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GRADA BEOGRADA
Година LVIII Број 10
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Привремени орган града Београда на седници одржаној
21. фебруара 2014. године, на основу члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број
129/07), члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – испр, 64/10 – одлука УС,
24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС и 98/13
– одлука УС), члана 12. Закона о главном граду („Службени
гласник РС”, број 129/07) и члана 25. тач. 10. и 31. Статута
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08,
6/10 и 23/13), донео је

Цена 220 динара

Управе градских општина преузеће од Градске управе
града Београда архиву и нерешене предмете из става 1. овог
члана у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Привремени орган града Београда
Број 353-967/14-С-20, 21. фебруара 2014. године
Председник
Синиша Мали, с.р.

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ
БАЛОН ХАЛА СПОРТСКЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Одлуци о постављању балон хала спортске намене на
територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 10/11 и 51/11) у члану 4. став 2. речи: „организациона јединица Градске управе града Београда надлежна за
грађевинске послове” замењују се речима: „надлежна организациона јединица управе градске општине”.
У истом члану, став 3. речи: „Градском већу града Београда”, замењују се речима: „Већу градске општине”.
Члан 2.
У члану 31. став 1. речи: „надлежна организациона
једница” замењују се речима: „организациона јединица
Градске управе града Београда надлежна за грађевинске послове”.
Члан 3.
У члану 34. став 1. број: „50.000” замењује се бројем:
„100.000”.
У члану 34. став 2. број: „2.500” замењује се бројем:
„10.000”.
У истом члану у ставу 3. број: „5.000” замењује се бројем:
„70.000”.
У истом члану у ставу 4. број: „2.500” замењује се бројем:
„10.000”.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 4.
Захтеви за издавање одобрења за постављање балон
хале, поднети до дана ступања на снагу ове одлуке, решаваће се по одредбама ове одлуке.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 21. фебруара 2014. године, на основу члана 86. став 4.
Законa о локалној самоуправи („Службени гласник РС”,
број 129/07), члана 12. Закона о главном граду („Службени
гласник РС”, број 129/07), члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13),
члана 137. става 1. тачке 3. Закона о спорту („Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11 – др. закони) и члана 4. Одлуке о
сталној манифестацији у области спорта од значаја за град
Београд („Службени лист града Београда”, бр. 24/03, 30/03,
и 2/04), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА СТАЛНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД БЕОГРАД – МАРАТОН НА ПЕРИОД ОД
ДВЕ ГОДИНЕ
1. Именује се Организациони одбор сталне манифестације у области спорта од значаја за град Београд – Маратон
на период од две године, у саставу:
За председника:
– Синиша Мали, председник Привременог органа града
Београда.
За чланове:
– Вања Удовичић, министар омладине и спорта у Влади
Републике Србије,
– Никола Никодијевић, члан Привременог органа града
Београда,
– Андреја Младеновић, члан Привременог органа града
Београда,
– Ђанлука Борели, представник генералног спонзора,
компаније „Суис Гас”,
– Славко Гак, секретар Секретаријата за спорт и омладину града Београда,
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– Веселин Јевросимовић, председник Атлетског савеза
Србије,
– Дејан Брђовић, председник Управног одбора ПД „Арена Београд” д.о.о.,
– Фрањо Михалић, атлетски радник.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Привремени орган града Београда
Број 112-1088/14-С-20, 21. фебруара 2014. године
Председник
Синиша Мали, с.р.

21. фебруар 2014.

– Вук Блечић, помоћник секретара Секретаријата за
спорт и омладину града Београда,
– Новица Тодосијевић, самостални стручни сарадник у
Секретаријату за спорт и омладину,
– Драган Ћирић, самостални стручни сарадник у Секретаријату за спорт и омладину,
– Милица Дакић, директор Службе за информисање.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Привремени орган града Београда
Број 112-1089/14-С-20, 21. фебруара 2014. године
Председник
Синиша Мали, с.р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној 21. фебруара 2014. године, на основу члана 86. став 4.
Законa о локалној самоуправи („Службени гласник РС”,
број 129/07), члана 12. Закона о главном граду („Службени
гласник РС”, број 129/07), члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13),
члана 137. става 1. тачке 3. Закона о спорту („Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11 – др. закони) и члана 9. Одлуке о
сталној манифестацији у области спорта од значаја за град
Београд („Службени лист града Београда”, бр. 24/03, 30/03,
и 2/04), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ИЗВРШНОГ ОДБОРА СТАЛНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА
ГРАД БЕОГРАД – МАРАТОН НА ПЕРИОД ОД ДВЕ ГОДИНЕ
1. Именује се Извршни одбор сталне манифестације у
области спорта од значаја за град Београд – Маратон на период од две године, у саставу:
За председника:
– Горан Весић, секретар Привременог органа града Београда.
За чланове:
– Слободан Бранковић, генерални секретар Атлетског
савеза Србије,
– Урош Зековић, саветник министра омладине и спорта
у Влади Републике Србије,
– Драгољуб Кочовић, заменик секретара Секретаријата
за спорт и омладину града Београда,
– Горан Алексић, в.д. генералног директора ЈКП „Београд-пут”,
– Владимир Богићевић, в.д. генералног директора ЈКП
„Зеленило – Београд”,
– Светозар Веселиновић, в.д. генералног директора ЈКП
„Београдски водовод и канализација”,
– Драгомир Спасић, в.д. генералног директора ГСП „Београд”,
– Слободан Станојевић, секретар Секретаријата за комуналне и стамбене послове града Београда,
– Слободан Милосављевић, секретар Секретаријата за
финансије града Београда,
– Душан Рафаиловић, секретар Секретаријата за саобраћај града Београда,
– Лазар Одановић, помоћник шефа Кабинета градоначелника града Београда,
– Дарко Главаш, Чвориште,
– Катарина Жежељ, градски јавни правобранилац,
– Раде Милошевић, начелник Управе за ванредне ситуације града Београда, МУП Републике Србије,

