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SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LXVI Број 28

1. март 2022. године

Цена 265 динара

Заменик градоначелника града Београда, 1. марта 2022. године, на основу члана 100. ст. 3. и 5. Закона о заштити животнe срeдинe („Службeни гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09, 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18
– др. закон и 95/18 – др. закон), чл. 64-67. Закона о буџeтском систeму („Службeни гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 142/20 и
118/21) члана 51. став 2. и члана 52. тачка 6. Статута 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), а у складу са Програмом
заштитe животнe срeдинe („Службeни лист Града Бeограда”, број 72/15), Одлуком о буџeту Града Бeограда за 2022. годину
(„Службeни лист Града Бeограда”, бр. 120/21 и 18/22), Рeшeњeм о оснивању Буџeтског фонда за заштиту животнe срeдинe
Града Бeограда („Службeни лист Града Бeограда”, број 61/09), Финансијским планом прихода и расхода Сeкрeтаријата за
заштиту животнe срeдинe за 2022. годину и актом Министарства заштитe животнe срeдинe Рeпубликe Србијe број 401-0000022/2022-02 од 8. фебруара 2022. године и број 401-00-00022/1/2022-02 од 24. фебруара 2022. године, донeо јe

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

Финансијска средства
потребна за реализацију
предвиђене активности

Извор средства финансирања

Износ одобрених средстава
за ову активност у претходној години

Надлежни за спровођење
програмске активности

Циљ активности

Детаљан опис активности

Сагласност министарства
заштите животне средине на
предлог програма

Програмска активност

Редни број активности

ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2022. ГОДИНУ

7.087.080,00

01 – општи приходи и примања
из буџета
09 – Примања од
продаје нефинансијске имовине

6.579.840,00

Контрола и заштита ваздуха и сузбијање инхалационих алергена
Управљање отадом

6.

7.

План за постављање подземних контејнера
за селекцију
отпада и рециклажу у периоду 2019–2029.
године –V-VII
фаза

На основу законом утврђених обавеза,
Град Београд као јединица локалне
самоуправе, организује управљање
комуналним односно инертним и
неопасним отпадом, обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за
изградњу, одржавање и функционисање
комуналних објеката и за техничко и
технолошко јединство система и уређује
и обезбеђује обављање комуналних
делатности и њихов развој.
Достизање одгоВеома важан сегмент управљања отпадом
варајућег степена
представља селекција комуналног, инертрециклаже
ног и неопасног отпада, ради рециклаже.
Да би се испуниле законске обавезе у погледу селекције и рециклаже отпада, као и
циљеви, неопходно је предузимање мера
на смањењу количина комуналног отпада
и повећању степена селекције отпада
ради рециклаже. Неопходно је омогућити
свим корисницима комуналне услуге
на територији града Београда, вршење
селекције отпада, постављањем посуда за
сакупљање рециклабилног отпада.

Секретаријат за
заштиту животне
средине – Сектор
за управљање
отпадом

Санација одлагалишта отпада
на територији
Града Београда

У складу са Локалним планом управљања отпадом Града Београда 2021-2030 и
Законом о управљању отпадом континуирано се предузимају мере на уклањању
тзв. дивљих депонија односно санацији
одлагалишта отпада на територији града
Београда. Број дивљих депонија из године у годину расте, и поред чињенице да

Секретаријат за
заштиту животне
средине – Сектор
за управљање
отпадом

Планирана
санација ових
одлагалишта, као
континуирани процес, треба да доведе
до трајног решења
проблема.

21.819.409,00

01 – општи приходи и примања
из буџета
09 – Примања од
продаје нефинансијске имовине

10.000.000,00

Број 28 – 2
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1. март 2022.

се оне редовно уклањају. Поред ружне
слике коју стварају, увек је присутна
опасност пре свега, по здравље људи,
затим за животну средину обзиром да
нужно долази до загађења земље, воде
и ваздуха. Стога се спроводе акције на
санацији ових „дивљих” одлагалишта
отпада која стихијски настају на неуређеним и другим површинама.

12.

14а

14б

Прва фаза
на изградњи
и опремању
центра за сакупљање отпада
Добановци

Активности ради формирања центра за
сакупљање отпада, а због унапређење
система управљање отпадом у граду Београду на овој локацији планирано је да
се складишти и третира кабасти отпад.

