
На осно ву чла на 9. За ко на о стра те шкој про це ни ути ца ја 
на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, број 135/04), 
а у ве зи са чла ном 46. За ко на о пла ни ра њу и из град њи („Слу-
жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09 и 81/09) и чла на 53. Од лу ке о 
Град ској упра ви гра да Бе о гра да („Слу жбе ни лист гра да Бе о-
гра да”, бр. 51/08 и 61/09), се кре тар Се кре та ри ја та за ур ба ни-
зам и гра ђе вин ске по сло ве, до но си

РЕ ШЕ ЊЕ
О ПРИ СТУ ПА ЊУ СТРА ТЕ ШКОЈ ПРО ЦЕ НИ УТИ ЦА ЈА 
НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ ПЛА НА ДЕ ТАЉ НЕ РЕ ГУ ЛА-
ЦИ ЈЕ ГРО БЉА ЛЕ ШЋЕ 2 СА ПРИ ЛА ЗНИМ СА О БРА-

ЋАЈ НИ ЦИ МА, ОП ШТИ НА ПА ЛИ ЛУ ЛА

1. При сту па се стра те шкој про це ни ути ца ја Пла на де таљ-
не ре гу ла ци је гро бља Ле шће 2 са при ла зним са о бра ћај ни ци-
ма, оп шти на Па ли лу ла (у да љем тек сту: план), на жи вот ну 
сре ди ну. 

2. У окви ру стра те шке про це не ути ца ја на жи вот ну сре-
ди ну раз ма тра ће се по сто је ће ста ње жи вот не сре ди не на 
под руч ју об у хва ће ном пла ном, зна чај и ка рак те ри сти ке 
пла на, ка рак те ри сти ке ути ца ја пла ни ра них са др жа ја на ми-
кро и ма кро ло ка ци ју и дру га пи та ња и про бле ми за шти те 
жи вот не сре ди не у скла ду са кри те ри ју ми ма за од ре ђи ва ње 
мо гу ћих зна чај них ути ца ја пла на на жи вот ну сре ди ну, а узи-
ма ју ћи у об зир пла ни ра не на ме не. 

3. Стра те шком про це ном пла на на жи вот ну сре ди ну, не-
ће се раз ма тра ти пре ко гра нич на при ро да ути ца ја. 

4. О из вр ше ној стра те шкој про це ни ути ца ја пла на на 
жи вот ну сре ди ну из ра ди ће се из ве штај ко ји ће об у хва ти ти 
оба ве зне еле мен те утвр ђе не у чла ну 12. став 2. За ко на о стра-
те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 135/04).

Оба ве зни еле мен ти из ве шта ја о стра те шкој про це ни су:
– по ла зне осно ве стра те шке про це не,
– оп шти и по себ ни ци ље ви стра те шке про це не и из бор 

ин ди ка то ра, 
– про це на мо гу ћих ути ца ја са опи сом ме ра пред ви ђе них 

за сма ње ње не га тив них ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, 
– смер ни це за про це ну ути ца ја про је ка та на жи вот ну сре-

ди ну (смер ни це ко је се од но се на спро во ђе ње пла на и оба ве-
зну из ра ду сту ди је о про це ни ути ца ја про је ка та на жи вот ну 
сре ди ну у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је про це на 
ути ца ја на жи вот ну сре ди ну),

– про грам пра ће ња ста ња жи вот не сре ди не у то ку спро-
во ђе ња пла на (мо ни то ринг),

– при каз ко ри шће не ме то до ло ги је и те шко ће у из ра ди 
стра те шке про це не,

– при каз на чи на од лу чи ва ња, опис раз ло га од лу чу ју ћих 
за из бор да тог пла на и про гра ма са аспек та раз ма тра них ва-
ри јант них ре ше ња и при каз на чи на на ко ји су пи та ња жи-
вот не сре ди не укљу че на у план, 

– за кључ ци до ко јих се до шло то ком из ра де из ве шта ја о 
стра те шкој про це ни пред ста вље не на на чин ра зу мљив јав-
но сти,

– дру ги по да ци од зна ча ја за стра те шку про це ну. 

У окви ру по ла зних осно ва стра те шке про це не утвр ди ће 
се по сто је ће ста ње и ква ли тет чи ни ла ца жи вот не сре ди не 
(ва здух, во да, зе мљи ште) у гра ни ца ма пред мет ног пла на.

У слу ча ју не по сто ја ња ре ле вант них по да та ка, из вр ши ће 
се циљ на ме ре ња у скла ду са за ко ном.

Из ве штај о стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну сре-
ди ну Пла на де таљ не ре гу ла ци је гро бља Ле шће 2 са при ла-
зним са о бра ћај ни ци ма, оп шти на Па ли лу ла део је до ку мен-
та ци је ко ја се при ла же уз план.

5. За но си о ца из ра де из ве шта ја о стра те шкој про це ни 
од ре ђу је се ЈУП „Ур ба ни стич ки за вод Бе о гра да”, Бе о град, 
ул. Пал мо ти ће ва бр. 30, ко ји ће де фи ни са ти ме то до ло ги ју 
и са став струч ног ти ма за из ра ду из ве шта ја о стра те шкој 
про це ни.

Но си лац из ра де из ве шта ја о стра те шкој про це ни, ду-
жан је да исти из ра ди у ро ку од шест ме се ци од да на сту-
па ња на сна гу Од лу ке о из ра ди пла на де таљ не ре гу ла ци је 
гро бља Ле шће 2 са при ла зним са о бра ћај ни ци ма, оп шти на 
Па ли лу ла.

Сред ства за из ра ду из ве шта ја о стра те шкој про це ни 
обез бе ди ће Ди рек ци ја за гра ђе вин ско зе мљи ште и из град-
њу Бе о гра да, Ње го ше ва бр. 84.

6. У то ку из ра де из ве шта ја о стра те шкој про це ни ути ца-
ја пла на, би ће оба вље на са рад ња са свим над ле жним и за-
ин те ре со ва ним ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма ко је има ју ин те-
рес у до но ше њу од лу ка ко је се од но се на за шти ту жи вот не 
сре ди не. 

Из ве штај о стра те шкој про це ни ути ца ја, би ће из ло жен 
на јав ни увид, за јед но са јав ним уви дом у На црт пла на, сход-
но чла ну 19. За ко на о стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот-
ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, број 135/04) и чла ну 
53. За ко на о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 72/09, 81/09). 

7. Ово ре ше ње об ја вљу је се у „Слу жбе ном ли сту гра да 
Бе о гра да”.

ISSN 0350-4727

SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA

Година LIV Број 2 16. фебруар 2010. године Цена 200 динара



Број 2 – 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 16. фебруар 2010.

Обра зло же ње 
Из ра ди пред мет ног пла на при сту пи ће се на осно ву сна-

гу Од лу ке о из ра ди Пла на де таљ не ре гу ла ци је гро бља Ле-
шће 2 са при ла зним са о бра ћај ни ци ма, оп шти на Па ли лу ла 
(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 49/09), ко ју је до не ла 
Скуп шти на гра да Бе о гра да на сед ни ци одр жа ној 13. но вем-
бра 2009. го ди не.

Сход но од ред ба ма из чла на 5. За ко на о стра те шкој про-
це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 135/04), Се кре та ри јат за ур ба ни зам и гра ђе вин-
ске по сло ве у по ступ ку до но ше ња овог ре ше ња, има ју ћи 
у ви ду те ри то ри ју пла на, пла ни ра не на ме не, чи ње ни цу 
да су пла ни ра ни бу ду ћи раз вој ни про јек ти од ре ђе ни 
прoписима ко ји ма се уре ђу је про це на ути ца ја на жи вот ну 
сре ди ну, утвр дио је да пред мет ни план пред ста вља оквир 
за одо бра ва ње бу ду ћих раз вој них про је ка та и под ле же 
оба ве зи стра те шке про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну 
у сми слу чла на 5. став 1. За ко на о стра те шкој про це ни ути-
ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра-
да”, број 135/04).

На под руч ју об у хва ће ном гра ни цом пла на, у окви ру 
стра те шке про це не, раз ма тра ће се по сто је ће ста ње жи вот не 
сре ди не, ути цај пла ни ра них са др жа ја на ми кро и ма кро ло-
ка ци ју, док се не ће раз ма тра ти пре ко гра нич на при ро да ути-
ца ја об зи ром да им пле мен та ци ја пла на не мо же има ти не га-
ти ван ути цај на жи вот ну сре ди ну дру ге др жа ве.

Из ве штај о стра те шкој про це ни ути ца ја Пла на де таљ-
не ре гу ла ци је гро бља Ле шће 2 са при ла зним са о бра ћај ни-
ци ма, оп шти на Па ли лу ла, са др жа ће еле мен те из чла на 12. 
став 2. За ко на о стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну 
сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, број 135/04), осим смер-
ни ца за из ра ду стра те шких про це на на ни жим хи је рар хиј-
ским ни во и ма.

Сход но чла ну 11. За ко на о стра те шкој про це ни ути ца ја 
на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, број 135/04), 
уз до пи се бр. IX-03-350.14-5/09 од 11. де цем бра 2009. го ди не, 
Се кре та ри јат за ур ба ни зам и гра ђе вин ске по сло ве до ста вио 
је на ми шље ње Пред лог ре ше ња о при сту па њу стра те шкој 
про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну пред мет ног Пла на Се-
кре та ри ја ту за за шти ту жи вот не сре ди не, За во ду за за шти ту 
при ро де Ср би је, Град ском за во ду за јав но здра вље, ЈКП „Бе-
о град ски во до во д и ка на ли за ци ја”, ЈКП „Зе ле ни ло Бе о град”, 
Ин сти ту ту за јав но здра вље „Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут”, 
ЈВП „Ср би ја во де” – ВЦ „Са ва–Ду нав” и За во ду за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да.

У оста вље ном ро ку, Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не 
сре ди не, до пи сом бр. 501.3-33/09-V-04 од 25. де цем бра 2009. 
го ди не до ста вио је по зи тив но ми шље ње на Пред лог ре ше-
ња о при сту па њу стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну 
сре ди ну пред мет ног пла на.

Ка ко За во ду за за шти ту при ро де Ср би је, Град ском за во-
ду за јав но здра вље, ЈКП Бе о град ски во до во д и ка на ли за-
ци ја, ЈКП „Зе ле ни ло Бе о град”, Ин сти ту ту за јав но здра вље 
„Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут”, ЈВП „Ср би ја во де” – ВЦ „Са-
ва–Ду нав” и За во ду за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да 
Бе о гра да ни су до ста ви ли тра же но ми шље ње у за кон ском 
ро ку, у скла ду са од ред ба ма За ко на о стра те шкој про це ни 
ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
135/04) сма тра се да су са гла сни са Пред ло гом ре ше ња о 
при сту па њу стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди-
ну пред мет ног пла на. 

На осно ву на ве де ног, се кре тар Се кре та ри ја та за ур ба ни-
зам и гра ђе вин ске по сло ве Град ске упра ве до нео је ре ше ње 
као у дис по зи ти ву.

Ре ше но у Се кре та ри ја та за ур ба ни зам и гра ђе вин ске по-
сло ве Град ске упра ве под IX-03-350.14-5/2009, 29. ја ну а ра 
2010. го ди не.

Град Бе о град – Град ска упра ва
Се кре та ри јат за ур ба ни зам и гра ђе вин ске по сло ве

IX-03-350.14-5/2009, 29. ја ну а ра 2010. го ди не

Се кре тар
Ми лан Ву ко вић, с. р.