Привремени орган града Београда на седници одржаној
21. фебруара 2014. године, на основу члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број
129/07), члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12), члана 12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број
129/07) и члана 31. тачка 9. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана
29. став 1. Пословника Привременог органа града Београда
(„Службени лист града Београда”, број 52/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНAMA И ДОПУНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА ЧИСТОЋА” БЕОГРАД
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама
Статута Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”,
коју је донео Надзорни одбор предузећа под бројем 573/3,
на седници одржаној 20. јануара 2014. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Привремени орган града Београда
Број 110-982/14-С-20, 21. фебруара 2014. године
Председник
Синиша Мали, с.р.

Привремени орган града Београда на седници одржаној
21. фебруара 2014. године, на основу члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број
129/07), члана 24. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12), члана 28. Закона
о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број
88/11) и члана 52. Статута града Београда („Службени лист
града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ЈП „АДА ЦИГАНЛИЈА”
1. Даје се сагласност на измене и допуне ценовника услуга Јавног предузећа „Ада Циганлија” које је донео Надзорни
одбор под бројем 3/14.4-НО, на седници одржаној 30. јануара 2014. године.

21. фебруар 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

2. Ово решење и ценовник из става I решења објавити
у „Службеном листу града Београда”, а ценовник се примењује наредног дана од дана објављивања.
Привремени орган града Београда
Број 38-968/14-С-20, 21. фебруара 2014. године
Председник
Синиша Мали, с.р.

Ред.
бр.

У Ценовнику услуга Јавног предузећа „Ада Циганлија”
(„Службени лист града Београда”, бр. 9/10 и 57/12) Ценовник
I, II, III, V, VI, IX, XII, XIII-а XIII-б и XIV мења се и гласи:
I. ЦЕНОВНИК УСЛУГА НА МАРИНИ

1.

Услуге привеза чамца дужине до 4 m

2.

Услуге привеза чамца дужине преко 4 m у
зависности од ширине чамца Б:

3.

Цена без ПДВ-а
(динара месечно)

Врста услуге
месечно

јединица

1.779,17

– до Б = 2 m (1 локација)

месечно

2.204,17

– до Б = 3 m (1,5 локација)

месечно

3.308,33
4.416,67

– до Б = 4 m (2 локације)

месечно

Услуге привеза чамца дужине до 4 m

дневно

62,50

– до Б = 2 m (1 локација)

дневно

83,33

– до Б = 3 m (1,5 локација)

дневно

129,17

– до Б = 4 m (2 локације)

дневно

шестомесечно

6.666,67

5.

Годишња пропусница за паркирање возила

годишње

10.000,00

6.

Вожња туристичким возићем појединачна

карта

7.

Вожња туристичким возићем за групне
потребе

8.

Накнада за издавање пропусница за паркирање возила за становнике насеља на Ади
Циганлији, запослене код закупаца дуже од 6
месеци, службене аутомобиле регистроване на
име фирме са седиштем на територији Аде Циганлије и руководство спортских организација
са седиштем на територији Аде Циганлије.
Накнада за продужење важности пропусница
за паркирање возила за становнике насеља на
Ади Циганлији, запослене код закупаца дуже
од 6 месеци, службене аутомобиле регистроване на име фирме са седиштем на територији
Аде Циганлије и руководство спортских
организација са седиштем на територији Аде
Циганлије.

9.

Накнада за изгубљену пропусницу

11. Услуге коришћења кабина на Округлом
купатилу

Услуга коришћења кабине

1.779,16

4.

Услуга коришћења понтона

17.795,83

5.416,00
годишње

1.000,00
ком

11.016,67
годишње
3.391,67
дану
по часу

14. Накнада за обраду документације за пренос
права из уговора и другог правног посла са
једног корисника на другог

ком

15. Изнајмљивање мултифункционалне зелене
површине код кружног тока

дан

Ред. бр.

