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SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LIX Број 1

15. јануар 2015. године

Градско веће Града Београда на седници одржаној 13. јануара 2015. године, на основу члана 54. став 1. тачка 8. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08,
6/10 и 23/13) и члана 3. став 2. Одлуке о јавном линијском
превозу путника на територији града Београда („Службени
лист Града Београда”, бр. 61/09, 10/11, 55/11 и 69/14), донело је

П РА ВИЛ НИК
О ИЗМЕНAMA И ДОПУНAMA ПРАВИЛНИКА О ТАРИФНОМ СИСТЕМУ У ЈАВНОМ ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Правилнику о тарифном систему у јавном линијском
превозу путника на територији града Београда („Службени
лист Града Београда”, број 96/2014) члан 37. мења се и гласи:
„Услугу превоза са накнадом са попустом (повлашћене
категорије путника), уз одговарајућу возну исправу, остварују корисници који имају пребивалиште на територији
града Београда, и то:
1) ученици средњих школа уколико нису старији од 20
година;
2) студенти високошколских установа који нису старији
од 26 година;
2а) студенти докторских студија и студенти медицинског факултета до навршених 28 година;
3) ратни војни инвалиди и мирнодопски војни инвалиди са 20–40% инвалидности;
4) инвалиди рада услед последица несреће на послу и
професионалних обољења са 50–60% телесног оштећења;
5) инвалиди рада услед последица болести са 100% инвалидности;
6) цивилни инвалиди рата са 20–40% телесног оштећења;
7) трајно неспособна лица за рад и привређивање;
8) дијализирана и трансплантирана лица;
9) лица са лаком душевном заосталошћу;
10) корисник права на новчану социјалну помоћ и његови чланови домаћинства који су обухваћени решењем о
признавању права, под условом да ово право нису остварили по неком другом основу;
11) незапослене жене од 60 до 65 година које нису пензионери;
12) лични пензионери;
13) породични пензионери;
14) лица старија од 65 година;
15) незапослена лица која су на евиденцији код организације надлежне за послове запошљавања на територији
града Београда.

Цена 265 динара

16) избегла и интерно расељена лица која имају боравиште на територији града Београда.
Изузетно, корисници из става 1. тач. 1, 2. и 2а овог члана, који немају пребивалиште на територији града Београда, остварују услугу превоза са накнадом са попустом уз
одговарајућу возну исправу, под условом да је школа/факултет коју похађају на територији града Београда.
Корисници из става 1. тач. 1, 2. и 2а овог члана, који
имају пребивалиште на територији града Београда а похађају школу односно факултет у иностранству или је испостава иностране школе односно фалултета на територији
града Београда, остварују услугу превоза са накнадом са попустом уз одговарајућу возну исправу.
Возне исправе корисницима из става 1. тач. 1, 2, 2а и 16.
и ст. 2. и 3. овог члана издају се са ограниченим временом
трајања, најдуже до једне године.
Возне исправе корисницима из става 1. тач. 15. овог члана издају се са ограниченим временом трајања, најдуже до
шест месеци.”
Члан 2.
Члан 38. мења се и гласи:
„Корисници из члана 37. овог правилника остварују право на издавање одговарајуће персонализоване пластичне
смарт картице на основу поднетог захтева за издавање возне
исправе, и следеће документације којом доказују свој статус:
Р. бр Назив категорије
1.

Потребна документација

Ученици средњих
– за пунолетне фотокопија личне карте (оригинал на
школа уколико нису увид)
старији од 20 година – за малолетне фотокопија пасоша или здр. књижице
или извода из матичне књиге рођених(оригинал на
увид)
– за ученике са пребивалиштем на територији града
Београда – оригинална потврда о похађању верификоване средње школе на територији Србије или оригинална
потврда о похађању школе у иностранству/испоставе у
Београду која мора бити на српском или енглеском или
преведена на српски од стране судског тумача
– за ученике са пребивалиштем ван територије града
Београда – оригинална потврда о похађању верификоване средње школе на територији Београда

2. и Студенти високош2а) колских установа
који нису старији од
26 година
Студенти докторских студија и
студенти медицинског факултета
до навршених 28
година

– фотокопија личне карте (оригинал на увид);
– за стране студенте фотокопија пасоша (оригинал
на увид), за студенте из ЕУ фотокопија личне карте
(оригинал на увид);
– за студенте са пребивалиштем на територији града Београда – оригинална потврда о похађању акредитоване високошлолске установе на територији Србије или оригинална
потврда о похађању факултета у иностранству/ испоставе
у Београду која мора бити на српском или енглеском или
преведена на српски од стране судског тумача.
– за студенте са пребивалиштем ван територије града
Београда – оригинална потврда о похађању акредитоване високошлолске установе на територији Београда
– за студенте докторских студија – листинг ПИО фонда
не старији од 15 дана као доказ да нису запослени

Број 1 – 2
Р. бр Назив категорије

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Потребна документација

3.

Ратни војни инвалиди и мирнодопски
војни инвалиди са
20-40% инвалидности

– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– фотокопија правоснажног решења надлежног органа
о трајној инвалидности са 20–40% инвалидности (оригинал на увид)

4.

Инвалиди рада услед
последица несреће
на послу и професионалних обољења
са 50-60% телесног
оштећења

– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– фотокопија правоснажног решења надлежног органа
о трајној инвалидности са 50–60% телесног оштећења
(оригинал на увид)

5.

Инвалиди рада услед
последица болести
са 100% инвалидности

– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– фотокопија правоснажног решења надлежног органа о
трајној инвалидности са 100% инвалидности (оригинал
на увид)

6.

Цивилни инвалиди – фотокопија личне карте (оригинал на увид)
рата са 20-40% телес- – фотокопија правоснажног решења надлежног органа
ног оштећења
о трајној инвалидности са 20–40% телесног оштећења
(оригинал на увид)

7.

Трајно неспособна
лица за рад и привређивање

– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– фотокопија правоснажног решења надлежног органа
о трајној неспособности за рад и привређивање (оригинал на увид)

8.

Дијализирана и
трансплантирана
лица

– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– фотокопија потврде надлежне установе или комисијски налаз са печатом надлежне установе (оригинал
на увид) или фотокопија извода из здравственог
картона који мора бити заведен потписан и оверен
од стране надлежног ординирајућег лекара (оригинал
на увид)

9.

