
АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

НОВИ БЕОГРАД

Скупштина Градске општине Нови Београд на седници 
одржаној 1. јуна 2021. године, на основу члана 56. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аут. тумачење и 
68/20) и члана 18. Статута Градске општине Нови Београд 
(„Службени лист Града Београда”, број 123/19 – пречишћен 
текст и 125/20), донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУП-

ШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД
1. Потврђује се мандат одборници Скупштине Градске 

општине Нови Београд, изабраној на изборима одржаним 
21. јуна 2020. године и то Јовани Лаковић, са изборне листе 
„Александар Вучић – За нашу децу.”

2. Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београдa”.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-182, 1. јуна 2021. године

Председник
Предраг Јушковић, ср.

Скупштина Градске општине Нови Београд на седни-
ци одржаној 1. јуна 2021. године, на основу члана 41. став 
1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и упра-
вљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, 
број 87/18), и члана 18. Статута Градске општине Нови Бео-
град („Службени лист Града Београда”, бр. 123/19 – пречи-
шћен текст и 125/20), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИН-
СКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИ-

ТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД

I. У Решењу о образовању општинског штаба за ванред-
не ситуације на територији градске општине Нови Београд 
(„Службени лист Града Београда”, број 125/20) под тачком I. 
врши се следећа измена:

Уместо члана:
– Слободана Бошковића, припадника Ватрогасно-спаси-

лачке бригаде Београд, Управе за ванредне ситуације у Бео-
граду, именује се;

– Миодраг Икадиновић, вођа Ватрогасно-спасилачке 
чете у Ватрогасно-спасилачкој бригади Београд, Управе за 
ванредне ситуације у Београду.

II. У осталом делу Решење о образовању општинског 
штаба за ванредне ситуације на територији градске општи-
не Нови Београд („Службени лист Града Београда”, број 
125/20) остаје непромењено.

III. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-183, 1. јуна 2021. године

Председник
Предраг Јушковић, ср.

Скупштина Градске општине Нови Београд на седници 
одржаној 1. јуна 2021. године, на основу члана 29. Стату-
та Градске општине Нови Београд („Службени лист Града 
Београда”, бр. 123/19 – пречишћен текст и 125/20) и члана 
43. Пословника Скупштине Градске општине Нови Београд 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 36/18 – пречишћен 
текст и 123/19), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА АДМИНИ-
СТРАТИВНО-МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД

I. У Решењу о избору чланова Административно-ман-
датне комисије Скупштине Градске општине Нови Београд 
(„Службени лист Града Београда”, број 100/20) врши се из-
мена тако што се уместо:

– Немање Богатинчевића 
именујe 
– Ивана Станојевић.
II. У осталом делу решење остаје неизмењено.
III. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-184, 1. јуна 2021. године

Председник
Предраг Јушковић, ср.
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Скупштина Градске општине Нови Београд на седници 
одржаној 1. јуна 2021. године, на основу члана 11. Одлуке о 
оснивању Туристичке организације за промоцију туризма, 
рекреације и здравог живота „Нови Београд” („Службени 
лист Града Београда”, број 73/15), члана 36. став 1. Статута 
Туристичке организације за промоцију туризма, рекреаци-
је и здравог живота „Нови Београд („Службени лист Града 
Београда”, број 73/15) године и члана 18. став 1. тачка 9. Ста-
тута Градске општине Нови Београд („Службени лист Града 
Београда”, бр. 123/19 – пречишћен текст, 125/20), донела је:

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ В.Д. ДИ-
РЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ПРОМО-
ЦИЈУ ТУРИЗМА, РЕКРЕАЦИЈЕ И ЗДРАВОГ ЖИВОТА 

„НОВИ БЕОГРАД”

I. Утврђује се престанак дужности в.д. директора Ту-
ристичке организације за промоцију туризма, рекреације 
и здравог живота „Нови Београд” Филипу Димитријевићу, 
због истека мандата.

II. Решење ступа на снагу даном доношења, а објављује 
се у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-186, 1. јуна 2021. године

Председник
Предраг Јушковић, ср.

Скупштина Градске општине Нови Београд на седници 
одржаној 1. јуна 2021. године, на основу члана 11. Одлуке о 
оснивању Туристичке организације за промоцију туризма, 
рекреације и здравог живота „Нови Београд („Службени 
лист Града Београда”, број 73/15) и члана 18. Статута Град-
ске општине Нови Београд („Службени лист Града Београ-
да”, број 123/19 – пречишћен текст и 125/20), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОР-
ГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ПРОМОЦИЈУ ТУРИЗМА, РЕКРЕА-

ЦИЈЕ И ЗДРАВОГ ЖИВОТА „НОВИ БЕОГРАД”
I. Именује се за в.д. директора Туристичке организације 

за промоцију туризма, рекреације и здравог живота „Нови 
Београд” Ненад Гавриловић, комуниколог, до именовања 
директора. 

II. Решење ступа на снагу даном доношења.
III. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-187, 1. јуна 2021. године

Председник
Предраг Јушковић, ср.

