ПРЕВОЗА ПРЕКО ДУНАВА
1. Утврђује се ценовник услуга превоза преко Дунава:
Опис

Цена са ПДВ-ом

Одрасла особа – путник – радник

100,00

Путник са мотор. бициклом

250,00

Аутомобил са возачем

700,00

Аутомобилска приколица до 1.000 kg носивости

400,00

Комби са возачем

1.200,00

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О МЕРИЛИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА УЧЕШЋЕ КОРИСНИКА И ЊЕГОВИХ СРОДНИКА ОБАВЕЗНИХ НА
ИЗДРЖАВАЊЕ У ТРОШКОВИМА ПОМОЋИ У КУЋИ,
ДНЕВНОГ БОРАВКА, ПРИВРЕМЕНОГ СМЕШТАЈА И
СТАНОВАЊА УЗ ПОДРШКУ
Члан 1.
У Правилнику о мерилима и критеријумима о учешћу
корисника и његових сродника обавезних на издржавање у
трошковима помоћи у кући, дневног боравка, привременог
смештаја и становања уз подршку(„Службени лист града
Беогрaда”, број 39/2007), члан 7. мења се и гласи:
„Koрисник дневног центра за стара и одрасла лица учествује у трошковима дневног боравка са 50 % свих својих
прихода, а највише до пуног износа цена услуга. Цена је
утврђена на месечном нивоу.
Цена услуге за корисника који преко пет дана, а најдуже
30 дана, одсуствује из дневног боравка, обрачунава се у висини 60% од утврђене цене услуга.
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Трошкове услуга у клубовима за стара и одрасла лица
не сносе корисници нити њихови сродници (одржавање
личне хигијене, културно-забавне активности и социјална
интеграција)”.
Члан 2.
Члан 9. мења се и гласи:
„Трошкове прања и пеглања рубља у клубовима за стара
и одрасла лица корисници сносе у потпуности”.
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Члан 2.
У члану 11. став 1. тачка 2. мења се и гласи:
„исхрана у клубу за стара и одрасла лица по дневном оброку”.
У члану 11. став 1. после тачке 3. додаје се нова тачка
која гласи:
„дневни боравак у дневном центру за стара и одрасла
лица у дневном, односно месечном трајању”.
У члану 11. став 3. брише се.

Члан 3.
Члан 11. мења се и гласи:
„Учешће корисника и њихових сродника обавезних на
издржавање у трошковима помоћи у кући, дневног боравка
деце и омладине, становања уз подршку, дневног боравка
старих и одраслих лица у дневним центрима и учешће корисника у трошковима исхране у клубовима, утврђује се
решењем Градског центра за социјални рад.
Висина учешћа у трошковима из става 1. овог члана се
утврђује до пуног износа цене помоћи у кући, дневног боравка деце и омладине, становања уз подршку, дневног
боравка старих и одраслих лица у дневним центрима, и
исхране у клубовима.
Обавезу учешћа у трошковима из става 1.овог члана корисници и њихови сродници извршавају уплатом на текући
рачун установе социјалне заштите, у којој се обезбеђује
остваривање права на помоћ у кући, дневни боравак деце и
омладине, становање уз подршку, дневног боравка старих и
одраслих у дневним центрима и исхране у клубовима.”

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О НОРМАТИВИМА И СТАНДАРДИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА И ДЕЛАТНОСТИ У УСТАНОВАМА У КОЈИМА
СЕ ОСТВАРУЈУ ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ О
ЧИЈЕМ СЕ ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СТАРА ГРАД БЕОГРАД

Градска управа града Београда
Секретаријат за социјалну заштиту
XIX-01 број 031-268/11, 16. јануара 2012. године
Секретар
Владан Ђукић, с. р.

На основу члана 57. став 2. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС”, број 24/11), члана 82. Одлуке о правима и услугама социјалнe заштитe („Службени лист града
Београда”, број 55/11) и члана 23. Одлуке о Градској управи
(„Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10
и 32/10), секретар Секретаријата за социјалну заштиту доноси

ПРА ВИ Л Н И К
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ЦЕНА УСЛУГА У УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ
Члан 1.
У Правилнику о критеријумима и мерилима за утврђивање цена услуга у установама социјалне заштите у Београду („Службени лист града Београда”, бр. 7/92, 27/92,17/93), у
члану 9. став 1. тачка 1. мења се и гласи:
„1. Програм рада клубова за стара и одрасла лица и помоћи у кући, са ценом по свим елементима из члана 4. овог
Правилника, и програм рада дневног центра за дневни
боравак за стара и одрасла лица у делу који обухвата само
средства за зараде запослених”.

