
Градоначелник града Београда, 16. децембра 2022. го-
дине, на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном гра-
ду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 – др. закон), члана 52. тач-
ка 6. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 
– одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19) 
и члана 5. Одлуке о додатним облицима заштите породиља 
на територији града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 44/17, 102/17, 64/18, 123/18, 115/19 и 120/21), до-
нео је

РЕШЕЊЕ
О ИЗНОСУ НОВЧАНОГ ДАВАЊА ПОРОДИЉИ, НОВ-
ЧАНОГ ДАВАЊА НЕЗАПОСЛЕНОЈ ПОРОДИЉИ, 
НОВЧАНОГ ДАВАЊА ПОРОДИЉИ ЗА ПРВОРОЂЕНО 
ДЕТЕ, НОВЧАНОГ ДАВАЊА ПОРОДИЉИ ЗА ТРЕЋЕ-
РОЂЕНО ДЕТЕ НОВЧАНОГ ДАВАЊА ПОРОДИЉИ ЗА 
БЛИЗАНЦЕ, НОВЧАНОГ ДАВАЊА ПОРОДИЉИ ЗА 
ДРУГОРОЂЕНО ДЕТЕ И НОВЧАНОГ ДАВАЊА ПОРО-

ДИЉИ ЗА ЧЕТВРТОРОЂЕНО ДЕТЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

1. Утврђује се износ једнократног новчаног давања по-
родиљи за 2023. годину у висини од 10.000,00 динара. 

2. Утврђује се износ једнократног новчаног давања не-
запосленој породиљи за 2023. годину у висини од 30.000,00 
динара. 

3. Утврђује се износ једнократног новчаног давања по-
родиљи за прворођено дете за 2023. годину у висини од 
10.000,00 динара. 

4. Утврђује се износ једнократног новчаног давања по-
родиљи за трећерођено дете за 2023. годину у висини од 
30.000,00 динара. 

5. Утврђује се износ једнократног новчаног давања поро-
диљи за близанце за 2023. годину у висини од по 25.000,00 
динара по детету. 

6. УТВРЂУЈЕ СЕ износ једнократног новчаног давања 
породиљи за другорођено дете за 2023. годину у висини од 
10.000,00 динара. 

7. Утврђује се износ једнократног новчаног давања по-
родиљи за четврторођено дете за 2023. годину у висини од 
40.000,00 динара. 

8. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Градоначелник града Београда
Број 5-9334/22-Г, 16. децембра 2022. године

Градоначелник
Александар Шапић, с. р.

Градоначелник града Београда, 12. децембра 2022. године, 
на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. 
закон, 37/19 и 111/21 – др. закон) и члана 52. тачка 6. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука 
УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), члана 28. 
став 2. Закона о култури („Службени гласник РС'', бр. 72/09, 
13/16, 30/16 – исправка, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 159. став 
1. Закона о запосленима у јавним службама („Службени гла-
сник РС'', бр. 113/17, 95/18, 86/19 и 157/20), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ОР-
ГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У 

ОМЛАДИНСКОМ ПОЗОРИШТУ „ДАДОВ”, БЕОГРАД
1. Даје се сагласност на Правилник о организацији и 

систематизацији послова у Омладинском позоришту „ДА-
ДОВ”, Београд број 03-1223 од 1. децембра 2022. године који 
је донео директор 1. децембра 2022. године.

2. Утврђује се да се послови под редним бројем од 1 до 16 
– са једним извршиоцем, што чини укупно 16 радних места 
са 16 извршилаца, финансирају из буџета Града Београда. 

3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Градоначелник града Београда
Број 110-9185/22-Г, 12. децембра 2022. године

Градоначелник
Александар Шапић, с. р.

На основу одредбе члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 
9/20, 52/21) и члана 41. Одлуке о Градској управи Града Бео-
града („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 
92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19 и 60/19), заменик начелника 
Градске управе – секретар Секретаријата за урбанизам и грађе-
винске послове Градске управе Града Београда, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕ-
НЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И 
ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА 
ЈАЈИНЦИ – ЦЕЛИНА А2, ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ, ЗА 

БЛОК А2-2
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 

животну средину Измена и допуна Плана детаљне регула-
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ције подручја Јајинци – целина А2, општина Вождовац, за 
блок А2-2 (у даљем тексту: Измена и допуна плана детаљне 
регулације).

2. Израда Измена и допуна плана детаљне регулације по-
верава се ПД „Bureau cube partners” д.о.о. из Београда, Хум-
ска 6, које је дужно да нацрт измена и допуна плана изради 
у року од девет месеци од дана ступања на снагу Одлуке о 
изради измена и допуна плана детаљне регулације.

3. Средства за израду Измена и допуна плана детаљ-
не регулације обезбедиће обезбедиће Привредно друштво 
„Interurbia” д.о.о. из Београда, Српских ударних бригада 19.

4. Оквирном границом Измена и допуна плана детаљ-
не регулације обухваћен је део територије градске општи-
не Вождовац, између улица: Војводе Степе, Нова 1, Славке 
Томић, Нова 2, Беранска и Нова 5, са везама саобраћајница 
и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 1,77 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације нацрта плана.

5. Плански основ за израду плана детаљне регулације 
представљају:

– План генералне регулације грађевинског подручја је-
динице локалне самоуправе – град Београд, целине I–XIX 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17, 
97/17, 72/21) према коме су у обухвату Измена и допуна 
плана детаљне регулације планиране површине јавних на-
мена: мрежа саобраћајница и површине осталих намена: 
површине намењене за становање (зона С7 – зона више-
породичног становања – санација неплански формираних 
блокова) и површине за мешовите градске центре (зона М5 
– зона мешовитих градских центара у зони средње спарат-
ности) и

– План генералне регулације система зелених површи-
на Београда („Службени лист Града Београда”, број 110/19), 
према коме су на предметном подручју планирани блокови.

6. Циљ израде Измена и допуна плана детаљне регула-
ције је измена планираног решења дефинисаног важећим 
Планом детаљне регулације подручја Јајинци – целина А2, 
општина Вождовац („Службени лист Града Београда”, број 
87/16), кроз дефинисање правила уређења и грађења у скла-
ду са могућностима предметног простора, планским и дру-
гим условљеностима.

7. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
Градске управе Града Београда, узимајући у обзир податке 
наведене у овом решењу, утврдио је да Измена и допуна 
плана детаљне регулације не представља оквир за одобра-
вање будућих развојних пројеката предвиђених прописима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину, у 
смислу одредбе члан 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10).

8. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда” и представља саставни део Одлуке о изради пла-
на детаљне регулације.

О б р а з л оже њ е
Изради Измена и допуна плана детаљне регулације 

приступиће се на основу Одлуке о изради измена и допуна 
плана детаљне регулације подручја Јајинци – целина А2, оп-
штина Вождовац, за блок А2-2, која је у процесу доношења.

Оквирном границом Измена и допуна плана детаљне 
регулације обухваћен је део територије градске општине 
Вождовац, између улица: Војводе Степе, Нова 1, Славке То-
мић, Нова 2, Беранска и Нова 5, са везама саобраћајница и 
инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 1,77 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације Нацрта плана.

Израда Измена и допуна плана детаљне регулације пове-
рава се ПД „Bureau cube partners” д.о.о. из Београда, Хумска 
6, које је дужно да Нацрт измена и допуна плана изради у 
року од девет месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Средства за израду Измена и допуна плана детаљне ре-
гулације обезбедиће Привредно друштво „Interurbia” д.о.о. 
из Београда, Српских ударних бригада 19.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
Градске управе Града Београда, имајући у виду планира-
ну намену којом нису планирани будући развојни пројек-
ти одређени прописима којима се уређује процена утицаја 
на животну средину и Мишљење Секретаријата за зашти-
ту животне средине V-04 бр. 501.3-109/2021 од 1. децембра  
2021. године, утврдио је да предметне Измене и допуне 
плана детаљне регулације не представљају оквир за одо-
бравање будућих развојних пројеката одређених прописи-
ма којима се уређује процена утицаја на животну средину 
и не подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на 
животну средину, у смислу одредбе члан 5. ст. 1. и 2. Закона 
о стратешкој процени утицаја на животну средину („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно одредби члана 11. Закона о стратешкој проце-
ни утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-5/2022 од 
14.03.2022. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске 
послове Градске управе Града Београда, доставио је на ми-
шљење Предлог решења о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину Измена и допуна пла-
на детаљне регулације: Секретаријату за заштиту животне 
средине, Заводу за заштиту природе Србије, ЈКП „Београд-
ски водовод и канализација” и ЈКП „Зеленило – Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04 
бр. 501.3-26/2022 oд 16. марта 2022. године), ЈКП „Београд-
ски водовод и канализација” (допис арх. бр: 13293/1 I4-

1/482/22 од 23. марта 2022. године), Завод за заштиту приро-
де Србије (допис 03 бр. 021-909/2 од 30. марта 2022. године) 
и ЈКП „Зеленило – Београд” (допис број: 6099/1 од 6. апри-
ла 2022. године) доставили су мишљења у којима наводе да 
се може донети Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину предметног плана.

На основу наведеног, заменик начелника градске управе 
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове донео је решење као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 број 350.14-5/22, 18. априла 2022. године

Заменик начелника
Градске управе секретар Секретаријата 

за урбанизам и грађевинске послове
Бојана Радаковић, с. р.
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На основу одредбе члана 9. ст. 3. и 4. Закона о страте-
шкој процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и члана 41. Одлуке о Град-
ској управи Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 
26/19, 60/19, 85/19 и 101/19), заменик начелника Градске 
управе – секретар Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове Градске управе Града Београда, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 65 УЗ БУЛЕВАР ХЕРОЈА 

СА КОШАРА, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 

животну средину Плана детаљне регулације дела Блока 65 
уз Булевар хероја са Кошара, градска општина Нови Бео-
град (удаљем тексту: план детаљне регулације).

2. Израда плана детаљне регулације поверава се ПД 
„Bureau Cube Partners” ДОО, Београд, Хумска бр. 6, које је 
дужно да нацрт плана изради у року од девет месеци од 
дана ступања на снагу одлуке о изради плана.

3. Средства за израду плана детаљне регулације обезбеди-
ће ПД „ABC Development” ДОО, Београд, Војводе Степе 310.

4. Оквирном границом плана детаљне регулације обу-
хваћен је део територије градске општине Нови Београд, део 
Блока 65 између Булевара хероја са Кошара, улица Омладин-
ских бригада и Тошин бунар и пословног комплекса Airport 
City, површине око 2,5 ha, са везама саобраћајница и инфра-
структуре до постојеће, односно планиране мреже.

Коначна граница Измена и допуна плана детаљне регу-
лације регулације ће се утврдити приликом израде и вери-
фикације нацрта плана.

5. Плански основ за израду Измена и допуна плана де-
таљне регулације представљају:

– План генералне регулације грађевинског подручја седи-
шта јединице локалне самоуправе – Град Београд, целине I–
XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17, 
97/17 и 72/21), према коме је подручје у оквиру предложене 
границе плана планирано за мешовите градске центре (М4 – 
Зона мешовитог градског центра у зони више спратности).

– План генералне регулације система зелених површи-
на Београда („Службени лист Града Београда”, број 110/19), 
према коме су у оквиру границе плана планиране трасе др-
вореда у регулацији саобраћајница.

6. Циљ израде Плана детаљне регулације је преиспити-
вање могућности дефинисаних Планом генералне регула-
ције грађевинског подручја седишта јединице локалне са-
моуправе – Град Београд, целине I–XIX, за усклађивањем 
урбанистичких параметара и положаја објеката кроз израду 
плана детаљне регулације.

7. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
Градске управе Града Београда, узимајући у обзир податке 
наведене у овом решењу, утврдио је да план детаљне регула-
ције не представља оквир за одобравање будућих развојних 
пројеката предвиђених прописима којима се уређује про-
цена утицаја на животну средину, у смислу одредбе члан 5. 
ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

8. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда” и представља саставни део Одлуке о изради пла-
на детаљне регулације.

О б р а з л оже њ е
Изради Плана детаљне регулације приступиће се на 

основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела 
Блока 65 уз Булевар хероја са Кошара, градска општина 
Нови Београд.

Оквирном границом плана детаљне регулације обухва-
ћен је део територије градске општине Нови Београд, део 
Блока 65 између Булевара хероја са Кошара, улица Омла-
динских бригада и Тошин бунар и пословног комплекса 
Airport City, површине око 2,5 ha, са везама саобраћајница 
и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже

Коначна граница Измена и допуна плана детаљне регу-
лације регулације ће се утврдити приликом израде и вери-
фикације нацрта плана.

Израда плана детаљне регулације поверава се ПД 
„Bureau Cube Partners” ДОО, Београд, Хумска бр. 6, које је 
дужно да нацрт плана изради у року од девет месеци од 
дана ступања на снагу Одлуке о изради плана.

Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће 
ПД „ABC Development” ДОО, Београд, Војводе Степе бр. 310.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Град-
ске управе Града Београда, имајући у виду планирану намену 
којом нису планирани будући развојни пројекти одређени 
прописима којима се уређује процена утицаја на животну 
средину и Мишљење Секретаријата за заштиту животне сре-
дине V-04 бр. 501.3-116/2021 од 21. фебруара 2022. године, 
утврдио је да предметни план детаљне регулације не пред-
ставља оквир за одобравање будућих развојних пројеката 
одређених прописима којима се уређује процена утицаја на 
животну средину и не подлеже обавези израде стратешке 
процене утицаја на животну средину, у смислу одредбе члан 
5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно одредби члана 11. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-15/2022 од 19. 
октобра 2022. године, Секретаријат за урбанизам и грађе-
винске послове Градске управе Града Београда, доставио је 
на мишљење Предлог решења о неприступању изради стра-
тешке процене утицаја на животну средину плана детаљне 
регулације: Секретаријату за заштиту животне средине, За-
воду за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод 
и канализација” и ЈКП „Зеленило – Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04 
бр. 501.3-107/2022 oд 21. октобра 2022. године), ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација” (допис арх. бр. 64534/1, 
I4-1/2005/22 од 21. октобра 2022. године) и ЈКП „Зеленило 
– Београд” (допис бр. 21987/1 од 24. октобра 2022. године) 
доставили су мишљења у којима наводе да се може донети 
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја 
на животну средину предметних измена и допуна плана.