Врста услуге

НАПОМЕНА: У оквиру цене изнајмљивања мултифункционалне зелене површине обезбеђен је прикључак за електричну енергију, резервација локације, ангажовање службе
одржавања пре и после манифестације, коришћење до пет
столова и до 10 столица, као и рекламни простор организатора до 10 m². За изнајмљивање локације на више од три
дана, цена се умањује за 20%.
VI. НАКНАДА ШТЕТЕ ПРИЧИЊЕНЕ ОД СТРАНЕ
ТРЕЋИХ ЛИЦА
Врста штете

2. Оштећење или уништење руке аутоматске рампе – оригинал

Цена са ПДВ-ом
(динара)
144.500,00
24.570,00

3. Оштећење или уништење руке аутоматске рампе – летва

5.000,00

7.416,67

4. Ломљење заштитних стубића (луткица)

2.430,00

2.

Услуга привеза сплав ресторана (лок 13-23)

6.020,83

5. Уништење или оштећење великог пластичног контејнера

6.370,00

6. Уништење или оштећење мале пластичне канте – жардињере, као и пластичних стадионских столица

1.270,00

Цена без ПДВ-а
(динара годишње)

Врста услуге

1.

За локацију у дужини од 9 m приобаља

2.

За обављање привредне делатности

8.025,00
18.900,00

V. ОСТАЛЕ УСЛУГЕ
Врста услуге
Паркирање возила

7. Исписивање графита по јавном објекту и другим површинама

1200,00

8. Ломљење поља ограде у јавном WC-у

2.430,00

9. Лом лавабоа у јавном WC-у

3.670,00

10. Лом водокотлића у јавном WC-у

3.020,00

11. Лом огледала у јавном WC-у

2.540,00

12. Оштећење и лом сијалице и лампиона јавне расвете

4.750,00

13. Оштећење паноа, станице „Ада-воза” или спасилачке куле

1.270,00

14. Оштећење туша на јавном купалишту

1200,00

Цена без ПДВ-а
(динара)

15. Оштећење АНТИВАНДАЛ туша на јавном купалишту

2.910,00

16 Оштећење чесме на јавном купалишту

1200,00

дневно

208,33

17. Оштећење АНТИВАНДАЛ чесме на јавном купалишту

2.700,00

18. Оштећење или уништење металног заштитног браника на
улазно-излазној рампи

јединица

2.

Паркирање аутобуса и камиона

дневно

416,66

3.

Паркирање возила на одређени временски
период – 30 (тридесет) минута

30 (тридесет)
минута

50,00

Месечна пропусница за паркирање возила

месечно

3.

10.000,00

Услуга привеза сплав ресторана (лок 1-13)

Ред. бр.

1.

166,67

1.

III. ЦЕНОВНИК УСЛУГА КОРИШЋЕЊА ЛОКАЦИЈА
ПРИВЕЗА СПЛАВ КУЋИЦЕ

Ред.
бр.

7.208,33

12.500,00

1. Лом или уништење високофреквентне аутоматске рампе
Цена без ПДВ-а
(динара месечно)

1.666,67

по часу

13. Изнајмљивање стола за стони тенис

Ред.
бр.

II. ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЗА СПЛАВ РЕСТОРАНЕ

83,33

сат

12. Венчање у „Парку за венчања”

170,83

3.

Цена без ПДВ-а
(динара)

Шестомесечна пропусница за паркирање
возила

10. Изнајмљивање судијског торња у функцији
спортских и других манифестација

ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ЈП „АДА ЦИГАНЛИЈА”

Ред.
бр.

Врста услуге

4.

На основу члана 32. Статута ЈП „Ада Циганлија” Београд, Надзорни одбор ЈП „Ада Циганлија” на својој четрнаестој редовној седници одржаној 30. јануара 2014. године
донео је следеће

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

Број10 – 3

3.333,33

19. Оштећење стуба јавне расвете
20. Оштећење рефлектора

5.775,00
15.000,00
4.650,00

Број 10 – 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

IX. ЦЕНОВНИК УСЛУГА КОРИШЋЕЊА СПОРТСКИХ
ТЕРЕНА СА ПРИПАДАЈУЋОМ ОПРЕМОМ

бр

Врста услуге

21. фебруар 2014.
Временски период

Јединица мере

Мултифункционално
игралиште
Редни
бр.
1

Цена без ПДВ-а
Сат
(динара)

Врста услуге
Коришћење фудбалског стадиона – вештачка трава
(без рефлектора)

1

Коришћење фудбалског стадиона – вештачка трава
(са рефлекторима)

1

3

Коришћење фудбалског стадиона – вештачка трава
ПАКЕТ 1 (без рефлектора, 10 и више сати)

1

4

Коришћење фудбалског стадиона – вештачка трава
ПАКЕТ 2 (са рефлекторима, 10 и више сати)

1

5

Коришћење фудбалског стадиона – вештачка трава
ШКОЛА ФУДБАЛА (деца до 14 година)

1

6

Коришћење фудбалског стадиона – природна трава

1

7

Коришћење фудбалског стадиона – природна трава
ПАКЕТ 3 (10 и више сати)

1

8

Коришћење фудбалског стадиона – природна трава
ШКОЛА ФУДБАЛА (деца до 14 година)

1

Мали фудбал – вештачка трава (мини пич)

1

2

9

11.250,00
5.833,33
8.750,00
4.166,67

Врста услуге

1.