Скупштина Градске општине Нови Београд на седни-
ци одржаној 1. јуна 2021. године, на основу члана 13. став 
6. Одлуке о месним заједницама на територији градске оп-
штине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 
73/15 132/16 и 123/19) и члана 18. Статута Градске општине 
Нови Београд („Службени лист Града Београда”, број 123/19 
– пречишћен текст и 125/20), доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ В.Д. ПРЕДСЕДНИКА 

МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

I. Разрешава се в.д. председникa Месне заједнице „Мла-
дост” Филип Димитријевић,

II. Именује се за в.д. председника Месне заједнице „Мла-
дост” Дијана Радисављевић.

III. Решење ступа на снагу даном доношења, а објављује 
се у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-185, 1. јуна 2021. године

Председник
Предраг Јушковић, ср.

ЛАЗАРЕВАЦ

Веће Градске општине Лазаревац на седници одржаној 
28. маја 2021. године, на основу члана 28. Закона о кому-
налним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 
104/16 и 95/18), члана 48. Статута Градске општине Лазаре-
вац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 
и 88/19) и члана 5. Пословника Већа Градске општине Лаза-
ревац („Службени лист Града Београда”, број 121/20), доне-
ло је следеће

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНАМА 
УСЛУГE ПОДИЗАЊА И ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕ-

НИХ ПОВРШИНА

I. Даје се сагласност на Одлуку о ценама услуге подиза-
ња и одржавања јавних зелених површина, коју је Надзорни 
одбор Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаре-
вац” Лазаревац под бројем I01.01-XIII/21-3 донео на седни-
ци одржаној 29. априла 2021. године.

II. Ово решење и одлуку објавити у „Службеном листу 
Града Београда”.

Веће Градске општине Лазаревац
II – број 06-112.2/2021, 28. маја 2021. године

Председник
Бојан Стевић, ср.
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На основу члана 28. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 и 95/18) и 
члана 39. Статута Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац, Надзорни одбор предузећа на редовној 
седници одржаној 29. априла 2021. године једногласно је донео следећу

ОДЛУКУ
О ЦЕНАМА УСЛУГЕ ПОДИЗАЊА И ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Члан 1.

ЦЕНОВНИК УСЛУГЕ ПОДИЗАЊА И ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Ред-
ни 

број
Врста операције Јед. мере Цена ПДВ 10% Цена са 

ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6
A) ДРВЕЋА
1 Обрада крошње стабла        

1.1. Формирање и издизање крошње стабла, утовар и одвоз:        
  висина стабла до 5 m ком. 6.572,07 657,21 7.229,28

1.2. Формирање и издизање крошње стабла употребом ХТП-а, утовар и одвоз:        
   висина стабла 5–10 m ком. 10.445,59  1.044,56 11.490,15
  висина стабла од 11–15 m ком. 12.455,79 1.245,58 13.701,37
  висина стабла од 16–22 m ком. 16.900,00 1.690,00 18.590,00
  висина стабла преко 22 m ком. 25.200,00 2.520,00 27.720,00

1.3. Интервентни радови приликом формирања и издизања крошње стабла употребом ХТП-а, утовар и одвоз ком. 31.566,00 3.156,60 34.722,60
2 Орезивање изданака и избојака, утовар и одвоз ком. 193,27 19,33 212,60
3  Сеча стабла       

3.1. Сеча сувих и деформисаних стабла са вађењем пањева, утовар и одвоз:       
  пречника до 10 cm ком. 1.709,78 170,98 1.880,76
   пречника од 11 до 20 cm ком. 3.502,98 350,30 3.853,28
   пречника од 21 до 30 cm ком. 8.112,01 811,20 8.923,21
   пречника од 31 до 50 cm ком. 13.824,25 1.382,42 15.206,67
  пречника од 51 до 70 cm ком. 18.596,71 1.859,67 20.456,38
  пречника преко 70 cm ком. 32.898,48 3.289,85 36.188,33

3.2. Интервентни радови приликом сече стабла – сеча стабла, утовар и одвоз ком. 42.898,48 4.289,85 47.188,33
4 Сеча сувих и поломљених грана        

4.1. Сеча сувих грана до 5 m висине, утовар и одвоз ком. 1.256,00 125,60 1.381,60
4.2. Сеча сувих грана са ХТП-ом, утовар и одвоз ком. 3.172,98 317,30 3.490,28
4.3. Сеча грана око саобраћајне сигнализације, утовар и одвоз ком. 2.256,00 225,60 2.481,60
4.4. Сеча грана око електричних инсталација, утовар и одвоз ком. 3.172,99 317,30 3.490,29