Завод за заштиту природе Србије није доставио тражено 
мишљење у законском року, тако да се може сматрати да је 
сагласан да се донесе Решење о неприступању изради страте-
шке процене утицаја на животну средину предметног плана.

На основу наведеног, заменик начелника Градске управе 
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове, донео је решење као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 број 350.14-15/2022, 15. новембра 2022. године

Заменик начелника
Градске управе секретар Секретаријата 

за урбанизам и грађевинске послове
Бојана Радаковић, с. р.
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На основу одредбе члана 9. ст. 3. и 4. Закона о страте-
шкој процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и члана 41. Одлуке о Град-
ској управи Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 
26/19, 60/19, 85/19 и 101/19), заменик начелника Градске 
управе – секретар Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове Градске управе Града Београда, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕ-
НЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕ-
ТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОКОВЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА: 
ТЕОДОРА ДРАЈЗЕРА, ЦАРА ИРАКЛИЈА, ВАЈАРА ЂОКЕ 
ЈОВАНОВИЋА, ТОЛСТОЈЕВЕ И БУЛЕВАРА КНЕЗА 
АЛЕКСАНДРА КАРАЂОРЂЕВИЋА, ГРАДСКА ОПШТИ-

НА САВСКИ ВЕНАЦ 

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације за блокове из-
међу улица: Теодора Драјзера, Цара Ираклија, Вајара Ђоке 
Јовановића, Толстојеве и Булевара кнеза Александра Кара-
ђорђевића, градска општина Савски венац (удаљем тексту: 
план детаљне регулације).

2. Израда плана детаљне регулације поверава се ПД 
„Bureau Cube Partners” ДОО, Београд, Хумска 6, које је ду-
жно да нацрт плана изради у року од седам месеци од дана 
ступања на снагу Одлуке о изради плана.

3. Средства за израду плана детаљне регулације обез-
бедиће ПД DESIGN AND BUILD 42, Београд, Ауто-пут за 
Нови сад 83.

4. Оквирном границом плана детаљне регулације обу-
хваћен је део територије градске општине Савски венац, 
блокови између улица Теодора Драјзера, Цара Ираклија, Ва-
јара Ђоке Јовановића, Толстојеве и Булевара кнеза Алексан-
дра Карађорђевића, са везама саобраћајница и инфраструк-
туре до постојеће, односно планиране мреже, површине 
око 17,76 hа.

Коначна граница Измена и допуна плана детаљне регу-
лације регулације ће се утврдити приликом израде и вери-
фикације нацрта плана.

5. Плански основ за израду Измена и допуна плана де-
таљне регулације представљају:

– План генералне регулације грађевинског подручја се-
дишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, цели-
не I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 
69/17, 97/17 и 72/21), према коме је подручје у оквиру пре-
дложене границе планирано за површине осталих намена, 
С3 – породично становање у формираним градским блоко-
вима у заштићеним целинама и површине јавних намена Ј3 
– средње школе, Ј9 – установе културе и мрежа саобраћај-
ница и

– План генералне регулације система зелених површи-
на Београда („Службени лист Града Београда”, број 110/19), 
према коме су у граници обухвата плана нису планиране зе-
лене површине.

6. Циљ израде плана детаљне регулације је преиспити-
вање могућности датих Планом генералне регулације гра-
ђевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе 
– Град Београд, целине I–XIX („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17 и 72/21), детаљна разра-
да планиране намене површина и урбанистичких параме-

тара, детаљна разрада правила уређења и грађења, провера 
саобраћајног решења и осталих инфраструктурних капаци-
тета. складу са Планом генералне регулације.

7. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
Градске управе Града Београда, узимајући у обзир податке 
наведене у овом решењу, утврдио је да план детаљне регула-
ције не представља оквир за одобравање будућих развојних 
пројеката предвиђених прописима којима се уређује про-
цена утицаја на животну средину, у смислу одредбе члан 5. 
ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

8. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда” и представља саставни део Одлуке о изради пла-
на детаљне регулације.

О б р а з л оже њ е
Изради плана детаљне регулације приступиће се на 

основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за бло-
кове између улица: Теодора Драјзера, Цара Ираклија, Вајара 
Ђоке Јовановића, Толстојеве и Булевара кнеза Александра 
Карађорђевића, градска општина Савски венац.

Оквирном границом плана детаљне регулације обухва-
ћен је део територије градске општине Савски венац, бло-
кови између улица Теодора Драјзера, Цара Ираклија, Вајара 
Ђоке Јовановића, Толстојеве и Булевара кнеза Александра 
Карађорђевића, са везама саобраћајница и инфраструкту-
ре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 
17,76 hа.

Коначна граница Измена и допуна плана детаљне регу-
лације регулације ће се утврдити приликом израде и вери-
фикације нацрта плана.

Израда плана детаљне регулације поверава се ПД 
„Bureau Cube Partners” ДОО, Београд, Хумска бр. 6, које је 
дужно да нацрт плана изради у року од седам месеци од 
дана ступања на снагу Одлуке о изради плана.

Средства за израду плана детаљне регулације обезбеди-
ће ПД DESIGN AND BUILD 42, Београд, Ауто-пут за Нови 
сад 83.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
Градске управе Града Београда, имајући у виду планирану 
намену којом нису планирани будући развојни пројекти 
одређени прописима којима се уређује процена утицаја на 
животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту 
животне средине V-04 бр. 501.3-49/2022 од 20. јуна 2022. 
године, утврдио је да предметни план детаљне регулаци-
је не представља оквир за одобравање будућих развојних 
пројеката одређених прописима којима се уређује процена 
утицаја на животну средину и не подлеже обавези изра-
де стратешке процене утицаја на животну средину, у сми-
слу одредбе члан 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10).

Сходно одредби члана 11. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-16/2022 од 19. 
октобра 2022. године, Секретаријат за урбанизам и грађе-
винске послове Градске управе Града Београда, доставио је 
на мишљење Предлог решења о неприступању изради стра-
тешке процене утицаја на животну средину плана детаљне 
регулације: Секретаријату за заштиту животне средине, За-
воду за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод 
и канализација” и ЈКП „Зеленило – Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04 
бр. 501.3-108/2022 oд 21. октобра 2022. године), ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација” (допис арх. бр. 64540/1, 
I4-1/2004/22 од 21. октобра 2022. године) и ЈКП „Зеленило 
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– Београд” (допис бр. 21990/1 од 24. октобра 2022. године) 
доставили су мишљења у којима наводе да се може донети 
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја 
на животну средину предметних Измена и допуна плана.

Завод за заштиту природе Србије није доставио траже-
но мишљење у законском року, тако да се може сматрати 
да је сагласан да се донесе Решење о неприступању изради 
стратешке процене утицаја на животну средину предметног 
плана.

На основу наведеног, заменик начелника Градске управе 
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове, донео је решење као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 број 350.14-16/2022, 15. новембра 2022. године

Заменик начелника
Градске управе секретар Секретаријата 

за урбанизам и грађевинске послове
Бојана Радаковић, с. р.

На основу одредбе члана 9. ст. 3. и 4. Закона о страте-
шкој процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и члана 41. Одлуке о Град-
ској управи Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 
26/19, 60/19, 85/19 и 101/19), заменик начелника Градске 
управе – секретар Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове Градске управе Града Београда, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕ-
НЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕ-
ТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО БЛОКА УЗ ЗАПЛАЊСКУ 

УЛИЦУ, ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације за део блока уз 
Заплањску улицу, градска општина Вождовац (удаљем тек-
сту: план детаљне регулације).

2. Израда плана детаљне регулације поверава се ПД 
„Bureau Cube Partners” ДОО, Београд, Хумска бр. 6, које је 
дужно да нацрт плана изради у року од девет месеци од 
дана ступања на снагу Одлуке о изради плана.

3. Средства за израду плана детаљне регулације обез-
бедиће предузеће „C.M.C. Gramax DOO Aranđelovac”, Зана-
тлијска б.б.

4. Оквирном границом плана детаљне регулације обу-
хваћен је део територије градске општине Вождовац, изме-
ђу улица: Браће Јерковић, Заплањске и стамбеног комплекса 
у отвореном блоку, са везама саобраћајница и инфраструк-
туре до постојеће, односно планиране мреже, површине 
око 1,37 hа.

Коначна граница Измена и допуна плана детаљне регу-
лације регулације ће се утврдити приликом израде и вери-
фикације нацрта плана.

5. Плански основ за израду Измена и допуна плана де-
таљне регулације представљају:

– План генералне регулације грађевинског подручја се-
дишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, цели-

не I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 
69/17, 97/17 и 72/21), према коме је подручје у оквиру пре-
дложене границе планирано за:

– површине осталих намена: С9 – зона вишепородичног 
становања у постојећим организованим насељима – отво-
рени блок,

– површине јавних намена: Ј1 – предшколске установе и 
површине за спортске објекте и комплексе – спортско-ре-
креативни комплекси и 

– предвиђена је даља планска разрада израдом плана де-
таљне регулације и

– План генералне регулације система зелених површи-
на Београда („Службени лист Града Београда”, број 110/19), 
према коме су граници обухвата плана планиране јавне зе-
лене површине у отвореним стамбеним блоковима.

6. Циљ израде плана детаљне регулације је потреба пре-
испитивања могућности дефинисаних Планом генералне 
регулације грађевинског подручја седишта јединице локал-
не самоуправе – Град Београд, целине I–XIX („Службени 
лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17 и 72/21), 
за усклађивањем урбанистичких параметара и положаја 
објекта, имајући у виду да је за предметну локацију потреб-
на израда плана детаљне регулације.

7. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
Градске управе Града Београда, узимајући у обзир податке 
наведене у овом решењу, утврдио је да план детаљне регула-
ције не представља оквир за одобравање будућих развојних 
пројеката предвиђених прописима којима се уређује проце-
на утицаја на животну средину, у смислу одредбе члана 5. 
ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

8. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда” и представља саставни део Одлуке о изради пла-
на детаљне регулације.

О б р а з л оже њ е
Изради Плана детаљне регулације приступиће се на 

основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за део 
блока уз Заплањску улицу, градска општина Вождовац.

Оквирном границом плана детаљне регулације обухва-
ћен је део територије градске општине Вождовац, између 
улица: Браће Јерковић, Заплањске и стамбеног комплекса у 
отвореном блоку, са везама саобраћајница и инфраструкту-
ре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 
1,37 hа.

Коначна граница Измена и допуна плана детаљне регу-
лације регулације ће се утврдити приликом израде и вери-
фикације нацрта плана.

Израда плана детаљне регулације поверава се ПД 
„Bureau Cube Partners” ДОО, Београд, Хумска бр. 6, које је 
дужно да нацрт плана изради у року од девет месеци од 
дана ступања на снагу Одлуке о изради плана.

Средства за израду плана детаљне регулације обезбеди-
ће предузеће „C.M.C. Gramax DOO Aranđelovac”, Занатлиј-
ска б.б.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
Градске управе Града Београда, имајући у виду планирану 
намену којом нису планирани будући развојни пројекти 
одређени прописима којима се уређује процена утицаја на 
животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту 
животне средине V-04 бр. 501.3-115/2021 од 18. фебруара 
2022. године, утврдио је да предметни план детаљне регула-
ције не представља оквир за одобравање будућих развојних 
пројеката одређених прописима којима се уређује процена 
утицаја на животну средину и не подлеже обавези израде 
стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу 
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одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10).

Сходно одредби члана 11. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-17/2022 од 19. 
октобра 2022. године, Секретаријат за урбанизам и грађе-
винске послове Градске управе Града Београда, доставио је 
на мишљење Предлог решења о неприступању изради стра-
тешке процене утицаја на животну средину плана детаљне 
регулације: Секретаријату за заштиту животне средине, За-
воду за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод 
и канализација” и ЈКП „Зеленило – Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04 
бр. 501.3-109/2022 oд 21. октобра 2022. године), ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација” (допис арх. бр. 64541/1, 
I4-1/2003/22 од 21. октобра 2022. год.) и ЈКП „Зеленило – Бео-
град” (допис бр. 21983/1 од 24. октобра 2022. године) доста-
вили су мишљења у којима наводе да се може донети Реше-
ње о неприступању изради стратешке процене утицаја на 
животну средину предметних Измена и допуна плана.

Завод за заштиту природе Србије није доставио траже-
но мишљење у законском року, тако да се може сматрати 
да је сагласан да се донесе Решење о неприступању изради 
стратешке процене утицаја на животну средину предметног 
плана.

На основу наведеног, заменик начелника Градске управе 
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове, донео је решење као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 број 350.14-17/2022, 15. новембра 2022. године

Заменик начелника
Градске управе секретар Секретаријата 

за урбанизам и грађевинске послове
Бојана Радаковић, с. р.