Лица са лаком
душевном заосталошћу

10. Корисник права на
новчану социјалну
помоћ и његови
чланови домаћинства који су обухваћени решењем о
признавању права,
под условом да ово
право нису остварили по неком другом
основу

– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– фотокопија потврде надлежне установе Републике
Србије или комисијски налаз установе Републике
Србије са шифром болести и латинским називом
болести (оригинал на увид) или копија извода из
здравственог картона ДЗ Републике Србије, који мора
бити заведен потписан и оверен од стране надлежног
ординирајућег лекара са шифром болести (оригинал
на увид).
– Само за болести под шифром: Ф70 или Ф70.0 или
Ф70.1 или Ф 70.2 или Ф 70.3.
– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– фотокопија решења надлежног органа о трајном коришћењу права на новчану социјалну помоћ (оригинал
на увид)
– доказ да лице није у радном односу: оригинална
потврда коју издаје НСЗ – Београд да лице није у
радном односу – статус у потврди „незапослено лице”,
не старија од 15 дана или оригинал листинг ПИО фонда
(не старији од 15 дана)

11. Незапослене жене од – фотокопија личне карте (оригинал на увид)
60 до 65 година, које – оригинал листинг ПИО фонда не старији од 15 дана
нису пензионери
као доказ о незапослености
12. Лични пензионери

– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– фотокопија правоснажног решења о пензионисању
или фотокопија привременог правоснажног решења
о пензионисању или оригинал потврде Републичког
фонда за пензијско и инвалидско осигурање (осим
за инвалидску пензију) да је лице поднело захтев за
остваривање права на пензију или оригинал потврда Републичког фонда да је лице поднело захтев за
остваривање права на инвалидску пензију уз прилагање
правоснажног решења о трајној неспособности за рад и
привређивање.

13. Породични пензионери

– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– фотокопија правоснажног решења о пензионисању
или фотокопија привременог правоснажног решења о
пензионисању
За породичне пензионере млађе од 26 година (картица
се издаје до краја школске године за коју је достављена
потврда):
– фотокопија правоснажног решења о пензионисању
или фотокопија привременог правоснажног решења о
пензионисању
– оригинал потврда о похађању верификоване средње
школе на територији Србије односно оригинал потврда
о похађању акредитоване високошлолске установе на
територији Србије

Р. бр Назив категорије

15. јануар 2015.

Потребна документација

14. Лица старија од 65
година

– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
За избегла лица:
– фотокопија избегличке легитимације (плаве боје)
(оригинал на увид)
За интерно расељена лица:
– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– фотокопија легитимације за расељена лица (беле боје)
(оригинал на увид)
– фотокопија потврде МУП-а о пријављеном боравку
на територији града Београда не старија од две године
(оригинал на увид)

15. Незапослена лица
која су на евиденцији код организације надлежне за
послове запошљавања на територији
града Београда

– фотокопија личне карте(оригинал на увид)
– оригинална потврда коју издаје НСЗ – Београд да лице
није у радном односу – статус у потврди „незапослено
лице“, не старија од 15 дана

16. Избеглице и интерно расељена лица
која имају боравиште на територији
града Београда

Избеглице:
– фотокопија важеће избегличке легитимације (плаве
боје) (оригинал на увид)
Интер. расељена лица:
– фотокопија личне карте
– фотокопија легитимације за расељена лица (беле боје)
(оригинал на увид)
– фотокопија потврде МУП-а о пријављеном боравку
на територији града Београда не старија од две године
(оригинал на увид)

„
Члан 3.
Члан 40. мења се и гласи:
„Услугу превоза без накнаде (бесплатан превоз) са ограниченим временом трајања, најдуже до краја периода важења картице, уз одговарајућу возну исправу, остварују:
1. ратни војни инвалиди и мирнодопски војни инвалиди
са 50–100% инвалидитета;
2. цивилни инвалиди рата са 50–100% телесног
оштећења;
3. инвалиди рада услед последице несреће на послу и
професионалног обољења са 70–100% телесног оштећења;
4. слепа лица и њихов пратилац када је у присуству слепог лица;
5. инвалидна лица која примају стални додатак за туђу
негу и помоћ;
6. лица оболела од церебралне парализе, дечије парализе и плегије;
7. лица оболела од мишићне дистрофије и хемофилије;
8. лица оболела од мултиплекс склерозе и аутизма;
9. лица са умереном, тешком и дубоком душевном заосталошћу;
10. Носиоци ордена „Народни херој”, носиоци „Партизанске споменице 1941. године”, и корисници који су то
право стекли на основу савезних и републичких прописа,
под условом да имају одговарајућу легитимацију издату од
надлежног органа којом доказују овај статус;
Лица из става 1. овог члана остварују услугу бесплатног
превоза под условом да имају пребивалиште на територији
града Београда, изузев лица из тачке 10. која бесплатан превоз остварују уз услов да имају пребивалиште на територији Републике Србије.
Период важења картице утврђује се актом из члана 28.
овог правилника.
За коришћење услуге превоза без накнаде (бесплатан
превоз) са ограниченим временом трајања уз одговарајућу
возну исправу за лица из става 1. овог члана може се, актом
из члана 28. овог правилника, прописати обавеза плаћања
годишње електронске регистрације.”
Члан 4.
Члан 41. мења се и гласи:
„Корисници из члана 40. овог правилника остварују
право на издавање одговарајуће персонализоване пласти-

15. јануар 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

чне смарт картице на основу поднетог захтева за издавање
возне исправе и следеће документације, којом доказују свој
статус:
Ред
бр.

Назив категорије

Потребна документација

1

Ратни војни
инвалиди и мирнодопски војни инвалиди са 50–100%
инвалидитета

– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– оверена фотокопија правоснажног решења надлежног органа о трајном инвалидитету или оригинал уверења надлежног
органа којим доказују свој статус (не старије од 15 дана)
– оригиналну потврду да није у радном односу не старију
од 15 дана или оригинални листинг ПИО фонда не старији
од 15 дана, а за лица старија од 65 чек од пензије

2

Цивилни инвалиди – фотокопија личне карте (оригинал на увид)
рата са 50–100%
– оверена фотокопија правоснажног решења надлежног
телесног оштећења органа о трајном инвалидитету рата са 50–100% телесног
оштећења или оригинал уверења надлежног органа којим
доказују свој статус (не старије од 15 дана)
– оригиналну потврду да није у радном односу не старију
од 15 дана или оригинални листинг ПИО фонда не старији
од 15 дана, а за лица старија од 65 чек од пензије са ЈМБГ.

