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Градoначелник града Београда, 20. новембра 2015. године, на основу члана 24. став 1. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и
члана 52. став 1. тачка 6. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), а у вези са
чланом 48. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: закон), донео је

ПРА ВИ Л Н И К
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА
ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ ОД СТРАНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
И КОНТРОЛУ НАБАВКИ И УТВРЂИВАЊУ СПИСКА
ПРЕДМЕТА ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Члан 1.
У Правилнику о условима и начину спровођења
поступка централизованих јавних набавки од стране Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки и
утврђивању списка предмета централизованих јавних набавки („Службени лист Града Београда”, бр. 91/14 и 59/15), у
члану 2. став 1. тачка 2) брише се.
Досадашња тачка 3) постаје тачка 2).
Члан 2.
У члану 3. став 2. речи: „у року од седам дана од дана
пријема захтева”, замењују се речима: „у року који одреди
Служба”.
Члан 3.
Члан 4. став 4. мења се и гласи:
„У року од десет дана од давања сагласности градоначелника, Служба објављује План централизованих јавних набавки на Порталу јавних набавки и на својој интернет-страници.”.
Члан 4.
Члан 8. став 1. мења се и гласи:
„Служба спроводи све поступке прописане чланом 31.
закона и дужна је да јавне набавке обликује по партијама
увек када је то могуће.”.
У истом члану, став 2. брише се.
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Члан 5.
Члан 10. став 1. мења се и гласи:
„На основу оквирног споразума који је закључен са једним добављачем, наручиоци закључују уговор на основу
услова предвиђених оквирним споразумом и понуде достављене у поступку јавне набавке за закључење оквирног
споразума. Ако је оквирни споразум закључен са више добављача, уговор о јавној набавци на основу оквирног споразума може се закључити према условима прописаним
чланом 40а закона.”.
Члан 6.
Члан 11. брише се.
Досадашњи чл. 12, 13. и 14. постају чл. 11, 12, 13.
Члан 7.
Досадашњи члан 12. који постаје члан 11. мења се и гласи:
„Предмети јавних набавки које спроводи Служба су:
(1) колонијална роба;
(2) млеко и млечни производи;
(3) свеже месо;
(4) месне прерађевине и сухомеснати производи;
(5) смрзнуто воће и смрзнуто поврће;
(6) смрзнута риба;
(7) канцеларијски материјал;
(8) средства за одржавање хигијене;
(9) прибор за одржавање хигијене;
(10) папирна галантерија за одржавање личне хигијене;
(11) рачунари;
(12) Microsoft лиценце;
(13) услуга мобилне телефоније;
(14) путничка возила;
(15) санитетска возила;
(16) погонска горива за моторна возила (изузев набавки
које се спроводе према члану 122. Закона о јавним набавкама);
(17) енергенти – уља за ложење и гасно уље екстра лако
Евро ел (изузев набавки које се спроводе према члану 122.
Закона о јавним набавкама);
(18) електрична енергија.”
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Градоначелник града Београда
Број 404-8070/15-Г, 20. новембра 2015. године
Градоначелник
Синиша Мали, ср.
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Градоначелник града Београда, дана 20. новембра 2015.
године, на основу члана 24. став 1. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др.
закон) и члана 52. став 1. тачка 6) Статута Града Београда
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), а
у вези са чл. 18. и 22. Одлуке о оснивању и раду Службе за
централизоване јавне набавке и контролу набавки („Службени лист Града Београда”, број 75/14) и чланом 48. став 6.
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.
124/12, 14/15 и 68/15), донео је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ СПИСКА НАРУЧИЛАЦА ЗА ЧИЈЕ
ПОТРЕБЕ СЛУЖБА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ
НАБАВАКЕ И КОНТРОЛУ НАБАВКИ СПРОВОДИ
ПОСТУПКЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ
I. Утврђује се Списак наручилаца за чије потребе Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки
спроводи поступке централизованих јавних набавки.
II. Списак из тачке I овог решења је одштампан уз ово
решење и чини његов саставни део.
III. Ступањем на снагу овог решења, престаје да важи
Решење о утврђивању списка наручилаца за чије потребе
Агенција за јавне набавке и контролу јавних набавки спроводи централизоване јавне набавке („Службени лист Града
Београда”, број 39/14).
IV. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Градоначелник Града Београда
Број 404-8071/15-Г, 20. новембра 2015. године
Градоначелник
Синиша Мали, ср.