На основу одредбе члана 9. ст. 3. и 4. Закона о страте-
шкој процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21) и члана 41. Одлуке о Градској 
управи Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19 и 
60/19), заменик начелника Градске управе – секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске 
управе Града Београда, доноси:

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДО-
ПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО ПО-
ДРУЧЈА ЗАПАДНО ОД УЛИЦЕ ТОШИН БУНАР (ОД 
БУЛЕВАРА АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА ДО УЛИЦЕ 
ПРИЛАЗ) ДО УЛИЦЕ МАРИЈЕ БУРСАЋ, ГРАДСКЕ ОП-
ШТИНЕ ЗЕМУН И НОВИ БЕОГРАД, ЗА СПОРТСКИ 
КОМПЛЕКС ИЗМЕЂУ УЛИЦА СТУДЕНТСКЕ, ТОШИН 

БУНАР И АУТО-ПУТА Е75 

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја 
на животну средину Измена и допуна плана детаљне ре-

гулације за део подручја западно од Уице Тошин бунар (од 
Булевара Арсенија Чарнојевића до Улице прилаз) до Улице 
Марије Бурсаћ, градске општине Земун и Нови Београд, за 
спортски комплекс између улица Студентске, Тошин бунар 
и Ауто-пута Е75 (у даљем тексту: Измена и допуна плана 
детаљне регулације).

2. Израда Измена и допуна плана детаљне регулације по-
верава се Јавном урбанистичком предузећу „Урбанистички 
завод Београда”, Булевар деспота Стефана 56, које је дужно 
да нацрт плана изради у року од девет месеци од дана сту-
пања на снагу Одлуке о изради измена и допуна плана де-
таљне регулације.

3. Средства за израду Измена и допуна плана детаљне регу-
лације обезбедиће Град Београд – Служба главног урбанисте.

4. Оквирном границом Измена и допуна плана детаљ-
не регулације обухваћен је део територије градске општине 
Нови Београд, блокови 22 и 23а са припадајућим саобраћај-
ницама дефинисаним важећим Планом детаљне регулације 
за део подручја западно од Улице Тошин бунар (од Булевара 
Арсенија Чарнојевића до Улице прилаз) до Улице Марије 
Бурсаћ, градске општине Земун и Нови Београд („Службе-
ни лист Града Београда”, број 69/21), са везама саобраћајни-
ца и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мре-
же, површине око 11,02 ha.

Коначна граница Измена и допуна плана детаљне регу-
лације ће се утврдити приликом израде и верификације на-
црта измена и допуна плана детаљне регулације.

5. Плански основ за израду Плана детаљне регулације 
представљају:

· План генералне регулације грађевинског подручја је-
динице локалне самоуправе – Град Београд, целине I–XIX 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17, 
97/17, 72/21 и 27/22) према коме су у обухвату Измена и до-
пуна плана детаљне регулације планиране: површине јавне 
намене: саобраћајне површине, зелене површине, шуме, по-
вршине за инфраструктурне објекте и комплексе и мрежа 
саобраћајница, и површине јавне и/или осталих намена: по-
вршине за спортске објекте и комплексе (спортско-рекреа-
тивни комплекси); 

– План генералне регулације система зелених површи-
на Београда („Службени лист Града Београда”, број 110/19), 
према коме су на предметном подручју планирани блокови 
и мрежа саобраћајница.

6. Циљ израде Измена и допуна плана детаљне регула-
ције је преиспитивање решења важећег Плана детаљне ре-
гулације за део подручја западно од Улице Тошин бунар (од 
Булевара Арсенија Чарнојевића до Улице прилаз) до Ули-
це Марије Бурсаћ, градске општине Земун и Нови Београд 
(„Службени лист Града Београда”, број 69/21), у складу са 
потребама спортског центра за повећањем квалитета услуга 
а у оквиру просторних могућности комплекса (редефиниса-
ње зоне грађења и правила изградње ради реконструкције 
и доградње постојећих објеката, изградња нових спортских 
објеката и уређење комплекса).

7. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
Градске управе Града Београда, узимајући у обзир податке 
наведене у овом решењу, утврдио је да Измена и допуна 
плана детаљне регулације не представља оквир за одобра-
вање будућих развојних пројеката предвиђених прописима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину, у 
смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10).

8. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда” и представља саставни део Одлуке о изради пла-
на детаљне регулације.
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О б р а з л оже њ е
Изради Измена и допуна плана детаљне регулације при-

ступиће се на основу Одлуке о изради измена и допуна плана 
детаљне регулације за део подручја западно од Улице Тошин 
бунар (од Булевара Арсенија Чарнојевића до Улице прилаз) 
до Улице Марије Бурсаћ, градске општине Земун и Нови Бео-
град, за спортски комплекс између улица Студентске, Тошин 
бунар и Ауто-пута Е75, која је у процесу доношења.

Оквирном границом Измена и допуна плана детаљне 
регулације обухваћен је део територије градске општине 
Нови Београд, блокови 22 и 23а са припадајућим саобраћај-
ницама дефинисаним важећим Планом детаљне регулације 
за део подручја западно од Улице Тошин бунар (од Булева-
ра Арсенија Чарнојевића до Улице прилаз) до Улице Марије 
Бурсаћ, градске општине Земун и Нови Београд („Службе-
ни лист Града Београда”, број 69/21), са везама саобраћајни-
ца и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мре-
же, површине око 11,02 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације нацрта плана.

Израда Измена и допуна плана детаљне регулације по-
верава се Јавном урбанистичком предузећу „Урбанистички 
завод Београда”, Булевар деспота Стефана 56, које је дужно 
да нацрт плана изради у року од девет месеци од дана сту-
пања на снагу Одлуке о изради измена и допуна плана де-
таљне регулације.

Средства за израду Измена и допуна плана детаљне ре-
гулације обезбедиће Град Београд – Служба главног урба-
нисте.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
Градске управе Града Београда, имајући у виду планирану 
намену којом нису планирани будући развојни пројекти 
одређени прописима којима се уређује процена утицаја на 
животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту 
животне средине V-04 бр. 501.3-96/2022 од 7. октобра 2022. 
године, утврдио је да предметне Измене и допуне плана де-
таљне регулације не представљају оквир за одобравање бу-
дућих развојних пројеката одређених прописима којима се 

уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже 
обавези израде стратешке процене утицаја на животну сре-
дину, у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о страте-
шкој процени утицаја на животну средину („Службени гла-
сник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно одредби члана 11. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-19/2022 од 28. 
новембра 2022. године, Секретаријат за урбанизам и грађе-
винске послове Градске управе Града Београда, доставио је 
на мишљење Предлог решења о неприступању изради стра-
тешке процене утицаја на животну средину Измена и до-
пуна плана детаљне регулације: Секретаријату за заштиту 
животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, ЈКП 
„Београдски водовод и канализација” и ЈКП „Зеленило – 
Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04 
бр. 501.3-121/2022 oд 30. новембра 2022. године), ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација” (допис арх. бр: 74429/1 
I4-1/2407/22 од 30. новембра 2022. године), Завод за зашти-
ту природе Србије (допис 03 бр. 021-4080/2 од 30. новем-
бра 2022. године) и ЈКП „Зеленило – Београд” (допис број 
25625/1 од 1. децембра 2022. године) доставили су мишље-
ња у којима наводе да се може донети Решење о непристу-
пању изради стратешке процене утицаја на животну среди-
ну предметног плана.

На основу наведеног, заменик начелника градске управе 
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове, донео је Решење као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 број 350.14-19/2022, 7. децембра 2022. године

Заменик начелника
Градске управе секретар Секретаријата 

за урбанизам и грађевинске послове
Бојана Радаковић, с. р.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ЛАЗАРЕВАЦ

Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници одр-
жаној 13. децембра 2022. године, на основу члана 24. тачка 1. 
Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града 
Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19) и члана 152. став 1. 
Пословника Скупштине Градске општине Лазаревац („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 122/19 и 59/20), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА СКУП-

ШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

Члан 1.
У Пословнику Скупштине Градске општине Лазаревац 

(„Службени лист Града Београда”, бр. 122/19 и 59/20) члан 3. 
мења се и гласи:

„Члан 3
Конститутивну седницу Скупштине сазива председник 

Скупштине из претходног сазива у року од 10 дана од дана 

објављивања решења о додели мандата кандидатима за од-
борнике на веб-презентацији Републичке изборне комисије 
(у даљем тексту: веб-презентација), тако да се та седница 
одржи најкасније 30 дана од дана објављивања решења о 
додели мандата на веб-презентацији.

На конститутивној седници Скупштине врши се потвр-
ђивање мандата одборника, избор председника Скупштине 
и постављење секретара Скупштине. На конститутивној 
седници, по правилу, врши се избор чланова Комисије за 
кадровска и административна питања Скупштине и Ман-
датне комисије Скупштине.

Конститутивној седници Скупштине, до избора пред-
седника Скупштине, председава најстарији кандидат за од-
борника којем је додељен мандат (у даљем тексту: председа-
вајући), а у раду му помажу по један најмлађи кандидат за 
одборника са две изборне листе које су добиле највећи број 
одборничких мандата и секретар Скупштине претходног 
сазива. Уколико кандидати за одборнике са изборне листе 
не одреде кандидата за одборника који помаже у раду пред-
седавајућем, то право стичу кандидати за одборнике са сле-
деће изборне листе по броју одборничких мандата.
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Ако најстарији кандидат за одборника којем је додељен 
мандат не може или неће да председава, конститутивној 
седници Скупштине председава најстарији присутни кан-
дидат за одборника којем је додељен мандат.

Уз позив за конститутивну седницу кандидатима за од-
борнике се обавезно доставља Статут Градске општине Ла-
заревац, Пословник Скупштине Градске општине Лазаревац, 
Одлука о Управи Градске општине Лазаревац и Етички ко-
декс понашања функционера Градске општине Лазаревац.”

Члан 2.
У члану 7. став 3. мења се и гласи:
„Одбор је изабран ако се за њега, јавним гласањем, изја-

сни већина присутних кандидата за одборнике.”

Члан 3.
Члан 8. мења се и гласи:

„Члан 8.
Одбор на основу извештаја Изборне комисије градске 

општине Лазаревац (у даљем тексту: изборна комисија) о 
спроведеним изборима и решења о додели мандата канди-
датима за одборнике утврђује да ли су подаци из уверења 
о избору сваког одборника истоветни са подацима из из-
вештаја изборне комисије и решења о додели мандата кан-
дидатима за одборнике и да ли су уверења издата од надле-
жног органа и о томе подноси извештај Скупштини.”

Члан 4.
У члану 9. став 1. мења се и гласи:
„О потврђивању мандата одборника, на основу извештаја 

Одбора, Скупштина одлучује јавним гласањем, већином гла-
сова присутних кандидата за одборнике. У гласању могу уче-
ствовати кандидати за одборнике којима је додељен мандат и 
који имају уверење изборне комисије да су изабрани.”

Члан 5.
У члану 40. став 3. реч: „два” замењује се речју: „три”.

Члан 6.
У члану 55. после тачке 4. додаје се нова тачка 5. која гласи:
„5. Комисија за родну равноправност.”

Члан 7.
У члану 56. став 2. мења се и гласи:
„КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКА И АДМИНИСТРАТИВ-

НА ПИТАЊА припрема предлоге за именовање и разре-
шење надзорних одбора јавних предузећа чији је оснивач 
градска општина; припрема предлоге за именовање и раз-
решење управних и надзорних одбора и директора устано-
ва и других организација чији је оснивач градска општина, 
а за које није предвиђено да их неки други орган предлаже.”

У истом члану став 6. и став 7. мењају се и гласе:
„МАНДАТНА КОМИСИЈА разматра разлоге престанка 

мандата појединих одборника и о томе подноси Скупштини 
извештај са предлогом за констатовање престанка мандата.

Разматра извештај изборне комисије, решење о додели 
мандата кандидату за одборника и уверење о избору за од-
борника и подноси Скупштини извештај са предлогом за 
потврђивање мандата.”

У истом члану, после става 9. додаје се нови став 10. који 
гласи:

„КОМИСИЈА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ разматра 
предлоге аката који се упућују Скупштини, из родне пер-
спективе; сарађује са другим радним телима скупштине по 
питањима из њихове надлежности, а у делу који се односи на 

равноправност полова; сарађује са другим телима за родну 
равноправност образованим на нивоу градске општине Ла-
заревац, јединице локалне самоуправе, аутономне покрајине 
и Републике Србије; врши друге послове у складу са законом 
и другим актима којима се уређује родна равноправност.”

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац

III-10 број 06-242/2022, 13. децембра 2022. године
Председник

Бојан Синђелић, с. р.

Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници 
одржаној 8. децембра 2022. године, на основу члана 24. став 
1. тачка 8. и члана 41. Статута Градске општине Лазаревац 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 
88/19) и чл. 17. и 18. Пословника Скупштине Градске оп-
штине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 
122/19 и 59/20), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУП-

ШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Поставља се за заменика секретара Скупштине Град-
ске општине Лазаревац Душан Јевремовић, дипл. правник 
из Лазаревца, на време до престанка мандата овог сазива 
Скупштине Градске општине Лазаревац.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-235/2022, 8. децембра 2022. године

Председник
Бојан Синђелић, с. р.

Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници 
одржаној 8. децембра 2022. године, на основу члана 52. За-
кона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 
15/16 и 88/19) и члана 24. став 1. тачка 6а. Статута Градске 
општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 
43/08, 15/10, 44/13 и 88/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРОДУЖЕЊУ МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ЛА-

ЗАРЕВЦА

1. Продужава се Милу Ранковићу дипл. инж. менаџмента 
из Миросаљаца, мандат вршиоца дужности директора Јавног 
предузећа за изградњу Лазаревца на период до именовања 
директора Јавног предузећа за изградњу Лазаревца по спро-
веденом јавном конкурсу, а најдуже до 8. јуна 2023. године.

2. Вршилац дужности директора има сва права, обавезе 
и овлашћења која има директор.

3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”. 

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-235/2022, 8. децембра 2022. године

Председник
Бојан Синђелић, с. р.
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Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници 
одржаној 8. децембра 2022. године, на основу члана 37. За-
кона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 
30/16 – исправка, 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 24. став 1. тач-
ка 6. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист 
Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРОДУЖЕЊУ МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Продужава се Александру Арсеновићу, дипл. хидро-
геологу из Лазаревца, мандат вршиоца дужности директора 
Центра за културу Лазаревац на период до именовања ди-
ректора Центра за културу Лазаревац по спроведеном јав-
ном конкурсу, а најдуже до 8. јуна 2023. године.