ТРКЕ ОКО
САВСКОГ ЈЕЗЕРА

Временски период
Од 1. октобра до 1. маја

Од 1. маја до 1. октобра

Јединица мере
1 круг

20.000,00

Више од 3 круга

100.000,00

1 круг

40.000,00

Више од 3 круга

150.000,00

НАПОМЕНА: Услуга подразумева коришћење шеталишне стазе око Савског језера,
коришћење електричне енергије са одговарајућим прикључком, ангажовање службе
одржавања пре и после манифестације, победничко постоље, коришћење до 5 столова и до 10 столица као и рекламни (промотивни) простор организатора величине
до 10 m².
Простор за промоције ван наведене квадратуре, наплаћује се по редовном ценовнику за спровођење промотивних активности ЈП „Ада Циганлија”.

Од 1. октобра до 1. маја
2.

ТРКЕ У III ЗОНИ
КУПАЛИШТА
Од 1. маја до 1. октобра

До 4 часа
трајања

30.000,00

Више од 4 часова трајања

45.000,00

До 4 часа
трајања

45.000,00

3.

КРОС ТРКЕ
Од 1. маја до 1. октобра

Више од 4 часова трајања

60.000,00

До 3 часа

15.000,00

Преко 3 часа

25.000,00

До 3 часа

25.000,00

Преко 3 часа

35.000,00

НАПОМЕНА: Услуга подразумева коришћење Холмерове трим стазе или трим стазе у зони „пикник простора“ за атлетске трке и бициклистичке кросеве, ангажовање
службе одржавања пре и после манифестације, победничко постоље, коришћење
до 5 столова и до 10 столица као и рекламни (промотивни) простор организатора
величине до 10 m².
Простор за промоције ван наведене квадратуре, наплаћује се по редовном ценовнику за спровођење промотивних активности ЈП „Ада Циганлија”.
4. ОДБОЈКА НА ПЕСКУ

Једно игралиште

по часу

800,00

бр.

Врста услуге

Зона

1.

СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНЕ
АКТИВНОСТИ НА
САВСКОМ ЈЕЗЕРУ

II

1500,00

Напомена : цена коришћења игралишта за више од 8 часова умањује се за 20%

Временски Цена без ПДВ-а
период
(динара)

I

50.000,00
дан

III

35.000,00
20.000,00

Прва зона Савског језера обухвата: акваторијум Савског језера од гејзира до „увале”
на десној обали Савског језера и бетонских трибина код Округлог купатила на левој
обали Савског језера.
Друга зона Савског језера обухвата: акваторијум Савског језера од „увале”, узводно до нивоа 12. локала на десној обали Савског језера и од бетонских трибина код
Округлог купатила узводно до нивоа последњег локала на левој обали Савског
језера
Трећа зона обухвата: акваторијум који није обухваћен првом и другом зоном.
НАПОМЕНА: манифестације се могу реализовати у периоду од 1. oктобра до 1. јуна
У периоду од 1. јуна до 1.октобра манифестације се могу реализовати ван радног
времена купалишта на Савском језеру.
Такмичења и тренинзи под окриљем ВСС и КСС се могу спроводити без наплате, у
складу са важећим Уговором са Предузећем
Врста услуге

2.

РОЊЕЊЕ

Зона

Све три зоне

Јединица
мере

Цена без ПДВ-а
(динара)

До 10
рониоца

2.000,00

Више од 10
ронилаца

3.000,00

НАПОМЕНА: наплата се спроводи по зарону а према броју ронилаца. Роњење могу
спроводити искључиво клубови који су чланови Националног Гранског спортског
савеза.
Дозвољени термини за спровођење зарона су:
– од 1. октобра до 1. јуна, до 22 часа,
– од 1. јуна до 1. октобра, ван радног времена купалишта на Савском језеру.
Спровођење зарона ван наведених термина је забрањено.
Врста услуге

Трећа зона купалишта обухвата простор од другог доставног пута узводно до
превлаке на левој обали Савског језера
Услуга подразумева коришћење шеталишних стаза у трећој зони купалишта,
ангажовање службе одржавања пре и после манифестације, победничко постоље,
коришћење до 5 столова и до 10 столица као и рекламни (промотивни) простор
организатора величине до 10 m².
Простор за промоције ван наведене квадратуре, наплаћује се по редовном ценовнику за спровођење промотивних активности ЈП „Ада Циганлија”.
Од 1. октобра до 1. маја