Градска управа града Београда
Секретаријат за социјалну заштиту
XIX-01 број 031-269/11, 16. јануара 2012. године
Секретар
Владан Ђукић, с. р.
На основу члана 57. став 2. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС”, број 24/11), члана 9. Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити („Службени лист града Београда”, број 55/11) и члана 23. Одлуке о Градској управи
(„Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10
и 32/10) секретар Секретаријата за социјалну заштиту доноси

ПРА ВИЛНИК

Члан 1.
У Правилнику о нормативима и стандардима за обављање послова и делатности у установама у којима се
остварују права из социјалне заштите о чијем се обезбеђивању стара град Београд („Службени лист града Београда”,
бр. 39/07 и 44/07) члан 4. мења се и гласи:
„Делатност дневног боравка старих и одраслих лица у
дневним центрима за стара и одрасла лица, обавља се пружањем следећих услуга корисницима:
– дневно збрињавање,
– исхрана,
– здравствена нега,
– радна терапија,
– културно-забавне активности.
Делатност дневног боравка старих и одраслих у клубовима обавља се пружањем следећих услуга корисницима:
– окупљање, дружење, читање штампе, праћење радио и
тв програма, друштвене игре и слично,
– исхрана,
– сервисне услуге као што су прање, сушење и пеглање
веша, одржавање личне хигијене корисника и сл.”.
Члан 2.
Члан 5. мења се и гласи: „За пружање услуга из члана 4.
став 1. овог правилника у дневном центру за старa и одраслa лица, који ради 12 сати у току дана и чији је капацитет
до 30 корисника, ангажују се:
– 1 социјални радник,
– 1 радни терапеут,
– 2 медицинске сестре,
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– 2 домаћице,
– 1 возач,
– 2 помоћнице домаћице.
За пружање услуга из члана 4. став 2. овог правилника
у клубу који ради 12 сати у току дана и чији је капацитет
50 корисника, ангажују се једна домаћица и један помоћник
домаћице клуба.”
Члан 3.
Члан 6. мења се и гласи:
„У циљу организовања и реализације програма и индивидуалног рада са корисницима услуга у клубовима, за свака три клуба, ангажује се по један дипломирани социјални
радник или социјални радник.
За послове разношења хране корисницима ангажује се
један запослени на 50 корисника којима се оброци разносе.”
Члан 4.
„После члана 6. додаје се нови члан који гласи:

Број 2 – 3

– 3 административна радника,
– 3 возача,
– 1 набављача,
– 1 магационера,
– 1 радника за одржавање објекта”.
Члан 5.
„Геронтолошки центар Београд ускладиће акт о организацији и систематизацији послова у РЈ Дневни центри и
клубови са одредбама овог правилника у року од 60 дана од
дана ступања на снагу овог правилника.”
Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Градска управа града Београда
Секретаријат за социјалну заштиту
XIX-01 број 550-5/2011, 16. јануара 2012. године

Члан 6а
„За обављање општих послова установа треба да има запослене:
– 1 управника,
– 1 заменика управника,

Секретар
Владан Ђукић, с. р.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ЛАЗАРЕВАЦ
Веће градске општине Лазаревац на седници одржаној 12. јануара 2012. године, на основу члана 28. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број
88/2011), члана 48. Статута градске општине Лазаревац
(„Службени лист града Београда”, бр. 43/08 и 15/10) и члана
5. став 1. тачка 5. Пословника Већа градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда”, број 48/2008) донело је следећe

Управни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду
„Лазаревац”, Лазаревац на седници одржаној 27. децембра
2011. године на основу члана 28. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/2011) и
члана 34. Статута Јавног предузећа за комуналну привреду
„Лазаревац”, Лазаревац донео је

ОДЛУКУ
О ЦЕНАМА ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ИСПОРУКЕ ВОДЕ И ИЗНОШЕЊА СМЕЋА

РЕШЕЊЕ

Члан 1.

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНАМА ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ИСПОРУКЕ
ВОДЕ И ИЗНОШЕЊА СМЕЋА
1. Даје се сагласност на Одлуку о ценама основних комуналних услуга испоруке воде и изношења смећа, коју је
Управни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду
„Лазаревац”, Лазаревац, под бројем 091-XXVII/11-4 донео
на седници одржаној 27. децембра 2011. године.

Ценовник основних комуналних услуга
Редни
број
1.
1.1.

1.2.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
1.3.

Веће градске општине Лазаревац
II-број 06-2.4/2012, 12. јануара 2012. године
Председник
Бранко Борић, с. р.