2. Вршилац дужности директора има сва права, обавезе 
и овлашћења директора.

3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-235/2022, 8. децембра 2022. године

Председник
Бојан Синђелић, с. р.

СУРЧИН

Веће Градске општине Сурчин на својој 61. седници одр-
жаној 9. децембра 2022. године, на основу члана 42. став 1. 
тачка 4б. и тачка 6. Статута Градске општине Сурчин („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 112/19 – пречишћен текст) 
и члан 7. Одлуке о некатегорисаним путевима на терито-
рији града Београда („Службени лист Града Београда”, број 
139/20) доноси следећи

ЗА КЉУЧА К

I. Даје се сагласност за брисање објекта – некатегориса-
ног пута који се налази на:

– кат. парцели бр. 6106 КО Добановци, у површини од 
1628 m², ЛН бр. 3873 КО Добановци,

– кат. парцели бр. 6107 КО Добановци, у површини од 
299 m², ЛН бр. 3873 КО Добановци,

– кат. парцели бр. 6108 КО Добановци, у површини од 
216 m², ЛН бр. 3873 КО Добановци,

– кат. парцели бр. 5080 КО Сурчин, у површини од 510 
m², ЛН бр. 2489 КО Сурчин.

II. Закључак доставити Републичком геодетском заводу, 
СКН Сурчин ради брисања из евиденције непокретности 
објекта – некатегорисаног пута са горе наведених кат.пар-
цела.

III. Задужује се Одељење за имовинско правне и стамбе-
не послове да спроведе овај закључак.

IV. Закључак објавити у „Службени листу Града Београда” .

Веће Градске oпштине Сурчин
Број III-01-06-01-277/22, 9. децембра 2022. године

Председник 
Стеван Шуша, с. р.

Веће Градске општине Сурчин на својој 61. седници, 
одржаној 9. децембра 2022. године, на основу члана 42. Ста-
тута Градске општине Сурчин („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 112/19 – пречишћен текст), доноси

ЗА КЉУЧА К

I. Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног 
предузећа за обављање комуналних и других делатности од 
општег интереса за грађане градске општине Сурчин број 
7804/22 од 30. новембра 2022. године о утврђивању ценов-
ника ЈП „Сурчин”.

II. Овај ценовник објавити у „Службеном листу Града 
Београда”.

Веће Градске oпштине Сурчин
Број III-01-06-01-279/22, 9. децембра 2022. године

Председник 
Стеван Шуша, с. р.

На основу члана 22. став 1. тачка 9) Статута Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег 
интереса за грађане градске општине Сурчин број 2406/20 од 13. марта 2020. године и члана 3. тачка 9) Пословника о раду 
Надзорног одбора број 10952/21 од 27. децембра 2021. године, Надзорни одбор на редовној седници одржаној 30. новембра 
2022. године, донео је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНОВНИКА ЈП „СУРЧИН”

I.  Утврђује се ценовник ЈП „Сурчин” према следећим табелама:

A. Пијачна управа
Табела 1

РБ Врста услуге Јединица 
мере

Цена без 
ПДВ-а

ПДВ
10%

ПДВ
20%

 Цена са
 ПДВ-ом

Зелена пијаца Сурчин
 1. Дневна пијачарина за закупца са уговором на пијачном платоу-поље ком. 208,34 / 41,66 250,00
2. Дневна пијачарина за корисника без уговора на пијачном платоу -поље ком. 500,00 / 100,00 600,00
 3. Дневна пијачарина за закупца са уговором на пијачној тезги ком.  250,00 / 50,00 300,00
4. Дневна пијачарина за корисника без уговора на пијачној тезги ком.  666,67 / 133,33 800,00
5. Закуп тезги I зона на месечном нивоу ком. 2.625,00 /  525,00 3.150,00
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6. Закуп тезги II зона на месечном нивоу ком. 1.958,34 / 391,66 2.350,00
7. Закуп тезги III зона на месечном нивоу ком. 1.791,67 / 358,33 2.150,00
8. Закуп посебних поља на месечном нивоу ком. 1.791,67 /  358,33 2.150,00
9. Закуп поља на месечном нивоу ком. 1.375,00 / 275,00 1.650,00

Остале зелене пијаце
10. Дневна пијачарина за закупце са уговором ком. 250,00 /  50,00  300,00
11. Дневна пијачарина за кориснике без уговора ком. 416,67 / 83,33 500,00
12. Закуп тезге на месечном нивоу ком. 1.083,33 / 216,67 1.300,00
13. Закуп поља на месечном нивоу ком. 833,33 / 166,67 1.000,00

Сточне пијаце
14. Дневна пијачарина за закупце са уговором ком. 333,34 / 66,66 400,00
15. Дневна пијачарина за корисника без уговора ком. 541,67 / 108,33 650,00
16. Закуп посебних поља на месечном нивоу (првих пет поља са леве и са десне стране у Сурчину) ком. 2.916,67  / 583,33 3.500,00
17. Закуп поља на месечном нивоу ком.  2.458,34 / 491,66 2.950,00
18. Улаз бозила на сточну пијацу ком.  291,67 / 58,33 350,00

Дневна пијаца Сурчин
19. Дневна пијачарина за закупца са уговором ком. 166,67 / 33,33 200,00
20. Дневна пијачарина за корисника без уговора ком. 375,00  / 75,00 450,00

Коришћење јавних површина у ГО Сурчин
21. Сеоске славе Сурчин, Јаково, Добановци 1 m² на дневном нивоу m² 166,67 / 33,33 200,00
22. Сеоске славе Прогар, Бољевци, Бечмен 1 m² на дневном нивоу m² 83,33 / 16,67 100,00
23. Задушнице 1 m² на дневном нивоу m² 166,67 / 33,33 200,00
24. 8. март – Сурчин 2 дана по пољу ком. 2.500,00 / 500,00 3.000,00
25. 8. март – Јаково, Добановци 2 дана по пољу ком. 1.666,67 / 333,33 2.000,00
26. Нова година и Божић – Сурчин 30 дана по пољу (од 15.12. до 15.1.) ком. 12.500,00 / 2.500,00 15.000,00
27. Нова година и Божић – Добановци, Јаково 30 дана по пољу (од 15.12. до 15.1.) ком. 8.333,33 / 1.666,67 10.000,00
28. Закуп јавне површине по посебном захтеву по 1 m² на дневном нивоу m² 416,67 / 83,33 500,00

Б. Паркинг сервис
Табела 1

РБ Врста услуге Јединица мере Цена без 
ПДВ-а

ПДВ 
10%

ПДВ 
20%

Цена са 
ПДВ-ом

1. ПК I зона важи за један сат паркирања Паркинг место 29,17 / 5,83 35,00
2. ПК Дневна I зона важи за целодневно паркирање Паркинг место 125,00 / 25,00 150,00
3. ППК станари Паркинг место 333,33 / 66,67  400,00
4. Претплатна ПК физичка лица Паркинг место 1.250,00 / 250,00 1.500,00
5. Претплатна ПК правна лица Паркинг место 2.500,00 / 500,00 3.000,00
6. Резервисана и посебним знаком. обележена места за правна лица Паркинг место 8.333,33 / 1.666,67 10.000,00
7. Дневна карта ком. 1.250,00 / 250,00 1.500,00
8. Посебно паркиралиште један сат паркирања Паркинг место 75,00 / 15,00 90,00

9. Групна претплатна-физичка лица
(до 5 возила) ком./месец 833,34 / 166,66 1.000,00

10. Групна претплатна-физичка лица
(од 5 до 10 возила) ком./месец 750,00 / 150,00 900,00

11. Групна претплатна-физичка лица
(од 10 до 20 возила) ком./месец 600,00 / 120,00  720,00

12. ППК за правна лица паркинг место 2.083,34 / 416,66 2.500,00
13. Трошкови опомене 1 опомена 83,34 / 16,66 100,00

В. Сектор за управљање гробљима
Табела 1. Ценовник основних услуга

РБ Врста услуге Јединица 
мере

Цена без 
ПДВ-а ПДВ 10% Цена са 

ПДВ-ом
1. сахрањивање ком. 15.781,82 1.578,18 17.360,00
2. сахрањивање(социјална сахрана) ком. 7.572,73 757,27 8.330,00
3. сахрањивање у гробницу V реда ком. 17.500,00 1.750,00 19.250,00
4. сахрањивање у гробницу II, III, IV и VI реда ком. 8.081,82 808,18 8.890,00
5. пренос умрлог у оквиру гробља ком. 1.182,00 118,00 1.300,00
6. трошкови изградње гробног места ком. 14.625,00 2.925,00 17.550,00
7. годишња накнада за одржавање и уређење гробног места ком. 845,45 84,55 930,00
8. годишња накнада за одржавање и уређење површина гробља за гробницу II реда (8 места) ком. 1.363,64 136,36 1.500,00
9. годишња накнада за одржавање и уређење површина гробља за гробницу IV реда (4 места) ком. 1.363,64 136,36 1.500,00

10. годишња накнада за одржавање и уређење површина гробља за гробницу V реда (3 места) ком. 1.363,64 136,36 1.500,00
11. Годишња накнада за одржавање и уређење површина гробља за гробницу VI реда (2 места) ком. 1.363,64 136,36 1.500,00
12. Годишња накнада за касету у колубаријуму МК (1 урна) ком. 281,82 28,18 310,00
13. Годишња накнада за касету у розаријуму МК (2 урне) ком. 572,73 57,27 630,00
14. Годишња накнада за касету у розаријуму МК (3 урне) ком. 863,64 86,36 950,00
15. Смештај прве урне у касету ком. 2.572,73 257,27 2.830,00
16. Смештај друге урне у касету ком. 3.036,36 303,64 3.340,00
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Табела 2. Ценовник осталих услуга
РБ Врста услуге Јединица 

мере
Цена без 

ПДВ-а ПДВ 10% Цена са 
ПДВ-ом

1. коришћење коморе 24 h 24 h 1.418,18 141,82 1.560,00
2. коришћење простора за испраћај за сахрану ком. 1.145,45 114,55 1.260,00
3. годишњи закуп гробног места ком. 1.363,64 136,36 1.500,00
4. годишњи закуп гробнице II реда (8 места) ком. 4.090,91 409,09 4.500,00
5. годишњи закуп гробнице V реда (3 места) ком. 1.590,91 159,09 1.750,00
6. годишњи закуп гробнице IV реда (4 места) ком. 2.045,45 204,55 2.250,00
7. годишњи закуп гробнице VI реда (2 места) ком. 2.272,73 227,27 2.500,00
8. Трошкове контроле радова на монтажи облоге ком. 1.700,00 170,00 1.870,00
9. Трошкови контроле радова на изради патоса за гроб ком. 1.709,09 170,91 1.880,00

10. Трошкови контроле радова на изради патоса за гробницу ком. 1.790,91 179,09 1.970,00
11. Трошкови контроле радова на изради терацо опсега ком. 1.709,09 170,91 1.880,00
12. Трошкови контроле радова на реконструкцији гробнице ком. 3.554,55 355,45 3.910,00
13. Трошкови контроле радова за клесање слова ком. 581,82 58,18 640,00
14. накнада за реконструкцију гробног места ком. 1.900,00 190,00 2.090,00
15. накнада за постављање споменика ком. 2.490,91 249,09 2.740,00
16. Годишњи закуп касете у колубаријуму МК (1 Урна) ком. 127,27 12,73 140,00
17. Годишњи закуп касете у розаријуму МК (2 урне) ком. 263,64 26,36 290,00
18. Годишњи закуп у розаријуму МК (3 урне) ком. 400 40,00 440,00
19. Ексхумација из гроба или гробнице VI реда после 10 година почивања ком. 6.527,27 652,73 7.180,00
20. Ексхумација из гроба или гробнице VI реда после 7 година почивања ком. 19.054,55 1.905,45 20.960,00
21. Ексхумација из гроба или гробнице VI реда после 3 године почивања ком. 27.745,45 2.774,55 30.520,00
22. Ексхумација из гроба или гробнице VI реда до 3 године почивања ком. 35.681,82 3.568,18 39.250,00
23. Ексхумација из гробнице II, III, IV, V и VI реда до 25 година почивања са вађењем из лименог улошка ком. 34.307,27 3.430,73 37.738,00
24. Ексхумација из гробнице II, III, IV, V и VI реда до 25 година почивања без вађења из лименог улошка ком. 26.681,82 2.668,18 29.350,00
25. Ексхумација из гробнице II, III, IV, V и VI реда преко 25 година почивања са вађењем из лименог улошка ком. 19.054,55 1.905,45 20.960,00
26. Ексхумација урне из гроба или гробнице VI реда ком. 5.118,18 511,82 5.630,00
27. Ексхумација урне из гробнице II, III, IV и V реда улаз одозго ком. 7.481,82 748,18 8.230,00
28. Ексхумација урне из гробнице II, III, IV и V реда улаз са стране ком. 14.827,27 1.482,73 16.310,00
29. Ексхумација урне из касете ком. 2.754,55 275,45 3.030,00
30. Интерна ексхумација из гроба или гробнице VI реда после 10 година почивања ком. 6.254,55 625,45 6.880,00
31. Интерна ексхумација из гроба или гробнице VI реда после 7 година почивања ком. 18.290,91 1.829,09 20.120,00
32. Интерна ексхумација из гроба или гробнице VI реда после 3 године почивања ком. 25.609,09 2.560,91 28.170,00
33. Интерна ексхумација из гроба или гробнице VI реда до 3 године почивања ком. 32.936,36 3.293,64 36.230,00
34. Интерна ексхумација из гробнице II, III, IV, V реда до 25 година почивања са вађењем из лименог улошка ком. 32.936,36 3.293,64 36.230,00
35. Интерна ексхумација из гробнице II, III, IV и V реда до 25 година почивања без вађења из лименог улошка ком. 25.609,09 2.560,91 28.170,00
36. Интерна ексхумација из гробнице II, III, IV и V реда преко 25 година почивања са вађењем из лименог улошка ком. 18.290,91 1.829,09 20.120,00
37. Дезинфекција гроба/ гробнице при интерној ексхумацији ком. 9.309,09 930,91 10.240,00
38. Дезинфекција гроба/ гробнице при екстерној ексхумацији ком. 17.781,82 1.778,18 19.560,00
39. Изнајмљивање металног држача венаца за 30 дана ком. 2.818,18 281,82 3.100,00
40. Израда хумке са сејањем траве по захтеву странке ком. 3.318,18 331,82 3.650,00
41. Демонтажа и монтажа поклопне плоче приликом прве сахране у гробницу VI реда ком. 7.072,73 707,27 7.780,00