Одбојкашка игралишта

УСЛУГЕ КОРИШЋЕЊА АКВАТОРИЈУМА САВСКОГ ЈЕЗЕРА И ПРАТЕЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

2.083,33

Цена без ПДВа
(динара)

1.000,00

НАПОМЕНА: Услуга подразумева коришћење игралишта, постављање мрежа
према одговарајућем спорту, прикључак за струју, коришћење до 5 столова и до 10
столица, ангажовање службе одржавања пре и после манифестације
Цена коришћења игралишта у укупном трајању преко 10 часова умањује се за 10%
Цена коришћења игралишта у укупном трајању преко 20 часова, умањује се за 15%

5.833,33

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СПОРТСКИХ И ДРУГИХ МАНИФЕСТАЦИЈА

по часу

800,00

7.500,00

4.166,67

1.500,00

Кошаркашка
игралишта

7.500,00

XII. ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ И ДРУГИХ МАНИФЕСТАЦИЈА НА ПРОСТОРУ
АДЕ ЦИГАНЛИЈЕ

бр

СПОРТСКА
ИГРАЛИШТА

5.

Рукометна игралишта
(мали фудбал)

Цена без ПДВа
(динара)

Врста активности

Јединица
мере

Дневни термин
до 19 часова
3.

ПОНТОНСКИ БАЗЕН

УТАКМИЦА –
јуниори

2.000,00
по часу

УТАКМИЦА –
сениори
ТАКМИЧЕЊЕ

Цена без ПДВ-а
(динара)

4.000,00
5.000,00

Дан

30.000,00

НАПОМЕНА:
У цену одржавања утакмица и организације такмичења укључено је коришћење
првог спрата судијског торња, прикључак и коришћење електричне енергије,
ангажовање службе одржавања пре и после манифестације, победничко постоље,
коришћење до пет столова, до 20 столица и до четири сунцобрана, рекламни (промотивни) простор организатора величине до 10 m².
Простор за промоције ван наведене квадратуре, наплаћује се по редовном ценовнику за спровођење промотивних активности ЈП „Ада Циганлија”.
4.

БЕТОНСКИ ПЛАТО И
ТРИБИНЕ КОД
СУДИЈСКОГ ТОРЊА

Манифестације

Дан

30.000,00

НАПОМЕНА:
Услуга подразумева коришћење бетонских трибина и бетонског платоа испред
трибина, једну просторију у судијском торњу, коришћење електричне енергије
са одговарајућим прикључком, ангажовање службе одржавања пре и после
манифестације и рекламни (промотивни) простор организатора величине
до 5 m².
Простор за промоције ван наведене квадратуре, наплаћује се по редовном ценовнику за спровођење промотивних активности ЈП „Ада Циганлија”.

21. фебруар 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

XIII-а. ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ

бр

Величина и врста

месечно

Цена без ПДВ-а (динарима)

4.

Видео банер 300×250
пиксела

1

4.583,33

5.

Преузимање

1

8.333,33

6.

Хедбанер

1

8.333,33

ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ
бр

Површина у m²

Зона

Јединица мере

I
1.

2.

0 – 5 m²

5 – 10 m²

Цена без ПДВ-а
(динара)
10.000,00

II

дан

2.500,00

I

20.000,00
дан

НАПОМЕНА: Цена коришћења за период од шест месеци умањују се за 10%, а за
коришћење за период од 12 месеци 20%.

5.000,00

III

II

Број10 – 5

XIV. ЦЕНОВНИК УСЛУГА КОРИШЋЕЊА ТЕНИСКИХ
ИГРАЛИШТА

10.000,00
Период године

Количина

Јединица
мере

Динара
без
ПДВ-а

1 Годишња карта (до 17h)

1. октобар –
30. септембар

52

Сат

61.016,67

2 Годишња карта (од 17h)

1. октобар –
30. септембар

52

Сат

69491,67

3

Сезонска карта, хала и
отворена игралишта

1. април –
30. септембар

26

Сат

23.729,17

4

Сезонска карта, хала
(до 17h)

1.октобар –
31. март

26

Сат

37.287,50

5

Сезонска карта, хала
(од 17h)

1.октобар –
31. март

26

Сат

45.762,50

6

Сезонска
карта,отворена игралишта (до 18h)

1. април –
30. септембар

26

Сат

12.712,50

Прва зона обухвата: простор „Каменог града”, простор који почиње од „лежећег полицајца”, пре почетка шеталишне стазе која води ка ресторану „Језеро”, иде узводно
и завршава се код „Округлог купатила” на левој обали Савског језера и простор
који почиње од улазне рампе, иде узводно и завршава се код локала број 9 на десној
обали Савског језера.

7

Сезонска
карта,отворена игралишта (од 18h)

1. април –
30. септембар

26

Сат

18.645,83

8

Дневна карта у хали са
грејањем (од 08 - 17h)

1. јануар –
31. децембар

1

Сат

1.525,00

Друга зона обухвата: простор од „Округлог купатила”, иде узводно до другог доставног пута на левој обали Савског језера и простор после локала број 9 на десној
обали Савског језера и узводно до превлаке.