2

Врста услуге

Важећа цена
са ПДВ

Нова цена
са ПДВ

ИСПОРУКА ВОДЕ (ДИН/М3)
ДОМАЋИНСТВА
-

ВОДА

57,32

60,76

-

КАНАЛИЗАЦИЈА

10,63

11,27

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
-

ВОДА

110,64

117,28

-

КАНАЛИЗАЦИЈА

27,59

29,25

Ј.П.
„ГРАДСКА
ЛАЈКОВАЦ

ЧИСТОЋА“

22,72

24,08

ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА
ЗА ДОМАЋИНСТВА (ДИН/М2)

6,31

2.1.

-

2.2.

ЗА ОСТАЛЕ КОРИСНИКЕ
(ДИН/М2)

15,85

2.3.

-

504,53

П.В.Ц.- КАНТА 120 l

6,69
16,80
534,80

Број 2 – 4
Редни
број

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Важећа цена
са ПДВ

Нова цена
са ПДВ

756,77

802,18

КАТЕГОРИЈЕ

Површ. до
30 m2

Површ. преко
30 m2

I - ГРУПА:

972,13 +ПДВ
(77,77)

972,13 +ПДВ
(77,77)+ 23,31 дин./
m2+ПДВ (1,86)

ВИДЕОТЕКЕ, ЗЛАТАРЕ, ЧАСОВНИЧАРИ,
АДВОКАТСКЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ, ГАЛЕРИЈЕ
И АТЕЉЕИ, ХЕМИЈСКО ЧИШЋЕЊЕ,
ОПТИЧАРИ И СЛ.

Нова цена
1.030,46 +ПДВ
(82,44)

Нова цена
1.030,46 +ПДВ
(82,44)+ 24,71 дин./
m2+ПДВ (1,98)

II- ГРУПА:

1.257,08 +ПДВ
(100,57)

1.257,08 +ПДВ
(100,57)+23,31дин./
m2+ПДВ 1,86)

АГЕНЦИЈЕ, ТРГОВИНА НЕПРЕХРАМБЕНОМ РОБОМ, ПРЖИОНИЦЕ И ПРОДАВНИЦЕ КАФЕ, АПОТЕКЕ, ПОДРУМИ ПИЋА, ПРИВАТНИ ВРТИЋИ,
ПРИВАТНЕ ШКОЛЕ, ФОТОГРАФИ, ФОТОКОПИРНИЦЕ И СЛ.

Нова цена
1.332,50
+ПДВ (106,60)

Нова цена
1.332,50 +ПДВ
(106,60)+24,71
дин./m2+ПДВ
(1,98)

III- ГРУПА:

1.523,73 +ПДВ
121,90)

1.523,73 +ПДВ
(121,90)+23,31дин./
m2+ПДВ (1,86)

Врста услуге

2.4.

-

2.5.

ЗА САМ. ДЕЛАТНОСТИ ПО
КАТЕГОРИЈАМА

П.В.Ц.- КАНТА 240 l

ЗАБАВНЕ
ИГРЕ,СПОРТСКЕ
КЛАДИОНИЦЕ,ТЕРЕТАНЕ И СЛ.

комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац, под бројем
091-XXVII/11-4-1 донео на седници одржаној 27. децембра
2011. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Веће градске општине Лазаревац
II-број 06-2.5/2012, 12. јануара 2012. године
Председник
Бранко Борић, с. р.

Управни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду
„Лазаревац”, Лазаревац на седници одржаној 27. децембра
2011. године на основу члана 28. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/2011) и
члана 34. Статута Јавног предузећа за комуналну привреду
„Лазаревац”, Лазаревац донео је

ОДЛУКУ

Нова цена
Нова цена
1.615,15 +ПДВ
1.615 ,15 +ПДВ
(129,21)+24,71дин./
(129,21)
m2+ПДВ (1,98)

IV- ГРУПА :

1.801,04 +ПДВ
(144,08)

1.801,04 +ПДВ
(144,08)+
23,31дин./m2+ПДВ
(1,86)

ТРГОВИНА ПРЕХРАМБЕНОМ РОБОМ,
УГОСТИТЕЉСКО РЕСТОРАНСКЕ УСЛУГЕ, ПИЦЕРИЈЕ, ЋЕВАБЏИНИЦЕ, ПРИВАТНЕ ОРДИНАЦИЈЕ, КОЗЕМЕТИЧКИ САЛОНИ, СЕРВИСИ ЗА ВОЗИЛА, СЕРВИСИ,
СТОЛАРСКЕ, БРАВАРСКЕ

Нова цена
1.909,10+ПДВ
(152,73)

Нова цена
1909,10 +ПДВ
(152,73)+ 24,71
дин./m2+ПДВ
(1,98)

ЛИМАРСКЕ И ДРУГЕ ЗАНАТСКЕ УСЛУГЕ, ПЕКАРЕ БУРЕГЏИНИЦЕ, ОБУЋАРИ,
ТВ СЕРВИСИ, ТАШНЕРИ, ПОСЛАСТИЧАРИ, РИБАРНИЦЕ, ФРИЗЕРИ И СЛ.