3

Инвалиди рада
услед последице
несреће на послу
и професионалног обољења са
70–100% телесног
оштећења

– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– оверена фотокопија правоснажног решења надлежног
органа о трајном инвалидитету или оригинал уверења
надлежног органа којим доказују свој статус (не старије
од 15 дана)
– оригиналну потврду НСЗ да није у радном односу не
старију од 15 дана или оригинални листинг ПИО фонда не
старији од 15 дана, а за лица старија од 65 чек од пензије
са ЈМБГ.

4

Слепа лица и
њихов пратилац
када је у присуству
слепог лица

– фотокопија личне карте(оригинал на увид)
– за малолетна лица фотокопија пасоша, здравствене
књижице или извода из матичне књиге рођених (оригинал
на увид)
– оверена фотокопија медицинског картона за евиденцију
и категоризацију слепих и слабовидих који је оверен од
надлежне државне здравствене установе Републике Србије и лекарске комисије (фотокопија у формату А3 који је
идентичан оригиналу)
– оверена фотокопија чланске карте Савеза слепих Србије
или неког другог савеза или удружења слепих
– оригиналну потврду НСЗ да није у радном односу не
старију од 15 дана или оригинални листинг ПИО фонда
не старији од 15 дана; за лица старија од 65 година чек од
пензије

5

Инвалидна лица
која примају стални додатак за туђу
негу и помоћ

– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
– за малолетна лица фотокопија пасоша, здравствене
књижице ули извода из матичне књиге рођених (оригинал
на увид)
– оверена фотокопија правоснажног решења надлежног
органа Републике Србије о сталном додатку за туђу негу и
помоћ. Лица која у решењу која имају одређен контролни
преглед не остварују право на бесплатан превоз по овом
основу.

6

Лица оболела
од церебралне
парализе, дечије
парализе и плегије

7

Лица оболела од
– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
мишићне дистро- – за малолетна лица фотокопија здравствене књижице,
фије и хемофилије пасоша или извода из матичне књиге рођених(оригинал
на увид)
– оверена фотокопија комисијског налаза надлежне здравствене установе са шифром и латинским називом болести
или оригинал извода из здравственог картона, који мора
бити заведен, потписан и оверен од стране надлежног
ординирајућег лекара са шифром и латинским називом
болести или оверена фотокопија отпусне листе за завршном дијагнозом потписана и оверена од стране надлежног
лекара са шифром и латинским називом болести (сви
докази из установа Републике Србије)
Само за болести под шифром: Г 71.0 или Д 66 или Д67
или Д68

– фотокопија личне карте (оригинал на увид);
– за малолетна лица фотокопија здравствене књижице,
пасоша или извода из матичне књиге рођених (оригинал
на увид)
– оверена фотокопија комисијског налаза надлежне здравствене установе са шифром и латинским називом болести
или оригинал извод из здравственог картона, који мора
бити заведен, потписан и оверен од стране надлежног
ординирајућег лекара са шифром и латинским називом
болести или оверена фотокопија отпусне листе за завршном дијагнозом потписана и оверена од стране надлежног
лекара са шифром и латинским називом болести (сви
докази из установа Републике Србије)
– Само за болести под шифром: Г 80 или Г 81 или Г82 са
свим подшифрама у оквиру ових шифара

Ред
бр.

Назив категорије

Број 1 – 3
Потребна документација

8

– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
Лица оболела од
мултиплекс склеро- – за малолетна лица фотокопија здравствене књижице,
зе и аутизма
пасоша или извода из матичне књиге рођених (оригинал
на увид)
– оверена фотокопија комисијског налаза надлежне здравствене установе са шифром и латинским
називом болести или оригинал извода из здравственог
картона, који мора бити заведен, потписан и оверен од
стране надлежног ординирајућег лекара са шифром и
латинским називом болести или оверена фотокопија
отпусне листе за завршном дијагнозом потписана
и оверена од стране надлежног лекара са шифром и
латинским називом болести (сви докази из установа
Републике Србије)
Само за болести под шифром: Г 35 или Ф 84.0

9

Лица са умереном,
тешком и дубоком
душевном заосталошћу

– фотокопија личне карте(оригинал на увид)
– за малолетна лица фотокопија здравствене књижице,
пасоша или извода из матичне књиге рођених(оригинал
на увид)
– оверена фотокопија решења надлежног органа Републике Србије о трајној неспособности за рад и привређивање
– оверена фотокопија комисијског налаза надлежне
здравствене установе са шифром болести или оригинал
извода из здравственог картона са шифром болести који
мора бити заведен потписан и оверен од стране надлежног
ординирајућег лекара (сви докази из установа Републике
Србије)
Само за болести под шифром: Ф 71 или Ф 72 или Ф 73 са
свим подшифрама у оквиру ових шифара

10 Носиоци ордена
– фотокопија личне карте (оригинал на увид)
„Народни херој”, – оверена фотокопија одговарајуће легитимација издата од
носиоци „Парти- надлежног органа којом доказују свој статус
занске споменице
1941. године”, и
корисници који су
то право стекли на
основу савезних и
републичких прописа, под условом
да имају одговарајућу легитимацију издату од
надлежног органа
којом доказују
овај статус

„
Члан 5.
Члан 49. мења се и гласи:
„Бесплатан превоз са ограниченим временом трајања
омогућава неограничени број вожњи на свим линијама,
радним даном, суботом, недељом и празником, у дневном
саобраћају (од 04 до 24 часа), осим на експрес линијама, минибус експрес линијама и у ноћном саобраћају.
Превоз са накнадом са попустом за лица старија од 65
година са уплаћеном одговарајућом допуном омогућава неограничени број вожњи на свим линијама, радним даном,
суботом, недељом и празником, у дневном саобраћају (од
04 до 24 часа), осим на експрес линијама, минибус експрес
линијама и у ноћном саобраћају.”
Члан 6
Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном листу Града Београда”, а примењиваће се од 1.
фебруара 2015. године.
Градско веће Града Београда
Број 34-19/15-ГВ, 13. јануара 2015. године
Председник
Синиша Мали, ср.

Број 1 – 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Градско веће Града Београда на седници одржаној 12.
јануара 2015. године, на основу члана 110. став 2. Закона
о спорту („Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11 и др.
закони) и члана 54. Статута Града Београда („Службени
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донело је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
РАДА УФК – СРЦ „ТАШМАЈДАН” ЗА 2015. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на годишњи програм рада УФК –
СРЦ „Ташмајдан” за 2015. годину, који је усвојио Управни
одбор УФК-СРЦ „Ташмајдан”, на седници одржаној 28. новембра 2014. године, Одлуком бр. 2665/5.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Градско веће Градa Београдa
Број 66-7/15-ГВ, 12. јануара 2015. године
Председник
Синиша Мали, ср.