Да се стекну услови
за изградњу и
опремање центра за
сакупљање отпада у
Добановцима

Секретаријат за
заштиту животне
средине – Сектор
за управљање
отпадом

14.630.000,00

Мерење и збрињавање извора
радиоактивности

Град Београд је дана 29.09.2017. године,
закључио Уговор о ЈПП у пружању
услуге третмана и одлагања комуналног
отпада на депонији Винча, чија је реализација у току. Са отпочињањем рада
нове санитарне депоније, неопходно
је радити мониторинг и детектовање
потенцијалне радиоактивности комуналног отпада, а што подразумева мерење јачине амбијенталног еквивалента
дозе јонизујућег зрачења и утврђивања
извора зрачења.

Спречавање депоновања радиоактивног отпада који
се може наћи у
комуналном отпаду

Секретаријат за
животне средине
– Сектор за управљање отпадом
заштиту

5.920.166,00

01 – општи приходи и примања
из буџета

0,00

Продукција
филма – Санитарна депонија
Винча

Локалним планом управљањем отпадом
Града Београда 2021-2030, дефинисана
је обавеза Града да спроводи кампање о
значају примарне сепарације и рециклаже отпада, развијању свести о потреби
правилног поступања са отпадом и
правовремено информисање грађана о
новим услугама у области управљања
отпадом.

Секретаријат за
заштиту животне
средине активно
учествује у међународним пројектима
и струковним семинарима, на којима је
неопходно представити град Београд у
области управљања
отпадом.

Секретаријат за
животне средине
– Сектор за управљање отпадом
заштиту

3.000.000,00

01 – општи приходи и примања
из буџета

0,00

Унапређење
систњма управљања
отпадом и примарне селекције отпада
у граду Београду

Секретаријат за
животне средине
– Сектор за управљање отпадом
заштиту

221.000.000,00

Достизање процента рециклаже и
поновне употребе
ове врсте отпада
(преко 40% до 2029.
године )

Секретаријат за
животне средине
– Сектор за управљање отпадом
заштиту

3.000.000,00

01 – општи приходи и примања
из буџета

0,00

Извршење обавеза
Града и Секретаријата у погледу изградње и опремања
трансфер станице
са центром за сакупљање отпада

Секретаријат за
животне средине
– Сектор за управљање отпадом
заштиту

72.000.000,00

09 – примања од
продаје нефинансијске имовине

0,00

14в

Учешће у
капиталу
ЈКП „Градска
Чистоћа”

14г

Активности на
спровођењу Акционог плана
управљања
отпадом од грађења и рушења
Града Београда
2022–2030

14д

Набавка
грађевинског
земљишта за
изградњу трансфер станице
Земун

Јавно комунално предузеће „Градска
чистоћа”, чији је оснивач град Београд,
између осталих, врши и послове
сакупљања комуналног, инертног и
неопасног отпада. Увећањем капитала
ЈКП „Градска чистоћа”, обезбеђује се
унапређењe управљања отпадом на
територији град Београда.
Средства су обезбеђена за потребе
набавке опреме и механизације ради
обављања делатности ЈКП „Градска
чистоћа”.
Град Београд је у обавези у складу са Законом о управљању отпадом и на основу
Програма управљања грађевинским
отпадом који је део Локалног плана
управљања отпадом Града Београда за
период 2021-2030, да успостави систем
збрињавања грађевинског отпада,
земљишта из ископа и шута у складу са
хијерархијом управљања отпада (превенција, припрема за поновну употребу,
рециклажа, остале операције поновног
искоришћења, одлагање).
У ту сврху израђен је Акциони план
управљања отпадом од грађења и
рушења у граду Београду за период
2022–2030.
Град Београд – Секретаријат за заштиту
животне средине, као локална самоуправа обавезна је да узме учешће у
одређивању и припремању локација,
изградњу и рад постројења за складиштење, третман, односно поновно
искоришћење или одлагање отпада,
опремању и раду центара за сакупљање отпада из домаћинства. Такође,
градоначелник града Београда донео је
Решење број 501-6336/20-Г од 03.11.2020.
године о одређивању локација за формирање трансфер станица са центром
за сакупљање отпада на територији
града Београда. Овим решењем, између
осталих, одређена су катастарске парцеле број 932/84, 932/36, 932/35, 932/24,
932/33, 932/32, 932/31, 932/30 и 932/29,
КО Земун поље у ГО Земун за формирање трансфер станице са центром за
сакупљање отпада.
Неопходно је извршити експропријацију наведених катастарских парцела.