5 Инвестиционо одржавање младих садница након садње        
5.1. Израда и уградња корсета од арматуре Ø10 ком. 3.221,00 322,10 3.543,10
5.2. Анкеровање садница анкерима од дрвене грађе (облице висине 2 m, пречника 8-10 cm) – по комаду анкера ком. 1.350,00 135,00 1.485,00
5.3. Утовар и одвоз поломљених анкера и корсета ком. 1.129,82 112,98 1.242,80
5.4. Окопавање младих садница са чанковањем ком. 86,09 8,61 94,70
5.5. Замена везица на корсетима од арматуре и дрвеним анкерима – по комаду саднице ком. 185,90 18,59 204,49
5.6. Ручно пресађивање садница ком. 6.364,48 636,45 7.000,93

6 Заливање младих стабала        
6.1. Заливање младих стабала цистерном ком. 66,47 6,65 73,12

7 Декоративно одржавање стабала        

7.1. Набавка, транспорт и ручно разастирање белог облутка фракције 40–60 mm (у цену урачунато и постављање одгова-
рајуће агротекстил фолије)  m³ 43.400,00 4.340,00 47.740,00

7.2. Транспорт и ручно разастирање белог облутка фракције 40-60 mm (у цену урачунато и постављање одговарајуће 
агротекстил фолије)  m³ 3.400,00 340,00 3.740,00

7.3. Набавка, транспорт и ручно разастирање бојеног малча од коре дрвета гранулације 1–3 cm око садница, д=6–8 cm (у 
цену урачунато и постављање одговарајуће агротекстил фолије) m² 1.880,00 188,00 2.068,00

7.4. Транспорт и ручно разастирање бојеног малча од коре дрвета гранулације 1–3 cm око садница, д=6–8 cm (у цену 
урачунато и постављање одговарајуће агротекстил фолије) m² 540,00 54,00 594,00

  НАПОМЕНА: За све позиције орезивања, формирања, издизања и сече стабала са вађењем пањева цена се умањује за 
30% када се не ради утовар и одвоз.        

Б) ШИБЉЕ
1 Окопавање шибља са плевљењем у току вегетације m² 72,85 7,28 80,13
2 Риљање шибља m² 86,09 8,61 94,70
3 Чишћење шибља од отпадака m² 5,19 0,52 5,71
4 Орезивање шибља са слагањем грања, утовар и одвоз m² 371,56 37,16 408,72
5 Радикална сеча шибља, утовар и одвоз m² 314,86 31,49 346,35
6 Заливање младог шибља цистерном m² 34,45 3,44 37,89
В) ЖИВА ОГРАДА
1 Орезивање-шишање и скраћивање живе ограде, утовар и одвоз орезаног материјала m’ 211,51 21,15 232,66
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1 2 3 4 5 6
2 Чишћење отпадака из живе ограде m’ 6,05 0,60 6,65
3 Окопавање живе ограде са плевљењем m² 72,85 7,28 80,13
4 Вађење старе живе ограде, утовар и одвоз m’ 511,00 51,10 562,10
5 Заливање младе живе ограде цистерном m² 34,45 3,44 37,89
Г) ТРАВЊАЦИ
  Кошење травњака        
1  Кошење травњака са уређених површина висина траве до 10 cm        
  а) машински m² 2,20 0,22 2,42

  б) тримером m² 11,56 1.16 12.72
2  Кошење травњака са неуређених површина висина траве преко 10 cm        
  а) машински m² 5,90 0,59 6,49
  б) тримером m² 13,36 1,34 14,70

2.1. Крчење и сакупљање подраста дебљине до 3 cm са вађењем корена m² 236,31 23,63 259,94
2.2. Утовар и одвоз крчевине пм 1.184,92 118,49 1.303,41

3 Грабуљање покошене траве са травњака m² 1,85 0,18 2,03
4 Утовар и одвоз од грабуљања травњака  m³ 1.184,92 118,49 1.303,41
5 Грабуљање лишћа m² 2,78 0,28 3,06
6 Утовар и одвоз лишћа  m³ 1.184,92 118,49 1.303,41
7 Сакупљање отпадака са травних површина ар/мес. 28,08 2,81 30,89
8 Израда-обнова травњака сетвом, са ротофрезирањем, ђубрењем, ваљањем и једним заливањем m² 233,08 23,31 256,39
9 Набавка и транспорт хумусне земље до предвиђене локације m³ 1,379.93 137,99 1.517,92

10 Машинско нивелисање хумузиране површине m² 65,10 6,51 71,61
11 Ручно нивелисање хумузиране површине тачности + 1 cm m² 229,73 22,97 252,70
12 Нивелисање терена. Ископ, утовар, транспорт и разастирање земље из ископа на косим теренима -100% машински  m³ 767,47 76,75 844,22
13 Чишћење ригола ручним алатом, утовар и одвоз m’ 48,28 4,83 53,11
14 Машински утовар шута, земље и другог депонованог материјала, утовар и одвоз  m³ 1.257,80 125,78 1.383,58
15 Чишћење стаза        
  а) од отпадака, наслага земље, наплавина, проникле траве и корова уз ивичњак m² 21,75 2,18 23,93
  б) од снега m² 25,44 2,54 27,98
  в) од леда m² 144,84 14,48 159,32