С ПИС AК
НАРУЧИЛАЦА ЗА ЧИЈЕ ПОТРЕБЕ СЛУЖБА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВАКЕ И КОНТРОЛУ НАБАВКИ СПРОВОДИ ПОСТУПКЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки спроводи поступке централизованих јавних набавки
за следеће кориснике буџетских средстава:
I. Скупштину Града Београда;
II. Градоначелника града Београда;
III. Градско веће Града Београда;
IV. Градску управу Града Београда – организационе јединице;
V. Установе културе
– Библиотека града Београда,
– Библиотека „Милутин Бојић”,
– Библиотека „Влада Аксентијевић”,
– Библиотека „Димитрије Туцовић”,
– Музеј града Београда,
– Завод за заштиту споменика културе града Београда,
– Историјски архив Београда,
– Музеј Николе Тесле,
– Педагошки музеј,
– Музеј афричке уметности – збирка Веде и др Здравка
Печара,
– Музеј аутомобила – збирка Братислава Петковића,
– Кућа легата,
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– Позориште на Теразијама,
– Београдско драмско позориште,
– Југословенско драмско позориште,
– Позориште Атеље 212,
– Позориште „Звездара театар”,
– Битеф театар,
– Позориште „Бошко Буха”,
– Мало позориште''Душко Радовић”,
– Позориште лутака „Пинокио”,
– Позориште „Пуж”,
– Омладинско позориште „Дадов”,
– Културни центар Београда,
– Дом омладине Београда,
– Дечји културни центар Београд,
– Центар за ликовно образовање,
– Продајна галерија „Београд”,
– Центар београдских фестивала – Цебеф,
– Установа културе „Вук Стефановић Караџић”.
VI. Установе за физичку културу
– Градски центар за физичку културу,
– Спортско-рекративни центар „Ташмајдан”,
– Спортско-рекративни центар „Пионирски град”.
VII. Здравствене установе
– ДЗ „Др Милорад Влајковић” Барајево,
– ДЗ „Вождовац”,
– ДЗ „Врачар”,
– ДЗ „Гроцка”,
– ДЗ „Звездара”,
– ДЗ „Земун”,
– ДЗ „Др Ђорђе Ковачевић” Лазаревац,
– ДЗ „Младеновац”,
– ДЗ „Нови Београд”,
– ДЗ „Обреновац”,
– ДЗ „Др Милутин Ивковић” – Палилула,
– ДЗ „Раковица”,
– ДЗ „Савски венац”,
– ДЗ „Сопот”,
– ДЗ „Стари град”,
– ДЗ „ Др Симо Милошевић” Чукарица,
– Апотека „Београд”,
– Завод за здравствену заштиту студената,
– Градски завод за хитну медицинску помоћ,
– Градски завод за геронтологију,
– Градски завод за плућне болести и туберколозу,
– Градски завод за кожно-венеричне болести,
– Завод за биоциде и медицинску екологију.
VIII. Установе дечје заштите
– ПУ „Полетарац” – Барајево,
– ПУ „Врачар” – Врачар,
– ПУ „Чика Јова Змај” – Вождовац,
– ПУ „Лане” – Гроцка,
– ПУ „Звездара” – Звездара,
– ПУ „Др Сима Милошевић” – Земун,
– ПУ „Ракила Котаров-Вука” – Лазеравац,
– ПУ „Јелица Обрадовић” – Младеновац,
– ПУ „11. април” – Нови Београд,
– ПУ „Перка Вићентијевић” – Обреновац,
– ПУ „Бошко Буха” – Палилула,
– ПУ „Раковица” – Раковица,
– ПУ „Савски венац” – Савски венац,
– ПУ „Наша радост” – Сопот,
– ПУ „Дечији дани” – Стари град,
– ПУ „Сурчин” – Сурчин,
– ПУ „Чукарица” – Чукарица.
– Центар дечијих летовалишта и опоравилишта града
Београд
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IX. Установе социјалне заштите
– Градски центар за социјални рад,
– Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине
ометене у развоју,
– Градски центар за социјално предузетништво Београд,
– Прихватилиште за одрасла и стара лица.
X. Јавнa комунална предузећа
– ЈКП „Београдски водовод и канализација”,
– ЈКП „Београдске електране”,
– ЈКП „Градска чистоћа”,
– ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд”,
– ЈКП „Зеленило – Београд”,
– ЈКП „Градске пијаце”,
– ЈКП „Погребне услуге”,
– ЈКП „Инфостан”,
– ЈКП „Паркинг сервис”,
– ЈКП „Београд-пут”,
– ЈП „Градско стамбено”,
– ЈКП „Јавно осветљење”.
XI. Остала предузећа и организације
– „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда” ЈП,
– „Урбанистички завод Београда” ЈП,
– Туристичка организација Београда ,
– ЈП „Сава центар”,
– ЈП „Ада Циганлија”,
– ЈП „Београдска тврђава”,
– ЈП „Хиподром Београд”,
– Јавно водопривредно предузеће „Београдводе”,
– Ветеринарска установа „Ветерина Београд”,
– ЈП „Зоолошки врт града Београд”,
– „Арена Београд” д.о.о.

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, 145/14) и члана 58.
Одлуке о Градској управи Града Београда („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 ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТОПЧИДЕРСКЕ РЕКЕ СА ПЛАНИРАНИМ РЕГУЛАЦИЈАМА
И АКУМУЛАЦИЈАМА, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ
ВЕНАЦ, РАКОВИЦА И ВОЖДОВАЦ
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације Топчидерске
реке са планираним регулацијама и акумулацијама, Градске општине Савски венац, Раковица и Вождовац (у даљем
тексту: план).
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.

Број 68 – 3

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 (осамнаест) месеци од дана ступања на снагу одлуке.
Средства за израду Плана детаљне регулације 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
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, 145/14).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда”.
О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације Топчидерске реке
са планираним регулацијама и акумулацијама, Градске
општине Савски венац, Раковица и Вождовац.
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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 и
Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине бр.
501.3-108/2015-V-04 од 29. септембра 2015. године, утврдио
је да предметни план представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана
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 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”, бр. 135/04 и 88/10),
уз дописе IX-03 бр. 350.14-45/15 од 12. октобра 2015. године,
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је
на мишљење Предлог решења о приступању изради стратешке
процене утицаја на животну средину плана, Секретаријату за
заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије,
Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и
канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд”, Институту за јавно
здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр.
501.3-127/2015-V-04 од 19. октобра 2015. године) доставиo
je мишљење у коме наводи да се може донети Решење о
приступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.

25. новембар 2015.

Завод за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, 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. 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.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-45/2015, 3. новембра 2015. године
Секретар
Љиљана Новаковић, ср.

ПОКА ЗАТЕ Љ
ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У ОКТОБРУ 2015. ГОДИНЕ
Завод за информатику и статистику обавештава кориснике да није било измене потрошачких цена у октобру
2015. године, односно да измена износи 0,0%.
Истовремено подсећамо да је у септембру 2015. године
забележено смањење потрошачких цена од 0,1%, а у августу
2015. године повећање потрошачких цена од 0,9%.
Све ово у односу на претходни месец.
Град Београд – Градска управа Града Београда
Завод за информатику и статистику
Број 053- 03/15-XVII-01, 13. новембра 2015. године
Заменик директора
Славко Ђумић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ
Скупштина Градске општине Вождовац, на седници одржаној 25. новемембра 2015. године, на основу члана 27. Статута
Градске општине Вождовац („Службени лист Града Београда”,
бр. 36/10 – пречишћен текст и 41/13) и члана 17. став 1. тачка
13. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни простор – Вождовац” („Службени лист Града Београда”, број 41/13), донела је

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о одређивању висине закупнине за пословни простор којим управља ЈП „Пословни
простор – Вождовац”, бр. 361-2042/15 од 13. новембра 2015.
године коју је донео Надзорни одбор ЈП „Пословни простор – Вождовац”.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Вождовац
I Број 020-44/2015, 25. новембра 2015. године
Председник
Александар Мирковић, ср.