На осно ву чла на 9. За ко на о стра те шкој про це ни ути ца ја 
на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, брoj 135/04), 
а у ве зи са чла ном 46. За ко на о пла ни ра њу и из град њи 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр.72/09, 81/09) и чла на 53. Од лу-
ке о Град ској упра ви гра да Бе о гра да („Слу жбе ни лист гра да 
Бе о гра да”, бр. 51/08 и 61/09), се кре тар Се кре та ри ја та за ур-
ба ни зам и гра ђе вин ске по сло ве, до но си

РЕ ШЕ ЊЕ
О ПРИ СТУ ПА ЊУ СТРА ТЕ ШКОЈ ПРО ЦЕ НИ УТИ ЦА ЈА 
НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ ПЛА НА ДЕ ТАЉ НЕ РЕ ГУ ЛА-
ЦИ ЈЕ ПОД РУЧ ЈА ЈА ЈИН ЦИ, ОП ШТИ НА ВО ЖДО ВАЦ

1. При сту па се стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну 
сре ди ну Пла на де таљ не ре гу ла ци је под руч ја Ја јин ци, оп шти-
на Во ждо вац (у да љем тек сту: план). 

2. У окви ру стра те шке про це не ути ца ја на жи вот ну сре-
ди ну раз ма тра ће се по сто је ће ста ње жи вот не сре ди не на 
под руч ју об у хва ће ном пла ном, зна чај и ка рак те ри сти ке пла-
на, ка рак те ри сти ке ути ца ја пла ни ра них са др жа ја на ми кро 
и ма кро ло ка ци ју и дру га пи та ња и про бле ми за шти те жи-
вот не сре ди не у скла ду са кри те ри ју ми ма за од ре ђи ва ње мо-
гу ћих зна чај них ути ца ја пла на на жи вот ну сре ди ну, а узи ма-
ју ћи у об зир пла ни ра не на ме не (јав не слу жбе, јав ни објек ти 
и ком плек си, са о бра ћај и са о бра ћај не по вр ши не, ко му нал не 
де лат но сти и ин фра струк тур не по вр ши не, ко мер ци јал не 
зо не и град ски цен три, тр го вач ке ули це, при вред не де лат но-
сти и при вред не зо не, ста но ва ње и стам бе но тки во, спорт, 
спорт ске објек те и ком плек се, зе ле не по вр ши не, по љо при-
вред не по вр ши не и објек те, гро бља, стам бе не по вр ши не).

3. Стра те шком про це ном пла на на жи вот ну сре ди ну, не-
ће се раз ма тра ти пре ко гра нич на при ро да ути ца ја. 

4. О из вр ше ној стра те шкој про це ни ути ца ја пла на на 
жи вот ну сре ди ну из ра ди ће се из ве штај ко ји ће об у хва ти-
ти оба ве зне еле мен те утвр ђе не у чла ну 12. став 2. За ко на о 
стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе-
ни гла сник РС”, број 135/04), бли же де фи ни са не Ре ше њем о 
утвр ђи ва њу ме ра и усло ва за шти те жи вот не сре ди не за из-
ра ду пла на ко је је утвр дио Се кре та ри јат за за шти ту жи вот-
не сре ди не Град ске упра ве бр. 501.2-19/08-V-03 од 25. де цем-
бра 2008. го ди не.

Оба ве зни еле мен ти из ве шта ја о стра те шкој про це ни су:
– по ла зне осно ве стра те шке про це не,
– оп шти и по себ ни ци ље ви стра те шке про це не и из бор 

ин ди ка то ра,
– про це на мо гу ћих ути ца ја са опи сом ме ра пред ви ђе них 

за сма ње ње не га тив них ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, 
– смер ни це за про це ну ути ца ја про је ка та на жи вот ну сре-

ди ну (смер ни це ко је се од но се на спро во ђе ње пла на и оба ве-
зну из ра ду сту ди је о про це ни ути ца ја про је ка та на жи вот ну 
сре ди ну у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је про це на 
ути ца ја на жи вот ну сре ди ну),
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– про грам пра ће ња ста ња жи вот не сре ди не у то ку спро-
во ђе ња пла на (мо ни то ринг),

– при каз ко ри шће не ме то до ло ги је и те шко ће у из ра ди 
стра те шке про це не,

– при каз на чи на од лу чи ва ња, опис раз ло га од лу чу ју ћих 
за из бор да тог пла на и про гра ма са аспек та раз ма тра них ва-
ри јант них ре ше ња и при каз на чи на на ко ји су пи та ња жи-
вот не сре ди не укљу че на у план,

– за кључ ци до ко јих се до шло то ком из ра де из ве шта ја о стра-
те шкој про це ни пред ста вље не на на чин ра зу мљив јав но сти,

– дру ги по да ци од зна ча ја за стра те шку про це ну. 
У окви ру по ла зних осно ва стра те шке про це не утвр ди ће 

се по сто је ће ста ње и ква ли тет чи ни ла ца жи вот не сре ди не 
(ва здух, во да, зе мљи ште) у гра ни ца ма пред мет ног пла на.

У слу ча ју не по сто ја ња ре ле вант них по да та ка, из вр ши ће 
се циљ на ме ре ња у скла ду са за ко ном.

Из ве штај о стра те шкој про це ни ути ца ја пла на на жи вот-
ну сре ди ну део је до ку мен та ци је ко ја се при ла же уз план.

5. За но си о ца из ра де из ве шта ја о стра те шкој про це ни од-
ре ђу је се ЈУП „Ур ба ни стич ки за вод Бе о гра да”, Пал мо ти ће ва 
бр. 30, ко ји ће де фи ни са ти ме то до ло ги ју и са став струч ног 
ти ма за из ра ду из ве шта ја о стра те шкој про це ни.

Но си лац из ра де из ве шта ја о стра те шкој про це ни, ду жан 
је да исти из ра ди у ро ку од 12 ме се ци од да на сту па ња на 
сна гу Од лу ке о из ра ди пла на де таљ не ре гу ла ци је под руч ја 
оп шти не Ја јин ци, оп шти на Во ждо вац.

Сред ства за из ра ду из ве шта ја о стра те шкој про це ни 
обез бе ди ће Ди рек ци ја за гра ђе вин ско зе мљи ште и из град-
њу Бе о гра да, Бе о град, Ње го ше ва 84.

6. У то ку из ра де из ве шта ја о стра те шкој про це ни ути ца-
ја пла на, би ће оба вље на са рад ња са свим над ле жним и за-
ин те ре со ва ним ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма ко је има ју ин те-
рес у до но ше њу од лу ка ко је се од но се на за шти ту жи вот не 
сре ди не. 

Из ве штај о стра те шкој про це ни ути ца ја, би ће из ло жен 
на јав ни увид, за јед но са јав ним уви дом у На црт пла на, сход-
но чла ну 19. За ко на о стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот-
ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, број 135/04) и чла ну 
53. За ко на о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 47/03, 34/06, 72/09, 81/09). 

7. Ово ре ше ње об ја вљу је се у „Слу жбе ном ли сту гра да 
Бе о гра да”.

Обра зло же ње 
Из ра ди пред мет ног пла на при сту пи ће се на осно ву Од-

лу ке о из ра ди Пла на де таљ не ре гу ла ци је под руч ја оп шти не 
Ја јин ци, оп шти на Во ждо вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра-
да”, број 49/09), ко ју је до не ла Скуп шти на гра да Бе о гра да на 
сед ни ци одр жа ној 13. но вем бра 2009. го ди не. 

Сход но од ред ба ма из чла на 5. За ко на о стра те шкој про-
це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 135/04), Се кре та ри јат за ур ба ни зам и гра ђе вин ске по-
сло ве у по ступ ку до но ше ња овог ре ше ња, има ју ћи у ви ду 
те ри то ри ју пла на, пла ни ра не на ме не, чи ње ни цу да су пла-
ни ра ни бу ду ћи раз вој ни про јек ти од ре ђе ни прoписима ко-
ји ма се уре ђу је про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, утвр-
дио је да пред мет ни план пред ста вља оквир за одо бра ва ње 
бу ду ћих раз вој них про је ка та и под ле же оба ве зи стра те шке 
про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну у сми слу чла на 5. став 
1. За ко на о стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди-
ну („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 135/04).

На под руч ју об у хва ће ном гра ни цом пла на, у окви ру 
стра те шке про це не, раз ма тра ће се по сто је ће ста ње жи вот-
не сре ди не, ути цај пла ни ра них са др жа ја на ми кро и ма кро-
ло ка ци ју, док се не ће раз ма тра ти пре ко гра нич на при ро да 

ути ца ја с об зи ром на то да им пле мен та ци ја пла на не мо же 
има ти не га ти ван ути цај на жи вот ну сре ди ну дру ге др жа ве.

Из ве штај о стра те шкој про це ни са др жа ће еле мен те из 
чла на 12. став 2. За ко на о стра те шкој про це ни ути ца ја на 
жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, број 135/04), 
осим смер ни ца за из ра ду стра те шких про це на на ни жим хи-
је рар хиј ским ни во и ма.

У по гле ду за шти те жи вот не сре ди не, у то ку из ра де Про-
гра ма за из ра ду пла на, при ба вље ни су усло ви за шти те жи-
вот не сре ди не за из ра ду Пла на ко је је утвр дио Се кре та ри-
јат за за шти ту жи вот не сре ди не у Ре ше њу о утвр ђи ва њу 
ме ра и усло ва за шти те жи вот не сре ди не бр. 501.2-19/08-V-03 
од 25. де цем бра 2008. го ди не.

Сход но чла ну 11. За ко на о стра те шкој про це ни ути ца ја 
на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, број 135/04), 
уз до пи се бр. IX-01 бр. 350.5-3854/09 од 13. ок то бра 2009. го-
ди не, Се кре та ри јат за ур ба ни зам и гра ђе вин ске по сло ве до-
ста вио је на ми шље ње Пред лог ре ше ња о при сту па њу стра-
те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну пред мет ног 
пла на Се кре та ри ја ту за за шти ту жи вот не сре ди не, За во ду 
за за шти ту при ро де Ср би је, Град ском за во ду за јав но здра-
вље, ЈКП „Бе о град ски во до вод и ка на ли за ци ја”, ЈКП „Зе ле ни-
ло Бе о град”, Ин сти ту ту за јав но здра вље „Др Ми лан Јо ва но-
вић Ба тут”, ЈВП „Ср би ја во де” – ВЦ „Са ва–Ду нав” и За во ду 
за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да.

Ка ко Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не, За вод 
за за шти ту при ро де Ср би је, Град ски за вод за јав но здра вље, 
ЈКП „Бе о град ски во до вод и ка на ли за ци ја”, ЈКП „Зе ле ни ло 
Бе о град”, Ин сти тут за јав но здра вље „Др Ми лан Јо ва но вић 
Ба тут”, ЈВП „Ср би ја во де” – ВЦ „Са ва–Ду нав” и За вод за за-
шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да ни су до ста ви ли 
тра же но ми шље ње у за кон ском ро ку, у скла ду са од ред ба ма 
За ко на о стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 135/04) сма тра се да су са гла-
сни са Пред ло гом ре ше ња о не при сту па њу стра те шкој про-
це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну пред мет ног пла на. 

На осно ву на ве де ног, се кре тар Се кре та ри ја та за ур ба ни-
зам и гра ђе вин ске по сло ве Град ске упра ве до нео је ре ше ње 
као у дис по зи ти ву.