01 – општи приходи и примања
из буџета

19.140.001,00

01 – општи приходи и примања
из буџета
586.500.000,00
09 – Примања од
продаје нефинансијске имовине

1. март 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 28 – 3

Контрола и управљање отпадним водама
Контрола и заштита површинских и подземних вода
Израда катастра стајаћих
екосистема
за потребе
ГИС зелених
површина града
Београда

Заштита стајаћих екосистема и препорука о мерама за њихово унапређење је
приоритет ове активности. Унапређује
се спортско-рекреативна функција
стајаћих екосистема, побољшавају
зелена приобаља, заштита од ерозије и
заштита водних ресурса. Прикупљање
геопросторних података и информације
о стању истих екостема

Програм
управљања
заштићеним
подручјем –
„Космај”

Реализација активности и мера заштите
врши се на основу годишњих програма
управљања за 2022. годину, које доноси
управљач у складу са законом, а по
претходно прибављеној сагласности
Секретаријата за заштиту животне средине. Програми се доносе и реализују на
годишњем нивоу, усклађени су са плановима и обухватају основне активности
и мере спровођења утврђеног режима
заштите које се односе на: чување и
надзор, праћење стања, негу, заштиту и
уређење заштићеног подручја, као и израду вишегодишњег плана и годишњег
програма управљања и друго.

Унапређење заштите природног добра,
спровођењем радова и активности, у
функцији мера прописаних решењем и
активностима које
су планиране годишњим програмом
управљања за 2022.
годину.

40.

Програм
управљања
заштићеним
подручјем –
„Миоценски
спруд Ташмајдан”

Реализација активности и мера заштите
врши се на основу годишњих програма
управљања за 2022. годину, које доноси
управљач у складу са законом, а по
претходно прибављеној сагласности
Секретаријата за заштиту животне средине. Програми се доносе и реализују на
годишњем нивоу, усклађени су са плановима и обухватају основне активности
и мере спровођења утврђеног режима
заштите које се односе на: чување и
надзор, праћење стања, негу, заштиту и
уређење заштићеног подручја, као и израду вишегодишњег плана и годишњег
програма управљања, привременог
програма управљања за подручја која су
у процедури доношења и друго.

Унапређење заштите природног добра,
спровођењем радова и активности, у
функцији мера прописаних решењем и
активностима које
су планиране годишњим програмом
управљања за 2022.
годину.

47.

Екстерна контрола реализације програма
управљања у
заштићеним
подручјима

Брише се.

49а

Програм
управљања
заштићеним
стаништем –
„Зимовалиште
малог вранца”

Реализација активности и мера заштите
врши се на основу годишњих програма
управљања за 2022. годину, које доноси
управљач у складу са законом, а по
претходно прибављеној сагласности
Секретаријата за заштиту животне средине. Програми се доносе и реализују на
годишњем нивоу, усклађени су са плановима и обухватају основне активности
и мере спровођења утврђеног режима
заштите које се односе на: чување и
надзор, праћење стања, негу, заштиту и
уређење заштићеног подручја, као и израду вишегодишњег плана и годишњег
програма управљања, привременог
програма управљања за подручја која су
у процедури доношења и друго.

49б

Унапређење
стања животне
средине на
територији
Града Београда
давањем
предлога мера
за унапређење
здравственог
стања стабала
и израде ГИС-а
на површинама
којима управља
ЈП Ада Циганлија

Анализа здравственог стања и виталности стабала у
Наставак континуираног рада Секрејавним институцитаријата на „озелењавању града”. Унајама на површинама
пређење квалитета ваздуха је посебан
ЈП „Ада Циганлија”;
циљ овог важног документа. У њему се
стручна експертиза
истиче важност активности, унапрекоришћењем нађења пасивних мера за побољшање
учно прихваћених
квалитета ваздуха и пружање подршке
метода из области
развоју и реализацији истраживачких и шумарске струке
иновативних пројеката у области зашти- и науке; дефините и унапређењу квалитета ваздуха и
сање места садње
урбаног озелењавања.
нових стабала, као
и давање препорука
за избор врста и
начина садње.