На oснову члана 19. став 1. тачка 13) Статута ЈП „Пословни простор – Вождовац”, („Службени лист Града Београда”, број 18/14), Уредби о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник
РС”, бр. 24/12, 48/15), Одлуке о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини Града Београда односно на којима Град Београд има посебна својинска овлашћења („Службени лист Града Београда”, бр. 36/14, 97/14 и
20/15 – др. одлука), Надзорни одбор ЈП „Пословни простор
– Вождовац” на својој 33. седници донео је

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНИ
ПРОСТОР КОЈИМ УПРАВЉА ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
– ВОЖДОВАЦ”
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује се висина закупнине за пословни
простор којим управља ЈП „Пословни простор – Вождовац”
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(у даљем тексту: јавно предузеће), утврђује се најнижи износ
закупнине за пословне зграде и пословне просторије (у даљем
тексту: пословни простор) чији је корисник Градска општина
Вождовац, а испод ког износа се пословни простор не може
дати у закуп.
II. ВИСИНА ЗАКУПНИНЕ
Члан 2.
Закупнина за пословни простор којим управља јавно
предузеће, чији је корисник Градска општина Вождовац (у
даљем тексту: оснивач), одређује се по метру квадратном, месечно, према врсти пословног простора и делатности које се
обављају у пословном простору, и локацијама на којима се
пословни простор налази, разврстаних по зонама, и то у следећим износима:
Врсте пословног простора

Зона

Зона

Зона

Делатност

прва

друга

трећа

дин/m² дин/m² дин/m²
1. Локали

664,65

491,63

342,88

1а. Локали у којима се обавља занатска делатност

466,31

342,88

241,60

1б. Локали у којима се обављају послови: кладионица,
мењачница, организовање игара на срећу

1329,30 983,26

685,76

1в. Локали у којима се обављају банкарски послови и
послови осигурања

996,98

737,45

514,32

2. Производња

235,27

163,53

61,19

3. Магацини

664,65

296,46

204,67

4. Витрине

157,20

157,20

157,20

5.Канцеларије за закупце који обављају делатност:
235,27
удружења грађана из области здравства, културе, науке,
просвете, спорта, социјалне и дечије заштите, домаће
хуманитарне организације, фондације)

163,53

120,27

6. Канцеларије за закупце који обављају делатност поли- 316,50
тичких странаке, удружење грађана, агенције, дирекције,
службе и друге организације чији је оснивач носилац
права јавне својине, и сл.)