Ре ше но у Се кре та ри ја та за ур ба ни зам и гра ђе вин ске по-
сло ве Град ске упра ве под IX-01 бр. 350.5-3854/09, 3. фе бру а-
ра 2010. го ди не.

Град Бе о град – Град ска упра ва
Се кре та ри јат за ур ба ни зам и гра ђе вин ске по сло ве
IX- 01 број 350.5-3854/09, 3. фе бру а ра 2010. го ди не 

Се кре тар
Ми лан Ву ко вић, с. р.

На осно ву чл. 5. и 7, чла на 10. став 3, чла на 13. став 1. 
и чла на 14. став 3. Од лу ке о јав ним пар ки ра ли шти ма („Слу-
жбе ни лист гра да Бе о гра да”, бр. 18/03, 3/06 и 42/09) и чла на 
23. Од лу ке о Град ској упра ви гра да Бе о гра да („Слу жбе ни 
лист гра да Бе о гра да”, бр. 51/08 и 61/09), се кре тар Се кре та ри-
ја та за са о бра ћај до нео је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИЗ МЕ НИ И ДО ПУ НИ РЕ ШЕ ЊА О ОП ШТИМ 

ПАР КИ РА ЛИ ШТИ МА

1. У Ре ше њу о оп штим пар ки ра ли шти ма („Слу жбе ни 
лист гра да Бе о гра да”, број 44/09), по сле тач ке 4. до да ју се 
тач ке 4а и 4б ко је гла се:
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„4а На под руч ју град ске оп шти не Мла де но вац, утвр ђу ју 
се две зо не:

Зо на 1
– Јан ка Ка ти ћа (од Кра ља Пе тра I до Кра ља Алек сан дра 

Обре но ви ћа),
– Јан ка Ка ти ћа (од Кра љи це Mарије до Док то ра Ру са),
– Кра ља Алек сан дра Обре но ви ћа (од Ни ко ле Па ши ћа до 

Ми ће Ми ло ва но ви ћа),
– Вој во де Пут ни ка (од Бра ће Ба џак до Кра љи це Ма ри је),
– Кра љи це Ма ри је (од Вој во де Ми ши ћа до Јан ка Ка ти ћа),
– Кра ља Пе тра I (од Вој во де Пут ни ка до Ми ће Ми ло ва-

но ви ћа),
– Бра ће Ба џак (од Ко ва че ве до под во жња ка),
– Ја ше Про да но ви ћа (од Кра ља Алек сан дра Обре но ви ћа 

до 8. мар та),
– Ко смај ска (од Кра ља Алек сан дра Обре но ви ћа до Ви то-

ми ра Бог да но ви ћа Бур зе),
– Ни ко ле Па ши ћа (од Кра ља Пе тра I до Ко смај ске),
– Вој во де Ми ши ћа (од Кра љи це Ма ри је до Све то за ра 

Мар ко ви ћа),
– Ње го ше ва (по ред До ма здра вља).

Зо на 2
– Кра ља Пе тра I (од Ми ће Ми ло ва но ви ћа до 1. ма ја),
– Јан ка Ка ти ћа (од Док то ра Ру са до Ву ка Ка ра џи ћа),
– Ву ка Ка ра џи ћа (од Кне за Ла за ра до Вој во де Ми ши ћа),
– Ву ка Ка ра џи ћа (од Ни ко ле Па ши ћа до Јан ка Ка ти ћа).

У зо ни ра ном под руч ју на пла та на кна де за ко ри шће-
ње оп штих пар ки ра ли шта вр ши се у вре ме ну од 7 до 
20 ча со ва рад ним да ни ма, а су бо том од 7 до 14 ча со ва, 
с тим што је пар ки ра ње у пр вој зо ни огра ни че но на 120 
ми ну та, и мо же од стра не истог ко ри сни ка у ис тој зо ни 
по но во от по че ти на кон 30 ми ну та од ис те ка про пи са ног 
вре мен ског огра ни че ња, а у дру гој зо ни не ма вре мен ског 
огра ни че ња. 

Пар ки ра ли шта у зо ни ра ном под руч ју, по ред од го ва ра ју-
ћег са о бра ћај ног зна ка и до пун ске та бле са оба ве ште њем о 
ре жи му пар ки ра ња у од ре ђе ној зо ни, на ула ску у зо ну мо-
гу са др жа ти и ин фор ма тив не та бле са по да ци ма о ре жи му 
пар ки ра ња.”

„4б На под руч ју град ске оп шти не Обре но вац, утвр ђу ју 
се две зо не:

Зо на 1
– Кне за Ми ха и ла (од Ву ка Ка ра џи ћа до Ми ло ша Обре но-

ви ћа),
– Ву ка Ка ра џи ћа (од Кне за Ми ха и ла до кућ ног бро ја 99),
– Вој во де Ми ши ћа (од Кне за Ми ха и ла до Кра ља Пе тра I),
–  Ми ло ша Обре но ви ћа (од Кне за Ми ха и ла до Са ве По-

по ви ћа Гем бе ша).

Зо на 2
– Кнезa Ми ха и ла (од Ка ра ђор ђе ве до Ву ка Ка ра џи ћа),
– Ми ло ша Обре но ви ћа (од Љу бе Не на до ви ћа до Кне за 

Ми ха и ла),
– Ми ло ша Обре но ви ћа (од Са ве По по ви ћа Гем бе ша до 

Кра ља Пе тра I),

– Ву ка Ка ра џи ћа (од Љу бе Не на до ви ћа до Кне за Ми ха и ла),
– Ву ка Ка ра џи ћа (од кућ ног бро ја 101 до Кра ља Пе тра I, 

са уну тра шњим са о бра ћај ни ца ма у на се љу Ста ро игра ли-
ште, па ра кин гом ис пред кућ ног бро ја 101/а, пар кин гом ис-
пред кућ ног бро ја 101/1 и пар кинг про сто ром ис пред Јав ног 
пред у зе ћа за из град њу Обре нов ца),

– Вој во де Ми ши ћа (од Љу бе Не на до ви ћа до Кнезa 
Михаилa),

– Ка ра ђор ђе ва (од Ву ка Ка ра џи ћа до Кнезa Михаилa),
– Кра ља Алек сан дра I (пар кинг про стор из ме ђу ПО „Ла-

ста” Обре но вац и згра де оп шти не, бр. 10ц),
– Здрав ко ви ће ва (од Ми ло ша Обре но ви ћа до Вој во де 

Ми ши ћа).

У зо ни ра ном под руч ју на пла та на кна де за ко ри шће-
ње оп штих пар ки ра ли шта вр ши се у вре ме ну од 6 до 
20 ча со ва рад ним да ни ма, а су бо том од 6 до 14 ча со ва, 
с тим што је пар ки ра ње у пр вој зо ни огра ни че но на 120 
ми ну та, и мо же од стра не истог ко ри сни ка у ис тој зо ни 
по но во от по че ти на кон 30 ми ну та од ис те ка про пи са ног 
вре мен ског огра ни че ња, а у дру гој зо ни не ма вре мен ског 
огра ни че ња. 

Пар ки ра ли шта у зо ни ра ном под руч ју, по ред од го ва ра ју-
ћег са о бра ћај ног зна ка и до пун ске та бле са оба ве ште њем о 
ре жи му пар ки ра ња у од ре ђе ној зо ни, на ула ску у зо ну мо-
гу са др жа ти и ин фор ма тив не та бле са по да ци ма о ре жи му 
пар ки ра ња.”

2. По сле тач ке 7. до да ју се тач ке 7а и 7б ко је гла се:
„7a На под руч ју град ске оп шти не Мла де но вац, по вла-

шће на пар кинг кар та ва жи за од ре ђе ну зо ну за ко ју је из да-
та и омо гу ћа ва ко ри шће ње пар кинг ме ста без вре мен ског 
огра ни че ња пар ки ра ња.”

„7б На под руч ју град ске оп шти не Обре но вац, по вла шће-
на пар кинг кар та ва жи за од ре ђе ну зо ну за ко ју је из да та и 
омо гу ћа ва ко ри шће ње пар кинг ме ста без вре мен ског огра-
ни че ња пар ки ра ња.”

2. Ово ре ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја-
вљи ва ња у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”.

Град Бе о град – Град ска упра ва гра да Бе о гра да
Се кре та ри јат за са о бра ћај

IV-01 број 344.16-212/2010, 8. фе бру а ра 2010. го ди не

Се кре тар 
Дра го љуб Ђа ко но вић, с. р.

ПО КА ЗА ТЕ Љ
РА СТА ЦЕ НА НА МА ЛО У ЈА НУ А РУ 2010. ГО ДИ НЕ

За вод за ин фор ма ти ку и ста ти сти ку оба ве шта ва ко ри-
сни ке да раст це на на ма ло у ја ну а ру  2010. го ди не из но си 
1,2% у од но су на прет ход ни ме сец.

Град Бе о град – Град ска упра ва гра да Бе о гра да
За вод за ин фор ма ти ку и ста ти сти ку

Број 04-23/10-XVII-01, 5. фе бру а ра 2010. го ди не

Ди рек тор
Сло бо дан Ка ра но вић, с. р.
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ВРА ЧАР

Пред сед ник град ске оп шти не Вра чар, 3. фе бру а ра 2010. 
го ди не, на осно ву чла на 38. За ко на о сло бод ном при сту пу ин-
фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
120/04, 54/07 и 104/09) и чла на 31. Ста ту та град ске оп шти не 
Вра чар („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 45/08) до нео је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ОД РЕ ЂИ ВА ЊУ НА ЧЕЛ НИ ЦЕ СЛУ ЖБЕ ЗА СКУП-

ШТИН СКЕ ПО СЛО ВЕ ОП ШТИН СКЕ УПРА ВЕ ГРАД-
СКЕ ОП ШТИ НЕ ВРА ЧАР ЗА ОВЛА ШЋЕ НО ЛИ ЦЕ ЗА 
ПО СТУ ПА ЊЕ ПО ЗАХ ТЕ ВУ ЗА СЛО БО ДАН ПРИ СТУП 

ИН ФОР МА ЦИ ЈА МА ОД ЈАВ НОГ ЗНА ЧА ЈА

1. Од ре ђу је се Ду брав ка Стан ков, на чел ни ца Слу жбе за 
скуп штин ске по сло ве Оп штин ске упра ве град ске оп шти не 
Вра чар, за овла шће но ли це за по сту па ње по зах те ву за сло-
бо дан при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја.

2. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”.

Пред сед ник град ске оп шти не Вра чар
Број 920-48/2010-VI II, 3. фе бру а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Бра ни мир Ку зма но вић, с. р.

ЛА ЗА РЕ ВАЦ

Ве ће град ске оп шти не Ла за ре вац на сед ни ци одр жа ној 
28. ја ну а ра 2010. го ди не, на осно ву чла на 23.  За ко на о ко му-
нал ним де лат но сти ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 16/97 и 
42/98), чла на 48. Ста ту та град ске оп шти не Ла за ре вац („Слу-
жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 43/08) и чла на 5. став 1. 
тач ка 5. По слов ни ка Ве ћа град ске оп шти не Ла за ре вац („Слу-
жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 48/08) до не ло је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ НА ОД ЛУ КЕ О ЦЕ НА МА 

ОСНОВ НИХ И ОСТА ЛИХ КО МУ НАЛ НИХ УСЛУ ГА

1. Да је се са гла сност на Одлукe о ценaма основ них и оста-
лих ко му нал них услу га, којe је Управ ни од бор Јав ног пред у-
зе ћа за ко му нал ну при вре ду „Ла за ре вац”, Ла за ре вац, до нео 
на сед ни ци одр жа ној 29. де цем бра 2009. го ди не.

2. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”.

Ве ће град ске оп шти не Ла за ре вац
II број 06-3/2010, 28. ја ну а ра 2010. го ди не

Председник
Бранко Борић, с. р.

 

Управ ни од бор Јав ног пред у зе ћа за ко му нал ну при вре ду „Ла за ре вац”, Ла за ре вац на сед ни ци одр жа ној 29. де цем бра 
2009. го ди не на осно ву чла на 23. За ко на о ко му нал ним де лат но сти ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 16/97 и 42/98) и чла на 34. 
Ста ту та Јав ног пред у зе ћа за ко му нал ну при вре ду „Ла за ре вац”, Ла за ре вац до нео је

ОД ЛУ КУ
О ЦЕ НА МА ОСНОВ НИХ КО МУ НАЛ НИХ УСЛУ ГА ИС ПО РУ КЕ ВО ДЕ И ИЗ НО ШЕ ЊА СМЕ ЋА

Члан 1.

Це нов ник основ них ко му нал них услу га

Ред ни 
број Вр ста услу ге Ва же ћа це на са ПДВ-ом Но ва це на са ПДВ-ом

1. Ис по ру ка во де (дин/m3)   
1.1. До ма ћин ства   

 – во да 47,37 52,11
 – ка на ли за ци ја 8,78 9,66

1.2. По слов ни про стор   
 – во да 91,44 100,58
 – ка на ли за ци ја 22,80 25,08

1.3.  ЈП „Град ска чи сто ћа” Лај ко вац 18,77 20,65
2 Из но ше ње сме ћа   

2.1. – за до ма ћин ства (дин/m2) 5,22 5,74
2.2. – за оста ле ко ри сни ке (дин/m2) 13,10 14,41
2.3. – ПВЦ – кан та 120 l 416,96 458,66
2.4. – ПВЦ – кан та 240 l 625,43 687,97
2.5. – за сам. де лат но сти по ка те го ри ја ма  

АК ТИ ГРАД СКИХ ОП ШТИ НА
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Ка те го ри је По врш. до 30 m2 По врш. пре ко 30 m2
I гру па: 803,41 +ПДВ (8%) 803,41 +ПДВ (8%)

+ 19,26 дин./m2+ПДВ (8%)
ви де о те ке, зла та ре, ча сов ни ча ри, адво кат ске кан це ла ри је, 
га ле ри је и ате љеи, хе миј ско чи шће ње, оп ти ча ри и сл.

Но ва це на
883,75 +ПДВ (8%)

Но ва це на
883,75 +ПДВ (8%)
+ 21,19 дин./m2+ПДВ (8%)

II гру па: 1.038,91 +ПДВ (8%) 1.038,91+ПДВ (8%)
+19,26 дин./m2+ПДВ (8%)

аген ци је, тр го ви на не пре храм бе ном ро бом, пр жи о ни це и 
про дав ни це ка фе, апо те ке, по дру ми пи ћа, при ват ни вр ти ћи, 
при ват не шко ле, фо то гра фи, фо то-ко пир ни це и сл.

Но ва це на
1.142,80 +ПДВ (8%)

Но ва це на
1.142,80 +ПДВ (8%)
+21,19 дин./m2+ПДВ (8%)

III гру па: 1.259,28 +ПДВ (8%) 1.259,28 +ПДВ (8%)
+19,26 дин./m2+ПДВ (8%)

за бав не игре, спорт ске кла ди о ни це, те ре та не и сл. Но ва це на
1.385,21 +ПДВ (8%)

Но ва це на
1.385,21 +ПДВ (8%) 
+21,19дин./m2+ПДВ (8%)

IV гру па: 1.488,46 +ПДВ (8%) 1.488,46 +ПДВ (8%)
+ 19,26 дин./m2+ПДВ 8%)

тр го ви на пре храм бе ном ро бом, уго сти тељ ско ре сто ран-
ске услу ге, пи це ри је, ће ваб џи ни це, при ват не ор ди на ци је, 
ко зу ме тич ки са ло ни, сер ви си за во зи ла, сер ви си, сто лар-
ске, бра вар ске ли мар ске и дру ге за нат ске услу ге, пе ка ре 
бу рег џи ни це, обу ћа ри, тв сер ви си, та шне ри, по сла сти ча ри, 
ри бар ни це, фри зе ри и сл.

Но ва це на
1637,31+ПДВ (8%) 

Но ва це на
1.637,31 +ПДВ (8%)
+ 21,19 дин./m2+ПДВ 8%)

 
Члан 2.

Ова од лу ка сту па на сна гу 1. фе бру а ра 2010. го ди не
Управ ни од бор ЈПКП „Ла за ре вац”, Ла за ре вац

Број 081-XI/09-4, 29. де цем бра 2009. го ди не

Пред сед ник
Дра ган Ра до ји чић, с. р.

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

ОДЛУКУ
О ЦЕНАМА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА

Члан 1.
Ценовник погребних услуга

Редни 
број Врста услуге Стара цена

са ПДВ-ом
Нова цена
 са ПДВ-ом

1. Редовна сахрана 10.709,00 11.779,00

2. Сахрана у постојећи гроб 15.353,00 16.888,00

3. Држачи венаца до 40 дана 2.185,00 2.403,00

4. Чување умрлог у хладњачи дневно 775,00 852,00

5. Коришћење парастос сале по 1часу 580,00 638,00

6. Коришћење капеле 405,00 445,00

7. Превоз погребним колима – паушал на подручју општине Лазаревац 2.054,00 2.259,00

8. Превоз умрлог од стана до капеле у Лазаревцу 1.290,00 1.419,00

8а Накнада за улазак других погребних возила која не припадају јавним предузећима 1.290,00 1.419,00

9. Превоз умрлог Лазаревац–Београд–Лазаревац 6.166,00 6.782,00
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Редни 
број Врста услуге Стара цена

са ПДВ-ом
Нова цена
 са ПДВ-ом

10. Превоз погребним колима ван Лазаревца (дин./km) 46,00 50,00
11. Изношење умрлог из капеле у возило – 4 радника – кад се умрли сахрањују на другом 

гробљу 500,00 550,00

12. Коришћење озвучења 268,00 294,00

13. Накнада за коришћење, уређење и одржавање површина гробља за једну годину 537,00 590,00

14. Накнада за резервацију по гробном месту за 10 година 3.282,00 3.610,00

15. Коришћење судова 405,00 445,00

16. Издавање одобрења и техничких услова за извођење радова на гробљу код израде 
опсега и монтаже споменика, издавање услова за породичну гробницу 1.365,00 1.501,00

17. Опремање ковчега, постављање тапацирунга 544,00 598,00

18. Исписивање слова на крсту и пирамиди 268,00 294,00

19. Употреба струје и воде за постављање споменика 682,00 750,00

20. Накнада за улазак возила за извођење радова на споменику 2.731,00 3.004,00

21. Услуга преношења права коришћења гробног места 751,00 826,00

22. Смештај урне по извршеној кремацији у постојећи гроб 5.464,00 6.010,00
23. Закуп гробног места на новом гробљу са израдом опсега без мермерних лајсни 

за једногроб (за 10 год.) 34.249,00 37.673,00

24. Закуп гробног места за двогроб (за 10 година) 41.099,00 45.208,00

25. Закуп гробног места за трогроб (за 10 година) 47.950,00 52.745,00
26. Писање траке 67,00 73,00
27. Купање и облачење покојника 2.376,00 2.613,00

28. Накнада за демонтажу и монтажу поклопних плоча (дин./ком.) 2.376,00 2.613,00

29. Формирање хумке након 40 дана 492,00 541,00

30. Издавање преписа рачуна 171,00 188,00

31. Припремни земљани радови код бетонских радова 415,00 456,00

32. Бетонски радови на старом делу гробља (дин./m3) 15.087,00 16.595,00

33. Разбијање старог опсега или патоса са изношењем и одвозом, по комаду 4.514,00 4.965,00

34. Отварање и затварање гробнице 6.534,00 7.187,00

35. Уређење гроба (дин./h) 558,00 613,00

36. Посипање ризле на гробно место 1.128,00 1.240,00

37. Есхумација 20.867,00 22.953,00

38. Дезинфекција 11.264,00 12.390,00

39. Припрема гробља – копања 10.348,00 11.382,00
40. Утовар-истовар 1.278,00 1.405,00
41. Сахрана у ново гробно место 10.910,00 12.001,00

42. Дезинфекција околних гробова 11.264,00 12.390,00
43. Пренос посмртних остатака са гробља на гробље 1.567,00 1.723,00
Напомена: Цене сахрањивања и превоза за децу умањују се за 50%

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу 1. фебруара 2010. године

Управни одбор ЈПКП „Лазаревац”, Лазаревац
Број 081-XI/09-4-1, 29. децембра 2009. године

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

ОДЛУКУ
О ЦЕНАМА ПИЈАЧНИХ УСЛУГА

Члан 1.

Ценовник пијачних услуга

Редни 
број Врста услуге Стара цена

са ПДВ-ом
Нова цена
 са ПДВ-ом

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

237,00 260,00

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

 520,00

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

118,00 129,00

2а Коришћење површине тезге, рама или пословног простора зелене пијаце за 
пољопривредне производе пола тезге за кориснике који не плаћају резервацију

 258,00

3. За продају непрехрамбене робе (I и II смена) 174,00 191,00
4. Коришћење површине тезге ОТЦ 92,00 101,00
5. Коришћење простора за постављање шатри, рингишпила и угоститељских објеката 

(дин/дан) – 5m2 
537,00 590,00

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

1.090,00 1.199,00

7. За улаз на сточну пијацу запрежних и моторних возила утврђује се дневна накнада за:
7.1. Запрежна кола 118,00 129,00
7.2. Трактор са корпом или приколицом 176,00 193,00
7.3. Теретно возило 660,00 726,00
7.4. Путничко возило са робом 118,00 129,00
7.5. За житарице и прерађевине од житарица и креч применити тачке под шифрама 

од 7.1–7.4
  

8. Накнада за коришћење сточне пијаце плаћа се дневно за:
8.1. Говеда, јунад, коње, телад, ждребан и товљење свиње (дин./ком.) 105,00 115,00
8.2. Овце, козе, јагњад, назимад, прасад и јарићи (дин./ком.) 49,00 53,00
9. Накнада за мерење стоке на пијачној ваги (дин./ком.)