Члан 2.
Ова oдлука ступа на снагу 1. фебруара 2012. године.
Члан 3.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука Управног одбора ЈПКП „Лазаревац”, Лазаревац број
081-ХХ/11-5 од 31. јануара 2011. године.

20. јануар 2012.

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

Врста услуге

Стара
цена
са ПДВ

1.

Редовна сахрана

12.956,00

13.733,00

2.

Сахрана у постојећи гроб

18.576,00

19.690,00

3.

Држачи венаца до 40 дана

2.643,00

2.801,00

4.

Чување умрлог у хладњачи дневно

937,00

993,00

5.

Коришћење парастос сале по 1часу

701,00

743,00

6.

Коришћење капеле

489,00

518,00

7.

Превоз погребним колима-паушал на подручју општине Лазаревац

2.484,00

8.

Превоз умрлог од стана до капеле у Лазаревцу

1.560,00

8а.

Накнада за улазак других погребних возила која не
припадају јавним предузећима

1.560,00

9.

Превоз умрлог Лазаревац -Београд -Лазаревац

7.460,00

7.907,00

55,00

58,00

10.

Превоз погребним колима ван Лазаревца (дин/км)

11.

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

605,00

12.

Коришћење озвучења

323,00

13.

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

649,00

14.

Накнада за резервацију по гробном месту за 10 година

3.971,00

15.

Коришћење судова

Веће градске општине Лазаревац на седници одржаној 12.
јануара 2012. године, на основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/2011),
члана 48. Статута градске општине Лазаревац („Службени
лист града Београда”, бр. 43/08 и 15/10) и члана 5. став 1. тачка 5. Пословника Већа градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда”, број 48/2008) донело је следећe

16.

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

РЕШЕЊЕ

Управни одбор ЈПКП „Лазаревац”, Лазаревац
Број 091-XXVII/11-4, 27. децембра 2011. године
Председник
Драган Радојичић, с. р.

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНАМА
ПОГРЕБНИХ УСЛУГА
1. Даје се сагласност на Одлуку о ценама погребних услуга, коју је Управни одбор Јавног предузећа за

Нова
цена
са ПДВ

2.633,00
1.653,00
1.653,00

641,00
342,00
687,00
4.209,00

489,00

518,00

1.651,00

1.750,00
696,00

17.

Опремање ковчега, постављање тапацирунга

657,00

18.

Исписивање слова на крсту и пирамиди

323,00

342,00

19.

Употреба струје и воде за постављање споменика

825,00

874,00

20.

Накнада за улазак возила за извођење радова на
споменику

3.304,00

21.

Услуга преношења права коришћења гробног места

908,00

22.

Смештај урне по извршеној кремацији у постојећи
гроб

6.611,00

23.

Закуп гробног места на новом гробљу са израдом
опсега без мермерних лајсни за једногроб (за 10 41.440,00
год.)

43.926,00

24.

Закуп гробног места за двогроб (за 10 година)

49.728,00

52.711,00

25.

Закуп гробног места за трогроб (за 10 година)

58.019,00

61.500,00

26.

Писање траке

80,00

84,00

3.502,00
962,00
7.007,00

20. јануар 2012.
Редни
број

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Врста услуге

Стара
цена
са ПДВ

Нова
цена
са ПДВ
3.046,00

27.

Купање и облачење покојника

2.874,00

28.

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

2.874,00

29.

Формирање хумке након 40 дана

595,00

30.

Издавање преписа рачуна

206,00

218,00

31.

Припремни земљани радови код бетонских радова

501,00

531,00

32.

Бетонски радови на старом делу гробља, (дин./м3)

18.254,00

19.349,00

33.

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

5.461,00

34.

Отварање и затварање гробнице

7.905,00

8.379,00

35.

Уређење гроба, (дин./h)

674,00

714,00

36.

Посипање ризле на гробно место

1.364,00

1.445,00

37.

Есхумација

25.248,00

26.762,00

38.

Дезинфекција

13.629,00

14.446,00

39.