231,05

171,97

7. Канцеларије за остале делатности

471,59

336,55

241,60

8. Атељеа

36,93

36,93

36,93

9. Гараже

211,00

211,00

211,00

У висину закупнине, из табеларног приказа из става 1. овог
члана, није урачунат порез на додату вредност и нису урачунати
остали трошкови коришћења пословног простора (електрична
енергија, вода, грејање, смеће, телефон, и др.) Остали трошкови
коришћења пословног простора падају на терет закупца.
Закупац плаћа закупнину са припадајућим порезом на
додату вредност.
Закупци пословног простора закупнину уплаћају на рачун – Приходи од давања у закуп непокретности.
Члан 3.
Пословни простори којима управља јавно предузеће
разврстава се у три зоне:
Прва зона обухвата следеће улице: Војводе Степе од
броја 2 до 400 (парна страна) и од 1 до 399 (непарна страна),
Устаничку од броја 10 до 168 односно од броја 15 до 157,
Јове Илића, Боже Јанковића број 1 и 2, Милорада Бонџулића од броја 2 до 8 и од броја 5 до 17, Саве Машковића од
броја 1 до 11 (непарна страна), Паунова број 6;
Друга зона обухвата следеће улице: Мишка Јовановића од
броја 2 до 48 и од броја 5 до 45, Бачванску, Боривоја Стевановића, Босе Милићевић, Боже Јанковића од броја 3 до броја
87, Браће Ковач, Булевар ослобођења – претходни назив
Булевар ЈНА, Ђорђа Кратовца, Господара Вучића од броја 2
до 202, Грчића Миленка, Јаше Игњатовића, Крушевачку, Кумодрашку, Лимску, Љубе Недића, Максима Горког, Милорада
Умљеновића, Радована Симића Циге, Озренску, Петроварадинску, Прешернову, Раде Кончара, Радоја Дакића, Табано-
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вачку, Тетовску, Тиквешку, Војводе Пријезде, Трише Кацлеровића, Војводе Скопљанца, Заплењску, Браће Јерковић.
Трећа зона обухвата следеће улице: Војводе Степе од броја
401 до 679, Авалску (Рипањ), Булевар ЈНА (Јајинци), Булевар
ЈНА и Васе Чарапића (Бели Поток), Генерал Жданова – претходни назив Авалски пут (Пиносава), Трећа Нова (Зуце).
Одлуком надлежног органа оснивача о преносу новог
пословног простора у фонд јавног предзећа одредиће се
којој зони припада тај простор.
Члан 4.
Висина закупнине, утврђене у члану 2. ове одлуке, је
почетна висина закупнине, код издавања пословног простора путем јавног надметања, прикупљања писаних понуда
јавним оглашавањем и ван поступка јавног надметања односно прикупљања писмених понуда.
У случају када се пословни простор не изда у закуп после два узастопно спроведена поступка јавног оглашавања,
висина закупнине из члана 2. умањује се на 80% од почетног износа закупнине.
У случају када се пословни простор у поновљеном поступку
јавног оглашавања са умањеном почетном висином закупнине,
на начин и под условима из става 2. овог члана, не изда у закуп,
висина закупнине се умањује на 60% од почетног износа закупнине, по којој цени ће се наставити са јавним оглашавањем.
Када се непокретност не изда у закуп ни после спроведених
четири и више поступака јавног оглашавања, висина закупнине
не може бити испод 50% од износа закупнине за одговарајућу
зону и делатност, одређену у члану 2. став 1. одлуке. У том случају рок трајања закупа не може бити дужи од три године.
Хуманитарним организацијама које имају за циљ помоћ оболелој деци и лицима са инвалидитетом, удружењима грађана из области здравства, културе, науке, просвете,
спорта, социјалне и дечије заштите, који пословни простор
не користе ради стицања прихода, као и добровољним организацијама које учествују у спасилачким акцијама, закупнина се умањује на 20% од почетног износа закупнине, за
пословни простор којег користе.
Политичким странкама и организацијама које имају
посланике односно одборнике у Народној скупштини РС,
Скупштини Града Београда односно Скупштини Градске
општине Вождовац може се дати у закуп пословни простор, уз обавезу плаћања закупнине у износу од 20%, за одговарајућу зону и делатност, од почетног износа закупнине
одређену у члану 2. став 1. ове одлуке.
Агенцијама, дирекцијама, службама и другим организацијама чији је оснивач носилац права јавне својине, закупнина
се умањује на 30% од почетног износа закупнине, за пословни
простор којег користе.
Изузетно од става 7. овог члана, агенције, дирекције, службе и друге организације чији је оснивач носилац права јавне
својине, директни и индиректни корисници буџета Републике Србије, буџета локалне власти осим јавних предузећа који
су индиректни корисници буџета локалне власти и организација за обавезно социјално осигурање, који користе пословни
простор и покретне ствари којим управљају други корисници
јавних средстава, биће ослобођене обавезе плаћања закупнине
у случају да испуњавају услове предвиђене чланом 19. став 1.
Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину.
У случају да престану да важе одредбе о ослобађању закупаца обавезе плаћања закупнине, сходно ставу 8. овог члана,
јавно предузеће ће сходно применити одредбе става 7. овог
члана.
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Јавно предузеће може закупцу који обавезу плаћања закупнине измирује у року утврђеном уговором о закупу, по
протеку половине уговореног периода закупа, умањити износ закупнине до 10% од утврђене/уговорене цене закупа,
на основу образложеног захтева закупца.
За закупце пословног простора који обавезу плаћања
закупнине извршавају у року, односно до дана валуте у рачуну, износ утврђене закупнине умањује се за износ од 10%
у наредном месецу, под условом да немају неизмирених дуговања по основу закупа пословног простора.
Одлуку о умањењу закупнине по било ком основу из ове
одлуке доноси орган јавног предузећа који одлучује о давању у закуп пословног простора.
Члан 5.
Одлуку о давању пословног простора у закуп којом се
одређује закупац, висина закупнине, уговорни период и др.
доноси Надзорни одбор јавног предузећа.
Јавно предузеће задржава право да сваке године увећа
закупнину утврђену уговором о закупу, имајући у виду
тржишну висину закупнине за одређену локацију (зону),
сходно члану 12. ст. 1. и 2, Уредбе о условима прибављања
и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања
у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (у даљем тексту:
Уредба).
Закупнина за пословни простор која је уговорена (понуђена) у поступку давања у закуп пословног простора јавним надметањем, или прикупљањем писмених понуда, или
ван поступка јавног надметања односно прикупљања писмених понуда, а која је виша од висине закупнине утврђене овом одлуком, задржава уговорени (понуђени) износ,
односно не увећава се све док висина закупнине из одлуке
не достигне висину уговорене (понуђене) закупнине. Након
тога висина закупнине прати свако наредно усклађивање у
складу са овом одлуком.
Члан 6.
Закупнина за галерију која је дограђена у пословном
простору, обрачунава се у износу од 50% од утврђене – понуђене закупнине, за делатност која се обавља у простору.
Закупнина за помоћни пословни простор, пословни
простор који се налази у нивоу подрума, и део пословног
простора који се налази у нивоу подрума а који се користи у функцији обављања делатности у пословном простору,
обрачунава се у износу од 50% од утврђене-понуђене закупнине за делатност која се обавља у простору.
За пословни простор који је целина за себе у таванском
делу објекта, као и део пословног простора који се налази
у таванском делу објекта а који се користи у функцији обављања делатности у пословном простору, закупнина се обрачунава у износу од 50% од утврђене-понуђене закупнине
за делатност која се обавља у простору.
Закупцу, који у пословном простору обавља више одобрених (уговорених) делатности, закупнина за простор из
ст. 1–3 овог члана, обрачунава се у износу од 50% од највише уговорене цене за одобрене делатности.
Закупац коме закуподавац одобри уградњу банкомата
по поднетом захтеву, закупнина за пословни простор се
уваћава за 10% од утврђене – понуђене закупнине за делатност која се обавља у простору.
Члан 7.
Уколико се пословни простор налази у улици, или прилазним улицама улици у којој се изводе радови на изградњи
и реконструкцији објеката инфраструктуре, односно уко-
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лико се радови изводе у непосредној близини пословног
простора, чији је инвеститор Град Београд, или јавно предузеће чији је оснивач Град Београд, општина, због којих
је закупцу пословног простора отежано или онемогућено
обављање делатности, за време трајања радова, уговорени
износ закупнине може се умањити до 50%, на основу одлуке
Надзорног одбор јавног предузећа.
Члан 8.
Закупац је дужан да до 10. у месецу плати накнаду за
коришћење пословног простора за претходни месец, по испостављеној фактури јавног предузећа. У случају да му из
било којих разлога не буде до 10. у месецу уручен рачун за
претходни месец, дужан је да се у року од једног дана од
дана истека наведеног рока обрати јавном предузећу за издавање рачуна, у ком случају је обавезан да рачун плати у
року од три дана од пријема истог. Уколико се закупац не
јави јавном предузећу први дан после 10. у месецу, за издавање рачуна, сматра се да је рачун уручен.
У висину закупнине не урачунавају се остали трошкови
коришћења пословног простора (електрична енергија, вода,
грејање, смеће, телефон, и др.). Ове трошкове ће сносити закупац по испостављеним рачунима надлежних комуналних
предузећа, односно по накнадно испостављеном задужењу
за рефундацију од стране јавног предузећа, уколико наведене трошкове за закупљени простор сноси јавно предузеће.
Закупац је дужан да плати остале трошкове коришћења
пословног простора према испостављеној фактури јавног
предузећа (уколико закупац плаћа комуналне трошкове по
основу задужењу за рефундацију од стране јавног предузећа), у року, односно до дана валуте у рачуну.
Уколико закупац не буде добио фактуру до 10. у месецу, дужан је да се у року од једног дана од дана истека наведеног рока обрати Јавном предузећу за издавање рачуна, у
ком случају је дужан да рачун плати у року од три дана од
пријема истог. Уколико се закупац не јави јавном предузећу
први дан после 10. у месецу, за издавање рачуна, сматра се
да је рачун уручен, а уколико је и послат.
III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
На сва питања која нису нису регулисана овом одлуком,
примењиваће се одредбе Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13 и 105/14), Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС”, бр. 24/12 и 48/15 – у даљем тексту: Уредба), Закона о облигационим односима, као и други прописи
који регулишу ову материју.
Члан 10.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању закупнине за пословни простор на коме
право управљања има ЈП „Пословни простор – Вождовац”
(„Службени лист Града Београда”, број 99/14).
Члан 11.
Уколико неке од одредаба ове одлуке постану неважеће
или престану да буду на снази услед измена и допуна одредби позитивно-правних прописа Републике Србије и/или
одлука надлежних органа, одлука остаје на снази, а уместо
неважећих одредби биће примењене законске и подзаконске одредбе најближе овде одређеној сврси и значењу.
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Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Надзорни одбор ЈП „Пословни простор – Вождовац”
Број 361-2042/2015, 13. новембра 2015. године
Председник
Љиљана Масловарић, ср.

Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 25. новембра 2015. године, на основу члана 14. Закона
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 27. Статута Градске
општине Вождовац („Службени лист Града Београда”, бр.
36/10 и 41/13) донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
I. У ставу IV Решења о разрешењу и именовању Изборне
комисије Градске општине Вождовац („Службени лист Града
Београда”, бр. 6/14, 99/14 и 15/15) врши се следећа измена:
– Разрешавају се:
Ненад Соврлић, дужности члана 4. Изборне комисије,
Драгана Илић, дужности заменика члана 4. Изборне комисије,
– именују се у Изборну комисију:
Снежана Рогановић, за члана 4. Изборне комисије, на
предлог одборничке групе ЂИЛАС – ДЕМОКРАТСКА,
Данијела Урошевић, за заменика члана 4. Изборне комисије, на предлог одборничке групе ЂИЛАС ДЕМОКРАТСКА;
– утврђује се да Милану Бојовићу, престаје дужност члана 5. Изборне комисије, због поднете оставке,
– именује се Миливоје Судимац, за члана 5. Изборне комисије, на предлог одборничке групе ЂИЛАС – ДЕМОКРАТСКА;
– разрешава се Александра Милићевић, дужности заменика члана 5. Изборне комисије,
– именује се Слободан Миливојевић, за заменика члана
5. Изборне комисије.
II. У осталом делу решење остаје неизмењено.
III. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Вождовац
I Број 020-49/2015, 25. новембра 2015. године
Председник
Александар Мирковић, ср.
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2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Вождовац
I Број 020-50/2015, 25. новембра 2015. године
Председник
Александар Мирковић, ср.

Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 25. новембра 2015. године, на основу чл. 12, 13. и 16.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.
119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон),
члана 27. Статута Градске општине Вождовац („Службени
лист Града Београда”, бр. 36/10 и 41/13) и чл. 14. и 15. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање и коришћење
пословним простором „Пословни простор – Вождовац”
(„Службени лист Града Београда”, број 41/13) донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – ВОЖДОВАЦ”
1. У тачки 1. Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор
– Вождовац” („Службени лист Града Београда”, број 47/14)
врши се следећа измена:
– Славици Ковачевић престаје мандат члана Надзорног
одбора, са 1. октобром 2015. године, због поднете оставке,
– Јелена Цветановић се именује за члана Надзорног одбора из реда запослених.
2. У осталом делу решење остаје неизмењено.
3. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Вождовац
I Број 020-48/2015, 25. новембра 2015. године
Председник
Александар Мирковић, ср.

Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 25. новембра 2015. године, на основу члана 27. Статута Градске општине Вождовац („Службени лист Града Београда”, бр. 36/10 и 41/13) и чл. 2. и 3. Одлуке о образовању
и утврђивању подручја месних заједница на територији
општине Вождовац донела је

РЕШЕЊЕ

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА
ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ „ШУМИЦЕ”

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ САВЕТА
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА БАЊИЦА, ГОРЊИ ВОЖДОВАЦ, ЧИНОВНИЧКА КОЛОНИЈА, ДОЊИ ВОЖДОВАЦ,
АУТОКОМАНДА, ТЕШИЋА КУПАТИЛО, ПАШИНО
БРДО, ВИНОГРАДИ, ШУМИЦЕ, ДУШАНОВАЦ, МИЛОРАД МЕДАКОВИЋ, МИЛУНКА САВИЋ, БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ, МИТРОВО БРДО, КУМОДРАЖ, КУМОДРАЖ I,
КУМОДРАЖ II, ЈАЈИНЦИ, РАКОВИЦА, БЕЛИ ПОТОК,
ПИНОСАВА, ЗУЦЕ, РИПАЊ И МЕДАКОВИЋ III

1. Утврђује се да Милошу Цветковићу престаје функција
заменика директора Центра за културу и спорт „Шумице”
са 5. новембром 2015. године, због поднете оставке.

I. У тачки II Решењa о избору савета месних заједница Бањица, Горњи Вождовац, Чиновничка колонија, Доњи
Вождовац, Аутокоманда, Тешића купатило, Пашино брдо,

Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 25. новембра 2015. године, на основу члана 27. Статута Градске општине Вождовац („Службени лист Града Београда”, бр. 36/10 и 41/13) донела је

РЕШЕЊЕ
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Виногради, Шумице, Душановац, Милорад Медаковић, Милунка Савић, Браће Јерковић, Митрово брдо, Кумодраж,
Кумодраж I, Кумодраж II, Јајинци, Раковица, Бели Поток,
Пиносава, Зуце, Рипањ и Медаковић III („Службени лист
Града Београда”, бр. 14/14, 45/14, 47/14, 73/14, 91/14 и 15/15)
врши се следећа измена и допуна:
3. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ДОЊИ ВОЖДОВАЦ”
Разрешавају се:
Миливоје Цветић, дужности председника Савета;
Томислав Обрадовић, дужности заменика председника;
Маријана Мојсиловић, дужности члана;
Тешман Стојановић, дужности члана;
Светлана Стојановић, дужности члана.
Бирају се:
Тешман Стојановић, за председника Савета;
Светлана Стојановић, за заменика председника Савета;
Томислав Обрадовић, за члана Савета;
Предраг Стојановић, за члана Савета;
Милојка Драгићевић, за члана Савета;
Славица Станић, за члана Савета.
14. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „КУМОДРАЖ”
Разрешава се:
Снежана Ивановић, дужности члана.
Бира се:
Мирјана Митровић, за члана Савета.
20. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ПИНОСАВА”
Разрешавају се:
Андријана Ристић, дужности заменика председника Савета;
Жељко Рајковић, дужности члана Савета.
Бирају се:
Милош Шакиновић, за заменика председника Савета;
Мила Чичић, за члана Савета;
Драган Радисављевић, за члана Савета.
II. У осталом делу решење остаје неизмењено.
III. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Вождовац
I Број 020-46/2015, 25. новембра 2015. године
Председник
Александар Мирковић, ср.
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3. Стручне и административне послове за потребе Комисије обављаће Служба за скупштинске и заједничке послове.
4. Комисија ће израдити Нацрт одлуке о промени Статута Градске општине Вождовац у року од 30 дана од дана
доношења овог закључка, и доставити га Већу општине које
ће утврдити Предлог одлуке о промени Статута и доставити га Скупштини општине на усвајање.
5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.
6. Закључак објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Вождовац
I Број 020-47/2015, 25. новембра 2015. године
Председник
Александар Мирковић, ср.
Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 25. новембра 2015. године, на основу члана 27. Статута Градске општине Вождовац („Службени лист Града Београда”, бр. 36/10 и 41/13) и чл. 2. и 3. Одлуке о образовању
и утврђивању подручја месних заједница на територији
општине Вождовац донела је