16 Посипање соли по стазама m² 8,38 0,84 9,22
17 Прскање емулзије CaCl2 леђном прскалицом m² 9,38 0,94 10,32
18 Стресање снега са живе ограде m² 12,19 1,22 13,41
19 Стресање снега са четинара ком. 69,00 6,90 75,90
20 Чишћење снега са клупа ком. 4,99 0,50 5,49

21 Набавка, транспорт и ручно разастирање белог облутка фракције 40–60 mm (у цену урачунато и постављање одгова-
рајуће агротекстил фолије)  m³ 43.400,00 4.340,00 47.740,00

22 Транспорт и ручно разастирање белог облутка фракције 40–60 mm (у цену урачунато и постављање одговарајуће 
агротекстил фолије)  m³ 3.400,00 340,00 3.740,00

23 Набавка, транспорт и ручно разастирање бојеног малча од коре дрвета гранулације 1–3 cm око садница, д=6–8 cm (у 
цену урачунато и постављање одговарајуће агротекстил фолије) m² 1.880,00 188,00 2.068,00

24 Транспорт и ручно разастирање бојеног малча од коре дрвета гранулације 1–3 cm око садница, д=6–8 cm (у цену 
урачунато и постављање одговарајуће агротекстил фолије) m² 540,00 54,00 594,00

Д) РУЖЕ
1 Одгртање ружа m² 64,80 6,48 71,28
2 Загртање ружа m² 66,01 6,60 72,61
3 Орезивање ружа, утовар и одвоз орезаног материјала m² 135,49 13,55 149,04
4 Окопавање ружа са плевљењем и сечом прецветалих цветова m² 127,18 12,72 139,90
5 Ђубрење ружа-набавка, транспорт и разастирање m² 184,88 18,49 203,37
6 Заливање ружа цистерном m² 40,56 4,06 44,62

Ђ) ПЕРЕНЕ
1 Прерада перена (вађење, чишћење и поновно сађење перена) m² 406,56 40,66 447,22
2 Окопавање, плевљење и сеча прецветалих цветова m² 127,18 12,72 139,90
3 Зимска припрема перена m² 109,26 10,93 120,19
4 Заливање перена цистерном m² 34,45 3,44 37,89
Е) ЦВЕТЊАЦИ
1 Окопавање, плевљење и сеча прецветалих цветова m² 127,21 12,72 139,93
2 Набавка, транспорт и разастирање плодне земље m² 114,00 11,40 125,40
3 Вађење-чупање сезонског цвећа m² 53,36 5,34 58,70
4 Заливање цветњака цистерном m² 34,45 3,44 37,89

Ж) ЖАРДИЊЕРЕ
1 Набавка и транспорт жардињера до предвиђене локације ком. 13.877,00 1.387,70 15.264,70
2 Фарбање жардињера ком. 1.771,30 177,13 1.948,43
3 Утовар и одвоз оштећених жардињера ком. 970,00 97,00 1.067,00
З) ФОНТАНЕ
1 Чишћење и прање фонтане са свим претходним радовима и завршним пуњењем ком. 5.670,15 567,02 6.237,17
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2 Замена пумпи (набавка и уградња)        
  а) велика пумпа ком. 92.000,00 9.200,00 101.200,00
  б) мала пумпа ком. 62.000,00 6.200,00 68.200,00
3 Набавка и замена оштећених млазница Ø 6 mm, прикључак на 3/8’’ ком. 5.109,00 510,90 5.619,90
4 Набавка и замена оштећених млазница-каскада ком. 40.220,20 4,022,02 44.242,22
5 Набавка и замена оштећених млазница-лепеза ком. 41.818,00 4,181,80 45.999,80
6 Набавка и замена млазница на полулопти ком. 11.888,00 1,188,80 13.076,80
7 Набавка и замена носећих шипки на полулопти ком. 10.455,00 1,045,50 11.500,50
8 Набавка и замена подводног рефлектора ком. 14.109,00 1,410,90 15.519,90
9 Набавка и замена сијалице на подводном рефлектору ком. 650,00 65,00 715,00

10 Поправка и замена делова у електрокомандном орману   50.000,00 5,000,00 55.000,00
И) ЈАВНЕ ЧЕСМЕ
1 Чишћење и прање ком. 2.541,00 254,10 2.795,10
2 Поправка чесми ком. 6.352,50 635,25 6.987,75
Ј) ЗАЛИВНИ СИСТЕМИ        

1 Набавка и израда стационарног система за наводњавање са издижућим главама, подесивог домета и радног угла 
млазница са променљивим дизнама и сензором за падавине – комплет радови са прикључком m² 900,00 90,00 990,00

2 Набавка, транспорт и полагање коругованог црева у садну јаму ради заливања саднице (обрачун по комаду саднице) ком. 1.600,00 160,00 1.760,00
К) ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА САДНИМ МАТЕРИЈАЛОМ

1 Набавка и садња садница дрвећа-комплет радови (набавка, транспорт, припрема садног места, додавање оплемењива-
ча земље, садња и иницијално заливање)        