9

Дневна карта у хали са
грејањем (од 17 - 24h)

1. јануар –
31. децембар

1

Сат

1.866,67

10

Дневна карта у хали без
грејања (од 17 - 24h)

1. јануар –
31. децембар

1

Сат

1.016,67

11

Дневна карта, откирвена игралишта са
коришћењем лоптица
(од 08 - 18h)

1. јануар –
31. децембар

1

Сат

508,33

12

Дневна карта, откирвена игралишта са
коришћењем лоптица
(од 18 – 24h)

1. јануар –
31. децембар

1

Сат

762,50

Обука у тенису, поједи13 начни час са трененом
и коришћењем лоптица

1. јануар –
31. децембар

1

Сат

1.695,83

14

Обука у тенису

1. јануар –
31. децембар

2 сата седмично
месечни
са коришћењем
5.933,33
пакет
лоптица

15

Обука у тенису

1. јануар –
31. децембар

3 сата седмично
месечни
7.625,00
са коришћењем
пакет
лоптица

16

Обука у тенису

1. јануар –
31. децембар

4 сата седмично
месечни
са коришћењем
9.320,83
пакет
лоптица

17

Обука у тенису

1. јануар –
31. децембар

5 сата седмично
месечни
са коришћењем
11.016,67
пакет
лоптица

18

Тренинг развоја специфичних функционалних и моторичких
способности

1. јануар –
31. децембар

30 сати месечно

месечни
12.712,50
пакет

19

Котизација за учешће
на турниру треће
категорије

1. јануар –
31. децембар

1

Учесник 1.016,67

20

Котизација за учешће
на турниру четврте
категорије

1. јануар –
31. децембар

1

Учесник

3.

4.

5.

10 – 50 m²

50 – 100 m²

100 – 200 m²

III

5.000,00

I

40.000,00

II

дан

20.000,00

I

80.000,00

II

дан

40.000,00

I

120.000,00

II

дан

100.000,00
80.000,00

I
> 200 m²

60.000,00

III

III

6.

30.000,00

III

Бр

300.000,00

II

дан

III

200.000,00
120.000,00

Трећа зона обухвата: простор од другог доставног пута узводно до превлаке на
левој обали Савског језера, спортски садржаји и игралишта и остале просторе који
нису ушли у прву и другу зону, као и све просторе ван зоне купалишта.
НАПОМЕНА: Цена коришћења две или више локација или за четири дана и више
умањује се за 20%

XIII-б. ЦЕНОВНИК УСЛУГА ЗА ОДРЖАВАЊЕ МОБИЛНИХ ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ
УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА МОБИЛНИХ ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ
бр

Временски период

Број промотера

Цена без ПДВ-а (динарима)

1.

ДАН

1

10.000,00

НАПОМЕНА: Цена коришћења за осам дана и више у једном месецу у периоду од
1. маја до 31.октобра умањује се за 20%, а у осталим месецима цена корићења за
четири дана и више умањује се за 20%.

У Ценовнику услуга Јавног предузећа „Ада Циганлија”
(„Службени лист града Београда”, бр. 9/10 и 57/12) додаје се
Ценовник XIII-в који гласи:
XIII-в. ЦЕНОВНИК УСЛУГА ПОСТАВЉАЊА БАНЕРА
НА САЈТУ ПРЕДУЗЕЋА И НА ФЕЈСБУК СТРАНИЦИ
УСЛУГЕ ПОСТАВЉАЊА БАНЕРА НА САЈТУ И ФБ СТРАНИЦИ
бр

Величина и врста

месечно

Цена без ПДВ-а (динарима)

1.

120×120 пиксела

1

2.083,33

2.

300×300 пиксела

1

3.083,33

3.

500×500 пиксела

1

3.750,00

Врста закупа

845,83
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Измене и допуне ценовника услуга ЈП „Ада Циганлија”
доставити оснивачу на сагласност у складу са закључком
градоначелника града Београда бр. 38-2691/12-Г, од 24. маја
2012. године.
Измене и допуне ценовника услуга ЈП „Ада Циганлија”
се примењује почев од наредног дана од дана објављивања
у „Службеном листу града Београда”, а након добијања потребне саглсасности оснивача.
Даном ступања на снагу ових измена и допуна ценовника, престају да важе ценовници I, II, III, V, VI, IX, XII, XIII-а,
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XIII-б и XIV, објављени у „Службеном лист града Београда”,
бр. 9/10 и 57/12, а све остале одредбе важећег Ценовника услуга ЈП „Ада Циганлија” остају на снази.
Надзорни одбор ЈП „Ада Циганлија”
Број 3/14.4-НО, 30. јануара 2014. године
Председник
Милан Жижовић, с.р.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ
Веће градске општине Вождовац на седници одржаној 4.
фебруара 2014. године на основу чл. 27 – 30. Закона о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС”,
број 97/08), члана 58. Статута градске општине Вождовац
- пречишћен текст („Службени лист града Београда”, бр.
36/10 и 41/13) и члана 28. Одлуке о Управи градске општине
Вождовац – пречишћен текст („Службени лист града Београда”, број 29/11), донело је

број 1742/2 у КО Лештане одређује се назив: Улица хајдучке воде.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда” након добијене сагласности Министарства регионалног
развоја и локалне самоуправе.
Скупштина градске општине Гроцка
Број 015-2, 30. децембра 2013. године
Председник
Спасоје Живановић, с.р.