ЗА К ЉУЧА К
1. У решењу о избору савета месних заједница Бањица,
Горњи Вождовац, Чиновничка колонија, Доњи Вождовац,
Аутокоманда, Тешића купатило, Пашино брдо, Виногради,
Шумице, Душановац, Милорад Медаковић, Милунка Савић, Браће Јерковић, Митрово брдо, Кумодраж, Кумодраж
I, Кумодраж II, Јајинци, Раковица, Бели Поток, Пиносава,
Зуце, Рипањ и Медаковић III („Службени лист Града Београда”, број 14/14) .врши се исправка следеће грешке:
– У тачки II диспозитивa решења код поднаслова „19.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МЕДАКОВИЋ III” уместо „СТОШИЋ” треба да стоји „СОШИЋ”.
2. Забележба о исправци грешке извршиће се на изворнику наведеног решења и његовим овереним преписима.
3. Закључак објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Вождовац
I Број 020-45/2015, 25. новембра 2015. године

Скупштина Градске општине Вождовац, на седници одржаној 25. новембра 2015. године на основу члана 118. Статута Градске општине Вождовац („Службени лист Града Београда”, бр. 36/10 и 41/13) донела је

ЗА КЉ У ЧА К
О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
1. Приступа се промени Статута Градске општине
Вождовац.
2. Образује се Комисија за израду Нацрта одлуке о промени Статута Градске општине Вождовац (у даљем тексту:
Комисија) у саставу:
председник:
– Марија Телебак,
заменик председника:
– Бранко Недељковић;
чланови:
– Марија Врачар,
– Милан Стаменковић,
– Весна Ђурђевић,
– Веселин Марковић,
– Маријана Ивовић Вукотић.

Председник
Александар Мирковић, ср.

СУРЧИН
Веће ГО Сурчин на својој деведесетчетвртој седници,
одржаној 13. новембра 2015. године, на основу члана 42.
став 9. Статута ГО Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и 15/15), доноси

ЗА К ЉУЧА К
Даје се сагласност на Предлог одлуке Надзорног одбора
ЈП за обављање комуналних и других делатности од општег
интереса за грађане ГО Сурчин бр. 7620/15 од 26. октобра
2015. године о утврђивању ценовника за пружање услуга
зимске службе.
Веће Градске општине Сурчин
Број III-01-06-379/2015, 13. новембра 2015. године
Председник
Весна Шаловић, ср.

25. новембар 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

На основу чланa 23. став 1. тачка 9) Статута Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од
општег интереса за грађане Градске општине Сурчин, Надзорни одбор ЈП „Сурчин” на четвртој редовној седници
одржаној 26. октобра 2015. године, донео је

Број 68 – 9

На основу члана 23. став 1. тачка 9) Статута Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од
општег интереса за грађане ГО Сурчин Надзорни одбор ЈП
„Сурчин” на четвртој редовној седници одржаној 26. октобра 2015. године донео је

ОДЛУКУ

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНОВНИКА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
I. Утврђује се ценовник за пружање услуга зимске службе, према следећој табели:
Редни
број

Јединица
Цена
мере
(без ПДВ-а)

Услуга

1.

чишћење снега трактором кубота са раоником

САТ

5000,00

2.

чишћење снега камионом камаз са раоником

САТ

5000,00

3.

чишћење снега ком. машином са раоником

САТ

5000,00

4.

чишћење снега трактором белорус са раоником

САТ

5000,00

5.

посипање соли камиона ФАП 1414

САТ

5000,00

6.

дежурство возила са руковаоцем

САТ

1600,00

7.

дежурство координатора зимске службе

САТ

500,00

8.

ручно чишћење снега

m²

18,19

9.

посипање соли ручно

m²

5,91

10.

разбијање леда

m²

110,91

II. Ценовник доставити председнику Градске општине
Сурчин на сагласност.
III. Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности
од стране оснивача.
IV. Ценовник објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Надзорни одбор Јавног предузећа
за обављање комуналних и других делатности
од општег интереса за грађане градске општине Сурчин
Број 7620/15, 26. октобра 2015. године
Председник
Бранислав Пејчић, ср.

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ
ЦЕНА ПРУЖАЊА УСЛУГА НА ЈАВНОЈ РАСВЕТИ ПРЕМА ГО СУРЧИН
I. У Одлуци o утврђивању цена пружања услуга на јавној
расвети према ГО Сурчин бр. 9494/14 од 27. новембра 2014. године врши се измена ценовника, тако што се додаје тачка 27, и
сада гласи:
Рб.

Цена услуге
(без ПДВ)

Врста услуге

1. Замена заштитног стакла 200 w

680,00

2. Замена алуминијумског сенила

610,00

3. Демонтажа светиљке 70-400 w

468,00

4. Замена сијалице Na 100 w E40

1310,00

5. Замена сијалице МН 150 w E40

2295,00

6. Замена сијалице Na 250 w E40

1390,00

7. Замена сијалице Na 400 w E40

1510,00

8. Замена сијалице МН 400 w E40

2090,00

9. Замена сијалице Hg125 w Е27

940,00

10. Замена сијалице Hg250 w Е40

1150,00

11. Замена пригушнице Na 100 w

1400,00

12. Замена пригушнице Na 150 w

1995,00

13. Замена пригушнице Na 250 w

1995,00

14. Замена пригушнице Na 400 w

2162,00

15. Замена пригушнице Hg 125 w

1514,00

16. Замена пригушнице Hg250 w

1817,00

17. Замена упаљача 70-400 w за Na и MH сијалице

851,00

18. Замена сијаличног грла Е27

510,00

19. Замена сијаличног грла Е40

630,00

20. Прерада струјних веза у светиљки жицом PVC 1,5 mm²

563,00

21. Монтажа, развлачење и растезање кабла SKS 2х16

897,00

22. Уградња или замена DPZ клема 16/1,5

820,00

23. Уградња или замена AlCu клема 6-35

575,00

24. Постављање живиних стубних светиљки 125 w

2574,00

25. Постављање рефлектора 200 w и 400 w

14835,00

26. Фотосензор

Веће ГО Сурчин на 24. седници, одржаној 13. новембра
2015. године, на основу члана 42. став 9. Статута ГО Сурчин
(„Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и
15/15), доноси

ЗА КЉ У ЧА К
Даје се сагласност на Предлог одлуке Надзорног одбора
ЈП за обављање комуналних и других делатности од општег
интереса за грађане ГО Сурчин бр. 7622/15 од 26. октобра
2015. године о измени и допуни Одлуке о утврђивању цена
пружања услуга на јавној расвети према ГО Сурчин.
Веће Градске општине Сурчин
Број III-01-06-380/2015, 13. новембра 2015. године
Председник
Весна Шаловић, ср.