Припрема гробља-копања

12.520,00

13.271,00

40.

Утовар-истовар

1.545,00

1.637,00

41.

Сахрана у ново гробно место

13.201,00

13.993,00

42.

Дезинфекција околних гробова

13.629,00

14.446,00

43.

Пренос посмртних остатака са гробља на гробље

1.895,00

2.008,00

3.046,00
630,00

Управни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду
„Лазаревац”, Лазаревац на седници одржаној 27. децембра
2011. године на основу члана 28. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/2011) и
члана 34. Статута Јавног предузећа за комуналну привреду
„Лазаревац”, Лазаревац донео је

ОДЛУКУ
О ЦЕНАМА ПИЈАЧНИХ УСЛУГА

5.788,00

Члан 1.
Ценовник пијачних услуга
Редни
број Врста услуге

Председник
Драган Радојичић, с. р.

286,00

303,00

1а.

Коришћење површине тезге, рама или пословног
простора зелене пијаце за пољопривредне производе (површина 1,70 m2 ) за кориснике који не
плаћају резервацију

572,00

606,00

2.

Коришћење површине тезге, рама или пословног простора зелене пијаце за пољопривредне
производе пола тезге за кориснике који плаћају
резервацију

141,00

149,00

2а.

Коришћење површине тезге, рама или пословног
простора зелене пијаце за пољопривредне производе пола тезге за кориснике који не плаћају
резервацију

283,00

299,00

3.

За продају непрехрамбене робе( I и II смена)

210,00

222,00

4.

Коришћење површине тезге ОТЦ

111,00

117,00

5.

Коришћење простора за постављање шатри ,
рингишпила и угоститељских објеката (дин/дан)
-5m2

649,00

6.

Коришћење простора за постављање шатри ,
рингишпила и угоститељских објеката (дин/дан)
-10m2

1.318,00

7.

Веће градске општине Лазаревац на седници одржаној 12. јануара 2012. године, на основу члана 28. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број
88/2011), члана 48. Статута градске општине Лазаревац
(„Службени лист града Београда”, бр. 43/08 и 15/10) и члана
5. став 1. тачка 5. Пословника Већа градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда”, број 48/2008) донело је следећe

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на Одлуку о ценама пијачних услуга,
коју је Управни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац, под бројем 091-XXVII/11-4-2
донео на седници одржаној 27. децембра 2011. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Веће градске општине Лазаревац
II-број 06-2.6/2012, 12. јануара 2012. године
Председник
Бранко Борић, с. р.

687,00

1.397,00

За улаз на сточну пијацу запрежних и моторних возила утврђује се дневна
накнада за :

7.1.

Запрежна кола

141,00

7.2.

Трактор са корпом или приколицом

212,00

224,00

7.3.

Теретно возило

798,00

845,00

7.4.

Путничко возило са робом

141,00

149,00

7.5.

За житарице и прерађевине од житарица и креч
применити тачке под шифрама од 7.1-7.4

8.

149,00

Накнада за коришћење сточне пијаце плаћа се дневно за:

8.1.

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

126,00

8.2.

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

58,00

9.

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНАМА
ПИЈАЧНИХ УСЛУГА

Нова цена
са ПДВ-ом

Коришћење површине тезге, рама или пословног
простора зелене пијаце за пољопривредне производе (површина 1,70 m2 ) за кориснике који
плаћају резервацију

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу 1. фебруара 2012. године.

Управни одбор ЈПКП „Лазаревац”, Лазаревац
Број 091-XXVII/11-4-1, 27. децембра 2011. године

Стара
цена
са ПДВ-ом

1.

Напомена: Цене сахрањивања и превоза за децу умањују се за 50%.

Члан 3.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука Управног одбора ЈПКП „Лазаревац”, Лазаревац број
081-XX/11-5-1 од 31. јануара 2011 године.

Број 2 – 5

133,00
61,00

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

9.1.

До 25 kg

28,00

29,00

9.2.

Од 25 kg до 100 kg тежине

126,00

133,00

9.3.

Преко 100 kg тежине

194,00

205,00

10.

Месечни закуп тезги

10.1.

Тезге I реда

лицитација

10.2.

Тезге II реда

лицитација

10.3.

Тезге III реда

лицитација

10.4.

Тезге IV реда

лицитација

Рам

лицитација

10.5.
11.

Месечни закуп тезги на ОТЦ-у (на основу посебне одлуке)

6.348,00

12.

Коришћење рама или пословног простора пијаце
-месечно

6.292,00

13.

Коришћенје витрина са расхладним уређајимамесечно

8.279,00

14.