РЕШЕЊЕ
1. Разрешава се Биљана Живковић, дипл. правник из
Београда, дужности начелника Управе градске општине
Вождовац у току трајања мандата, а закључно са 4. фебруаром 2014. године, због одласка на јавну функцију.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Веће градске општине Вождовац
I број 118-1/14, 4. фебруара 2014. године
Председник
Александар Савић, с. р.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржаној 30. децембра 2013. године на основу члана 93. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број
129/07), члана 7 . став 2. алинеја 2 Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, број 39/08), члана 4. Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на територији
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 7/94,
16/98, 3/00, 3/01 и 12/04) и члана 17. тачка 32. Статута градске општине Гроцка („Службени лист града Београда”, бр.
42/08, 17/10 , 59/11 и 36/13), на предлог Комисије за утврђивање назива улица и тргова на територији градске општине
Гроцка, донела је

РЕШЕЊЕ 1
О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ЛЕШТАНЕ

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржаној 30. децембра 2013. године на основу члана 93. став
1.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”,
број 129/07), члана 77 . став 2. алинеја 2. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, број 39/08), члана 4.
Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на територији
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 7/94,
16/98, 3/00, 3/01 и 12/04) и члана 17. тачка 32 Статута градске
општине Гроцка („Службени лист града Београда”, бр. 42/08,
17/10 , 59/11 и 36/13), на предлог Комисије за утврђивање назива улица и тргова на територији градске општине Гроцка,
донела је

РЕШЕЊЕ 2
О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ЛЕШТАНЕ
1. Утврђује се назив улице на територији градске општине Гроцка у Месној заједници Лештане и то:
– улица се формира од катастарске парцеле број 1384/9 у
КО Лештане и полази од Улице хајдучке воде између катастарских парцела број 1384/6 и 1384/5 и слепо се завршава
код катастарске парцеле број 1384/3 и одређује јој се назив:
Улица малог Радојице.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда” након добијене сагласности Министарства регионалног
развоја и локалне самоуправе.
Скупштина градске општине Гроцка
Број 015-2/2013-1, 30. децембра 2013. године

1. Утврђује се назив улице на територији градске општине Гроцка у Месној заједници Лештане и то:
– улица која спаја Кружни пут у КО Лештане и улицу
7. јула у КО Болеч, а која почиње од катастарске парцеле
1

Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе дало је сагласност
број 015-00-00002/2014-04 дана 13. јануара 2014. године.

Председник
Спасоје Живановић, с.р.
2

Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе дало је сагласност
број 015-00-00002/2014-04 дана 13. јануара 2014. године.
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Скупштина градске општине Гроцка на седници одржаној
30. децембра 2013. године на основу члана 93. став 1. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07),
члана 77. став 2. алинеја 2. Статута града Београда („Службени
лист града Београда”, број 39/08), члана 4. Одлуке о утврђивању
назива улица и тргова на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 7/94, 16/98, 3/00, 3/01 и 12/04) и члана 17. тачка 32. Статута градске општине Гроцка („Службени
лист града Београда”, бр. 42/08, 17/10 , 59/11 и 36/13), на предлог
Комисије за утврђивање назива улица и тргова на територији
градске општине Гроцка, донела је

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржаној
30. децембра 2013. године на основу члана 93. став 1. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07),
члана 77. став 2. алинеја 2 Статута града Београда („Службени
лист града Београда”, број 39/08), члана 4. Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на територији града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр.7/94, 16/98, 3/00, 3/01 и
12/04) и члана 17. тачка 32. Статута градске општине Гроцка
(„Службени лист града Београда”, бр. 42/08, 17/10 , 59/11 и
36/13), на предлог Комисије за утврђивање назива улица и тргова на територији градске општине Гроцка, донела је

РЕШЕЊЕ 3

РЕШЕЊЕ 5

О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
ЛЕШТАНЕ
1. Утврђује се назив улице на територији градске општине Гроцка у Месној заједници Лештане и то:
– улица се формира од катастарске парцеле број 1385/7 у
КО Лештане и полази од Улице хајдучке воде, између катастарских парцела број 1385/5 и 1385/6 и слепо се завршава
код катастарске парцеле број 1385/1 и одређује јој се назив:
Улица старца Вујадина.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда” након добијене сагласности Министарства регионалног
развоја и локалне самоуправе.