9.1. До 25 kg 24,00 26,00
9.2. Од 25 kg до 100 kg тежине 105,00 115,00
9.3. Преко 100 kg тежине 161,00 177,00
10. Месечни закуп тезги

10.1. Тезге I реда лицитација
10.2. Тезге II реда лицитација
10.3. Тезге III реда лицитација
10.4. Тезге IV реда лицитација
10.5. Рам лицитација
11. Месечни закуп тезги на ОТЦ-у (на основу посебне одлуке) 5.247,00 5.771,00
12. Коришћење рама или пословног простора пијаце -месечно 5.200,00 5.720,00
13. Коришћенје витрина са расхладним уређајима-месечно 6.843,00 7.527,00
14. Коришћење витрина са расхладним уређајима –1/2 витрине 3.421,00 3.763,00
15. Простор за продају расаде и цвећа – 2m2 месечно 2.317,00 2.548,00
16. Дневна накнада за продају воћа и поврћа из возила:
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Редни 
број Врста услуге Стара цена

са ПДВ-ом
Нова цена
 са ПДВ-ом

16.1. Путничка возила, трактор, комби и др. до 2 t –дневно 350,00 385,00
16.2. Теретна возила пеко 2 t – дневно 952,00 1.047,00
17. Месечни закуп тезги за продају млечних производа 2.054,00 2.259,00
18. Пијачарина која се наплаћује сваким радним даном за процењену вредност изнете робе 

на део тезге или ван ње до 500,00 дин.
29,00 31,00

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

80,00 88,00

20. Паркирање возила (дин./h)
20.1. Путничка возила 29,00 29,00
20.2. Теретна возила 92,00 92,00
21. Месечни закуп тезги за продају млечних производа лицитација
22. Коришћење продајног простора зелене пијаце – ОТЦ по m2 – месечно 3.697,00 4.066,00

23. Коришћење продајног простора половна роба 2m2 – месечно 1.804,00 1.984,00

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

3.007,00 3.307,00

25. За продају непрехрамбене робе (занатске и домаће радиности) 2m2 – дневно 200,00 220,00

26. За закуп паркинг места:
26.1. Путничка возила – дневно 675,00 742,00
26.2. Теретна возила – дневно 1.628,00 1.790,00
26.3. Путничка возила – месечно 3.132,00 3.445,00
26.4. Теретна возила – месечно 6.266,00 6.892,00
27. Продаја половне робе по месту (посебна одлука) 124,00 136,00
28. Месечна резервација за место продаје воћа и поврћа из возила са плаћеном 

пијачарином
7.788,00 8.566,00

29. Дневна пијачарина за коришћење рамова 324,00 356,00
30. Коришћење WC-a 11,00 12,00

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу 1. фебруара 2010. године

Управни одбор ЈПКП „Лазаревац”, Лазаревац
Број 081-XI/09-4-2, 29. децембра 2009. године

Председник
Драган Радојичић, с. р.

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

ОДЛУКУ
О ЦЕНАМА ОСТАЛИХ УСЛУГА

Члан 1.

Ценовник осталих услуга

Редни 
број Врста услуге Стара цена

са ПДВ-ом
Нова цена
 са ПДВ-ом

1. Услуге физичких радника трећим лицима (дин./h) 345,00 379,00
2. Давање геодетских услуга (дин./h) 904,00 994,00
3. Давање техничких подлога за прикључак водовода и канализације (дин./ прикљ.) 1.614,00 1.775,00
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Редни 
број Врста услуге Стара цена

са ПДВ-ом
Нова цена
 са ПДВ-ом

4. Рад комисије од три члана за квалитетни пријем објекта водовода и канализације (дин./ h) 2.713,00 2.984,00
5. Прикључак на водоводну мрежу за стамбени простор – по стамбеној јединици 6.788,00 7.466,00

6. Прикључак на канализациону мрежу за стамбени простор – по стамбеној јединици 6.788,00 7.466,00

7. Прикључак на канализациону мрежу за пословни простор до 100 m2 – по локалу 16.326,00 17.958,00

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

161,00 177,00

9. Прикључак на водоводну мрежу за пословни простор до 100 m2 – по локалу 16.326,00 17.958,00

10. Прикључак на водоводну мрежу преко 100 m2 (дин./m2) – по локалу 161,00 177,00

11. Принудно искључење са водовод. или кан. мреже (дин./прикљ.) 16.164,00 17.780,00

12. Изношење смећа из контејнера (дин./ком. 4 х месечно) – ПДВ (8%) 8.284,00 9.112,00

13. Превоз возилима по километру (дин./km) 79,00 86,00
14. Превоз камионом (дин./h) 2.988,00 3.286,00
15. Превоз трактором (дин./h) 1.889,00 2.077,00
16. Коришћење ауто цистерне за воду  

Грађани (дин./h) 966,00 1.062,00
Правна лица (дин./h) 2.585,00 2.843,00

17 Коришћење фекалке  
Грађани (дин./h) – ПДВ (8%) 2.365,00 2.601,00
Правна лица (дин./h) – ПДВ (8%) 3.476,00 3.823,00

18. Рад канал-џета (woma) на одгушењу   
Грађани (дин./h) – ПДВ (8%) 5.013,00 5.514,00
Правна лица (дин./h) – ПДВ (8%) 9.763,00 10.739,00

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

108,00 118,00

20. Рад ауто чистачице (дин./h) – ПДВ (8%) 4.437,00 4.880,00
21. Рад компресора Атлас, Макита (дин./h) 2.908,00 3.198,00
22. Рад багера СКИП-КРАМЕР (дин./h) 3.797,00 4.176,00
23. Рад багера РД 600Х (дин./h) 5.333,00 5.866,00
24. Рад пумпе „хонда” (дин./h) 5.333,00 5.866,00
25. Рад електричне пумпе (дин./h) 2.099,00 2.308,00
26. Рад агрегата : од 36 и 45,5 kw (дин./h) 2.099,00 2.308,00
27. Рад моторне тестере (дин./h) 1.016,00 1.117,00
28. Кошење зелених површина – игралиште – ПДВ (8%) 14.795,00 16.274,00
29. Паркирање возила (дин./h)

Путничка 29,00 29,00
Tеретна 79,00 79,00

30. Рад камиона са подизачем за изношење пепела, шута и кабастог смећа који се одлажу 
у контејнере од 5m3
Грађани (дин. /конт.) 2.332,00 2.565,00
Правна лица (дин./m3) 1.166,00 1.282,00

31. Рад специјалног возила са корпом
Грађани (дин./h) 2.915,00 3.206,00
Правна лица (дин./h) 4.512,00 4.963,00
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Редни 
број Врста услуге Стара цена

са ПДВ-ом
Нова цена
 са ПДВ-ом

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

49,00 53,00

33. Изношење шута и осталог грађевинског отпада (дин./m3) 748,00 822,00

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу 1. фебруара 2010. године.

Управни одбор ЈПКП „Лазаревац”, Лазаревац
Број 081-XI/09-4-3, 29. децембра 2009. године

Председник
Драган Радојичић, с. р.

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

ОДЛУКУ
О ЦЕНАМА УСЛУГА ЗА ОПРАВКУ „НАМЕРНИХ КВАРОВА” И РАДОВА НИСКОГРАДЊЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

УЛИЦА И САОБРАЋАЈНИЦА

Члан 1.

Ценовник услуга за оправку „намерних кварова” и радова нискоградње за одржавање улица и саобраћајница

Редни 
број Врста услуге Стара цена

са ПДВ-ом
Нова цена
 са ПДВ-ом

1. Рушење ивичњака
димензија 18/24 cm (дин./m) 1.603,00 1.763,00
димензија 12/08 cm (дин./m) 575,00 632,00

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

426,00 468,00

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

237,00 260,00

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

213,00 234,00

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

118,00 129,00

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

569,00 625,00

7. Ручно рушење тампона од дробљеног агрегата, туцаника, величине 0–31,5 mm, просечне 
дебљине слоја у збијеном стању d=10 cm са одбацивањем у страну (дин./m2)

653,00 718,00

8. Ручно планирање и машинско набијање постељице од шљунка (дин./m2) 248,00 272,00
9. Набавка, транспорт и уградња туцаника, до потребне збијености од 90% – машински 

и 10% ручно (дин./m2)
3.267,00 3.593,00

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

2.970,00 3.267,00

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

2.970,00 3.267,00

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

1.960,00 2.156,00

13. Израда тампон слоја дебљине d=10 cm ручно (дин./m2) 545,00 599,00
14. Израда бетонске подлоге до МБ 20, дебљине d=10 cm у збијеном стању (дин./m2) 1.722,00 1.894,00

15. Израда бетонске конструкције мали пресек у двострукој оплати МБ-30 (дин./m2) 33.858,00 37.243,00
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Редни 
број Врста услуге Стара цена

са ПДВ-ом
Нова цена
 са ПДВ-ом

16. Израда подлоге од битошљунка, дебљине d=5 cm, ручно, са опсецањем и рушењем (дин./m2) 1.460,00 1.606,00

17. Израда подлоге од битошљунка, дебљине d=7 cm, ручно, са опсецањем и рушењем (дин./m2) 2.044,00 2.248,00

18. Израда подлоге од битошљунка, дебљине d=5 cm, ручно без опсецања (дин./m2) 1.074,00 1.181,00

19. Израда подлоге од битошљунка, дебљине d=7 cm, ручно, без опсецања (дин./m2) 1.504,00 1.654,00

20. Оправка коловозног застора асфалтбетоном дебљине d=3 cm, ручно, без опсецања (дин./m2) 1.048,00 1.152,00

21. Оправка коловозног застора асфалтбетоном дебљине d=5 cm, ручно, без опсецања (дин./m2) 1.722,00 1.894,00

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

1.279,00 1.406,00

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

2.131,00 2.344,00

24. Оправка оивичења коловозних и пешачких површина белим бетонским ивичњацима 
на подлози од бетона МБ-15 
а) сиви бетонски коловозни ивичњак дим.18/24 cm (дин./m) 3.782,00 4.160,00
б) баштенски ивичњак бели дим. 8/20 cm (дин./m) 1.911,00 2.102,00

25. Оправка оивичења коловозних и пешачких површина сивим бетонским ивичњацима 
на подлози од бетона МБ-15
а) сиви бетонски коловозни ивичњак дим.18/24 cm (дин./m) 3.623,00 3.985,00
б) баштенски ивичњак сиви дим. 8/20 cm (дин./m) 1.793,00 1.972,00

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

9.919,00 10.910,00

27. Постављање бетонских растер елемената БТ 40/60/10 (дин./m2) 1.965,00 2.161,00

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу 1. фебруара 2010. године.

Управни одбор ЈПКП „Лазаревац”, Лазаревац
Број 081-XI/09-4-4, 29. децембра 2009. године

Председник
Драган Радојичић, с. р.

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

ОДЛУКУ 
О ЦЕНАМА ЗА УСЛУГЕ ПРЕНОСА ВОЗИЛА ПАУКОМ ЈПКП „ЛАЗАРЕВАЦ”

Члан 1.

Ценовник услуга преноса возила пауком

Редни 
број Врста услуге Стара цена 

са ПДВ-ом
Нова цена  
са ПДВ-ом

1 Пренос непрописно паркираних путничких возила 3.807,00 3.807,00

2 Пренос непрописно паркираних путничких возила са резервисаних паркинг места 
за одређене кориснике испред колских улаза, индивидуалних гаража и дворишта 
(са коловоза и тротоара) 4.576,00 4.576,00

3 Пренос непрописно паркираних путничких возила из зона раскрсница и пешачких 
прелаза (са колов. и трот.) 4.576,00 4.576,00

4 Пренос непрописно паркираних путничких возила са мостова, надвожњака, као и 
прилаза овим објектима 4.576,00 4.576,00
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5 Пренос непрописно паркираних путничких возила са бисиклист. стаза и простора 
за кретање пешака 4.576,00 4.576,00

6 Пренос непрописно паркираних путничких возила са колско-пешачких стаза 
у стамбеним и пословним објектима 4.576,00 4.576,00

7 Пренос непрописно паркираних путничких возила са противпожарних стаза 4.576,00 4.576,00
8 Пренос непрописно паркираних путничких возила са прилаза болницама и др. јавним 

објектима 4.576,00 4.576,00
9 Пренос непрописно паркираних путничких возила са шахти и прикључака намењеним 

ватрогасним и комуналним службама 4.576,00 4.576,00
10 Пренос непрописно паркираних путничких возила из школских дворишта, 

са спортиских терена и простора намењених за игру деце 4.576,00 4.576,00
11 Пренос непрописно паркираних путничких возиласа простора бензинских пумпи 4.576,00 4.576,00
12 Пренос непрописно паркираних путничких возила са места када је тиме блокирано 

кретање моторних возила и пешака 4.576,00 4.576,00
13 Пренос возила из саобраћајних незгода 3.807,00 3.807,00

14 Пренос непрописно паркираних возила са зелених површина и парковских стаза 6.089,00 6.089,00
15 Пренос непрописно паркираних путничких возила са јавних површина, ако су возила 

остављена супротно прописима градске општине Лазаревац 6.089,00 6.089,00
16 Накнада за уклањање путничких возила за време јавних манифестација, јавних скупова 

и др. 3.807,00 3.807,00
17 Накнада за дежурство специјалне дизалице „паук” по налогу надлежног органа 6.089,00 6.089,00
18 Услуга чувања возила по истеку 24 h по започетом часу 28,00 28,00

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу 1. фебруара 2010. године.