  а) високи лишћари висине 2–3 m ком. 5.144,37 514,44 5.658,81
  б) ниски и средњи лишћари висине 1,5–2 m ком. 4.025,86 402,59 4.428,45
  в) високи четинари висине 2–3 m ком. 5.456,19 545,62 6.001,81
  г) средњи и ниски четинари 1,5–2 m ком. 3.029,47 302,95 3.332,42
  д) дрворедне саднице, висина од бусена до развођа круне мин. 2 m, обим стабла на висини од 1 m – 10 – 15 cm ком. 22.850,00 2.285,00 25.135,00

2 Садња садница дрвећа-комплет радови (транспорт, припрема садног места, додавање оплемењивача земље, садња и 
иницијално заливање)        

  а) високи лишћари висине 2–3 m ком. 2.600,00 260,00 2.860,00
  б) ниски и средњи лишћари висине 1,5–2 m ком. 2.350,00 235,00 2.585,00
  в) високи четинари висине 2–3 m ком. 2.400,00 240,00 2.640,00
  г) средњи и ниски четинари 1,5–2 m ком. 1.900,00 190,00 2.090,00
  д) дрворедне саднице, висина од бусена до развођа круне мин. 2 m, обим стабла на висини од 1 m – 10 – 15 cm ком. 8.850,00 885,00 9.735,00

  ђ) дрворедне саднице 4 пута школоване, висина од бусена до развођа круне мин. 2 m, обим стабла на висини од 1 m – 
20 – 25 cm ком. 16.700,00 1.670,00 18.370,00

3 Набавка и садња перена-комплет радови ком. 450,00 45,00 495,00
4 Набавка и садња ружа – комплет радови ком. 630,00 63,00 693,00
5 Набавка и садња ружа стаблашица – комплет радови ком. 1.000,00 100,00 1.100,00
6 Набавка и садња шибља – комплет радови ком. 1.402,07 140,21 1.542,28
7 Набавка и садња сезонског цвећа (пролећна и јесења садња) –комплет радови ком. 61,20 6,12 67,32
8 Набавка и садња луковица – комплет радови ком. 127,34 12,73 140,07
9 Набавка и садња живе ограде висине 30–50 cm –комплет радови ком. 866,07 86,61 952,68

Л) ПАРКОВСКИ МОБИЛИЈАР
1 Клупе        

1.1. Набавка и уградња парковске клупе тип „Стара београдска” ком. 32.245,00 3.224,50 35.469,50
1.2. Израда и монтажа клупе на зиду за седење од чамових лајсни 5 x 8 cm са носачима ком. 978,54 97,85 1.076,39
1.3. Фарбање парковских клупа ком. 1.527,14 152,71 1.679,85
1.4. Демонтажа и замена чамових лајсни дим 5 x 8 x 160 cm ком. 1.197,70 119,77 1.317,47
1.5. Демонтажа клупа, утовар и одвоз ком. 888,55 88,86 977,41
1.6. Демонтажа и замена чамових лајсни дим. 5 x 40 x 180 cm (обухваћена демонтажа старог носача и уградња новог) ком. 3.430,00 343,00 3.773,00
1.7. Демонтажа и замена чамових лајсни дим. 5 x 20 x 180 cm (обухваћена демонтажа старог носача и уградња новог) ком. 3.015,40 301,54 3.316,94
1.8. Демонтажа и замена чамових лајсни дим. 5 x 10 x 180 cm (обухваћена демонтажа старог носача и уградња новог) ком. 1.721,00 172,10 1.893,10
1.9. Демонтажа и замена дрвених седишта на зиду-чамове лајсне дим 5 x 8 x 35 cm ком. 685,99 68,60 754,59

1.10. Демонтажа и поновна монтажа парковских клупа у зелену површину ком. 3.493,11 349,31 3.842,42
1.11. Демонтажа и поновна монтажа парковских клупа из чврстог застора на чврст застор ком. 2.171,19 217,12 2.388,31

2 Рустик мобилијар        
2.1. Израда и уградња рустик гарнитуре за седење (сто и две клупе) ком. 47.087,30 4.708,73 51.796,03
2.2. Фарбање рустик гарнитуре за седење (сто и две клупе) ком. 3.581,42 358,14 3.939,56
2.3. Демонтажа рустик гарнитуре за седење (сто и две клупе), утовар и одвоз ком. 4.336,00 433,60 4.769,60
2.4. Демонтажа и замена дрвеног рустик стола ком. 24.369,00 2.436,90 26,805.90
2.5. Демонтажа и замена две рустик клупе ком. 22.718,30 2.271,83 24,990.13
2.6. Поправка дрвеног рустик стола ком. 9.000,00 900,00 9,900.00
2.7. Поправка две рустик клупе ком. 7.000,00 700,00 7,700.00
2.8. Израда и монтажа рустик павиљона ком. 185.000,00 18.500,00 203,500.00
2.9. Фарбање рустик павиљона ком. 14.100,00 1.410,00 15,510.00