Градоначелник града Београда, 15. јануара 2015. године,
на основу члана 24. Закона о главном граду („Службени
гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), члана 23. став
5. Закона о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 46/95, 66/01, 61/06, 91/05, 62/06 и 31/11), члана
42. став 2. Одлуке о јавном линијском превозу путника на
територији града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 61/09, 10/11, 55/11 и 69/14) у смислу члана 28. став
6. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник
РС”, број 88/11) и члана 52. став. 1. тач 6. и 10. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и
23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНAMA И ДОПУНAMA РЕШЕЊA О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГЕ ПРЕВОЗА У ЈАВНОМ ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА БЕОГРАДА
Овим решењем врши се измена Решења о утврђивању
цене услуга превоза у јавном линијском превозу путника
на територији града Београда број 38-5479/14-Г од 30. децембра 2014. године („Службени лист града Београда”, број
97/14), тако што се:
1. Глава III одељак 1. пододељак 1.3, мења се и гласи:
„1.3. Цена електронске карте у претплати

15. јануар 2015.

Категорија корисника

Запослени,
грађани РС
и страни
држављани

Врста карте

Месечна електронска карта

Цена

2.977,27

297,73

3.275,00

Годишња електронска карта (365 дана) 32.750,00 3.275,00 36.025,00
Полумесечна електронска карта

1.666,36

166,64

1.833,00

Износ
ПДВ
(10%)

Продајна
цена са
ПДВ

1018,18

101,82

1.120,00

Годишња елек11.200,00 1.120,00 12.320,00
тронска карта
(365 дана) – осим
за незапослена
лица

Корисник персонализоване пластичне смарт картице са
записом електронске карте у претплати, у меморији картице, има право на неограничен број вожњи радним даном,
суботом, недељом и празником, у дневном саобраћају од 4
до 24 часа на линијама ИТС1 система.
Месечна електронска карта у претплати важи почев од
првог и закључно са последњим даном у месецу за који је
карта купљена.
Полумесечна електронска карта у претплати за прву половину месеца, важи од 1. до 15. у месецу, односно за другу
половину месеца важи од 16. у месецу до краја месеца.
Годишња електронска карта у претплати важи 365 дана
почев од дана куповине на киоску, односно 365 дана од дана
слања података уређајима у возилима за уплате преко правних лица и не могу је купити корисници са персонализованом смарт картицом за незапослена лица.”
2. Глава III одељак 2. пододељак 2.2, мења се и гласи:
„2.2. Цена електронске карте у претплати
Категорија
корисника

Запослени, грађани РС и страни држављани

Врста карте

Месечна електронска карта

Зона

Цена

Полумесечна електронска карта

Износ
Продајна
ПДВ (10%) цена са ПДВ

Цена

Износ
Продајна
ПДВ (10%) цена са ПДВ

1

3.545,45

354,55

3.900,00

1.952,73

195,27

1и2

4.821,82

482,18

5.304,00

2.650,91

265,09

2.916,00

1, 2 и 3

6.403,64

640,36

7.044,00

3.523,64

352,36

3.876,00

2.148,00

2

3.545,45

354,55

3.900,00

1.952,73

195,27

2.148,00

2и3

4.821,82

482,18

5.304,00

2.650,91

265,09

2.916,00

3

3.545,45

354,55

3.900,00

1.952,73

195,27

2.148,00

Запослени, грађани РС и страни држављани

Врста карте
Износ Продајна
ПДВ
цена са
(10%)
ПДВ

Месечна електронска карта

Повлашћени:
– ученици средњих школа
– студенти високошколских установа и докторских студија
– ратни војни инвалиди и мирнодопски војни инвалиди са 20–40%
инвалидности
– инвалиди рада услед последица
несреће на послу и професионалних обољења са 50–60% телесног
оштећења
– инвалиди рада услед последица
болести са 100% инвалидности
– цивилни инвалиди рата са
20–40% телесног оштећења
– трајно неспособна лица за рад и
привређивање
– дијализирана и трансплантирана
лица
– лица са лаком душевном заосталошћу
– корисници права на новчану
социјалну помоћ
– незапослене жене од 60–65 година, које нису пензионери
– лични и породични пензионери
– незапослена лица
– избегла и интерно расељена лица

Категорија корисника
Категорија
корисника

Цена

Врста карте

Годишња електронска карта (365 дана)

Зона

Цена

1

39.000,00

Износ ПДВ (10%) Продајна цена са ПДВ
3.900,00

42.900,00

1и2

53.040,00

5.304,00

58.344,00

1, 2 и 3

70.440,00

7.044,00

77.484,00

2

39.000,00

3.900,00

42.900,00

2и3

53.040,00

5.304,00

58.344,00

3

39.000,00

3.900,00

42.900,00

15. јануар 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Категорија
Повлашћени
корисника ратни војни инвалиди и мирнодопски војни инвалиди са 20–40% инвалидности; инвалиди рада услед последица несреће на послу и професионалних обољења са 50–60% телесног оштећења; инвалиди рада услед
последица болести са 100% инвалидности; цивилни инвалиди рата са
20–40% телесног оштећења; трајно неспособна лица за рад и привређивање; дијализирана и трансплантирана лица; лица са лаком душевном
заосталошћу; корисници права на новчану социјалну помоћ; незапослене жене од 60–65 година које нису пензионери; лични и породични
пензионери; незапослена лица; избегла и интерно расељена лица
Врста карте