О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
ЛЕШТАНЕ

Скупштина градске општине Гроцка
Број 015-2/2013-2, 30. децембра 2013. године

Скупштина градске општине Гроцка
Број 015-2/2013-4, 30. децембра 2013. године

1. Утврђује се назив улице на територији градске општине Гроцка у Месној заједници Лештане и то:
– улицa се формира од катастарских парцела број 1378/3
и 1380/8 у КО Лештане, а која почиње од Улице хајдучке воде и слепо се завршава код катастарске парцеле број
1380/6 и одређује јој се назив: Улица хајдук Вељкова.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда” након добијене сагласности Министарства регионалног
развоја и локалне самоуправе.

Председник
Спасоје Живановић, с.р.
Скупштина градске општине Гроцка на седници одржаној дана 30. децембра 2013. године на основу члана 93. став 1.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број
129/07), члана 77. став 2. алинеја 2 Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, број 39/08), члана 4. Одлуке о
утврђивању назива улица и тргова на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 7/94, 16/98, 3/00, 3/01
и 12/04) и члана 17. тачка 32. Статута градске општине Гроцка („Службени лист града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11 и
36/13), на предлог Комисије за утврђивање назива улица и тргова на територији градске општине Гроцка, донела је

РЕШЕЊЕ 4
О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
ЛЕШТАНЕ
1. Утврђује се назив улице на територији градске општине Гроцка у Месној заједници Лештане и то:
– улицa се формира од катастарске парцеле број 1383/10
у КО Лештане и полази од Улице хајдучке воде, између катастарских парцела број 1380/9 и 1383/2 и завршава се код
катастарске парцеле број 1383/1 и одређује јој се назив: Улица хајдук Станкова.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда” након добијене сагласности Министарства регионалног
развоја и локалне самоуправе.

Председник
Спасоје Живановић, с.р.
Скупштина градске општине Гроцка на седници одржаној
30. децембра 2013. године на основу члана 93. став 1. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07),
члана 77. став 2. алинеја 2. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, број 39/08), члана 4. Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на територији града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 7/94, 16/98, 3/00, 3/01 и
12/04) и члана 17. тачка 32. Статута градске општине Гроцка („Службени лист града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11 и
36/13), на предлог Комисије за утврђивање назива улица и тргова на територији градске општине Гроцка, донела је

РЕШЕЊЕ 6
О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
ЛЕШТАНЕ
1. Утврђује се назив улице на територији градске општине Гроцка у Месној заједници Лештане и то:
– улици која од Кружног пута, поред катастарских парцела 1374/5, 1374/3, 1374/2 и 1374/4 , води јужно ка њивама
у КО Лештане одређује се назив: Улица Старине Новака.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда” након добијене сагласности Министарства регионалног
развоја и локалне самоуправе.
Скупштина градске општине Гроцка
Број 015-2/2013-5, 30. децембра 2013. године

Скупштина градске општине Гроцка
Број 015-2/2013-3, 30. децембра 2013. године
Председник
Спасоје Живановић, с.р.
3
4

Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе дало је сагласност
број 015-00-00002/2014-04 дана 13. јануара 2014. године.
Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе дало је сагласност
број 015-00-00002/2014-04 дана 13. јануара 2014. године.

Председник
Спасоје Живановић, с.р.
5
6

Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе дало је сагласност
број 015-00-00002/2014-04 дана 13. јануара 2014. године.
Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе дало је сагласност
број 015-00-00002/2014-04 дана 13. јануара 2014. године.
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САДРЖАЈ
Страна
Одлука о измени и допуни Одлуке о постављању
балон хала спортске намене на територији града Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању Организационог одбора
сталне манифестације у области спорта од значаја
за град Београд – Маратон на период од две године
Решење о именовању Извршног одбора сталне
манифестације у области спорта од значаја за град
Београд – Маратон на период од две године – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа” Београд – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Измене и допуне Ценовника услуга ЈП „Ада Циганлија” са Изменама и допунама Ценовника– – – – – – – – – – – – –

1
1
2
2
2

Акти градских општина
ВОЖДОВАЦ
Решење о разрешењу начелника Управе градске
општине Вождовац – – – – – – – – – – – – – – – – – –

6

Страна
ГРОЦКА
Решење о утврђивању назива улице на територији градске општине Гроцка у Месној заједници
Лештане – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о утврђивању назива улице на територији градске општине Гроцка у Месној заједници
Лештане – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о утврђивању назива улице на територији градске општине Гроцка у Месној заједници
Лештане – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о утврђивању назива улице на територији градске општине Гроцка у Месној заједници
Лештане – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о утврђивању назива улице на територији градске општине Гроцка у Месној заједници
Лештане – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о утврђивању назива улице на територији градске општине Гроцка у Месној заједници
Лештане – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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6
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7

7

7

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине града Београда, Трг Николе Пашића 6, приземље
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