2.10. Поправка крова рустик павиљона m² 8.432,00 843,20 9,275.20
2.11. Поправка крова рустик павиљона-замена теголе m² 4.400,00 440,00 4,840.00
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2.12. Демонтажа, утовар и одвоз рустик павиљона ком. 22.200,00 2.220,00 24,420.00

3 Метални заштитни стубићи, ограде и рукохвати        
3.1. Израда металних заштитних стубића, h=70 cm изнад земље и уградња у зелену површину у бетонском темељу ком. 3.120,35 312,04 3,432.39
3.2. Демонтажа металних заштитних стубића, утовар и одвоз ком. 653,04 65,30 718.34
3.3. Фарбање металних заштитних стубића ком. 2.374,57 237,46 2,612.03
3.4. Фарбање металне ограде m’ 1.215,48 121,55 1,337.03
3.5. Демонтажа и поправка металне ограде m’ 2.755,00 275,50 3,030.50
3.6. Демонтажа и поправка металних рукохвата m’ 2.532,60 253,26 2,785.86
3.7. Фарбање металних рукохвата m’ 1.250,00 125,00 1,375.00
3.8. Израда и монтажа металне ограде од профилних цеви у раму од кутијастих профила, висина ограде h=1 m m’ 8.218,65 821,86 9,040.51
3.9. Фарбање металне ограде од профилних цеви у раму од кутијастих профила, висина ограде h=1 m m’ 2.430,96 243,10 2,674.06

4 Посуде за одлагање смећа        
4.1. Набавка бетонских ђубријера и транспорт до предвиђене локације ком. 20.000,00 2.00.00 22,000.00
4.2. Санација бетонских ђубријера и транспорт до предвиђене локације ком. 6.375,32 637.53 7,012.85
4.3. Замена лимених уложака у ђубријерама ком. 5.500,00 550.00 6,050.00
4.4. Утовар и одвоз бетонских ђубријера ком. 870,00 87.00 957.00
4.5. Фарбање бетонских ђубријера ком. 571,73 57.17 628.90
4.6. Израда и монтажа дрвене канте за смеће са лименим улошком ком. 13.398,00 1.339.80 14,737.80
4.7. Пражњење ђубријера, утовар и одвоз ком. 175,00 17.50 192.50

5 Одржавање дечјих реквизита        
5.1. Набавка и уградња металне љуљашке са два седишта ком. 67.264,60 6.726.46 73,991.06
5.2. Набавка и уградња металне клацкалице са две руде ком. 66.667,00 6.666.70 73,333.70
5.3. Набавка и уградња тобогана ком. 74.500,00 7.450.00 81,950.00
5.4. Набавка и уградња вртешке са седиштем ком. 85.395,00 8.539.50 93,934.50
5.5. Демонтажа и поновна монтажа мањих дечјих реквизита (љуљашка, клацкалица, пењалица, тобоган, ракета) ком. 19.375,00 1.937.50 21,312.50
5.6. Демонтажа и поновна монтажа већих дечјих реквизита (комбиновани реквизит) ком. 43.200,00 4.320.00 47,520.00

5.7. Фарбање дечјих реквизита са свим неопходним припремним радовима (љуљашка, клацкалица, пењалица, тобоган, 
ракета) ком. 2.070,82 207.08 2,277.90

5.8. Фарбање дечјих реквизита са свим неопходним припремним радовима (комбиновани реквизит) ком. 24.542,00 2.454.20 26,996.20
5.9. Демонтажа и замена седишта са ланцима и носећим шаркама на љуљашкама ком. 6.995,00 699.50 7,694.50

5.10. Демонтажа и замена седишта на клацкалицама ком. 1.759,65 175.96 1,935.61
5.11. Демонтажа и замена дрвених елемената на комбинованим реквизитима (подијум, степениште и бочне странице) ком. 35,600.00 3,560.00 39,160.00
5.12. Демонтажа и замена дрвених подијума на ракетама (по комаду подијума) ком. 5,460.00 546.00 6,006.00
5.13. Израда и постављање металних инфо табли од лима дим. 30x40 cm у зелену површину ком. 3,400.00 340.00 3,740.00
5.14. Израда и постављање металних инфо табли од лима дим. 30x40 cm у бетонском темељу ком. 4,810.00 481.00 5,291.00
5.15. Замена налепнице на металној инфо табли од лима дим. 30x40 cm ком. 1,300.00 130.00 1,430.00

5.16. Израда и постављање металних инфо табли од лима дим.150x150 cm, висине 2 m за нова игралишта у бетонском 
темељу ком. 7,420.00 742.00 8,162.00

5.17. Замена налепнице на металној инфо табли од лима дим. 150x150 cm ком. 2,800.00 280.00 3,080.00
5.18. Набавка и уградња камена за ‚’free climbing’’са шрафом ком. 3,500.00 350.00 3,850.00
5.19. Демонтажа мањих дечјих реквизита (љуљашка, клацкалица, пењалица, тобоган, ракета), утовар и одвоз ком. 4,434.30 443.43 4,877.73
5.20. Демонтажа већих дечјих реквизита (комбиновани реквизит), утовар и одвоз ком. 9,908.26 990.83 10,899.09
5.21. Замена крова од поцинкованог лима на комбинованом реквизиту ком. 17,200.00 1,720.00 18,920.00
Љ) СПОРТСКИ РЕКВИЗИТИ
1 Израда и уградња        