Месечна електронска карта

Зона

Цена

Износ
Продајна
ПДВ (10%) цена са ПДВ

Годишња електронска карта (365
дана) – осим за незапослена лица
Цена

Износ
Продајна
ПДВ (10%) цена са ПДВ

1

1.281,82

128,18

1.410,00

14.100,00

1.410,00

15.510,00

1и2

1.736,36

173,64

1.910,00

19.100,00

1.910,00

21.010,00

1, 2 и 3

2.309,09

230,91

2.540,00

25.400,00

2.540,00

27.940,00

2

1.281,82

128,18

1.410,00

14.100,00

1.410,00

15.510,00

2и3

1.736,36

173,64

1.910,00

19.100,00

1.910,00

21.010,00

3

1.281,82

128,18

1.410,00

14.100,00

1.410,00

15.510,00

Категорија
корисника
Врста карте

Ученици средњих школа и студенти
Месечна електронска карта

Зона

Цена

Износ
Продајна
ПДВ (10%) цена са ПДВ

Годишња електронска карта
(365 дана)
Цена

Износ
Продајна
ПДВ (10%) цена са ПДВ

1

1.281,82

128,18

1.410,00

14.100,00

1.410,00

15.510,00

1и2

1.281,82

128,18

1.410,00

14.100,00

1.410,00

15.510,00

1, 2 и 3

1.281,82

128,18

1.410,00

14.100,00

1.410,00

15.510,00

2

1.281,82

128,18

1.410,00

14.100,00

1.410,00

15.510,00

2и3

1.281,82

128,18

1.410,00

14.100,00

1.410,00

15.510,00

3

1.281,82

128,18

1.410,00

14.100,00

1.410,00

15.510,00

Корисник услугу превоза остварује персонализованом
пластичном смарт картицом са записом електронске карте
у претплати, у меморији картице којом се омогућава неограничен број вожњи радним даном, суботом, недељом и
празником, у одабраним зонама ИТС2 система, осим у ноћном саобраћају.
Категорија корисника: лични и породични пензионери
и незапослене жене од 60 до 65 година које нису пензионери
који услугу превоза остварују персонализованом пластичном смарт картицом са записом електронске карте у претплати за одабране зоне ИТС 2 (1; 1 и 2; 1, 2 и 3) у меморији
картице, имају право на неограничен број вожњи радним
даном, суботом, недељом и празником и у ИТС 1, осим у
ноћном саобраћају ИТС 1.
Месечна електронска карта у претплати важи почев од
првог и закључно са последњим даном у месецу за који је
карта купљена.
Полумесечна електронска карта у претплати за прву половину месеца, важи од 1. до 15. у месецу, односно за другу
половину месеца важи од 16. у месецу до краја месеца.
Годишња електронска карта у претплати важи 365 дана
почев од дана куповине на киоску, односно 365 дана од дана
слања података уређајима у возилима за уплате преко правних лица и не могу је купити корисници са персонализованом смарт картицом за незапослена лица.”
3. Глава III одељак 2. пододељак 2.3, мења се и гласи:
„2.3. Доплатна електронска карта за експресну линију
„Београд – Обреновац”
Цена доплатне електронске карте за експрес линију „Београд – Обреновац” у износу:
Врста карте
Доплатна месечна електронска карта

Цена
1.167,27

Доплатна годишња електронска карта (365 дана) 12.840,00
Доплатна полумесечна електронска карта

643,64

Износ
ПДВ (10%)

Продајна
цена са
ПДВ

116,73

1.284,00

1.284,00

14.124,00

64,36

708,00
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Корисник услугу превоза експресном линијом „Београд – Обреновац” остварује персонализованом пластичном смарт картицом са записом месечне (или полумесечне)
електронске карте у претплати, у меморији картице за зоне
1 и 2 ИТС2 или обједињене месечне електронске карте у
претплати за зоне 1 и 2 ИТС1+ИТС2 и доплатне електронске (месечна или полумесечна) карте за експрес линију.
Доплатна месечна електронска карта у претплати за експресну линију „Београд – Обреновац” важи почев од првог
и закључно са последњим даном у месецу за који је карта
купљена.
Доплатна полумесечна електронска карта у претплати за
експресну линију „Београд – Обреновац” за прву половину
месеца, важи од 1. до 15. у месецу, односно за другу половину месеца важи од 16. у месецу до краја месеца.
Доплатна годишња електронска карта за експресну линију „Београд – Обреновац” може се купити само уколико
корисник има уплаћену годишњу електронску карту у претплати за 1 и 2 ИТС2 или обједињену годишњу електронску карту у претплати за зоне 1 и 2 ИТС1+ИТС2 и купује се
обједињено (истовремено и доплата и основна допуна).
Доплатна годишња електронска карта у претплати важи
365 дана почев од дана куповине на киоску, односно 365
дана од дана слања података уређајима у возилима за уплате преко правних лица и не могу је купити корисници са
персонализованом смарт картицом за незапослена лица.
Корисник са уплаћеном календарском годишњом електронском картом не може извршити доплату за експрес линију „Београд – Обреновац”.”
4. Глава III одељак 3, мења се и гласи:
„3. Обједињена месечна електронска карта у претплати
за превоз у ИТС1 и зонама ИТС2
Цена обједињене месечне електронске карте у претплати:
Кат.
корис.

Запослени, грађани РС и страни
држављани

Ученици средњих школа, студенти

Врста
карта

Месечна електронска карта

Месечна електронска карта

Износ ПДВ Продајна
(10%)
цена са ПДВ

Износ ПДВ Продајна цена
(10%)
са ПДВ

Зона

Цена

1

4.178,18

417,82

4.596,00

1.572,73

157,27

1.730,00

1и2

5.454,55

545,45

6.000,00

1.572,73

157,27

1.730,00

1, 2 и 3 7.036,36

703,64

7.740,00

1.572,73

157,27

1.730,00

Цена

Цена обједињене годишње електронске карте у претплати:
Кат.
корис.

Запослени, грађани РС и страни
држављани

Ученици средњих школа, студенти

Врста
карта

Годишња електронска карта (365
дана)

Годишња електронска карта (365
дана)

Зона

Цена

Износ ПДВ Продајна цена
(10%)
са ПДВ

Цена

Износ ПДВ Продајна
(10%)
цена са ПДВ

1

45.960,00

4.596,00

50.556,00

17.300,00

1.730,00

19.030,00

1и2

60.000,00

6.000,00

66.000,00

17.300,00

1.730,00

19.030,00

1, 2 и 3 77.400,00

7.740,00

85.140,00

17.300,00

1.730,00

19.030,00

Корисник услугу превоза остварује персонализованом
пластичном смарт картицом са записом електронске карте
у претплати у меморији картице, која омогућава неограничен број вожњи радним даном, суботом, недељом и празником, у дневном саобраћају од 04 до 24 часа, на свим линијама ИТС1 и ИТС2 у оквиру одабране зоне, осим у ноћном
саобраћају.
Месечна електронска карта у претплати важи почев од
првог и закључно са последњим даном у месецу за који је
карта купљена.