Табела 3. Ценовник осталих услуга-грађевинске услуге

РБ Врста услуге Јединица 
мере

Цена без 
ПДВ-а ПДВ 20% Цена са 

ПДВ-ом
42. Израда соло гробнице са два места ком. 115.050,00 23.010,00 138.060,00
43. Израда соло гробнице са три места ком. 127.440,00 25.488,00 152.928,00
44. Израда гробнице дуплекс са четири места ком. 191.750,00 38.350,00 230.100,00
45. Израда гробнице породичне са четири места ком. 230.100,00 46.020,00 276.120,00
46. Израда гробнице породичне са шест места ком. 254.880,00 50.976,00 305.856,00
47. Израда бетонских плоча за гробницу (1 ком.) ком. 1.180,00 236,00 1.416,00
48. Зидање босанке на соло гробном месту ком. 44.250,00 8.850,00 53.100,00
49. Зидање босанке на дуплекс гробном месту ком. 69.030,00 13.806,00 82.836,00
50. Уређени соло за двоје ком. 35.478,67 7.095,73 42.574,40
51. Уређени соло за троје ком. 38.940,00 7.788,00 46.728,00

Г. Сектор за одржавање хигијене и зеленила
Табела 1: Кошење (према ГО Сурчин)

РБ Врста услуге Јединица 
мере

Цена без 
ПДВ-а ПДВ 10% ПДВ 20% Цена са 

ПДВ-ом

1. Машинско кошење травњака висине траве до 10 cm моторним и тракторским косачицама, сакупљање, 
утовар и одвоз кошевине – равне површине m² 5,57 0,56 / 6,13

2. Машинско кошење травњака висине траве до 10 cm моторним и тракторским косачицама – равне повр-
шине m² 2,76 0,28 / 3,04

3. Машинско кошење травњака висине траве 10-20 cm моторним и тракторским косачицама, сакупљање, 
утовар и одвоз кошевине – равне површине m² 8,17 0,82 / 8,99



Број 107 – 12 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 16. децембар 2022.

РБ Врста услуге Јединица 
мере

Цена без 
ПДВ-а ПДВ 10% ПДВ 20% Цена са 

ПДВ-ом

4. Машинско кошење травњака висине траве 10-20 cm моторним и тракторским косачицама, – равне 
површине m² 3,74 0,37 / 4,11

5. Машинско кошење травњака висине траве 10-20 cm моторним и тракторским косачицама, сакупљање, 
утовар и одвоз кошевине – равне површине у у отежаним условима m² 8,99 0,90 / 9,89

6. Машинско кошење травњака висине траве 10-20 cm моторним и тракторским косачицама – равне повр-
шине у отежаним условима m² 4,14 0,41 / 4,55

7. Машинско кошење травњака висине траве 10-20 cm моторним и тракторским косачицама, сакупљање, 
утовар и одвоз кошевине – равне површине у условима високог ризика m² 10,68 1,07 / 11,75

8. Машинско кошење травњака висине траве 10-20 cm моторним и тракторским косачицама– равне повр-
шине у условима високог ризика m² 4,93 0,49 / 5,42

9. Машинско кошење травњака висине преко 20 cm моторним и тракторским косачицама, сакупљање, 
утовар и одвоз кошевине – равне површине m² 13,20 1,32 / 14,52

10. Машинско кошење травњака висине преко 20 cm моторним и тракторским косачицама – равне површине m² 6,31 0,63 / 6,94
11. Кошење травњака тарупом са стрелом или тримером – косине, шкарпе и браници m² 8,59 0,86 / 9,45
12. Тарупирање корова тракторским косачицама m² 14,78 1,48 / 16,26
13. Кошење стрмих шкарпи, сакупљање, утовар и одвоз кошевине са падина – радови високог ризика m² 20,24 2,03 / 22,27
14. Кошење корова тримером m² 16,22 1,62 / 17,84
15. Кошење травњака ручном косачицом m² 5,77 0,58 / 6,35

Табела 2: Кошење (према трећим лицима)

РБ Врста услуге Јединица 
мере

Цена без 
ПДВ-а ПДВ 10% ПДВ 20% Цена са 

ПДВ-ом

1. Машинско кошење травњака висине траве до 10 cm моторним и тракторским косачицама, сакупљање, 
утовар и одвоз кошевине – равне површине m² 5,57 / 1,11 6,68

2. Машинско кошење травњака висине траве до 10 cm моторним и тракторским косачицама – равне повр-
шине m² 2,76 / 0,55 3,31

3. Машинско кошење травњака висине траве 10-20 cm моторним и тракторским косачицама, сакупљање, 
утовар и одвоз кошевине – равне површине m² 8,17 / 1,63 9,80

4. Машинско кошење травњака висине траве 10-20 cm моторним и тракторским косачицама – равне повр-
шине m² 3,74 / 0,75 4,49

5. Машинско кошење травњака висине траве 10-20 cm моторним и тракторским косачицама, сакупљање, 
утовар и одвоз кошевине – равне површине у oтежаним условима m² 8,99 / 1,80 10,79

6. Машинско кошење травњака висине траве 10-20 cm моторним и тракторским косачицама– равне повр-
шине у oтежаним условима m² 4,14 / 0,83 4,97

7. Машинско кошење травњака висине траве 10-20 cm моторним и тракторским косачицама, сакупљање, 
утовар и одвоз кошевине – равне површине у условима високог ризика m² 10,68 / 2,14 12,82

8. Машинско кошење травњака висине траве 10-20 cm моторним и тракторским косачицама– равне повр-
шине у условима високог ризика m² 4,93 / 0,99 5,92

9. Машинско кошење травњака висине преко 20 cm моторним и тракторским косачицама, сакупљање, 
утовар и одвоз кошевине – равне површине m² 13,20 / 2,64 15,84

10. Машинско кошење травњака висине преко 20 cm моторним и тракторским косачицама– равне површине m² 6,31 / 1,26 7,57
11. Кошење травњака тарупом са стрелом – косине, шкарпе и браници m² 8,59 / 1,72 10,31
12. Тарупирање корова тракторским косачицама m² 14,78 / 2,96 17,74
13. Кошење стрмих шкарпи, сакупљање, утовар и одвоз кошевине са падина – радови високог ризика m² 20,24 / 4,05 24,29
14. Кошење корова тримером m² 16,22 / 3,24 19,46
15. Кошење травњака ручном косачицом m² 5,77 / 1,15 6,92

Табела 3: Формирање и одржавање травњака (према ГО Сурчин)

РБ Врста услуге Јединица 
мере

Цена без 
ПДВ-а ПДВ 10% ПДВ 20% Цена са 

ПДВ-ом

1. Израда – обнова травњака сетвом са ротофрезирањем грубим и финим планирањем, ваљањем и првим 
заливањем m² 203,22 20,32 / 223,54

2. Израда – обнова травњака бусеном са ротофрезирањем, грубим и финим планирањем, ваљањем и натапа-
њем m² 672,34 67,23 / 739,57

3. Аерација, подсејавање травњака мешавином семена и супстрата, поравнавање и заливање m² 100,72 10,07 / 110,79
4. Хумизирање, ископ, утовар, транспорт са 15 km и разастирање хумусне земље машинским путем m³ 1.950,32 195,03 / 2.145,35
5. Хумизирање, ископ, утовар, транспорт са 15 km и разастирање хумусне земље ручно m³ 2.489,29 248,93 / 2.738,22
6. Заливање травњака – хидрантска мрежа m² 2,87 0,29 / 3,16
7. Заливање травњака – цистерном m² 13,30 1,33 / 14,63
8. Заливање травњака – аутоматски заливни систем m² 0,61 0,06 / 0,67
9. Прихрањивање травњака – набавка, транспорт, разастирање (минерално ђубриво 40 gr/m²) m² 4,63 0,46 / 5,09

10. Стартно ђубрење травњака – набавка, транспорт, разастирање (минерално ђубриво 70 gr/m²) m² 6,29 0,63 / 6,92
11. Набавка и аплицирање оплемењивача земљишта на травњацима (30 gr/m²) m² 77,54 7,75 / 85,29
12. Сузбијање штетних глодара на зеленим површинама m² 2,09 0,21 / 2,30
13. Грабуљање површина под културом, утовар и одвоз m² 7,37 0,74 / 8,11
14. Грабуљање површина под културом m² 5,09 0,51 / 5,60
15. Грабуљање лишћа, утовар и одвоз m² 9,73 0,97 / 10,70
16. Грабуљање лишћа m² 6,19 0,62 / 6,81
17. Усисавање и одвоз лишћа m² 4,44 0,44 / 4,88
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Табела 4: Формирање и одржавање травњака (према трећим лицима)

РБ Врста услуге Јединица 
мере

Цена без 
ПДВ-а ПДВ 10% ПДВ 20% Цена са 

ПДВ-ом

1. Израда – обнова травњака сетвом са ротофрезирањем грубим и финим планирањем, ваљањем и првим 
заливањем m² 203,22 / 40,64 243,86

2. Израда – обнова травњака бусеном са ротофрезирањем, грубим и финим планирањем, ваљањем и ната-
пањем m² 672,34 / 134,47 806,81

3. Аерација, подсејавање травњака мешавином семена и супстрата, поравнавање и заливање m² 100,72 / 20,14 120,86
4. Хумизирање, ископ, утовар, транспорт са 15 km и разастирање хумусне земље машинским путем m³ 1.950,32 / 390,06 2.340,38
5. Хумизирање, ископ, утовар, транспорт са 15 km и разастирање хумусне земље ручно m³ 2.489,29 / 497,86 2.987,15
6. Заливање травњака – хидрантска мрежа m² 2,87 / 0,57 3,44
7. Заливање травњака – цистерном m² 13,30 / 2,66 15,96
8. Заливање травњака – аутоматски заливни систем m² 0,61 / 0,12 0,73
9. Прихрањивање травњака – набавка, транспорт, разастирање (минерално ђубриво 40 gr/m²) m² 4,63 / 0,93 5,56

10. Стартно ђубрење травњака – набавка, транспорт, разастирање (минерално ђубриво 70 gr/m²) m² 6,29 / 1,26 7,55
11. Набавка и аплицирање оплемењивача земљишта на травњацима (30 gr/m²) m² 77,54 / 15,51 93,05
12. Сузбијање штетних глодара на зеленим површинама m² 2,09 / 0,42 2,51
13. Грабуљање површина под културом, утовар и одвоз m² 7,37 / 1,47 8,84
14. Грабуљање површина под културом m² 5,09 / 1,02 6,11
15. Грабуљање лишћа, утовар и одвоз m² 9,73 / 1,95 11,68
16. Грабуљање лишћа m² 203,22 / 40,64 243,86
17. Усисавање и одвоз лишћа m² 672,34 / 134,47 806,81

Табела 5: Садња (према ГО Сурчин)

РБ Врста услуге Јединица 
мере

Цена без 
ПДВ-а ПДВ 10% ПДВ 20% Цена са 

ПДВ-ом
1. Садња сезонског цвећа 35 ком/m² – набавка, транспорт и комплетна припрема површине за садњу m² 2.708,98 270,90 / 2.979,88
2. Садња сезонског цвећа – набавка, транспорт и комплетна припрема површине за садњу ком 77,40 7,74 / 85,14
3. Садња сезонског цвећа – транспорт и комплетна припрема површине за садњу (без набавке) ком 26,12 2,61 / 28,73
4. Вађење прецветалог сезонског цвећа m³ 52,79 5,28 / 58,07

5. Садња перена и украсних трава 10ком/m² – набавка, транспорт и комплетна припрема површине за 
садњу m³ 1.968,37 196,84 / 2.165,21

6. Садња перена и украсних трава 10 ком/m² – транспорт и комплетна припрема површине за садњу (без 
набавке) ком 112,21 11,22 / 123,43

7. Набавка, транспорт и садња луковица ком 152,81 15,28 / 168,09
8. Садња луковица – транспорт и комплетна припрема површине за садњу (без набавке) ком 26,47 2,65 / 29,12
9. Садња ружа 5 ком/m², набвка транспорт и комплетна припрема површине за садњу m² 1.928,09 192,81 / 2.120,90