1.1. Израда и уградња гола за мали фудбал ком. 19,200.00 1,920.00 21,120.00
1.2. Израда и уградња гола за рукомет ком. 20,000.00 2,000.00 22,000.00
1.3. Израда и уградња конструкције за одбојку ком. 19,255.00 1,925.50 21,180.50
1.4. Израда и уградња стола за шах и причвршћивање у армирану бетонску стопу ком. 49,370.00 4,937.00 54,307.00

2 Набавка и уградња        
2.1. Набавка и уградња конструкције коша ком. 98,200.00 9,820.00 108,020.00

3 Поправка и фарбање        
3.1. Поправка конструкције гола за мали фудбал ком. 12,600.00 1,260.00 13,860.00
3.2. Набавка и монтажа мреже на гол за мали фудбал (пар) ком. 14,700.63 1,470.06 16,170.69
3.3. Фарбање конструкције гола за мали фудбал ком. 1,834.17 183.42 2,017.59
3.4. Поправка конструкције гола за рукомет ком. 12,600.00 1,260.00 13,860.00
3.5. Набавка и монтажа мреже на гол за рукомет (пар) ком. 14,700.63 1,470.06 16,170.69
3.6. Фарбање конструкције гола за рукомет ком. 2,245.00 224.50 2,469.50
3.7. Фарбање конструкције за одбојку ком. 2,267.00 226.70 2,493.70
3.8. Набавка и монтажа мреже за одбојку ком. 19,910.00 1,991.00 21,901.00
3.9. Поправка конструкције коша ком. 29,700.00 2,970.00 32,670.00

3.10. Фарбање конструкције коша ком. 2,709.79 270.98 2,980.77
3.11. Набавка и монтажа табле за кош од полиестера ком. 18,900.00 1,890.00 20,790.00
3.12. Набавка и монтажа зглобног обруча ком. 16,800.00 1,680.00 18,480.00
3.13. Набавка и монтажа металне мрежице на обруч ком. 2,700.00 270.00 2,970.00
М) ОГРАДА ЗА СПОРТСКА ИГРАЛИШТА
1 Израда и монтажа ограде од арматурне мреже са уградњом стубова у бетонски темељ, висина ограде h=1,2 m m’ 1,335.01 133.50 1,468.51
2 Израда и монтажа ограде од арматурне мреже са уградњом стубова у бетонски темељ, висина ограде h=2 m m’ 2,782.89 278.29 3,061.18
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1 2 3 4 5 6
3 Израда и монтажа ограде од арматурне мреже са уградњом стубова у бетонски темељ, висина ограде h=4,8 m m’ 5,340.05 534.00 5,874.05
4 Израда и монтажа ограде од арматурне мреже са уградњом стубова у бетонски темељ, висина ограде h=5 m m’ 6,957.22 695.72 7,652.94

5 Израда и монтажа ограде од плетене жице са уградњом стубова у бетонски темељ, висина ограде h=2м m’ 1,436.43 143.64 1,580.07
Н) ИГРАЛИШТА ЗА ИГРУ ДЕЦЕ
1 Земљани радови      

1.1. Машински ископ земље III категорије, утовар и одвоз на депонију до 20 km  m³ 1,100.00 110.00 1,210.00
1.2. Планирање и набијање постељице m² 120.00 12.00 132.00

2 Застори      

2.1. Набавка и уградња сивих бехатон плоча дим. 40/40; 30/30; д=3–6 cm на претходно припремљеној бетонској подлози 
(без урачунате подлоге) m² 4,550.00 455.00 5,005.00

2.2. Набавка и уградња бехатон плоча у боји (црвене, зелене, беле) дим. 40/40; 30/30; д=3–6 cm на претходно припремље-
ној бетонској подлози (без урачунате подлоге) m² 4,750.00 475.00 5,225.00

3 Ивичњаци        
3.1. Набавка и уградња сивих баштенских ивичњака дим. 8/20 cm m’ 2,300.00 230.00 2,530.00

4 Подлоге        
4.1. Израда тампон подлоге од шљунка, д=10 cm са потребним механичким набијањем m² 1,152.73 115.27 1,268.00
4.2. Израда подлоге од лако армираног бетона МБ 20, д=10 cm, мрежом Q131 m² 2,516.36 251.64 2,768.00

4.3. Набавка и уградња плоча дим. 50x50x4 cm од рециклиране гуме и постављање на бетонску подлогу према упутству 
произвођача (без урачунате подлоге) m² 5,000.00 500.00 5,500.00

4.4. Демонтажа плоча дим. 50x50x4 cm од рециклиране гуме и поновно постављање на бетонску подлогу према упутству 
произвођача m² 620.00 62.00 682.00