1322,50

27. Постављање и монтажа стуба са рефлектором за пешачки прелаз

54.335,00

II. Ценовник ће се примењивати у свим ситуацијама
када се врши одржавање јавне расвете по налогу или захтеву ГО Сурчин.
III. Ценовник доставити председнику Градске општине
Сурчин на сагласност.
IV. Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности
стране оснивача.
V. Ценовник објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Надзорни одбор Јавног предузећа
за обављање комуналних и других делатности
од општег интереса за грађане Градске општине Сурчин
Број 7622/15, 26. октобра 2015. године
Председник
Бранислав Пејчић, ср.

Број 68 – 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Веће ГО Сурчин на 24. седници, одржаној 13. новембра
2015. године, на основу члана 42. став 9. Статута ГО Сурчин
(„Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и
15/15), доноси

ЗА КЉ У ЧА К
Даје се сагласност на Предлог одлуке Надзорног одбора
ЈП за обављање комуналних и других делатности од општег
интереса за грађане ГО Сурчин бр. 7089/15 од 2. октобра
2015. године о измени и допуни Одлуке о утврђивању ценовника за пружање услуга одржавања хигијене јавних површина за ГО Сурчин.

25. новембар 2015.

II. Ценовник ће се примењивати у свим ситуацијама
када се врши одражавање јавних површина по налогу или
захтеву ГО Сурчин.
III. Ценовник доставити председнику Градске општине
Сурчин на сагласност.
IV. Одлука почиње да важи од дана добијања сагласности од стране оснивача.
V. Ценовник објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Надзорни одбор Јавног предузећа
за обављање комуналних и других делатности
од општег интереса за грађане градске општине Сурчин
Број 7089/15, 2. октобра 2015. године

Веће Градске општине Сурчин
Број III-01-06-381/2015, 13. новембра 2015. године
Председник
Весна Шаловић, ср.

На основу члана 23. став 1. тачка 9) Статута Јавног предузеђа за обављање комуналних и других делатности од
општег интереса за грађане ГО Сурчин, Надзорни одбор на
трећој редовној седници одржаној 2. октобра 2015. године,
донео је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНОВНИКА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА ГО СУРЧИН
I У Одлуци o утврђивању ценовника за пружање услуга одржавања хигијене јавних површина за ГО Сурчин бр.
9496/14 од 27. новембра 2014. године врши се измена ценовника, тако што се мења тачка 10 – Сечење стабала цена без
пдв-а 1.000,00 динара, сада стоји Сечење стабала цена без
ПДВ-а 4.000,00 динара, и додају се тачке 11,12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21 и 22 и сада гласи:
Р. бр.

Врста услуге

Јединица Цена без
мере
ПДВ-а

1

Сакупљање и чишћење отпадака са јавних површина

m²

0,90

2

Кошење травњака тримером

m²

16,80

3

Кошење травњака косачицом

m²

12,40

4

Грабуљање лишћа са травњака

5

Пражњење канти

m²

0,60

ком.

40,00

6

Утовар траве, лишћа и смеће за одвоз

m³

500,00

7

Орезивање и кресање грана до 2 m висине

сат

500,00

8

Стругање ивичњака

m

35,00

Председник
Владимир Шуша, ср.
Веће ГО Сурчин на 24. седници, одржаној 13. новембра
2015. године, на основу члана 42. став 9. Статута ГО Сурчин
(„Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и
15/15), доноси

ЗА К ЉУЧА К
Даје се сагласност на Предлог одлуке Надзорног одбора ЈП за обављање комуналних и других делатности од
општег интереса за грађане ГО Сурчин бр. 7090/15 од 2. октобра 2015. године о утврђивању цена погребних услуга на
гробљима ГО Сурчин.
Веће Градске општине Сурчин
Број III-01-06-382/2015, 13. новембра 2015. године
Председник
Весна Шаловић, ср.

На основу чланa 23. став 1. тачка 9) Статута Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од
општег интереса за грађане градске општине Сурчин, Надзорни одбор ЈП „Сурчин” на трећој редовној седници одржаној 2. октобра 2015. године, донео је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА НА
ГРОБЉИМА ГО СУРЧИН
I. Утврђују се цене – накнаде погребних услуга на
гробљима у ГО Сурчин, према следећим табелама:

9

Чишћење гајгера

ком.

250,00

10

Сечење стабала

ком.

4.000,00

11

Сечење грана стабала преко 2 m висине

ком.

1.000,00

12

Израда-обнова травњака сетвом

m²

170,00

13

Вађење пањева ручно

ком.

5000,00

1.

Сахрањивање

8,872.20

14

Вађење пањева машински

ком.

3000,00

2.

Скидање мермерних плоча са гробница

3,912.00

15

Заливање травњака – хидрантска мрежа

m²

2,50

3.

Коришћење коморе 24 часа

16

Заливање травњака - цистерном

m²

12,00

4.

Закуп парцеле за једно гробно место ( 10 година )

17

Садња стабала дрвенастих врста (+ цена саднице)

ком.

350,00

5.

Одржавање парцеле за једно гробно место (1 година)

18

Окопавање дрвенастих садница

ком.

80,00

6.

Закуп парцеле за дупло гробно место ( 10 година )

19

Заливање садница – цистерном

ком.

70,00

7.

Одржавање парцеле за два гробна места (1 година)

20

Заливање садница – хидрантска мрежа

ком.

20,00

8.

Закуп парцеле за соло гробницу (10 година )

21

Пражњење контејнера са пет амбалажом

ком.

2000,00

9.

Закуп парцеле за дуплекс гробницу (10 година )

41.112,00

22

Чишћење унутрашњих просторија

сат

400,00

10. Закуп парцеле за породичну гробницу ( 20 година )

97,164.00

I) Накнаде погребних услуга
Р. бр.

Врста услуге

Цена са
ПДВ-ом

2,332.00
12.649,00
761,60
21.925,00
961,80
21.382,00

25. новембар 2015.
Р. бр.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Врста услуге

Цена са
ПДВ-ом

Р. бр.