10. Садња ружа – транспорт и комплетна припрема површине за садњу (без набавке) m² 6,29 0,63 / 6,92
11. Садња ружа – набавка, транспорт и комплетна припрема површине за садњу ком 672,37 67,24 / 739,61
12. Садња ружа – транспорт и комплетна припрема површине за садњу (без набавке) ком 286,34 28,63 / 314,97
13. Садња пузавица – набавка, транспорт и комплетна припрема садног места ком 454,25 45,42 / 499,67
14. Садња пузавица – транспорт и комплетна припрема садног места (беѕ набавке) ком 245,60 24,56 / 270,16
15. Садња живе ограде – набавка, транспорт и комплетна припрема површине за садњу m² 872,36 87,24 / 959,60
16. Садња живе ограде – транспорт и комплетна припрема површине за садњу (без набавке) m² 272,35 27,23 / 299,58
17. Вађење старе живе ограде, утовар и одвоз m² 651,50 65,15 / 716,65
18. Окопавање, плевљење и сеча прецветалих цветова m² 111,13 11,11 / 122,24
19. Заливање цвећа – хидрантска мрежа m² 11,96 1,20 / 13,16
20. Заливање цвећа – цистерном m² 41,21 4,12 / 45,33
21. Заливање цвећа – аутоматски заливни систем m² 2,04 0,20 / 2,24
22. Фолијално прихрањивање сезонског цвећа леђном прскалицом m² 31,91 3,19 / 35,10
23. Ђубрење цвећа – набавка, транспорт и разастирање (минерално ђубриво 60gr/m²) m² 23,26 2,33 / 25,59
24. Ђубрење цвећа – набавка, транспорт и разастирање (органско ђубриво 0,01m³/m²) m² 70,88 7,09 / 77,97
25. Набавка и аплицирање оплемењивача земљишта (50 gr/m²) m² 115,94 11,59 / 127,53
26. Орезивање ружа m² 94,45 9,44 / 103,89
27. Орезивање и везивање ружа пузавица m² 259,78 25,98 / 285,76
28. Окопавање са сечом прецветалих цветова m² 95,86 9,59 / 105,45
29. Вађење ружа, утовар и одвоз ком 329,22 32,92 / 362,14
30. Орезивање, шишање живе ограде, утовар и одвоз m² 49,79 4,98 / 54,77
31. Скраћивање живе ограде, утовар и одвоз m² 167,88 16,79 / 184,67
32. Окопавање и плевљење живе ограде m² 59,75 5,97 / 65,72

33. Садња школованих високих лишћара висине 2-3 m – набавка, транспорт и комплетна припрема садног 
места ком 6.173,24 617,32 / 6.790,56

34. Садња школованих високих лишћара висине 2-3 m – транспорт комплетна припрема садног места са 
анкерисањем (без набавке) ком 4.306,49 430,65 / 4.737,14

35. Садња школованих високих четинара висине 2-3 m – набавка, транспорт и припрема садног места ком 6.547,43 654,74 / 7.202,17

36. Садња школованих високих четинара висине 2-3 m –транспорт и припрема садног места са анкерисањем 
(без набавке) ком 3.785,03 378,50 / 4.163,53

37. Садња школованих средњих и ниских лишћара висине 1,5-2 m – набавка, транспорт и припрема садног 
места ком 4.831,03 483,10 / 5.314,13
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38. Садња школованих средњих и ниских лишћара висине 1,5-2 m –транспорт и припрема садног места са 
анкерисањем (без набавке) ком 2.522,44 252,24 / 2.774,68

39. Садња школованих средњих и ниских четинара висине 1,5-2 m – набавка, транспорт и припрема садног 
места ком 3.635,96 363,60 / 3.999,56

40. Садња школованих средњих и ниских четинара висине 1,5-2 m – транспорт и припрема садног места са 
анкерисањем (без набавке) ком 1.845,16 184,52 / 2.029,68

41. Садња полеглих четинара висине 0,3-0,5 m – набавка, транспорт и припрема садног места ком 1.137,29 114,83 / 1.252,12
42. Садња полеглих четинара висине 0,3-0,5 m – траспорт и припрема садног места (без набаве) ком 778,19 77,82 / 856,01
43. Садња лишћара за пошумаљавање – набавка, траспорт и припрема садног места ком 1.134,92 113,49 / 1.248,41
44. Садња четинара за пошумаљавање – набавка, транспорт и припрема садног места ком 1.286,32 128,63 / 1.414,95
45. Садња лишћара и четинара за пошумаљавање – транспорт и припрема садног места (без набавке) ком 788,99 78,90 / 867,89
46. Ручно пресађивање младих садница ком 7.637,38 763,74 / 8.401,12
47. Набавка, транспорт и разастирање малча око садница ком 701,51 70,15 / 771,66
48. Ђубрење стабала – набавка, траспорт и разастирање (минерално ђубриво 500 gr/ком) ком 136,70 13,67 / 150,37
49. Ђубрење стабала – набавка, транспорт и разастирање (органско ђубриво 0,02 m³/ком) ком 141,66 14,17 / 155,83
50. Заливање садница – хидрантска мрежа ком 19,94 1,99 / 21,93
51. Заливање садница – цистерном ком 79,76 7,98 / 87,74
52. Набавка транспорт и уградња анкера – по комаду анкера ком 764,02 76,40 / 840,42
53. Исправљање анкера ком 450,00 45,00 / 495,00

Табела 6: Садња (према трећим лицима)

РБ Врста услуге Јединица 
мере

Цена без 
ПДВ-а

ПДВ 
10% ПДВ 20% Цена са 

ПДВ-ом
1. Садња сезонског цвећа 35 ком/m² – набавка, транспорт и комплетна припрема површине за садњу m² 2.708,98 / 541,80 3.250,78
2. Садња сезонског цвећа – набавка, транспорт и комплетна припрема површине за садњу ком 77,40 / 15,48 92,88
3. Садња сезонског цвећа – транспорт и комплетна припрема површине за садњу (без набавке) ком 26,12 / 5,22 31,34
4. Вађење прецветалог сезонског цвећа m³ 52,79 / 10,56 63,35

5. Садња перена и украсних трава 10ком/m² – набавка, транспорт и комплетна припрема површине за 
садњу m³ 1.968,37 / 393,67 2.362,04

6. Садња перена и украсних трава 10 ком/m² – транспорт и комплетна припрема површине за садњу (без 
набавке) ком 112,21 / 22,44 134,65

7. Набавка, транспорт и садња луковица ком 152,81 / 30,56 183,37
8. Садња луковица – транспорт и комплетна припрема површине за садњу (без набавке) ком 26,47 / 5,29 31,76
9. Садња ружа 5 ком/m², набвка транспорт и комплетна припрема површине за садњу m² 1.928,09 / 385,62 2.313,71

10. Садња ружа – транспорт и комплетна припрема површине за садњу (без набавке) m² 6,29 / 1,26 7,55
11. Садња ружа – набавка, транспорт и комплетна припрема површине за садњу ком 672,37 / 134,47 806,84
12. Садња ружа – транспорт и комплетна припрема површине за садњу (без набавке) ком 286,34 / 57,27 343,61
13. Садња пузавица – набавка, транспорт и комплетна припрема садног места ком 454,25 / 90,85 545,10
14. Садња пузавица – транспорт и комплетна припрема садног места (беѕ набавке) ком 245,60 / 49,12 294,72
15. Садња живе ограде – набавка, транспорт и комплетна припрема површине за садњу m² 872,36 / 174,47 1.046,83
16. Садња живе ограде – транспорт и комплетна припрема површине за садњу (без набавке) m² 272,35 / 54,47 326,82
17. Вађење старе живе ограде, утовар и одвоз m² 651,50 / 130,30 781,80
18. Окопавање, плевљење и сеча прецветалих цветова m² 111,13 / 22,23 133,36
19. Заливање цвећа – хидрантска мрежа m² 11,96 / 2,39 14,35
20. Заливање цвећа – цистерном m² 41,21 / 8,24 49,45
21. Заливање цвећа – аутоматски заливни систем m² 2,04 / 0,41 2,45
22 Фолијално прихрањивање сезонског цвећа леђном прскалицом m² 31,91 / 6,38 38,29
23. Ђубрење цвећа – набавка, транспорт и разастирање (минерално ђубриво 60gr/m²) m² 23,26 / 4,65 27,91
24. Ђубрење цвећа – набавка, транспорт и разастирање (органско ђубриво 0,01m³/m²) m² 70,88 / 14,18 85,06
25. Набавка и аплицирање оплемењивача земљишта (50 gr/m²) m² 115,94 / 23,19 139,13
26. Орезивање ружа m² 94,45 / 18,89 113,34
27. Орезивање и везивање ружа пузавица m² 259,78 / 51,96 311,74
28. Окопавање са сечом прецветалих цветова m² 95,86 / 19,17 115,03
29. Вађење ружа, утовар и одвоз ком 329,22 / 65,84 395,06
30. Орезивање, шишање живе ограде, утовар и одвоз m² 49,79 / 9,96 59,75
31. Скраћивање живе ограде, утовар и одвоз m² 167,88 / 33,58 201,46
32. Окопавање и плевљење живе ограде m² 59,75 / 11,95 71,70

33. Садња школованих високих лишћара висине 2-3 m – набавка, транспорт и комплетна припрема садног 
места ком 6.173,24 / 1.234,65 7.407,89

34. Садња школованих високих лишћара висине 2-3 m – транспорт комплетна припрема садног места са 
анкерисањем (без набавке) ком 4.306,49 / 861,30 5.167,79

35. Садња школованих високих четинара висине 2-3 m – набавка, транспорт и припрема садног места ком 6.547,43 / 1.309,49 7.856,92

36. Садња школованих високих четинара висине 2-3 m – транспорт и припрема садног места са анкерисањем 
(без набавке) ком 3.785,03 / 757,01 4.542,04

37. Садња школованих средњих и ниских лишћара висине 1,5-2 m – набавка, транспорт и припрема садног 
места ком 4.831,03 / 966,21 5.797,24

38. Садња школованих средњих и ниских лишћара висине 1,5-2 m – транспорт и припрема садног места са 
анкерисањем (без набавке) ком 2.522,44 / 504,49 3.026,93

39. Садња школованих средњих и ниских четинара висине 1,5-2 m – набавка, транспорт и припрема садног 
места ком 3.635,96 / 727,19 4.363,15
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40. Садња школованих средњих и ниских четинара висине 1,5-2 m – транспорт и припрема садног места са 
анкерисањем (без набавке) ком 1.845,16 / 369,03 2.214,19

41. Садња полеглих четинара висине 0,3-0,5 m – набавка, транспорт и припрема садног места ком 1.137,29 / 227,46 1.364,75
42. Садња полеглих четинара висине 0,3-0,5 m – траспорт и припрема садног места (без набаве) ком 778,19 / 155,64 933,83
43. Садња лишћара за пошумаљавање – набавка, траспорт и припрема садног места ком 1.134,92 / 226,98 1.361,90
44. Садња четинара за пошумаљавање – набавка, транспорт и припрема садног места ком 1.286,32 / 257,26 1.543,58
45. Садња лишћара и четинара за пошумаљавање – транспорт и припрема садног места (без набавке) ком 788,99 / 157,80 946,79
46. Ручно пресађивање младих садница ком 7.637,38 / 1.527,48 9.164,86
47. Набавка, транспорт и разастирање малча око садница ком 701,51 / 140,30 841,81
48. Ђубрење стабала – набавка, траспорт и разастирање (минерално ђубриво 500 gr/ком) ком 136,70 / 27,34 164,04
49. Ђубрење стабала – набавка, транспорт и разастирање (органско ђубриво 0,02 m³/ком) ком 141,66 / 28,33 169,99
50. Заливање садница – хидрантска мрежа ком 19,94 / 3,99 23,93
51. Заливање садница – цистерном ком 79,76 / 15,95 95,71
52. Набавка транспорт и уградња анкера – по комаду анкера ком 764,02 / 152,80 916,82
53. Исправљање анкера ком 450,00 / 90,00 540,00

Табела 7: Сеча и орезивање (према ГО Сурчин)
РБ Врста услуге Јединица 

мере
Цена без 

ПДВ-а ПДВ 10% ПДВ 20% Цена са 
ПДВ-ом

1. Сеча сувих грана до 5 m висине, утовар и одвоз ком 1.507,20 150,72 / 1.657,92
2. Сеча сувих грана до 5 m висине, без утовара и одвоза ком 629,32 62,93 / 692,25
3. Сеча сувих грана са ХТП-ом, утовар и одвоз ком 3.807,58 380,76 / 4.188,33
4. Сеча сувих грана са ХТП-ом, без утовара и одвоза ком 2.598,65 259,86 / 2.858,51
5. Орезивање стабала до 5 m (издизање прореда и сеча сувих и поломљених грана), утовар и одвоз ком 2.536,14 253,61 / 2.789,75
6. Орезивање стабала до 5 m (издизање прореда и сеча сувих и поломљених грана), без утовара и одвоза ком 1.098,42 109,84 / 1.208,26
7. Орезивање стабала са ХТП-ом (издизање прореда, сеча сувих и поломљених грана), утовар и одвоз ком 12.560,04 1.256,00 / 13.816,04
8. Орезивање стабала са ХТП-ом (издизање прореда, сеча сувих и поломљених грана), без утовара и одвоза ком 7.327,99 732,80 / 8.060,79
9. Сеча стабала пречника до 15 cm, утовар и одвоз ком 2.051,74 205,17 / 2.256,91