Управни одбор ЈПКП „Лазаревац”, Лазаревац
Број 081-XI/09-4-5, 29. децембра 2009. године

Председник
Драган Радојичић, с. р.

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

ОДЛУКУ 
О ЦЕНАМА ЗА УСЛУГЕ КОРИШЋЕЊА КЛИЗАЛИШТА

Члан 1.

Ценовник услуга коришћења клизалишта

Редни 
број Врста услуге Цена 

са ПДВ

1 За децу узраста до 15 година (са коришћењем клизаљки) (дин. за 2 h коришћења) 100,00
2 За средњошколце и студенте (са коришћењем клизаљки) (дин. за 2 h коришћења) 150,00
3 За остале грађане (са коришћењем клизаљки) (дин. за 2 h коришћења) 200,00
4 За кориснике са сопственим клизаљкама (дин. за 2 h коришћења) 100,00

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу 1. јануара 2010. године.

Управни одбор ЈПКП „Лазаревац”, Лазаревац
Број 081-XI/09-3, 29. децембра 2009. године

Председник
Драган Радојичић, с. р.
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Ве ће град ске оп шти не Ла за ре вац на сед ни ци одр жа ној 1. 
фе бру а ра 2010. го ди не, на осно ву чла на 23. За ко на о ко му-
нал ним де лат но сти ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 16/97 и 
42/98), чла на 48. Ста ту та град ске оп шти не Ла за ре вац („Слу-
жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 43/08) и чла на 5. став 1. 
тач ка 5. По слов ни ка Ве ћа град ске оп шти не Ла за ре вац („Слу-
жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 48/08) до не ло је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ НА ОД ЛУ КУ О ИЗ МЕ НА-
МА И ДО ПУ НА МА ОД ЛУ КЕ О ТРО ШКО ВИ МА ПРИ-

КЉУЧ КА КУЋ НИХ ГРЕЈ НИХ ИН СТА ЛА ЦИ ЈА ОБЈЕ КА-
ТА НА СИ СТЕМ ДА ЉИН СКОГ ГРЕ ЈА ЊА

1. Да је се са гла сност на Од лу ку о из ме на ма и до пу на ма 
Од лу ке o тро шко ви ма при кључ ка кућ них греј них ин ста ла-
ци ја обје ка та, на си стем да љин ског гре ја ња Ла за рев ца ко ју 
је Управ ни од бор Јав ног пред у зе ћа за ди стри бу ци ју то плот-
не енер ги је „То пли фи ка ци ја” Ла за ре вац, до нео на сед ни ци 
одр жа ној 29. ја ну а ра 2010. го ди не.

2. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”.

Ве ће град ске оп шти не Ла за ре вац
II број 06-3/2010, 1. фе бру а ра 2010. го ди не

Председник
Бранко Борић, с. р.

У скла ду са За ко ном о јав ним пред у зе ћи ма и оба вља њу 
де лат но сти од оп штег ин те ре са („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05), и чла ном 38 Ста ту та Јав ног 
пред у зе ћа за ди стри бу ци ју то плот не енер ги је „То пли фи ка-
ци ја” Ла за ре вац (бр. 1552/1 од 26. ју ла 2007. го ди не), Управ-
ни од бор Јав ног пред у зе ћа на сед ни ци одр жа ној 28. ја ну а ра 
2010. го ди не, до нео је 

ОД ЛУ КУ 
О ИЗ МЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ОД ЛУ КЕ О ТРО ШКО ВИ-
МА ПРИ КЉУЧ КА КУЋ НИХ ГРЕЈ НИХ ИН СТА ЛА ЦИ ЈА 

ОБЈЕ КА ТА, НА СИ СТЕМ ДА ЉИН СКОГ ГРЕ ЈА ЊА 
ЛА ЗА РЕВ ЦА

Члан 1.
Вр ши се из ме на Од лу ке о тро шко ви ма при кључ ка кућ-

них греј них ин ста ла ци ја објек та, на си стем да љин ског гре-
ја ња Ла за рев ца бр. 4714/1 од 21. ав гу ста 2009. го ди не, на 
тај на чин што се у чла ну 5. иза ста ва 1. до да је но ви став 2. 
ко ји гла си: 

„Ова од лу ка се не од но си на ко ри сни ке ко ји ма је  до 
да на сту па ња на сна гу ове од лу ке Јав но пред у зе ће за ди-
стри бу ци ју то плот не енер ги је „То пли фи ка ци ја” Ла за ре вац 
из да ло тех нич ке усло ве за при кљу че ње кућ них греј них 
ин ста ла ци ја на си стем да љин ског гре ја ња Ла за рев ца и на 
исте ће се при ме њи ва ти це не ко је су ва жи ле пре до но ше ња 
ове од лу ке”.

Члан 2.
У оста лом де лу Од лу ка о тро шко ви ма при кључ ка кућ-

них греј них ин ста ла ци ја објек та, на си стем да љин ског гре ја-
ња Ла за рев ца бр. 4714/1 од 21. ав гу ста 2009. го ди не, оста је у 
це ло сти на сна зи.

Члан 3.
Ова од лу ка сту па на сна гу да ном да ва ња са гла сно сти од 

над ле жног ор га на осни ва ча, а при ме њи ва ће се по чев од 1. 
сеп тем бра 2009. го ди не.

Члан 4.
Ову од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-

гра да”.

Управ ни од бор ЈП „То пли фи ка ци ја” Ла за ре вац
Број 449/2, 29. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник 
Ми ли во је Ни ко лић, с. р.

Гра ђа ни Ме сне за јед ни це Жу па њац на осно ву чла на 20. 
За ко на о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 62/06) не по сред ним из ја шња ва њем, ре фе рен-
ду мом одр жа ним 26. и 27. де цем бра 2009. го ди не, до не ли су

ОД ЛУ КУ 
О УВО ЂЕ ЊУ СА МО ДО ПРИ НО СА ЗА ПОД РУЧ ЈЕ 

МЕ СНЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ ЖУ ПА ЊАЦ

Члан 1.
Ра ди за до во ља ва ња за јед нич ких по тре ба, гра ђа ни МЗ 

Жу па њац уво де са мо до при нос за пе ри од од пет го ди на 
по чев од да на сту па ња на сна гу Од лу ке о уво ђе њу са мо до-
при но са.

Члан 2. 
Са мо до при нос се уво ди ра ди обез бе ђи ва ња сред ста ва за 

сле де ће на ме не:
1. до во ђе ње во де у шко лу и кра је ве по се лу;
2. ре кон струк ци ја ни ско на пон ске елек тро мре же;
3. по прав ка и ас фал ти ра ње пу те ва;
4. про ши ре ње гро бља;
5. одр жа ва ње обје ка та и про сто ри ја МЗ (Дом кул ту ре и 

оста ло);
6. фи нан си ра ње кул ту ре, спор та, про све те, ве ре, здрав-

ства, удру же ња гра ђа на и слич но;
7. фи нан си ра ње со ци јал не и дру ге вр сте по мо ћи угро же-

ним гра ђа ни ма;
8. по кри ће ре жиј ских тро шко ва ра да ме сне за јед ни це 

и тро шко ва спро во ђе ња ове од лу ке о са мо до при но су, (тро-
шко ва плат ног про ме та елек трич не енер ги је, ПТТ услу га, 
хра не и пи ћа за рад ни ке на ра зним ак ци ја ма у се лу, по кло-
ни и ре пре зен та ци је као и оста ли тро шко ви ве за ни за на ме-
не за ко је је са мо до при нос уве ден за ко је се ука же по тре ба а 
ко је ни су пре ци зи ра не овом тач ком).

Члан 3.
Са мо до при нос се уво ди у нов цу, по сле де ћим сто па ма:
– 1,5%. на за ра де (пла те) за по сле них,
– 5% на ка та стар ски при ход од по љо при вре де и шу мар-

ства,
– 1,5% на при хо де од са мо стал них де лат но сти,
– 0,02% на вред ност не по крет не имо ви не,
– 1% од пен зи је оства ре не у зе мљи и ино стран ству за 

пен зи о не ре ко ји до бро вољ но упла ћу ју са мо до при нос на 
осно ву пи са не из ја ве.
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Члан 4.
Об ве зни ци са мо до при но са су пу но лет ни гра ђа ни ко ји 

има ју пре би ва ли ште на под руч ју ме сне за јед ни це Жу па њац.
Об ве зни ци са мо до при но са су и пу но лет ни гра ђа ни ко ји 

не ма ју пре би ва ли ште на под руч ју ове ме сне за јед ни це ако 
на тој те ри то ри ји има ју не по крет ну имо ви ну а сред ства на-
ме ном за ко ју се при ку пља ју по бољ ша ва ју усло ве за ко ри-
шће ње те имо ви не. 

За гра ђа не из ста ва 2. овог чла на са мо до при нос се уво-
ди са мо на по ме ну ту не по крет ну имо ви ну и на при ход од те 
имо ви не.

Члан 5.
Об ве зни ци са мо до при но са су:
– за по сле ни од за ра де из рад ног од но са по сто пи од 1,5%;
– зе мљо рад ни ци од но сно вла сни ци или ко ри сни ци зе-

мљи шта из за ра де од по љо при вре де на ка та стар ски при ход 
по сто пи од 5%;

– ли ца ко ја оба вља ју за нат ске и дру ге де лат но сти и про-
фе си о нал не услу ге а ко ја се за ду жу ју по ре зом пре ма оства-
ре ној за ра ди, као и ли ца ко ја се за ду жу ју на па у шал но од ре-
ђе ни из нос, на при ход од ме сеч ног не то при хо да по сто пи 
од 1,5%;

– гра ђа ни ко ји не ма ју пре би ва ли ште на под руч ју ове 
ме сне за јед ни це ако на тој те ри то ри ји има ју не по крет ну 
имо ви ну а сред ства на ме ном за ко ју се при ку пља ју по бољ-
ша ва ју усло ве за ко ри шће ње те имо ви не по сто пи од 0,02% 
на вред ност не по крет не имо ви не (тр жи шна вред ност не по-
крет но сти на дан 31. де цем бра го ди не ко ја прет хо ди го ди ни 
за ко ју се утвр ђу је и пла ћа по рез на имо ви ну);

– пен зи о не ри ко ји до бро вољ но упла ћу ју са мо до при нос 
на осно ву пи са не из ја ве по сто пи од 1% од пен зи је оства ре-
не у зе мљи и ино стран ству.