Број 1 – 6
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Годишња електронска карта у претплати важи 365 дана
почев од дана куповине на киоску, односно 365 дана од дана
слања података уређајима у возилима за уплате преко правних лица.”
5. Глава III одељак 4., мења се и гласи:
„4. Цена електронске карте у претплати за ИТС1 и ИТС2
Износ ПДВ Продајна
(10%)
цена са ПДВ

Категорија корисника

Врста карте:

Цена

Лица старија од 65
година

Календарска годишња
електронска карта – за
календарску годину

370,00

37,00

407,00

Корисник услугу превоза остварује персонализованом
пластичном смарт картицом са записом електронске карте
у претплати у меморији картице, која омогућава неограничен број вожњи радним даном, суботом, недељом и празником, у дневном саобраћају од 04 до 24 часа, на свим линијама ИТС1 и ИТС2, осим на експрес линијама, минибус
експрес линијама и у ноћном саобраћају.
За кориснике: ратни војни инвалиди и мирнодопски војни
инвалиди са 20–40% инвалидности, инвалиди рада услед последица несреће на послу и професионалних обољења са 50–
60% телесног оштећења, инвалиди рада услед последица болести са 100% инвалидности, цивилни инвалиди рата са 20–40%
телесног оштећења; трајно неспособна лица за рад и привређивање, дијализирана и трансплантирана лица, лица са лаком душевном заосталошћу, корисници права на новчану социјалну
помоћ, незапослена лица, избегла и интерно расељена лица,
цена електронске месечне карте/годишње у претплати за коришћење линија ИТС1 и ИТС2 тарифног система рачуна се као
збир цене месечне/годишње карте у ИТС1 и месечне/годишње
карте за изабрану зону у ИТС2 и одговарајућу категорију.
Календарска годишња електронска карта важи за календарску годину у којој је купљена бе обзира на датум куповине.”
6. Ово решење се објављује у „Службеном листу Града Београда” а примењиваће се почев од 1. фебруара 2015. године.
Градоначелник града Београда
Број 38-229/15-Г, 15. јануара 2015. године
Градоначелник
Синиша Мали, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14) и члана 58. Одлуке о Градској управи Града Београда (пречишћен текст)
(„Службени лист Града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ ДЕЛА ОБЈЕКАТА ОСТРУЖНИЧКОГ
КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСИТЕМА – ПОСТРОЈЕЊЕ
ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ППОВ
„ОСТРУЖНИЦА” СА ФЕКАЛНИМ КОЛЕКТОРОМ
ОД ППОВ ДО НАСЕЉА ОСТРУЖНИЦА, ГРАДСКА
ОПШТИНА ЧУКАРИЦА
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Планa детаљне регулације за изградњу

15. јануар 2015.

дела објеката Остружничког канализационог сиситема –
постројење за пречишћавање отпадних вода ППОВ „Остружница” са фекалним колектором од ППОВ до насеља
Остружница, градска општина Чукарица (у даљем тексту:
план детаљне регулације).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну
средину разматраће се постојеће стање животне средине
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на
микро и макро локацију 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 утицаја 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 обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор
индикатора,
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених
за смањење негативних утицаја на животну средину,
– смернице за процену утицаја пројеката на 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),
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене,
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних
решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план,
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљени 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 планираних намена на животну средину плана детаљне регулације део је
документације која се прилаже уз план.
5. Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30,
које је дужно да нацрт плана изради у року од 18 месеци од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Средства за израду плана обезбедиће Дирекција за
грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, 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

15. јануар 2015.
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на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10) и члану 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12,
42/13, 50/13, 98/13, 132/14).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда”.

135/04, 88/10) сматра 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.

О б р а з л ож е њ е

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-39/2014, 8. јануара 2015. године

Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради планa детаљне регулације за изградњу дела
објеката Остружничког канализационог сиситема – постројење за пречишћавање отпадних вода ППОВ „Остружница” са фекалним колектором од ППОВ до насеља
Остружница, градска општина Чукарица („Службени лист
града Београда”, број 89/14).
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10), Секретаријат 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 израде стратешке процене утицаја на
животну средину, у смислу чл. 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на микро и
макро локацију, 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 детаљне
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04),
уз дописе IX-03 бр. 350.14-39/14 од 12. децембра 2014. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
доставио је на мишљење Предлог решења о приступању
изради стратешке процене утицаја на животну средину
плана детаљне регулације подручја железничке станице
„Макиш”, градска општина Чукарица, Секретаријату за
заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП Београдском
водоводу и канализацији, ЈКП „Зеленило Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП
„Београдводе”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр.
501.3-72/2014-V-04 од 29. децембра 2014. године) и ЈКП
„Београдски водовод и канализација” (допис бр. 63214 од
24. децембра 2014. године) доставили су мишљење у коме
наводе да се може донети решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног
плана.
Завод за заштиту природе Србије, ЈКП Зеленило Београд, Градски завод за јавно здравље, Институт за јавно
здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе” нису доставили тражено мишљење у законском року,
па се у складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.

Секретар
Љиљана Новаковић, ср.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14) и члана 58. Одлуке о Градској управи града Београда (пречишћен текст)
(„Службени лист града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА АЛТЕРНАТИВНИ ПРИСТУП САНИТАРНОЈ ДЕПОНИЈИ ВИНЧА, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ПАЛИЛУЛА И ГРОЦКА
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину плана детаљне регулације за алтернативни приступ Санитарној депонији Винча, градске општине
Палилула и Гроцка (у даљем тексту: план детаљне регулације).
2. Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30,
које је дужно да Нацрт плана изради у року од 18 месеци
од дана ступања на снагу ове одлуке. Средства за израду
Плана обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште и
изградњу Београда, Београд, Његошева бр. 84.
3. Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градских општина Палилула и
Гроцка, коридор алтернативног приступа Санитарној депонији Винча, са везама саобраћајница и инфраструктуре до
постојеће, односно планиране мреже, површине око 10 ha.
4. У оквиру намене простора предметног плана нису
планирани будући развојни пројекти одређени прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину.
5. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио је да план не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката предвиђених прописима којима
се уређује процена утицаја на животну средину у смислу
члана 5. став 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда” и представља саставни део документације плана.
О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступа се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за алтернатив-
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ни приступ Санитарној депонији Винча, градске општине
Палилула и Гроцка („Службени лист града Београда”, број
89/14).
Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30,
које је дужно да Нацрт плана изради у року од 18 месеци од
дана ступања на снагу ове одлуке. Средства за израду плана обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Његошева бр. 84.
Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градских општина Палилула и
Гроцка, коридор алтернативног приступа Санитарној депонији Винча, са везама саобраћајница и инфраструктуре до
постојеће, односно планиране мреже, површине око 10 ha.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
имајући у виду планиране намене којима нису планирани
будући развојни пројекти одређени прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је
да предметни план не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже
обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-41/14 од 12. децембра
2014. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину
Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље,
ЈКП „Београдском водоводу и канализацији”, ЈКП „Зеленило Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр.
501.3-73/2014-V-04 од 30. децембра 2014. године) доставио
је мишљење у коме наводе да се може донети Решење о не-

15. јануар 2015.