Број 68 – 11
Цена са
ПДВ-ом

Врста услуге

11. Одржавање парцеле за соло гробницу (1 година)

761,60

3.

Гробница соло са 2 места

12. Одржавање парцеле за дуплекс гробницу (1 година)

961,80

4.

Гробница соло са 3 места

1.366,40

5.

Гробница дуплекс са 4 места

135.900,00

6.

Гробница породична са 4 места

155.000,00

7.

Гробница породична са 6 места

185.400,00

8.

Соло гробно место за две особе са опсегом
Соло гробно место за три особе са опсегом

13. Одржавање парцеле за породичну гробницу (1 година)
14. Есхумација – посмртни остаци до 3 године

41,200.00

15. Есхумација – посмртни остаци од 3 до 7 година

37,000.00

16. Есхумација – посмртни остаци од 7 до 10 година

32,500.00

17. Есхумација – посмртни остаци преко 10 година

21,035.00

82.225,00
91.425,00

32.000,00

18. Полагање урне ново место

6,582.00

9.

19. Полагање урне старо место

5,151.00

10. Гробница дуплекс са 2 места

36.700,00

20. Полагање урне породична гробница

4,149.00

11. Соло гробница са једним местом

60.050,00

21. Закуп и одржавање парцеле за једно гробно место (1 година)

2.026,50

17.000,00

70.970,00

22. Закуп и одржавање парцеле за два гробна места (1 година)

3.154,30

12. Босанка (зидање до пола гробнице и постављање 5 бетонских
плоча са израдом армираног бетонског дна)

23. Закуп и одржавање парцеле за соло гробницу (1 година)

2.899,80

13. Израда надгробних плоча за гробнице (1 комад)

24. Закуп и одржавање парцеле за дуплекс гробницу (1 година)

4.111,20

25. Закуп и одржавање парцеле за породичну гробницу (1 година)

6.224,60

II) Накнаде
Р. б.

Врста услуге

Цена са
ПДВ-ом

1.

Накнада за израду опсега – соло

1,166.00

2.

Накнада за израду опсега – дуплекс

1,484.00

3.

Накнада за израду гробнице – соло

1,800.00

4.

Накнада за израду гробнице – дуплекс

2,003.00

5.

Накнада за израду гробнице – породичне

2,575.80

6.

Накнада за постављање споменика (до 140 cm висине)

7.

Накнада за постављање споменика преко 140 cm висине (1–10 cm)

3,816.00
3.816,00
+10.000,00

8.

Накнада за поправку на гробном месту

1,574.00

9.

Накнада за дератизацију терена и гробног места приликом
есхумације

7,632.00

III) Грађевинске услуге
Р. б.

Врста услуге

Цена са
ПДВ-ом

1.

Опсег соло (без тераца)

19,446.00

2.

Опсег дуплекс (без тераца)

29,531.00

1.000,00

II. Ценовник доставити председнику градске општине
Сурчин на сагласност.
III. Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности
од стране оснивача.
IV. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука НО ЈП „Сурчин” бр. 2201/14 од 30. априла 2014. године о утврђивању цена погребних услуга на гробљима ГО
Сурчин.
V. Ценовник објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Надзорни одбор Јавног предузећа
за обављање комуналних и других делатности
од општег интереса за грађане градске општине Сурчин
Број 7090/15, 2. октобра 2015. године
Председник
Владимир Шуша, ср.

Број 68 – 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

25. новембар 2015.

САДРЖАЈ
Страна
Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину спровођења поступка централизованих јавних набавки од стране Службе за
централизоване јавне набавке и контролу набавки
и утврђивању списка предмета централизованих
јавних набавки – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о утврђивању списка наручилаца за чије
потребе Служба за централизоване јавне набавке и
контролу набавки спроводи поступке централизованих јавних набавки – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину
Плана детаљне регулације Топчидерске реке са планираним регулацијама и акумулацијама, градске
општине Савски венац, Раковица и Вождовац– – –
Показатељ потрошачких цена у октобру 2015.
године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1

2

3
4

Акти градских општина
ВОЖДОВАЦ
Решење о давању сагласности на Одлуку о
одређивању висине закупнине за пословни простор
којим управља ЈП „Пословни простор – Вождовац”
са Одлуком – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о измени Решења о разрешењу и именовању Изборне комисије Градске општине Вождовац –
Решење о утврђивању престанка функције заменика директора Центра за културу и спорт „Шумице” –
Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа
„Пословни простор – Вождовац” – – – – – – – – – –
Решење о измени и допуни Решења о избору савета месних заједница Бањица, Горњи Вождовац,
Чиновничка колонија, Доњи Вождовац, Аутокоманда, Тешића купатило, Пашино брдо, Виногради, Шумице, Душановац, Милорад Медаковић, Милунка
Савић, Браће Јерковић, Митрово брдо, Кумодраж,
Кумодраж I, Кумодраж II, Јајинци, Раковица, Бели
поток, Пиносава, Зуце, Рипањ и Медаковић III – – –

4
7
7
7

7

Страна
Закључак о приступању промени Статута Градске општине Вождовац– – – – – – – – – – – – – – – –
Закључак о исправци Решења о избору савета месних заједница Бањица, Горњи Вождовац,
Чиновничка колонија, Доњи Вождовац, Аутокоманда, Тешића купатило, Пашино брдо, Виногради, Шумице, Душановац, Милорад Медаковић,
Милунка Савић, Браће Јерковић, Митрово брдо,
Кумодраж, Кумодраж I , Кумодраж II, Јајинци, Раковица, Бели поток, Пиносава, Зуце, Рипањ и Медаковић III– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
СУРЧИН
Закључак о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности
од општег интереса за грађане градске општине
Сурчин на Одлуку о утврђивању ценовника за пружање услуга зимске службе са Одлуком – – – – – – –
Закључак о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности
од општег интереса за грађане градске општине
Сурчин на Одлуку о измени и допуни Одлуке о
утврђивању цена пружања услуга на јавној расвети
према ГО Сурчин са Одлуком – – – – – – – – – – – –
Закључак о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности
од општег интереса за грађане градске општине
Сурчин на Одлуку о измени и допуни Одлуке о
утврђивању ценовника за пружање услуга одржавања хигијене јавних површина за ГО Сурчин са
Одлуком – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Закључак о давању сагласности Јавном предузећу за обављање комуналних и других делатности
од општег интереса за грађане градске општине
Сурчин на Одлуку о утврђивању погребних услуга
на гробљима ГО Сурчин са Одлуком – – – – – – – –
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6,
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

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.
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