17а

Софтверско и савремено управљање
стајаћим екосистемима на територији
града Београда

Секретаријат за
заштиту животне
средине – Сектор
за послове заштите
природе и управљања природним
ресурсима

4.360.000,00

09 – Примања од
продаје нефинансијске имовине

4.366.945,00

Секретаријат за
заштиту животне
средине – Сектор
за послове заштите
природе и управљања природним
ресурсима

21.000.000,00

01 – општи приходи и примања
из буџета

13.991.703,00

Секретаријат за
заштиту животне
средине – Сектор
за послове заштите
природе и управљања природним
ресурсима

3.000.000,00

01 – општи приходи и примања
из буџета

100.000,00

4.000.000,00

01 – Општи приходи и примања
буџета

100.000,00

10.360.000,00

01 – Општи приходи и примања
буџета

0,00

Контрола и заштита природе, биодиверзитет, јавне зелене површине

19.

Унапређење заштите природног добра,
спровођењем радова и активности, у
функцији мера прописаних решењем и
активностима које
су планиране годишњимпрограмом
управљања за 2022.
годину.

Секретаријат за
заштиту животне
средине – Сектор
за послове заштите
природе и управљања природним
ресурсима

Секретаријат за
заштиту животне
средине – Сектор
за послове заштите
природе и управљања природним
ресурсима

Број 28 – 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

1. март 2022.

Мере адаптације на климатске промене
Адаптација
на климатске
промене уређењем зелених
површина у
школским
двориштима

Озелењавање девет школских дворишта
на територији града Београда, за које је
израђена пројектно техничка документација. Све активности ће се реализовати на основу поменуте документације и
предмера и предрачуна који је саставни
део прибављених пројеката.

Побољшање услова
за децу школског
узраста, уређењем
дворишта у смислу
зелене инфраструктуре и адаптације
на климатске
промене

Секретаријат за
заштиту животне
средине – Сектор
за послове заштите
природе и управљања природним
ресурсима

53а

Израда планова
пошумљавања

Израда планова пошумљавања за површине које ће бити опредељене као адекватне за нова пошумљавања, а налaзе
се у власништву Града Београда.

Повећање површина под шумом и
шумским екосистемима

53б

Адаптација на
климатске промене пошумљавањем – Ада
Циганлија

53в

Адаптација на
климатске промене пошумљавањем – ЈПКП
Лазаревац

52.

236.205.000,00

01 – општи приходи и примања
из буџета
09 – Примања од
продаје нефинансијске имовине

0,00

Секретаријат за
заштиту животне
средине – Сектор
за послове заштите
природе и управљања природним
ресурсима

5.000.000,00

09 – Примања од
продаје нефинансијске имовине

0,00

Реализација Акционог плана адаптације
на климатске промене кроз садњу нових
дрвореда за 2022. годину који ће се
Подизање шумовиизводити на површинама које су у
тости
систему одржавања и газдовања ЈП „Ада
Циганлија”.

Секретаријат за
заштиту животне
средине – Сектор
за послове заштите
природе и управљања природним
ресурсима

6.000.000,00

09 – Примања од
продаје нефинансијске имовине

6.000.000,00

Реализација Акционог плана адаптације
на климатске промене кроз садњу нових
Подизање шумовидрвореда за 2022. годину који ће се изтости
водити на површинама које су у систему
одржавања ЈПКП Лазаревац.

Секретаријат за
заштиту животне
средине Сектор за послове
заштите природе и
управљања природним ресурсима

3.000.000,00

09 – Примања од
продаје нефинансијске имовине

0,00

Контрола и заштита земљишта
Контрола и заштита од буке

57а

Ажурирање
акустичких
зона Београда

У децембру месецу 2021. године
Скупштина Града Београда донела је
Одлуку о утврђивању акустичких зона
на територији Београда. Акустичке зоне
Београда неопходно је ажурирати, како
би се извршило усклађивање са изменама и допунама у важећим просторним и
урбанистичким плановима.