Коришћење витрина са расхладним уређајима
–1/2 витрине

4.139,00

6.728,00
6.669,00
8.775,00
4.387,00

Број 2 – 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Редни
број Врста услуге

Стара
цена
са ПДВ-ом

Нова цена
са ПДВ-ом

2.802,00

2.970,00

15.

Простор за продају расаде и цвећа - 2m2 месечно

16.

Дневна накнада за продају воћа и поврћа из возила :

16.1.

Путничка возила, трактор, комби и др. до 2 t –
дневно

16.2.

Теретна возила пеко 2 t – дневно

1.151,00

Месечни закуп тезги за продају млечних производа

2.484,00

18.

Пијачарина која се наплаћује сваким радним даном за процењену вредност изнете робе на део
тезге или ван ње до 500,00 дин.

34,00

36,00

19.

Пијачарина која се наплаћује сваким радним даном за процењену вредност изнете робе на део
тезге или ван ње преко 500,00 дин.

96,00

101,00

20.

21

17.

20.1.

Путничка возила

20.2.

Теретна возила

423,00

448,00

32,00
107,00

22.

Коришћење продајног простора зелене пијаце ОТЦ по m2 - месечно

4.472,00

23.

Коришћење продајног простора половна роба
2m2 - месечно

2.182,00

24.

За заузет простор на зеленој пијаци и ОТЦ и по
m2 (фригомати, атријум, терасе, баште и сл.)

3.637,00

25.

За продају непрехрамбене робе ( занатске и
домаће радиности) 2m2 -дневно

242,00

26.

За закуп паркинг места :

Веће градске општине Лазаревац
II-број 06-2.7/2012, 12. јануара 2012. године

2.633,00

31,00

Месечни закуп тезги за продају млечних производа

комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац, под бројем
091-XXVII/11-4-3 донео на седници одржаној 27. децембра
2011. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

1.220,00

101,00

21.

20. јануар 2012.

лицитација
4.740,00

Председник
Бранко Борић, с. р.

Управни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду
„Лазаревац” Лазаревац на седници одржаној 27. децембра
2011. године на основу члана 28. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/2011) и
члана 34. Статута Јавног предузећа за комуналну привреду
„Лазаревац”, Лазаревац донео је

2.312,00

ОДЛУКУ

3.855,00

О ЦЕНАМА ОСТАЛИХ УСЛУГА

256,00

Члан 1.
Ценовник осталих услуга

26.1.

Путничка возила -дневно

816,00

864,00

26.2.

Теретна возила -дневно

1.969,00

2.087,00

26.3.

Путничка возила -месечно

3.789,00

4.016,00

26.4.

Теретна возила -месечно

7.581,00

8.035,00
157,00

1.

Услуге физичких
(дин./h)

9.987,00

2.

Давање геодетских услуга (дин./h)

1.093,00

391,00

414,00

3.

1.952,00

13,00

13,00

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

4.

Рад комисије од 3 члана за квалитетни пријем
објекта водовода и канализације (дин./ h )

3.282,00

5.

Прикључак на водоводну мрежу за стамбени
простор -по стамбеној јединици

8.212,00

6.

Прикључак на канализациону мрежу за стамбени простор -по стамбеној јединици

8.212,00

7.

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

19.753,00

8.

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

194,00

9.

Прикључак на водоводну мрежу за пословни
простор до 100 m2 -по локалу

19.753,00

10.

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

194,00

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

19.558,00

12.

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

10.023,00

13.

Превоз возилима по километру (дин./км)

14.
15.

27.

Продаја половне робе по месту ( посебна одлука)

149,00

28.

Месечна резервација за место продаје воћа и
поврћа из возила са плаћеном пијачарином

9.422,00

29.

Дневна пијачарина за коришћење рамова

30.

Коришћење WC-a

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу 1. фебруара 2012. године.
Члан 3.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука Управног одбора ЈПКП „Лазаревац”, Лазаревац број
081-XX/11-5-2 од 31. јануара 2011. године.
Управни одбор ЈПКП „Лазаревац”, Лазаревац
Број 091-XXVII/11-4-2, 27. децембра 2011. године
Председник
Драган Радојичић, с. р.
Веће градске општине Лазаревац на седници одржаној 12.
јануара 2012. године, на основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/2011),
члана 48. Статута градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/08 и 15/10) и члана 5.
став 1. тачка 5. Пословника Већа градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда”, број 48/2008) донело
је следећe

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНАМА
ОСТАЛИХ УСЛУГА
1. Даје се сагласност на Одлуку о ценама осталих услуга, коју је Управни одбор Јавног предузећа за

Редни
број Врста услуге

11.