приступању изради стратешке процене утицаја на животну
средину предметног плана.
Завод за заштиту природе Србије, ЈКП „Зеленило Београд”, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Градски завод за јавно здравље, Институт за јавно здравље „Др Милан
Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе” нису доставили тражено мишљење у законском року, па се у складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10) сматра да
су сагласни са Предлогом решења о неприступању изради
стратешке процене утицаја на животну средину предметног
плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Београда,
донео је решење као у диспозитиву.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-41/14, 8. јануара 2015. године
Секретар
Љиљана Новаковић, ср.

ПОКА ЗАТЕ Љ
СМАЊЕЊА ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У ДЕЦЕМБРУ
2014. ГОДИНЕ
Завод за информатику и статистику обавештава кориснике да смањење потрошачких цена у децембру 2014. године износи 0,3% у односу на претходни месец.
Градска управа Града Београда
Завод за информатику и статистику
Број 053- 03/15-XVII-01, 12. јануара 2015. године
Директор
Радосав Јоцић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ЧУКАРИЦА
Веће Градске општине Чукарица, на основу члана 2. Закона о сахрањивању и гробљима („Службени гласник РС”,
бр. 20/77, 24/85, 6/89, 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05), члана 2а
Одлуке о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању
(„Службени лист Града Београда”, бр. 27/02 и 30/03), Одлуке
о сахрањивању и гробљима на територији општине Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 23/94) и члана
24. Статута Градске општине Чукарица („Службени лист
Града Београда”, број 61/14 – пречишћен текст), на 58. седници одржаној 22. децембра 2014. године, доноси

ОД Л У КУ
О ПРОШИРЕЊУ ГРОБЉА У НАСЕЉУ РУЦКА
Члан 1.
Одобрава се проширење гробља на територији Градске општине Чукарица које је Одлуком о сахрањивању и
гробљима на територији општине Чукарица одређено као
гробље у насељу Руцка на Умци.

Члан 2.
Проширење се односи на део катастарске парцеле број
20154 КО Умка површине 12466 m², која се води као државна својина – власништво Републике Србије на целој кат.
парцели укупне површине 24932 m² уз постојеће гробље
које се налази на кат. парцели бр. 20153 КО Умка.
Члан 3.
Обавезује се надлежни орган Управе градске општине
Чукарица да предузме све правне радње везане за имовинско-правне послове, а све у складу са законом.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Веће Градске општине Чукарица
VII-05 број 06-146/2014, 22. децембра 2014. године
Заменик председника
Урош Јанковић, ср.

15. јануар 2015.
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ЛАЗАРЕВАЦ
Веће Градске општине Лазаревац на седници одржаној
15.јануара 2015.године, на основу члана 58. Oдлуке о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду („Службени
лист Града Београда”, бр. 43/2007 и 2/2011),члана 48.Статута Градске општине Лазаревац( „Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13) 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 ЦЕНИ УСЛУГА ГРЕЈАЊА КОЈЕ ПРУЖА ЈП ,,ТОПЛИФИКАЦИЈА”
ЛАЗАРЕВАЦ
1. Даје се сагласност на Одлуку о цени услуга грејања,
које пружа ЈП „Топлификација” Лазаревац, коју је Надзорни одбор ЈП „Топлификација” Лазаревац под бројем 8059/2
донео на седници одржаној 18. децембра 2014. године са Ценовником основних комуналних услуга грејања број 8059/2
од 18. децембра 2014. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Веће Градске општине Лазаревац
II-број 06-1.1/2015, 15. јануара 2015. године
Председник
Драган Алимпијевић, ср.

У складу са Законом о јавним предузећима („Службени
гласник РС”, број 119/2012), члан 58. Одлуке о снабдевању
топлотном енергијом у граду Београду („Службени лист
Града Београда”, бр. 43/2007 и 2/2011) и чланом 45. Статута
Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац (бр. 2726/1 од 22. априла 2013. године), Надзорни одбор Јавног предузећа на десетој седници,
одржаној 18. децембра 2014. године, донео је
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уграђен мерач утрошене енергије (калориметар уграђен код
корисника који поседују стамбени и остали простор – табела 2) и то:
– фиксни део цене грејања, који се фактурише током
целе године, у износу од 75,00 дин/kW, снаге инсталисаног
измењивача, без ПДВ-а;
– варијабилни део цене грејања, чије се мерење врши
очитавањем стања са мерног уређаја, свакога месеца (на
крају текућег месеца) у току трајања грејне сезоне у износу
од 3,20 дин/kWh, без ПДВ-а.
У фиксни део цене грејања, урачунати су трошкови
амортизације, инвестиционог одржавања, радне снаге, пореза и доприноса на лична примања, реконструкције и модернизације, трошкови одржавања секундарног дела ТПС и
новчана накнада екстерних лица која се ангажују ради вршења послова ван регистроване делатности ЈП „Топлификација” Лазаревац.
У варијабилни део цене грејања урачунати су трошкови
топлотне енергије које ЈП „Топлификација” Лазаревац има
према произвођачу топлотне енергије, електричне енергије,
машинских и грађевинских радова на одржавању топлификационог система Лазаревца, набавка резервних делова, материјала и опреме неопходних за ремонт топлификационог
система Лазаревца и одржавање истог.
ЈП „Топлификаицја” Лазаревац испоставља месечни
рачун за испоручену топлотну енергију за стамбени, остали простор, фиксни и варијабилни део цене грејања, с тим
што ће доспеће за плаћање стамбеног, осталог простора и
варијабилног дела цене грејања месечног рачуна бити подељено на два дела, тако што ће 50% вредности рачуна
доспевати за плаћање до 20. у месецу, рачунајући за претходни месец, а преосталих 50% у року од 180 дана од дана
испостављања рачуна.
Изузетак у односу на претходни став овог члана је да ЈП
„Топлификација” Лазаревац испоставља правним лицима,
као корисницима комуналне услуге грејања, месечни рачун
за испоручену топлотну енергију, с тим што ће месечни рачун бити подељено на два дела, тако што ће 50% вредности рачуна доспевати за плаћање до 20. у месецу, рачунајући
за претходни месец, а преосталих 50% у року од 45 дана од
дана испостављања рачуна.