Мере заштите од
буке у животној
средини

Секретаријат за
заштиту животне
средине – Сектор
за мониторинг и
заштиту животне
средине

8.200.000,00

01 – општи приходи и примања
из буџета

0,00

Контрола и заштита од нејонизујућег зрачења
Информисање, едукација, промоција и популаризација заштите животне средине
Остало

63.

Jавни конкурс
за НВО – eколошки пројекти

Дотације осталим удружењима грађана
су законом утврђене обавезе Града
Београда којима се, у остваривању
система заштите животне средине и
у оквиру својих обавеза, подстиче,
усмерава и обезбеђује јачање свести
о значају заштите животне средине
кроз систем образовања и васпитања,
јавног информисања и популаризације
заштите животне средине. Планиране
активности су усмерене на грађане,
групе грађана, њихова удружења,
професионалне или друге организације
које у области заштите животне средине
припремају, пропагирају и реализују
програме заштите, афирмишу права и
нтересе у области заштите животне средине, предлажу активности и мере заштите, учествују у поступку доношења
одлука у складу са законом, доприносе
или непосредно раде на информисању о
животној средини и укључивању шире
јавности у очување и заштиту природе и
животне средине.

Учешће невладиног
сектора у подизању
свести о значају
заштите животне
средине

Секретаријат за
заштиту животне
средине – Сектор
за мониторинг и
заштиту животне
средине

33.000.000,00

01 – општи приходи и примања
из буџета
15 – Неутрошена
средства донација, помоћи и
трансфера из
ранијих година

35.000.000,00

Овај програма се објављује у „Службеном листу Града Београда” и на интернет-страници Града Београда.
Заменик градоначелника града Београда
Број 501-1823/22-Г-01, 1. марта 2022. године
Заменик градоначелника
Горан Весић, ср.

1. март 2022.
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На основу члана 4. став 2. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града Београда”, бр. 12/10 – пречишћен текст, 37/11, 42/11 – исправка, 11/14, 30/14, 34/14,
89/14, 96/16, 36/17, 118/18, 26/19, ,65/, 152/, 9/21 и 111/21) и
чл. 26. и 46. 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 60/19, 85/19, 101/19, 71/21, 94/21
и 111/21), заменик начелника Градске управе Града Београда
– секретар Секретаријата за саобраћај донео је

48/19, 72/19, 136/19, 1/20, 123/,24/21, 88/21, 99/21,115/21,
124/21 и 9/22) у тачки 2. у ставу 1. у наслову ''Зона 3'', поднаслову „Ван круга двојке”, у делу 3.12 после алинеје треће
додаје се нова алинеја која гласи:
– Железничка (паркиралиште у саобраћајници од Херцеговачке до кружног тока – Булевар Вудроа Вилсона).
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”, а примењиваће се првог дана од објављивања.

РЕШЕЊЕ

Град Београд – Градска управа Града Београда
Секретаријат за саобраћај
IV-02 број 344.1-3/22, 1. марта 2022. године

О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОПШТИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
1. У Решењу о општим паркиралиштима („Службени
лист Града Београда'', бр. 44/09, 2/10, 9/10, 29/10, 45/11, 36/13,
11/14, 76/14, 3/15, 23/15, 2/16, 78/16, 80/16, 82/16, 91/16,
102/16, 40/17, 91/17, 5/18, 108/18, 1/19, 4/19, 5/19, 35/19,

Заменик начелника
Градске управе Града Београда –
секретар Секретаријата за саобраћаj
Душан Рафаиловић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ОБРЕНОВАЦ
Председник градске општине Обреновац, 24. фебруара 2022. године, на основу члана 28. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 и
95/18), члана 69. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 52. Статута Градске
општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр.
98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка) и члана 23.
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац („Службени лист Града
Београда”, бр. 85/16 и 72/17), разматрајући захтев ЈКП „Паркинг сервис” Обреновац из Обреновца број 277 од 26. јануара 2022. године, за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора бр. 270 од 26. јануара 2022. године, о Ценовнику
услуга за пренос возила специјалном дизалицом „Паук”, на
предлог Већа градске општине са седнице одржане 24. фебруара 2022. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС” ОБРЕНОВАЦ
ИЗ ОБРЕНОВЦА О ЦЕНОВНИКУ УСЛУГА ЗА ПРЕНОС
ВОЗИЛА СПЕЦИЈАЛНОМ ДИЗАЛИЦОМ „ПАУК”
1. Даје се сагласност на Одлуку о Ценовнику услуга за
пренос возила специјалном дизалицом „паук”, коју је донео
Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис” Обреновац из Обреновца, под бројем 270 од 26. јануара 2022. године.
Одлука из претходног става саставни је део овог решења.
2. Ово решење са одлуком из тачке I Решења објавити у
„Службеном листу Града Београда”, а иста се примењује наредног дана од дана објављивања.
Председник градске општине Обреновац
VIII-01 број 020-4/10, 24. фебруара 2022. године
Председник
Мирослав Чучковић, ср.