10. Сеча стабала пречника до 15 cm, без утовара и одвоза ком 736,68 73,67 / 810,35
11. Сеча стабала пречника до 15 cm са ХТП-ом, утовар и одвоз ком 4.407,68 440,77 / 4.848,45
12. Сеча стабала пречника до 15 cm са ХТП-ом, без утовара и одвоза ком 3.209,89 320,99 / 3.530,88
13. Сеча стабала пречника од 16-30 cm утовар и одвоз ком 3.800,63 380,06 / 4.180,69
14. Сеча стабала пречника од 16-30 cm без утовара и одвоза ком 1.699,37 169,94 / 1.869,30
15. Сеча стабала пречника од 16-30 cm са ХТП-ом, утовар и одвоз ком 6.298,26 629,83 / 6.928,09
16. Сеча стабала пречника од 16-30 cm са ХТП-ом, без утовара и одвоза ком 4.649,24 464,92 / 5.114,17
17. Сеча стабала пречника од 31-50 cm, утовар и одвоз ком 7.723,50 772,35 / 8.495,85
18. Сеча стабала пречника од 31-50 cm, без утовара и одвоза ком 3.386,94 338,69 / 3.725,63
19. Сеча стабала пречника од 31-50 cm са ХТП-ом, утовар и одвоз ком 12.747,95 1.274,79 / 14.022,74
20. Сеча стабала пречника од 31-50 cm са ХТП-ом, без утовара и одвоза ком 7.612,74 761,27 / 8.374,01
21. Сеча стабала пречника од 51-70 cm, утовар и одвоз ком 9.938,77 993,88 / 10.932,65
22. Сеча стабала пречника од 51-70 cm, без утовара и одвоза ком 7.504,18 750,42 / 8.254,59
23. Сеча стабала пречника од 51-70 cm са ХТП-ом, утовар и одвоз ком 19.182,35 1.918,23 / 21.100,58
24. Сеча стабала пречника од 51-70 cm са ХТП-ом, без утовара и одвоза ком 16.108,62 1.610,86 / 17.719,48
25. Сеча стабала пречника преко 70 cm, утовар и одвоз ком 16.501,43 1.650,14 / 18.151,57
26. Сеча стабала пречника преко 70 cm, без утовара и одвоза ком 12.436,51 1.243,65 / 13.680,16
27. Сеча стабала пречника преко 70 cm са ХТП-ом, утовар и одвоз ком 38.364,67 3.836,47 / 42.201,14
28. Сеча стабала пречника преко 70 cm са ХТП-ом,без утовара и одвоза ком 32.217,23 3.221,72 / 35.438,95
29. Ручно вађење пањева пречника до 25 cm, утовар и одвоз ком 2.657,39 265,74 / 2.923,13
30. Ручно вађења пањева пречника 26-50 cm, утовар и одвоз ком 3.895,09 389,51 / 4.284,60
31. Ручно вађења пањева пречника 51-70 cm, утовар и одвоз ком 7.084,51 708,45 / 7.792,96
32. Ручно вађења пањева пречника преко 70 cm, утовар и одвоз ком 10.630,93 1.063,09 / 11.694,03
33. Машинско вађење пањева пречника до 25 cm, утовар и одвоз ком 2.160,08 216,01 / 2.376,09
34. Машинско вађење пањева пречника до 26-50 cm, утовар и одвоз ком 3.088,02 308,80 / 3.396,82
35. Машинско вађење пањева пречника до 51-70 cm, утовар и одвоз ком 5.389,78 538,98 / 5.928,75
36. Машинско вађење пањева пречника преко 70 cm, утовар и одвоз ком 8.113,85 811,38 / 8.925,23
37. Ручно крчење подраста, сакупљање утовар и одвоз m² 3.026,46 302,65 / 3.329,11
38. Орезивање шибља, утовар и одвоз m² 321,88 32,19 / 354,07

Табела 8: Сеча и орезивање (према трећим лицима)
РБ Врста услуге Јединица 

мере
Цена без 

ПДВ-а ПДВ 10% ПДВ 20% Цена са 
ПДВ-ом

1. Сеча сувих грана до 5 m висине, утовар и одвоз ком 1.507,20 / 301,44 1.808,64
2. Сеча сувих грана до 5 m висине, без утовара и одвоза ком 629,32 / 125,86 755,18
3. Сеча сувих грана са ХТП-ом, утовар и одвоз ком 3.807,58 / 761,52 4.569,09
4. Сеча сувих грана са ХТП-ом, без утовара и одвоза ком 2.598,65 / 519,73 3.118,38
5. Орезивање стабала до 5 m (издизање прореда и сеча сувих и поломљених грана) утовар и одвоз ком 2.536,14 / 507,23 3.043,37
6. Орезивање стабала до 5 m (издизање прореда и сеча сувих и поломљених грана) без утовара и одвоза ком 1.098,42 / 219,68 1.318,10
7. Орезивање стабала са ХТП-ом (издизање прореда, сеча сувих и поломљених грана), утовар и одвоз ком 12.560,04 / 2.512,01 15.072,05
8. Орезивање стабала са ХТП-ом (издизање прореда, сеча сувих и поломљених грана), без утовара и одвоза ком 7.327,99 / 1.465,60 8.793,59
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9. Сеча стабала пречника до 15 cm, утовар и одвоз ком 2.051,74 / 410,35 2.462,08
10. Сеча стабала пречника до 15 cm, без утовара и одвоза ком 736,68 / 147,34 884,02
11. Сеча стабала пречника до 15 cm са ХТП-ом, утовар и одвоз ком 4.407,68 / 881,54 5.289,22
12. Сеча стабала пречника до 15 cm са ХТП-ом, без утовара и одвоза ком 3.209,89 / 641,98 3.851,87
13. Сеча стабала пречника од 16-30 cm утовар и одвоз ком 3.800,63 / 760,13 4.560,75
14. Сеча стабала пречника од 16-30 cm без утовара и одвоза ком 1.699,37 / 339,87 2.039,24
15. Сеча стабала пречника од 16-30 cm са ХТП-ом, утовар и одвоз ком 6.298,26 / 1.259,65 7.557,91
16. Сеча стабала пречника од 16-30 cm са ХТП-ом, без утовара и одвоза ком 4.649,24 / 929,85 5.579,09
17. Сеча стабала пречника од 31-50 cm, утовар и одвоз ком 7.723,50 / 1.544,70 9.268,20
18. Сеча стабала пречника од 31-50 cm, без утовара и одвоза ком 3.386,94 / 677,39 4.064,33
19. Сеча стабала пречника од 31-50 cm са ХТП-ом, утовар и одвоз ком 12.747,95 / 2.549,59 15.297,54
20. Сеча стабала пречника од 31-50 cm са ХТП-ом, без утовара и одвоза ком 7.612,74 / 1.522,55 9.135,29
21. Сеча стабала пречника од 51-70 cm, утовар и одвоз ком 9.938,77 / 1.987,75 11.926,53
22. Сеча стабала пречника од 51-70 cm, без утовара и одвоза ком 7.504,18 / 1.500,84 9.005,01
23. Сеча стабала пречника од 51-70 cm са ХТП-ом, утовар и одвоз ком 19.182,35 / 3.836,47 23.018,82
24. Сеча стабала пречника од 51-70 cm са ХТП-ом,без утовара и одвоза ком 16.108,62 / 3.221,72 19.330,34
25. Сеча стабала пречника преко 70 cm, утовар и одвоз ком 16.501,43 / 3.300,29 19.801,71
26. Сеча стабала пречника преко 70 cm, без утовара и одвоза ком 12.436,51 / 2.487,30 14.923,81
27. Сеча стабала пречника преко 70 cm са ХТП-ом, утовар и одвоз ком 38.364,67 / 7.672,93 46.037,61
28. Сеча стабала пречника преко 70 cm са ХТП-ом,без утовара и одвоза ком 32.217,23 / 6.443,45 38.660,67
29. Ручно вађење пањева пречника до 25 cm, утовар и одвоз ком 2.657,39 / 531,48 3.188,87
30. Ручно вађења пањева пречника 26-50 cm, утовар и одвоз ком 3.895,09 / 779,02 4.674,11
31. Ручно вађења пањева пречника 51-70 cm, утовар и одвоз ком 7.084,51 / 1.416,90 8.501,41
32. Ручно вађења пањева пречника преко 70 cm, утовар и одвоз ком 10.630,93 / 2.126,19 12.757,12
33. Машинско вађење пањева пречника до 25 cm, утовар и одвоз ком 2.160,08 / 432,02 2.592,10
34. Машинско вађење пањева пречника до 26-50 cm, утовар и одвоз ком 3.088,02 / 617,60 3.705,62
35. Машинско вађење пањева пречника до 51-70 cm, утовар и одвоз ком 5.389,78 / 1.077,96 6.467,73
36. Машинско вађење пањева пречника преко 70 cm, утовар и одвоз ком 8.113,85 / 1.622,77 9.736,62
37. Ручно крчење подраста, сакупљање, утовар и одвоз m² 3.026,46 / 605,29 3.631,75
38. Орезивање шибља, утовар и одвоз m² 321,88 / 64,38 386,26

Табела 9: Одржавање чистоће (према ГО Сурчин)

РБ Врста услуге Јединица 
мере

Цена без 
ПДВ-а ПДВ 10% ПДВ 

20%
Цена са 
ПДВ-ом

1. Чишћење чврстих застора и стабилизованих стаза дувачем m² 0,70 0,07 / 0,77
2. Сакупљање и чишћење отпадака са јавних површина m² 1,08 0,11 / 1,19
3. Пражњење канти са утоваром и одвозом m² 99,86 9,99 / 109,85
4. Стругање ивичњака m 42,00 4,20 / 46,20
5. Чишћење гајгера ком 300,00 30,00 / 330,00
6. Пражњење контејнера са ПЕТ амбалажом ком 2.400,00 240,00 / 2.640,00
7. Чишћење унутрашњих просторија час 600,00 60,00 / 660,00
8. Сакупљање, утовар и одвоз наталоженог материјала из отворених канала m² 148,64 14,86 / 163,51
9. Сакупљање, утовар и одвоз наталоженог материјала из канала са решетком m² 222,26 22,23 / 244,49

10. Скидање наноса са чврстих застора и ригола ручним алатом, утовар и одвоз m² 52,79 5,28 / 58,07
11. Скидање путног наноса са утоваром и одвозом m² 4.788,00 478,80 / 5.266,80
12. Прање чврстих застора – хидрантска мрежа m² 5,84 0,58 / 6,43
13. Прање чврстих застора – цистерном m² 30,11 3,01 / 33,12
14. Уклањање дивљих депонија m³ 1.472,72 147,27 / 1.620,00
15. Прање-дезинфекција ручним прскалицама m² 3,28 0,33 / 3,60
16. Прање цистерном (дезинфекција) час 7.636,37 763,64 / 8.400,00
17. Чишћење аутобуских стајалишта скидањем графита и фарбањем ком 10.909,09 1.090,91 / 12.000,00
18. Чишћење путних канала копањем до 10 cm дубине и одлагање до 10m m² 144,00 14,40 / 158,40
19. Машински ископ земље за каналске ровове, са утоваром у возило и одвозом на депонију до 15 km m³ 1.800,00 180,00 / 1.980,00
20. Ручни ископ земље за каналске ровове, са утоваром у возило и одвозом на депонију до 15 km m³ 4.080,00 408,00 / 4.488,00
21. Препумпавање воде пумпом час 3.000,00 300,00 / 3.300,00
22. Испумпавање воде са одвозом m³ 1.000,00 100,00 / 1.100,00

Табела 10: Одржавање чистоће (према трећим лицима)

РБ Врста услуге Јединица 
мере

Цена без 
ПДВ-а ПДВ 10% ПДВ 

20%
Цена са 
ПДВ-ом

1. Чишћење чврстих застора и стабилизованих стаза дувачем m² 0,70 / 0,14 0,84
2. Сакупљање и чишћење отпадака са јавних површина m² 1,08 / 0,22 1,30
3. Пражњење канти са утоваром и одвозом m² 99,86 / 19,97 119,84
4. Стругање ивичњака m 42,00 / 8,40 50,40
5. Чишћење гајгера ком 300,00 / 60,00 360,00
6. Пражњење контејнера са ПЕТ амбалажом ком 2.400,00 / 480,00 2.880,00
7. Чишћење унутрашњих просторија час 600,00 / 120,00 720,00
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8. Сакупљање, утовар и одвоз наталоженог материјала из отворених канала m² 148,64 / 29,73 178,37
9. Сакупљање, утовар и одвоз наталоженог материјала из канала са решетком m² 222,26 / 44,45 266,72

10. Скидање наноса са чврстих застора и ригола ручним алатом, утовар и одвоз m² 52,79 / 10,56 63,35
11. Скидање путног наноса са утоваром и одвозом m² 4.788,00 / 957,60 5.745,60
12. Прање чврстих застора – хидрантска мрежа m² 5,84 / 1,17 7,01
13. Прање чврстих застора – цистерном m² 30,11 / 6,02 36,13
14. Уклањање дивљих депонија m³ 1.472,72 / 294,54 1.767,27
15. Прање-дезинфекција ручним прскалицама m² 3,28 / 0,66 3,93
16. Прање цистерном (дезинфекција) час 7.636,37 / 1.527,27 9.163,64
17. Чишћење аутобуских стајалишта скидањем графита и фарбањем ком 10.909,09 1.090,91 / 12.000,00
18. Чишћење путних канала копањем до 10 cm дубине и одлагање до 10m m² 144,00 14,40 / 158,40
19. Машински ископ земље за каналске ровове, са утоваром у возило и одвозом на депонију до 15 km m³ 1.800,00 180,00 / 1.980,00
20. Ручни ископ земље за каналске ровове, са утоваром у возило и одвозом на депонију до 15 km m³ 4.080,00 408,00 / 4.488,00
21. Препумпавање воде пумпом час 3.000,00 / 600,00 3.600,00
22. Испумпавање воде са одвозом m³ 1.000,00 / 200,00 1.200,00

Табела 11: Зимска служба (према ГО Сурчин)
РБ Врста услуге Јединица 

мере
Цена без 

ПДВ-а ПДВ 10% ПДВ 20% Цена са 
ПДВ-ом

1. Машинско чишћење снега m² 11,96 1,20 / 13,16
2. Ручни чишћење снега m² 23,93 2,39 / 26,32
3. Посипање соли m² 8,22 0,82 / 9,04
4. Прскање емулзије CaCl2, леђном прскалицом m² 9,44 0,94 / 10,38
5. Прскање емулзије CaCl2, трактором са атомизером  m² 2,00 0,20 / 2,20
6. Разбијање леда m² 138,25 13,82 / 152,07
7. Чишћење снега средњим/великим трактором са даском за снег ширине 2,0-2,5 m час 5,876,00 587,60 / 6.463,60
8. Чишћење снега комбинованом машином са даском за снег ширине 2,6 m час 7.268,30 726,83 / 7995,13
9. Чишћење снега камионом – кипером са даском за снег ширине 2,6 m час 7.268,30 726,83 / 7995,13