Стара цена
са ПДВ-ом
радника

трећим

лицима

416,00

Нова цена
са ПДВ-ом
440,00
1.158,00
2.069,00
3.478,00
8.704,00
8.704,00
20.938,00
205,00
20.938,00
205,00
20.731,00
10.624,00

94,00

99,00

Превоз камионом (дин./h)

3.614,00

3.830,00

Превоз трактором (дин./h)

2.284,00

2.421,00

Грађани (дин./h)

1.168,00

1.238,00

Правна лица (дин./h)

3.127,00

3.314,00

Грађани (дин / h) -ПДВ(8%)

2.861,00

3.032,00

Правна лица (дин / h) -ПДВ(8%)

4.205,00

4.457,00

Коришћење ауто цистерне за воду
16.

Коришћење фекалке
17

Рад канал-џета ( woma ) на одгушењу
18.

Грађани (дин./h) - ПДВ (8%)
Правна лица (дин./h) - ПДВ (8%)

6.065,00

6.428,00

11.812,00

12.520,00

129,00

136,00

19.

Рад канал џета вома и фекалке на одгуш. ван
града плаћа се посебна надокн. За сваки пређени
километар (дин./кoм) -ПДВ (8%)

20.

Рад ауто чистачице (дин./h) -ПДВ (8%)

5.368,00

5.690,00

21.

Рад компресора атлас, макита (дин./h)

3.517,00

3.728,00

20. јануар 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Редни
број Врста услуге

Стара цена
са ПДВ-ом

Нова цена
са ПДВ-ом

22.

Рад багера СКИП -КРАМЕР (дин./h)

4.593,00

4.868,00

23.

Рад багера РД 600Х (дин./h)

6.452,00

6.839,00

24.

Рад пумпе „хонда” (дин./h)

6.452,00

6.839,00

25.

Рад електричне пумпе (дин./h)

2.538,00

2.690,00

26.

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

2.538,00

2.690,00

27.

Рад моторне тестере (дин./h)

1.228,00

1.301,00

28.

Кошење зелених површина -игралиште -ПДВ (8%)

17.901,00

18.975,00

Путничка

31,00

32,00

Tеретна

86,00

91,00

Паркирање возила (дин./h)
29.

Рад камиона са подизачем за изношење пепела, шута и кабастог смећа који
се одлажу у контејнере од 5м3
30.

Грађани ( дин. /конт.)

2.821,00

2.990,00

Правна лица (дин. / m3)

1.410,00

1.494,00

Грађани (дин / h)

3.526,00

3.737,00

Правна лица (дин / h)

Рад специјалног возила са корпом
31.

5.459,00

5.786,00

32.

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

58,00

61,00

33.

Изношење шута и осталог грађевинског отпада
(дин./m3 )

904,00

Број 2 – 7

Управни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду
„Лазаревац” Лазаревац на седници одржаној 27. децембра
2011. године на основу члана 28 став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/2011) 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
Стара
цена
Нова цена
са ПДВ-ом са ПДВ-ом

Редни
број Врста услуге
Рушење ивичњака

958,00

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу 1. фебруара 2012. године.
Члан 3.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука Управног одбора ЈПКП „Лазаревац”, Лазаревац број
081-XX/11-5-3 од 31. јануара 2011. године.
Управни одбор ЈПКП „Лазаревац”, Лазаревац
Број 091-XXVII/11-4-3, 27. децембра 2011. године
Председник
Драган Радојичић, с. р.
Веће градске општине Лазаревац на седници одржаној 12.
јануара 2012. године, на основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/2011),
члана 48. Статута градске општине Лазаревац („Службени
лист града Београда”, бр. 43/08 и 15/10) и члана 5. став 1. тачка 5. Пословника Већа градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда”, број 48/2008) донело је следећe

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНАМА
УСЛУГА ЗА ОПРАВКУ ,,НАМЕРНИХ КВАРОВА” И РАДОВА НИСКОГРАДЊЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И САОБРАЋАЈНИЦА
1. Даје се сагласност на Одлуку о ценама услуга за оправку ,,намерних кварова” и радова нискоградње за одржавање улица и саобраћајница, коју је Управни одбор Јавног
предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац,
под бројем 091-XXVII/11-4-4 донео на седници одржаној 27.
децембра 2011 .године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Веће градске општине Лазаревац
II-број 06-2.8/2012, 12. јануара 2012. године
Председник
Бранко Борић, с. р.

1.