Члан 6.
Об ра чун и на пла ту са мо до при но са вр ше ис пла ти о ци 

лич них при ма ња исто вре ме но са њи хо вом ис пла том и По-
ре ска упра ва Фи ли ја ла Ла за ре вац за при хо де од за нат ске и 
дру ге де лат но сти и про фе си о нал них услу га исто вре ме но са 
на пла том по ре за и до при но са.

Члан 7.
Осло ба ђа ју се оба ве за по овој од лу ци при ма ња ко ја се 

пре ма од ре ба ма за ко на ко јим се утвр ђу је по рез на до хо дак 
гра ђа на из у зи ма ју из до хот ка гра ђа на.

Пен зи о не ри мо гу до бро вољ но упла ћи ва ти са мо до при-
нос по осно ву пен зи је оства ре не у зе мљи и ино стран ству, 
на осно ву пи са не из ја ве.

Члан 8.
Нов ча на сред ства са мо до пир но са оства ре на по овој од-

лу ци во де се на по себ ном под ра чу ну кон со ли до ва ног ра чу-
на тре зо ра град ске оп шти не Ла за ре вац – ме сни са мо до при-
нос МЗ Жу па њац.

Члан 9.
Са вет МЗ Жу па њац рас по ла же сред стви ма са мо до пир-

но са и од ре ђу је при о ри те те упо тре бе сред ста ва у скла ду са 
овом од лу ком, го ди шњим фи нан сиј ким пла ном, а у скла ду 
са на ме ном из чла на 2. ове од лу ке.

Члан 10.
Гра ђа ни оства ру ју над зор над при ку пља њем и утро-

шком сред ста ва са мо до пир но са пре ко фи нан сиј ског пла на 

и го ди шњег ра чу на ко ји са чи ња ва над ле жна слу жба, а Са-
вет МЗ усва ја, као и пре ко збо ро ва гра ђа на.

Члан 11.
Уку пан из нос пла ни ра них сред ста ва из но си 4.500.000,00 

ди на ра.

Члан 12.
Овла шћу је се Са вет МЗ Жу па њац да сред ства из ове од-

лу ке мо же удру жи ва ти са бан ка ма, фон до ви ма, бу џе ти ма, 
јав ним пред у зе ћи ма ра ди при ба вља ња кре ди та и по зај ми ца 
у ци љу ре а ли за ци је про гра ма ра да и ове од лу ке.

Члан 13.
Сред ства ко ја се оства ре из над из но са ко ји је од ре ђен 

од лу ком вра ћа ју се на те ку ћи ра чун упла ти о ца са мо до-
при но са.

Члан 14.
Еви ден ци ја сред ста ва се во ди на осно ву про пи са ко ји ре-

гу ли шу фи нан сиј ско по сло ва ње ме сних за јед ни ца.
Ис пла ти лац при ма ња ко ја су основ за на пла ту са мо до-

пир но са оба ве зан је да ме сној за јед ни ци до ста ви спе ци фи-
ка ци ју об у ста ва за сва ку по је ди нач ну ис пла ту.

Члан 15.
На пи та ња ко ја ни су ре гу ли са на овом од лу ком при ме-

њи ва ће се од ред бе За ко на о фи нан си ра њу ло кал не са мо у-
пра ве, За ко на ко јим се уре ђу је по ре ски по сту пак и по ре ска 
ад ми ни стра ци ја, За ко на о ло кал ној са мо у пра ви и Од лу ке о 
ме сним за јед ни ца ма.

Члан 16.
За ре а ли за ци ју ове од лу ке, фи нан сиј ске по сло ве за Са вет 

ме сне за јед ни це оба вља Упра ва град ске оп шти не Ла за ре вац 
– Oдељење за фи нан си је – Од сек за фи нан сиј ско-ра чу но вод-
стве не по сло ве ме сних за јед ни ца.

Члан 17.
Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва-

ња у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”.

Ме сна за јед ни ца Жу па њац

Пред сед ник Са ве та
Ми ло ван Сте ва но вић, с. р.

ОБРЕ НО ВАЦ

Скуп шти на град ске оп шти не Обре но вац на сед ни ци 
одр жа ној 4. фе бру а ра 2010. го ди не, на осно ву чла на 24. тач-
ка 31. и чла на 62. став 1. Ста ту та град ске оп шти не Обре но-
вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 44/08) и чла на 
28. став 1. и чла на 95. По слов ни ка Скуп шти не град ске оп-
шти не Обре но вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 
44/08), до не ла је

РЕ ШЕ ЊЕ
О УТВР ЂИ ВА ЊУ ПРЕ СТАН КА ФУНК ЦИ ЈЕ ЗА МЕ НИ КА 

ПРЕД СЕД НИ КА ГРАД СКЕ ОП ШТИ НЕ ОБРЕ НО ВАЦ

1. Утвр ђу је се да Ми ло ра ду Гр чи ћу, пред у зет ни ку из 
Обре нов ца, пре ис те ка вре ме на на ко је је иза бран пре ста је 
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функ ци ја за ме ни ка пред сед ни ка град ске оп шти не Обре-
но вац, са 4. фе бру а ром 2010. го ди не, на осно ву под не те 
остав ке. 

2. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”.

Скуп шти на град ске оп шти не Обре но вац
VI-01 број 020-3, 4. фе бру а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми ро слав Не го ва но вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Обре но вац на сед ни ци 
одр жа ној 4. фе бру а ра 2010. го ди не, на осно ву чла на 24. тач-
ка 31. и чла на 62. став 1. Ста ту та град ске оп шти не Обре но-
вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 44/08) и чла на 
28. став 1. и чла на 95. По слов ни ка Скуп шти не град ске оп-
шти не Обре но вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 
44/08), до не ла је

РЕ ШЕ ЊЕ
О УТВР ЂИ ВА ЊУ ПРЕ СТАН КА ФУНК ЦИ ЈЕ ЧЛА НА 

ВЕ ЋА ГРАД СКЕ ОП ШТИ НЕ ОБРЕ НО ВАЦ

1. Утвр ђу је се да Мир ку Вра не ше ви ћу, пред у зет ни ку из 
Ба ри ча, пре ис те ка вре ме на на ко је је иза бран пре ста је функ-
ци ја чла на Ве ћа град ске оп шти не Обре но вац, са 4. фе бру а-
ром 2010. го ди не, на осно ву под не те остав ке. 

2. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”.

Скуп шти на град ске оп шти не Обре но вац
VI-01 број 020-4, 4. фе бру а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми ро слав Не го ва но вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Обре но вац на сед ни ци одр-
жа ној 4. фе бру а ра 2010. го ди не, на осно ву чла на 24. тач ка 
30. и чла на 47. став 6. Ста ту та град ске оп шти не Обре но вац 
(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 44/08) и чла на 38. 
став 2. и чла на 95. По слов ни ка Скуп шти не град ске оп шти не 
Обре но вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 44/08), 
на пред лог пред сед ни ка Скуп шти не град ске оп шти не Обре-
но вац, до не ла је

РЕ ШЕ ЊЕ
О РАЗ РЕ ШЕ ЊУ ЗА МЕ НИ КА СЕ КРЕ ТА РА СКУП ШТИ НЕ 

ГРАД СКЕ ОП ШТИ НЕ ОБРЕ НО ВАЦ

1. Раз ре ша ва се Сла ви ца Ци цо вић, ди пло ми ра ни прав-
ник из Обре нов ца, ду жно сти за ме ни ка се кре та ра Скуп-
шти не град ске оп шти не Обре но вац, пре ис те ка ман да та, са 
10. фе бру а ром 2010. го ди не, због пре ла ска на но ву ду жност. 

2. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”.

Скуп шти на град ске оп шти не Обре но вац
VI-01 број 020-9, 4. фе бру а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми ро слав Не го ва но вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Обре но вац на сед ни ци 
одр жа ној 4. фе бру а ра 2010. го ди не, на осно ву чла на 14. За-
ко на о јав ним пред у зе ћи ма и оба вља њу де лат но сти од оп-
штег ин те ре са („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 25/00, 25/02, 
107/05 и 108/05), чла на 24. тач ка 28. Ста ту та град ске оп-
шти не Обре но вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 
44/08) и чла на 14. Од лу ке о осни ва њу Јав ног пред у зе ћа 
„По слов ни про стор” Обре но вац („Слу жбе ни лист гра да 
Бе о гра да”, бр. 23/06 и 45/07), до не ла је

РЕ ШЕ ЊЕ
О РАЗ РЕ ШЕ ЊУ ДИ РЕК ТО РА ЈАВ НОГ ПРЕД У ЗЕ ЋА 

„ПО СЛОВ НИ ПРО СТОР” ОБРЕ НО ВАЦ 

1. Раз ре ша ва се Ми лан Ста но је вић, ди пло ми ра ни прав-
ник из Обре нов ца ду жно сти ди рек то ра Јав ног пред у зе ћа 
„По слов ни про стор” Обре но вац пре ис те ка ман да та, на лич-
ни зах тев са 31. де цем бром 2009. го ди не, због пре ла ска на 
но ву ду жност.

2. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”. 

Скуп шти на град ске оп шти не Обре но вац
VI-01 број 020-5, 4. фе бру а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми ро слав Не го ва но вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Обре но вац на сед ни ци 
одр жа ној 4. фе бру а ра 2010.го ди не, на осно ву чла на 14. 
став 1. За ко на о јав ним пред у зе ћи ма и оба вља њу де лат но-
сти од оп штег ин те ре са („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 25/00, 
25/02, 107/05 и 108/05), чла на 24. тач ка 28. Ста ту та град ске 
оп шти не Обре но вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, 
број 44/08) и чла на 14. Од лу ке о осни ва њу Јав ног пред у зе-
ћа „По слов ни про стор” Обре но вац („Слу жбе ни лист гра да 
Бе о гра да”, бр. 23/06 и 45/07), до не ла је 

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИМЕ НО ВА ЊУ ДИ РЕК ТО РА ЈАВ НОГ ПРЕД У ЗЕ ЋА 

„ПО СЛОВ НИ ПРО СТОР” ОБРЕ НО ВАЦ

1. Име ну је се Дра ган Ми ла но вић, дипл. ин же њер по љо-
при вре де за ра тар ство из Ба ри ча, за ди рек то ра Јав ног пред у-
зе ћа „По слов ни про стор” Обре но вац.

Ман дат име но ва ног ди рек то ра тра је че ти ри го ди не, ра чу-
на ју ћи од 5. фе бру а ра 2010. го ди не. 

2. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”.

Скуп шти на град ске оп шти не Обре но вац
VI-01 број 020-6, 4. фе бру а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми ро слав Не го ва но вић, с. р.
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Скуп шти на град ске оп шти не Обре но вац на сед ни ци одр-
жа ној 4. фе бру а ра 2010. го ди не, на осно ву чла на 12. За ко на 
о јав ним пред у зе ћи ма и оба вља њу де лат но сти од оп штег 
ин те ре са („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 
108/05), чла на 24. тач ка 28. Ста ту та град ске оп шти не Обре но-
вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 44/08) и чла на 19. 
Од лу ке о осни ва њу Јав ног пред у зе ћа за за шти ту и уна пре ђе-
ње жи вот не сре ди не на те ри то ри ји град ске оп шти не Обре но-
вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да” број 56/09), до не ла је 

РЕ ШЕ ЊЕ
О ДО ПУ НИ РЕ ШЕ ЊА О ИМЕ НО ВА ЊУ УПРАВ НОГ 

ОД БО РА ЈАВ НОГ ПРЕД У ЗЕ ЋА ЗА ЗА ШТИ ТУ И УНА-
ПРЕ ЂЕ ЊЕ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ НА ТЕ РИ ТО РИ ЈИ 

ГРАД СКЕ ОП ШТИ НЕ ОБРЕ НО ВАЦ

1. До пу ња ва се Ре ше ње о име но ва њу Управ ног од бо ра 
Јав ног пред у зе ћа за за шти ту и уна пре ђе ње жи вот не сре-
ди не на те ри то ри ји град ске оп шти не Обре но вац VI-01 бр. 
020-151 од 11. де цем бра 2009. го ди не („Слу жбе ни лист гра да 
Бе о гра да” број 56/09), та ко што се у Управ ни од бор Пред у зе-
ћа име ну је Во јин Не сто ро вић, спец. ди пло ми ра ни ин же њер 
тех но ло ги је из Обре нов ца, за чла на, као пред став ник за по-
сле них овог пред у зе ћа. 