4.5. Демонтажа оштећених плоча дим. 50x50x4 cm од рециклиране гуме, утовар и одвоз m² 354.00 35.40 389.40

4.6. Набавка и уградња плоча дим. 50x50x4,6 cm од рециклиране гуме и постављање на бетонску подлогу према упутству 
произвођача (без урачунате подлоге) m² 6,000.00 600.00 6,600.00

4.7. Демонтажа плоча дим. 50x50x4,6 cm од рециклиране гуме и поновно постављање на бетонску подлогу према упутству 
произвођача m² 840.00 84.00 924.00

4.8. Демонтажа оштећених плоча дим. 50x50x4,6 cm од рециклиране гуме, утовар и одвоз m² 420.00 42.00 462.00
4.9. Израда подлоге од шљунка (фракција 2) са ручним разастирањем и ваљањем  m³ 3,990.00 399.00 4,389.00

4.10. Чишћење игралишта за игру деце метлом m² 255.00 25.50 280.50

4.11. Чишћење игралишта за игру деце дувачем m² 155.00 15.50 170.50
Њ) ЗАМЕНА ПЕСКА У ПЕШЧАНИЦИМА
1 Ручни утовар и одвоз песка  m³ 755.00 75.50 830.50
2 Набавка и замена песка у пешчаницима фракција 0  m³ 1,650.00 165.00 1,815.00

О) ЗАШТИТА САДНОГ МАТЕРИЈАЛА НА ЈАВНИМ ЗЕЛЕНИМ ПОВРШИНАМА
1 Стабла      

1.1. Хемијско третирање стабала против биљних болести и штеточина и фолијарно прихрањивање ком. 268.68 26.87 295.55
1.2. Хемијско третирање младих стабала против биљних болести и штеточина и фолијарно прихрањивање ком. 123.52 12.35 135.87

  Радикално прихрањивање младих стабала минералним ђубривом ком. 76.41 7.64 84.05
2 Шибље        

2.1. Хемијско третирање шибља против биљних болести и штеточина и фолијарно прихрањивање m² 31.84 3.18 35.02
3 Жива ограда        

3.1. Хемијско третирање живе ограде против биљних болести и штеточина и фолијарно прихрањивање m² 31.84 3.18 35.02
4 Руже        

4.1. Хемијско третирање ружа против биљних болести и штеточина са фолијарним прихрањивањем m² 88.17 8.82 96.99
4.2. Фертигационо прихрањивање ружа m² 74.94 7.49 82.43

5 Перене        
5.1. Хемијско третирање перена против биљних болести и штеточина m² 31.40 3.14 34.54
5.2. Фолијарно прихрањивање перена m² 29.24 2.92 32.16
5.3. Фертигационо прихрањивање перена m² 31.40 3.14 34.54

6 Цветњаци        
6.1. Хемијско третирање сезонског цвећа против биљних болести и штеточина m² 31.40 3.14 34.54
6.2. Фолијарно прихрањивање сезонског цвећа m² 29.24 2.92 32.16
6.3. Фертигационо прихрањивање сезонског цвећа m² 31.40 3.14 34.54

  НАПОМЕНА: У случају извођења радова и услуга за трећа лица, примењиваће се припадајући порез на додату вред-
ност од 20% за позиције које се изводе на површинама које нису у годишњем програму одржавања ЈПКП Лазаревац.      

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Члан 3.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну 
привреду „Лазаревац” Лазаревац о ценама услуге одржа-
вања јавних зелених површина, број I01.01-X/17-3-5 од 22. 
децембра 2017. године, са Одлуком Надзорног одбора о из-
мени и допуни Одлуке о ценама услуге одржавања јавних 
зелених површина број I01.01-XXIX/19-6-1 од 26. фебруара 

2019. године, Одлуком Надзорног одбора о допуни Одлуке 
о ценама услуге одржавања јавних зелених површина број 
I01.01-XII/19-1-ван. од 25. јуна 2019. године и Одлуком Над-
зорног одбора о измени и допуни Одлуке о ценама услуге 
одржавања јавних зелених површина број I01.01-XLII/20-4 
од 9. марта 2020. године. 

Надзорни одбор ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац 
Број I01.01-XIII/21-3, 29. априла 2021. године

Председник
Родољуб Ђуровић, ср.
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САДРЖАЈ

Страна
Акти градских општина

НОВИ БЕОГРАД
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд  – – – – – – – – – – – – – –  1
Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске оп-

штине Нови Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1
Решење о измени Решења о избору чланова Административно-мандатне комисије Скупштине Градске општине 

Нови Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1
Решење о утврђивању престанка дужности в.д. директора Туристичке организације за промоцију туризма, рекреа-

ције и здравог живота „Нови Београд”– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 2
Решење о именовању в.д. директора Туристичке организације за промоцију туризма, рекреације и здравог жи-

вота „Нови Београд”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2
Решење о разрешењу и именовању в.д. председника месних заједница  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

ЛАЗАРЕВАЦ
Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама услуге подизања и одржавања јавних зелених површина са 

Одлуком – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

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