Члан 1.
Цене услуга испоруке топлотне енергије коју пружа Јавно предузеће за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац, утврђује се:
– за стамбени простор
57,00 дин./m², без ПДВ-а,
– за остали простор
90,00 дин./m², без ПДВ-а
Цена услуга испоручене топлотне енергије коју пружа
Јавно предузеће за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац, за стамбени и остали простор
увећава се за 4,00 дин./m², без ПДВ-а, на име трошкова одржавања секундарног дела топлотних подстаница у топлификационом систему Лазаревца (табела 1).

Члан 3.
Корисницима који своје стамбене или пословне објекте поседују у стамбеним и другим зградама колективног
типа становања, који се снабдевају топлотном енергијом
из тзв. „зонских топлотних подстаница”, у обавези су да
плаћају накнаду за утрошену електричну енергију, на име
рада електро опреме у топлотним подстаницама, по цени
(за стамбени и остали простор) 4,00 дин/m² без ПДВ-а, док
таква обавеза не постоји за кориснике који преко сопственог бројила већ плаћају утрошену електричну енергију на
име рада електро опреме у топлотним подстаницама.
Инвеститори стамбених односно стамбено-пословних
објеката, који своје објекте прикључују на систем даљинског грејања, питање плаћање накнаде за утрошену електричну енергију, на име рада електроопреме у топлотним
подстаницама, уредиће са „Електросрбија” д.о.о. Краљево
– „Електродистрибуција” Лазаревац, код које ће кроз заједничку потрошњу плаћати наведену комуналну услугу.

Члан 2.
Цена услуга испоруке топлотне енергије које пружа Јавно предузеће за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац, утврђује се за кориснике код којих је

Члан 4.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењиваће
се од 1. јанаура 2015. године.

ОД Л У КУ
О ЦЕНИ УСЛУГА ГРЕЈАЊА, КОЈЕ ПРУЖА ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА” ЛАЗАРЕВАЦ
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Члан 5.
Ступањем на снагу ове одлуке у целости се стављају ван
снаге одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац и то:
Одлука о цени услуга грејања, које пружа ЈП „Топлификација”
Лазаревац са Ценовником („Службени лист Града Београда”,
број 73/2013) и Одлука о измени и допуни одлуке о цени услуга грејања, које пружа ЈП „Топлификација” Лазаревац са
Ценовником („Службени лист Града Београда”, број 17/2014).
Члан 6.
Саставни део ове одлуке је Ценовник услуга испоруке
топлотне енергије које пружа Јавно предузеће за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац.
Надзорни одбор ЈП „Топлификација” Лазаревац
Број 8059/2, 18. децембра 2014. године
Председник
Владислав Јанковић, ср.

Цене топлотне енергије у табелама 1. и 2., дате су без
урачунатог ПДВ-а.
Надзорни одбор ЈП „Топлификација” Лазаревац
Број 8059/2, 18. децембра 2014. године
Председник
Владислав Јанковић, ср.

ОБРЕНОВАЦ
Председник Градске општине Обреновац, дана 12. jануара 2015. године, на основу члана 52. Статута Градске
општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, број
19/14 – пречишћен текст и 73/14), а у вези са чланом 29.
Закона о комуналним делатностима („Службени гласник
РС”, број 88/11), по прибављеном мишљењу Већа градске
општине Обреновац на седници одржаној 12. јануара 2015.
године, донео је

ЦЕНОВНИК

ЗА КЉУЧ А К

ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ГРЕЈАЊА

О ИЗМЕНИ ЗАКЉУЧКА О УВОЂЕЊУ ИНТЕРВЕНТНЕ
МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ НАЈУГРОЖЕНИЈИХ ГРАЂАНА У
ОПШТИНИ ОБРЕНОВАЦ

Табела 1.
Ред.
бр.

15. јануар 2015.

Категорија потрошача

Укупна цена са трошЦена топлотне Трошкови ковима одржавања
енергије
одржавања без урачунатог ПДВ-а
(без мерача топлоте)

1. Стамбени простор

57,00 дин./m²

4,00

61,00

2. Остали простор

90,00 дин./m²

4,00

94,00

3. Цена елект.енер.за кориснике из члана 3. став 1.
Одлуке

4,00 дин./m²

Табела 2.
Ред. Обрачун топлотне енергије са
бр.
уграђеним мерачем топлоте

цена топлотне
енергије

Начин плаћања

1. Фиксни део

75,00 дин./kW током целе године

2. Варијабилни део

3,20 дин./kWh 50% до 20. у месецу, а 50%
одложено 180 дана

3. Варијабилни део за правна лица 3,20 дин./kWh 50% до 20. у месецу, а 50%
одложено 45 дана

1. У Закључку о увођењу интервентне мере за заштиту
најугроженијих грађана у општини Обреновац – у даљем
тексту: Закључак („Службени лист Града Београда”, бр.
17/11 – пречишћен текст, 27/11, 55/11, 16/12, 40/12, 45/12,
46/12, 51/12, 69/12, 11/13, 37/13, 43/13, 4/14, 31/14 и 67/14),
у тачки 2. речи: „до 31. децембра 2014. године” замењују се
речима: „до 30. јуна 2015. године”.
2. Овај закључак објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Председник Градске општине Обреновац
VIII-01 број 020-4/1, 12. јануара 2015. године
Председник
Мирослав Чучковић, ср.

15. јануар 2015.
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САДРЖАЈ
Страна

Страна
Правилник о изменама и допунама Правилника о тарифном систему у јавном линијском превозу
путника на територији града Београда – – – – – – –
Решење о давању сагласности на годишњи програм рада УФК – СРЦ „Ташмајдан” за 2015. годину – –
Решење о изменама и допунама Решења о
утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском
превозу путника на територији града Београда – – –
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину
Плана детаљне регулације за изградњу дела објеката
Остружничког канализационог система – постројење
за пречишћавање отпадних вода ППОВ „Остружница” са фекалним колектором од ППОВ до насеља Остружница, градска општина Чукарица – – – – – – – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за алтернативни приступ Санитарној депонији
„Винча”, Градске општине Палилула и Гроцка – – – – –

Показатељ смањења потрошачких цена у децембру 2014. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

8

1
4
4

6

7

Акти градских општина
ЧУКАРИЦА
Одлука о проширењу гробља у насељу Руцка – –

8

ЛАЗАРЕВАЦ
Решење о давању сагласности на Одлуку о цени
услуга грејања које пружа ЈП „Топлификација” Лазаревац са Одлуком – – – – – – – – – – – – – – – – –

9

ОБРЕНОВАЦ
Закључак о измени Закључка о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у
општини Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – – –

10
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15. јануар 2015.

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

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Служба за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24.
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247.
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15