димензија 18/24 cm ((дин./m)

1.939,00

2.055,00

димензија 12/08 cm (дин./m)

695,00

736,00

2.

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)

514,00

544,00

3.

Ручно рушење тампона од шљунка просечне
дебљине d=10 cm са одбацивањем у страну (дин./
m2)

286,00

4.

Ручно рушење тампона од шљунка просечне
дебљине d=5 cm са одбацивањем у страну, утоваром и транспортом на даљину до 3 km (дин./m2)

257,00

5.

Ручно рушење тампона од шљунка просечне
дебљине d=5 cm са одбацивањем у страну (дин./
m2)

141,00

6.

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)

687,00

728,00

7.

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)

789,00

836,00

8.

Ручно планирање и машинско
постељице од шљунка (дин./m2)

299,00

9.

Набавка, транспорт и уградња туцаника, до потребне збијености од 90% - машински и 10% ручно (дин./m2)

3.952,00

10.

Набавка, транспорт и уградња ризле до потребне збијености од 90% - машински и 10% ручно
(дин./m2)

3.593,00

11.

Набавка, транспорт и уградња лом. камена (0-300
mm) 90% - машински и 10% ручно (дин./m2)

3.593,00

12.

Набавка, транспорт и уградња ровног шљунка до
потребне збијености од 90% - машински и 10%
ручно (дин./m2)

2.371,00

13.

Израда тампон слоја дебљине d=10 cm ручно
(дин./m2)

658,00

14.

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

2.083,00

15.

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

40.967,00

16.

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

1.766,00

17.

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

2.472,00

18.

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

1.299,00

19.

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

1.819,00

20.

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

1.267,00

набијање

303,00
272,00

149,00

316,00

4.189,00

3.808,00
3.808,00

2.513,00
697,00
2.207,00
43.425,00
1.871,00
2.620,00
1.376,00
1.928,00
1.343,00

Број 2 – 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Редни
број Врста услуге

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

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

2.083,00

22.

Оправка коловозног застора асфалтбетоном
дебљине d=3 cm, ручно, са опсецањем и рушењем
(дин./m2)

1.546,00

23.

Оправка коловозног застора асфалтбетоном
дебљине d=5 cm, ручно, са опсецањем и рушењем
(дин./m2)

21.

2.207,00

1.638,00

2.732,00

а) сиви бетонски коловозни ивичњак дим.18/24
cm (дин./m)

4.576,00

4.850,00

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

2.312,00

2.450,00

Оправка оивичења коловозних и пешачких површина сивим бетонским
ивичњацима на подлози од бетона МБ-15
25.

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

Редни
број Врста услуге
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)

27.

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

12.001,00

2.377,00

12.721,00

2.519,00

2.578,00

Оправка оивичења коловозних и пешачких површина белим бетонским
ивичњацима на подлози од бетона МБ-15
24.

20. јануар 2012.

а) сиви бетонски коловозни ивичњак дим.18/24
cm (дин./m)

4.383,00

4.645,00

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

2.169,00

2.299,00

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу 1. фебруара 2012. године.
Члан 3.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука Управног одбора ЈПКП „Лазаревац”, Лазаревац број
081-XX/11-5-4 од 31. јануара 2011. године.
Управни одбор ЈПКП „Лазаревац”, Лазаревац
Број 091-XXVII/11-4-4, 27. децембра 2011. године
Председник
Драган Радојичић, с. р.

САДРЖАЈ
Страна

Страна
Решење о давању сагласности Јавном водопривредном предузећу „Београдводе“ на Одлуку о ценовнику услуга превоза преко Дунава са Одлуком
Правилник о изменама и допунама Правилника
о мерилима и критеријумима за учешће корисника и његових сродника обавезних на издржавање у
трошковима помоћи у кући, дневног боравка, привременог смештаја и становања уз подршку – – – –
Правилник о изменама и допунама Правилника
о критеријумима и мерилима за утврђивање цена
услуга у установама социјалне заштите у Београду
Правилник о изменама и допунама Правилника о нормативима и стандардима за обављање
послова и делатности у установама у којима се
остварују права из социјалне заштите о чијем се
обезбеђивању стара град Београд – – – – – – – – – –

Акти градских општина
1

1
2

2

ЛАЗАРЕВАЦ
Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама основних комуналних услуга испоруке воде и
изношења смећа са Одлуком– – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама погребних услуга са Одлуком – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама пијачних услуга са Одлуком – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама осталих услуга са Одлуком – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга за оправку „намерних кварова“ и радова
нискоградње за одржавање улица и саобраћајница
са Одлуком – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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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 7157-455, факс: 3376-344
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