Ман дат име но ва ног чла на тра је че ти ри го ди не, од но сно 
до ис те ка ман да та Управ ног од бо ра Јав ног пред у зе ћа за за-
шти ту и уна пре ђе ње жи вот не сре ди не на те ри то ри ји град-
ске оп шти не Обре но вац.

2. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”.

Скуп шти на град ске оп шти не Обре но вац
VI-01 број 020-7, 4. фе бру а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми ро слав Не го ва но вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Обре но вац на сед ни ци одр-
жа ној 4. фе бру а ра 2010. го ди не, на осно ву чла на 15. За ко на 
о јав ним пред у зе ћи ма и оба вља њу де лат но сти од оп штег 
ин те ре са („Слу жбе ни гла сник РС” бр.25/00, 25/02, 107/05 и 
108/05), чла на 24. тач ка 28. Ста ту та град ске оп шти не Обре но-
вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 44/08) и чла на 23. 
Од лу ке о осни ва њу Јав ног пред у зе ћа за за шти ту и уна пре ђе-
ње жи вот не сре ди не на те ри то ри ји град ске оп шти не Обре но-
вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 56/09), до не ла је 

РЕ ШЕ ЊЕ
О ДО ПУ НИ РЕ ШЕ ЊА О ИМЕ НО ВА ЊУ НАД ЗОР НОГ 
ОД БО РА ЈАВ НОГ ПРЕД У ЗЕ ЋА ЗА ЗА ШТИ ТУ И УНА-

ПРЕ ЂЕ ЊЕ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ НА ТЕ РИ ТО РИ ЈИ 
ГРАД СКЕ ОП ШТИ НЕ ОБРЕ НО ВАЦ

1. До пу ња ва се Ре ше ње о име но ва њу Над зор ног од бо ра 
Јав ног пред у зе ћа за за шти ту и уна пре ђе ње жи вот не сре ди не 
на те ри то ри ји град ске оп шти не Обре но вац VI-01 бр. 020-152 
од 11. де цем бра 2009. го ди не („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра-
да”, број 56/09), та ко што се у Над зор ни од бор пред у зе ћа име-
ну је Ста ној ка Спа сић, стру ков ни еко но ми ста из Обре нов ца, 
за чла на, као пред став ник за по сле них овог пред у зе ћа. 

Ман дат име но ва ног чла на тра је че ти ри го ди не од но сно 
до ис те ка ман да та Над зор ног од бо ра Јав ног пред у зе ћа за 
за шти ту и уна пре ђе ње жи вот не сре ди не на те ри то ри ји град-
ске оп шти не Обре но вац. 

2. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”.

Скуп шти на град ске оп шти не Обре но вац
VI-01 број 020-8, 4. фе бру а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми ро слав Не го ва но вић, с. р.

АК ТИ ЈАВ НИХ ПРЕД У ЗЕ ЋА И ДРУ ГИХ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА
На осно ву За кључ ка Из вр шног од бо ра гра да Бе о гра да бр. 346-1404/04 од 14. апри ла 2004; Уго во ра број 10792 од 18. 

де цем бра 2009. го ди не; чла на 33. Ста ту та Град ског са о бра ћај ног пред у зе ћа „Бе о град” и За кључ ка гра до на чел ни ка гра да 
Бе о гра да број 34-165/10-Г од 1. фе бру а ра 2010. го ди не и Од лу ке о из ме ни и до пу ни Од лу ке о пра ви ма и оба ве за ма ко ри-
сни ка пре во за у во зи ли ма јав ног град ског пре во за на свим ли ни ја ма у Ин те гри са ном та риф ном си сте му на по друч ју гра-
да Бе о град број 1932 од 23. фе бру а ра 2009. го ди не, Управ ни од бор ГСП „Бе о град” је на 17. сед ни ци одр жа ној 5. фе бру а ра 
2010. го ди не, до нео

ОД ЛУ КУ
О ИЗ МЕ НИ И ДО ПУ НИ ОД ЛУ КЕ О ПРА ВИ МА И ОБА ВЕ ЗА МА КО РИ СНИ КА ПРЕ ВО ЗА У ВО ЗИ ЛИ МА ЈАВ НОГ 

ГРАД СКОГ ПРЕ ВО ЗА НА СВИМ ЛИ НИ ЈА МА У ИН ТЕ ГРИ СА НОМ ТА РИФ НОМ СИ СТЕ МУ НА ПОД РУЧ ЈУ ГРА ДА 
БЕ О ГРА ДА

Члан 1.
У чла ну 1. Од лу ке о из ме ни и до пу ни Од лу ке о пра ви ма и оба ве за ма ко ри сни ка пре во за у во зи ли ма јав ног град ског пре-

во за на свим ли ни ја ма у Ин те гри са ном та риф ном си сте му на под руч ју гра да Бе о гра да број 1932 од 23. фе бру а ра 2009. го ди-
не, до пу њу је се став 2, та ко што се иза тач ке 1. до да је тач ка 1а ко ја гла си: „ли ца ста ри ја од 65 го ди на (му шкар ци и же не)”.

Члан 2.
Ова од лу ка сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја вљив љња у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”.

Управ ни од бор 
Град ског са о бра ћај ног пред у зе ћа „Бе о град”

Број 1053, 5. фе бру а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Жељ ко Ђу ка но вић, с. р. 
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 Страна
Ре ше ње о при сту па њу стра те шкој про це ни ути-

 ца ја на жи вот ну сре ди ну Пла на де таљ не ре гу-
 ла ци је гро бља Ле шће 2 са при ла зним са о бра ћај-
 ни ца ма, оп шти на Па ли лу ла  – – – – – – – – – – – – –  1

Ре ше ње о при сту па њу стра те шкој про це ни ути-
ца ја на жи вот ну сре ди ну Пла на де таљ не ре гу ла -
ци је под руч ја Ја јин ци, оп шти на Во ждо вац – – – – –  2

Ре ше ње о из ме ни и до пу ни Ре ше ња о оп штим
пар ки ра ли шти ма  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

По ка за тељ ра ста це на на ма ло у ја ну а ру 2010. го -
ди не  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  4

Ак ти град ских оп шти на

ВРА ЧАР
Ре ше ње о од ре ђи ва њу на чел ни це Слу жбе за 

скуп штин ске по сло ве Оп штин ске упра ве град-
ске оп шти не Вра чар за овла шће но ли це за по-
сту па ње по зах те ву за сло бо дан при ступ ин фор-
 ма ци ја ма од јав ног зна ча ја – – – – – – – – – – – – – –  5

ЛА ЗА РЕ ВАЦ
Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти на од лу ке о це на ма

основ них и оста лих ко му нал них услу га са од лу ка ма– –  5
Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти на Од лу ку о из-

ме на ма и до пу на ма Од лу ке о тро шко ви ма при-
кључ ка кућ них греј них ин ста ла ци ја обје ка та на си -
стем да љин ског гре ја ња са Од лу ком  – – – – – – – –  14

Страна
Од лу ка о уво ђе њу са мо до при но са за под руч је

Ме сне за јед ни це Жу па њац– – – – – – – – – – – – – –  14
ОБРЕ НО ВАЦ

Ре ше ње о утвр ђи ва њу пре стан ка функ ци је за ме-
 ни ка пред сед ни ка град ске оп шти не Обре но вац  – –  15

Ре ше ње о утвр ђи ва њу пре стан ка функ ци је чла на
Ве ћа град ске оп шти не Обре но вац– – – – – – – – – –  16

Ре ше ње о раз ре ше њу за ме ни ка се кре та ра Скуп-
 шти не град ске оп шти не Обре но вац– – – – – – – – –  16

Ре ше ње о раз ре ше њу ди рек то ра Јав ног пред у зе-
 ћа „По слов ни про стор” Обре но вац – – – – – – – – –  16

Ре ше ње о име но ва њу ди рек то ра Јав ног пред у зе-
 ћа „По слов ни про стор” Обре но вац – – – – – – – – –  16

Ре ше ње о до пу ни Ре ше ња о име но ва њу Управ-
ног од бо ра Јав ног пред у зе ћа за за шти ту и уна пре ђе-
ње жи вот не сре ди не на те ри то ри ји град ске оп шти не 
Обре но вац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  17

Ре ше ње о до пу ни Ре ше ња о име но ва њу Над зор-
ног од бо ра Јав ног пред у зе ћа за за шти ту и уна пре ђе-
ње жи вот не сре ди не на те ри то ри ји град ске оп шти не
Обре но вац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  17

Ак ти јав них пред у зе ћа и дру гих 
ор га ни за ци ја

Од лу ка о из ме ни и до пу ни Од лу ке о пра ви ма 
и оба ве за ма ко ри сни ка пре во за у во зи ли ма јав ног 
град ског пре во за на свим ли ни ја ма у Ин те гри са ном
та риф ном си сте му на под руч ју гра да Бе о гра да  – –  17

САДРЖАЈ
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Наруџбеницу послати на адресу: ЈП Службени гласник, Јована Ристића 1, 11000 Београд, или на факс: 011/ 30-60-393.
Тел.: 011/36-444-52, e-mail: prodaja@slglasnik.com. Поштарина и ПДВ урачунати у цену.

НАРУЏБЕНИЦА

текући рачун, ПИБ

Име и презиме, ЈМБГ (назив фирме)

адреса, телефон, e-mail

количина

ГЛАСНИКОВИГЛАСНИКОВИ ПАКЕТИ  ПАКЕТИ 

ДАР УМЕТНОСТИДАР УМЕТНОСТИ
Обрадујте оне које волите,

нека им уз књигу сваки дан буде празник.

Пакет 1:
Док анђели спавају 1 и 2 – Марина Рајевић-Савић
цена: 3.780,00 РСД
цена са попустом: 2.268,00 РСД

Пакет 2:
Интимни дневник – Новалис
цена: 270,00 РСД
О говору тела – Хајнрих фон Клајст
цена: 324,00 РСД
Атеље Алберта Ђакометија – Жан Жене
цена: 216,00 РСД
О уживању и мржњи – Вилијам Хазлит
цена: 302,00 РСД
Огист Роден –Рајнер Марија Рилке
цена: 356,00 РСД
цена пакета: 1.468,00 РСД
цена пакета са попустом: 880,00 РСД

И ПОСЕБНА ПОНУДА:
Филмски летак – Слободан Шијан
цена: 2.700,00 РСД
цена са попустом: 1.620,00 РСД

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

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

ПОПУСТ40%

O /

Сав

ПУС
ПУС

вић

ПУСТ
ПУСТ
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине града Београда, Трг Николе Пашића 6, приземље
– БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 3061-706, факс: 3061-688

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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