10. Употреба трактора са посипачем соли час 4.290,00 429,00 / 4.719,00
11. Дежуратво возила са руковаоцем час 1.920,00 192,00 / 2.112,00
12. Дежурство координатора зимске службе час 600,00 60,00 / 660,00

Табела 12: Зимска служба (према трећим лицима)
РБ Врста услуге Јединица 

мере
Цена без 

ПДВ-а ПДВ 10% ПДВ 
20%

Цена са 
ПДВ-ом

1. Машинско чишћење снега m² 11,96 / 2,39 14,35
2. Ручни чишћење снега m² 23,93 / 4,79 28,72
3. Посипање соли m² 8,22 / 1,64 9,86
4. Прскање емулзије CaCl2, леђном прскалицом m² 9,44 / 1,89 11,33
5. Прскање емулзије CaCl2, трактором са атомизером  m² 2,00 / 0,40 2,40
6. Разбијање леда m² 138,25 / 27,65 165,90
7. Чишћење снега средњим/великим трактором са даском за снег ширине 2,0-2,5 m час 5,876,00 / 1175,20 7.051,20
8. Чишћење снега комбинованом машином са даском за снег ширине 2,6 m час 7.268,30 / 1.453,66 8.721,96
9. Чишћење снега камионом – кипером са даском за снег ширине 2,6 m час 7.268,30 / 1.453,66 8.721,96

10. Употреба трактора са посипачем соли час 4.290,00 / 858,00 5.148,00
11. Дежурство возила са руковаоцем час 1.920,00 / 384,00 2.304,00
12. Дежурство координатора зимске службе час 600,00 / 120,00 720,00

Табела 13: Ангажовање возила и грађевинских машина (према ГО Сурчин)
РБ Врста услуге Јединица 

мере
Цена без 

ПДВ-а ПДВ 10% ПДВ 
20%

Цена са 
ПДВ-ом

1. Путар 2,0 t (Zastava, Citroen, Isuzu...) час 2.860,00 286,00 / 3.146,00
2. Камион цистерна за воду 6000 l час 6.760,00 676,00 / 7.436,00
3. Камион кипер 2 t (Citroen, Isuzu) час 2.990,00 299,00 / 3.289,00
4. Камион кипер (12m³) час 8.060,00 806,00 / 8.866,00
5. Камион Iveco Daily са ХТП-ом час 5.070,00 507,00 / 5.577,00
6. Комбинована машина час 7.540,00 754,00 / 8.294,00
7. Мини багер (Sunward) час 5.330,00 533,00 / 5.863,00
8. Трактор мали са приколицом 3 t (ИМТ 558) час 3.510,00 270,00 / 3.861,00
9. Трактор средњи/велики са прикључцима (мулчер, даска за снег...) час 5.460,00 546,00 / 6.006,00

10. Камион кипер (5 m³), са хидрауличном руком час 6.760,00 676,00 / 7.436,00

Табела 14: Ангажовање возила и грађевинских машина (према трећим лицима)

РБ Врста услуге
Јединица 

мере
Цена без 

ПДВ-а
ПДВ 10% ПДВ 20%

Цена са 
ПДВ-ом

1. Путар 2,0 t (Zastava, Citroen, Isuzu...) час 2.860,00 / 572,00 3.432,00
2. Камион цистерна за воду 6000 l час 6.760,00 / 1.352,00 8.112,00
3. Камион кипер 2 t (Citroen, Isuzu) час 2.990,00 / 598,00 3.588,00
4. Камион кипер (12m³) час 8.060,00 / 1.612,00 9.672,00
5. Камион Iveco Daily са ХТП-ом час 5.070,00 / 1.014,00 6.084,00
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6. Комбинована машина час 7.540,00 / 1.508,00 9.048,00
7. Мини багер (Sunward) час 5.330,00 / 1.066,00 6.396,00
8. Трактор мали са приколицом 3 t (ИМТ 558) час 3.510,00 / 702,00 4.212,00
9. Трактор средњи/велики са прикључцима (мулчер, даска за снег...) час 5.460,00 / 1.092,00 6.552,00

10. Камион кипер (5 m³), са хидрауличном руком час 6.760,00 / 1.352,00 8.112,00

Табела 15: Одржавање канализационе мреже и постројења у радничком насељу у Бечмену
РБ Врста услуге Јединица 

мере
Цена без 

ПДВ-а ПДВ 10% ПДВ 20% Цена са 
ПДВ-ом

1. Одржавање канализационе мреже и постројења стан 500,00 50,00 / 550,00

Табела 16: Депонија
РБ Врста услуге Јединица 

мере
Цена без 

ПДВ-а
ПДВ 
10%

ПДВ 
20%

Цена са 
ПДВ-ом

1. Депоновање земље – физичка лица m³ 136,36 13,64 / 150,00
2. Депоновање земље – правна лица m³ 227,27 22,73 / 250,00
3. Депоновање грађевинског шута – физичка лица m³ 181,82 18,18 / 200,00
4. Депоновање грађевинског шута – правна лица m³ 272,72 27,28 / 300,00
5. Депоновање грађевинског отпада – физичка лица m³ 272,72 27,28 / 300,00
6. Депоновање грађевинског отпада – правна лица m³ 454,54 45,46 / 500,00

Д. Утврђивање цена за ангажовање комуналног радника према трећим лицима
РБ Врста услуге Јединица 

мере
Цена без 

ПДВ-а ПДВ 10% ПДВ 
20%

Цена са 
ПДВ-ом

1. Ангажовање комуналног радника час 792,00 158,40 950,40

2. Ангажовање комуналног радника ноћу
(од 22 до 06 h) час 1.071,00 214,20 1.285,20

3. Ангажовање комуналног радника недељом час 1.107,00 221,40 1.328,40
4. Ангажовање комуналног радника недељом ноћу (од 22 до 06 h) час 1.386,00 277,20 1.663,20
5. Ангажовање комуналног радника на државни и верски празник час 1.782,00 356,40 2.138,40

6. Ангажовање комуналног радника на државни и верски празник ноћу
(од 22 до 06 h) час 2.052,00 410,40 2.462,40

Ђ. Накнаде за издавање услова
РБ Врста услуге Јединица 

мере
Цена без 

ПДВ-а ПДВ 10% ПДВ 20% Цена са 
ПДВ-ом

Услови за израду планске документације
1. За површине до 500  m² ком 11.421,90 / 2.284,38 13.706,28
2. За површине од 500 m² до 1.000 m² ком 19.580,40 / 3.916,08 23.496,48
3. За површине од 1.000  m² до 10.000  m² ком 24.475,50 / 4.895,10 29.370,60
4. За површине преко 10.000  m² ком 32.634,00 / 6.526,80 39.160,80

Услови за израду техничке документације
7. За објекте површине до 500 m² ком 11.421,90 / 2.284,38  13.706,28
8. За објекте површине од 500 m² до 1.000 m² ком 19.580,40 / 3.916,08 23.496,48
9. За објекте површине од 1.000  m² до 10.000  m² ком 24.475,50 / 4.895,10 29.370,60

10. За објекте површине преко 10.000  m² ком 32.634,00 / 6.526,80 39.160,80
11. За инфраструктурне објекте до 100  m² ком 11.421,90 / 2.284,38  13.706,28
12. За инфраструктурне објекте од 100  m² до 1.000  m² ком 19.580,40 / 3.916,08 23.496,48
13. За инфраструктурне објекте преко 1.000  m² ком 24.475,50 / 4.895,10 29.370,60

Услови за израду урбанистичко техничке документације
14. За површине до 500  m² ком 11.421,90 / 2.284,38  13.706,28
15. За површине од 500 m² до 1.000 m² ком 19.580,40 / 3.916,08 23.496,48
16. За површине од 1.000  m² до 10.000  m² ком 24.475,50 / 4.895,10 29.370,60
17. За површине преко 10.000  m² ком 32.634,00 / 6.526,80 39.160,80

Е. Сектор за експлоатацију грађевинског песка ПК „Јаковачка кумша”
Табела 1: Цена

Ред. 
бр. Назив производа Јединица 

мере
Цена без 

ПДВ-а ПДВ 20% Цена са ПДВ-ом

1. Природни грађевински песак m³ 450,00 90,00 540,00
2. Рефулисани грађевински песак m³ 540,00 108,00 648,00
3. Хумус m³ 300,00 60,00 360,00
4. Песак у врећама – 30 kg комад 150,00 30,00 180,00

Табела 2: Рабатна скала

КОЛИЧИНА
АВАНС Рабат на 

количину30% 50% 100%
0-5000 m³ / 2% 4% /
5.001-15.000 m³ 2% 3% 5% /
15.001-40.000 m³ 3% 4% 6% /
40.001-70.000 m³ 4% 5% 7% 2%
Преко 70.001 m³ 5% 6% 8% 3%
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Табела 3: Приказ цена примењивањем рабатне скале
Цена 450,00 (ПРИРОДНИ ПЕСАК) Цена 540,00 (РЕФУЛИСАНИ ПЕСАК)

КОЛИЧИНА
АВАНС АВАНС

30% 50% 100% 30% 50% 100%
0-5000 m³ 450,00 + ПДВ 441,00 + ПДВ 432,00 + ПДВ 540,00 + ПДВ 529,20 + ПДВ 518,40 + ПДВ
5.001-15.000 m³ 441,00 + ПДВ 436,50 + ПДВ 427,50 + ПДВ 529,20 + ПДВ 523,80 + ПДВ 513,00 + ПДВ
15.001-40.000 m³ 436,50 + ПДВ 432,00 + ПДВ 423,00 + ПДВ 523,80 + ПДВ 518,40 + ПДВ 507,60 + ПДВ
40.001-70.000 m³ 423,00 + ПДВ 418,50 + ПДВ 409,50 + ПДВ 507,60 + ПДВ 502,20 + ПДВ 491,40 + ПДВ
Преко 70.001 m³ 414,00 + ПДВ 409,50 + ПДВ 400,50 + ПДВ 496,80 + ПДВ 491,40 + ПДВ 480,60 + ПДВ

II. Одлуку о утврђивању ценовника ЈП „Сурчин” доставити Већу Градске општине Сурчин на сагласност.
III. Одлука о утврђивању ценовника ЈП „Сурчин” ступа на снагу даном добијања сагласности од стране оснивача, а 

примењује се од 1. јануара 2023. године.
IV. Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању ценовника ЈП „Сурчин”, број 10944/21 од 

27. децембра 2021. године са свим припадајућим изменама и допунама.
V. Ценовник објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Надзорни одбор Јавног предузећа за обављање
комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Број 7804/22, 30. новембра 2022. године

Председник
Бојан Покрајац, с. р.

ИСПРАВКЕ

По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у Решењу о именовању чланова Школског одбора 
Основне школе „Ђура Даничић”, Београд које је објављено у „Службеном листу Града Београда”, број 77 од 18. августа 2022. 
године, поткрала грешка, па се даје

ИСПРА ВКА
РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЂУРА ДАНИЧИЋ”, БЕОГРАД

У Решењу о именовању члана Школског одбора Основне школе „Ђура Даничић”, Београд („Службени лист Града Бео-
града”, број 77/22), у тачки I, у подтачки 1) уместо речи: „Колибарда” треба да стоји реч: „Килибарда”.

Из Скупштине Града Београда
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САДРЖАЈ

Страна
Решење о износу новчаног давања породиљи, 

новчаног давања незапосленој породиљи, новча-
ног давања породиљи за прворођено дете, новчаног 
давања породиљи за трећерођено дете, новчаног 
давања породиљи за близанце, новчаног давања по-
родиљи за другорођено дете и новчаног давања по-
родиљи за четврторођено дете за 2023. годину  – –  1

Решење о давању сагласности на Правилник о 
организацији и систематизацији послова у Омла-
динском позоришту „ДАДОВ”, Београд  – – – – – –  1

Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину Измена и допуна 
Плана детаљне регулације подручја Јајинци – цели-
на А2, општина Вождовац, за Блок А2–2  – – – – – –  1

Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације дела Блока 65 уз Булевар хероја са Коша-
ра, градска општина Нови Београд  – – – – – – – – –  3

Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације за блокове између улица: Теодора Драј-
зера, Цара Ираклија, Вајара Ђоке Јовановића, Тол-
стојеве и Булевара кнеза Александра Карађорђеви-
ћа, градска општина Савски венац  – – – – – – – – –  4

Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације за део блока уз Заплањску улицу, градска 
општина Вождовац – – – – – – – – – – – – – – – – – –  5

Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину Измена и допуна 
Плана детаљне регулације за део подручја западно 
од Улице Тошин бунар (од Булевара Арсенија Чар-
нојевића до Улице прилаз) до Улице Марије Бурсаћ, 

Страна

градске општине Земун и Нови Београд, за спорт-
ски комплекс између улица Студентске, Тошин бу-
нар и ауто-пута Е75  – – – – – – – – – – – – – – – – –  6

Акти градских општина

ЛАЗАРЕВАЦ
Одлука о изменама и допунама Пословника 

Скупштине Градске општине Лазаревац  – – – – – –  7
Решење о постављењу заменика секретара Скуп-

штине Градске општине Лазаревац  – – – – – – – – –  8
Решење о продужењу мандата вршиоца дужно-

сти директора Јавног предузећа за изградњу Лаза-
ревца– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  8

Решење о продужењу мандата вршиоца дужно-
сти директора Центра за културу Лазаревац– – – –  9

СУРЧИН
Закључак о давању сагласности за брисање 

објекта – некатегорисаног пута  – – – – – – – – – – –  9
Закључак о давању сагласности Јавном предузе-

ћу за обављање комуналних и других делатности од 
општег интереса за грађане ГО Сурчин на Одлуку о 
утврђивању ценовника ЈП „Сурчин” са Одлуком  – – 9

Исправке
Исправка Решења о именовању чланова Школ-

ског одбора Основне школе „Ђура Даничић”, Бео-
град  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  19

„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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