На основу члана 34. Одлуке о промени оснивачког акта
Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац
(„Службени лист Града Београда”, бр. 85/16 и 72/17 ) и чл.
16. и 16а. Одлуке о јавним паркиралиштима на територији
градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 4/13 – пречишћен текст), Надзорни одбор предузећа, 26. јануара 2022. године, донео је:

ОДЛУКУ
О ЦЕНОВНИКУ УСЛУГА ЗА ПРЕНОС ВОЗИЛА СПЕЦИЈАЛНОМ ДИЗАЛИЦОМ „ПАУК”
(до 800 kg и више)
Ред.
бр.

Назив услуге

Основна
цена
без
ПДВ-а

ПДВ
20%

Цена
услуге
са
ПДВ-ом
(УКУПНО)

I.

Пренос путничких возила по налогу МУП-а

1.

Пренос непрописно паркираног путничког
возила

2499,99

500,01

3000,00

2.

Пренос путничког возила из саобраћајне
незгоде

3833,32

766,68

4600,00

3.

Пренос непрописно паркираног путничког
возила са резервисаног паркинг места за
инвалиде

4166,65

833,35

5000,00

4.

Пренос непрописно паркираног путничког
возила са стајалишта за возило јавног градског превоза (са коловоза и тротоара)

4166,65

833,35

5000,00

5.

Из зона раскрсница и пешачких прелаза
у кружним раскрсницама (са коловоза и
тротоара)

4166,65

833,35

5000,00

6.

Са мостова, вијадуката, надвожњака, подвожњака, из тунела, као и са прилаза овим
објектима

4166,65

833,35

5000,00

7.

Са саобраћајних петљи

4166,65

833,35

5000,00

8.

Са бициклистичких стаза, са рампи и простора за кретање инвалидских колица

4166,65

833,35

5000,00

9.

Са резервисаних паркинг места за одређене
кориснике, испред колских улаза у индивидуалне гараже и дворишта (са коловоза и
тротоара)

4166,65

833,35

5000,00
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Ред.
бр.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
III.
1.
2.
IV.
1.
V.
1.
2.
3.
VI.
1.
2.
3.
4.
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Назив услуге

Са колско-пешачких стаза у стамбеним и
пословним блоковима
Са противпожарних стаза
На прилазима болницама и другим јавним
објектима
Са шахтова и прикључака намењених ватрогасцима и комуналним службама
Из школских дворишта, са спортских терена
и простора намењених за игру деце
Са простора бензинских пумпи
Са места где је блокирано кретање моторних
возила или пешака
Започета интервенција (када је возило
прикључено на специјалну дизалицу, али
није однето са лица места), без обзира на
издаваоца налога
Пренос путничких возила по налогу Комуналне инспекције и Комуналне милиције
Пренос напуштеног и нерегистрованог
возила
Пренос непрописно паркираног путничког
возила са зелене површине и парковских
стаза
Са паркинг места за инвалиде
Са резервисаних паркинг места за одређене
кориснике
Са јавних површина ако су она ту постављена
противно
прописима града Београда и ГО Обреновац
Пренос из улице пешачке зоне, са тргова
Уклањање путничких возила по налогу
МУП-а, Комуналне инспекције и Комуналне
милиције
Накнада за уклањање путничког возила за
време јавних манифестација, скупова и друго
Накнада за дежурство специјалне дизалице
„паук” по налогу надлежног органа – по сату
Накнада за лежарину уклоњеног возила
Накнада за лежарину уклоњеног возила по
истеку 48 сати за сваки наредни дан
Услужни превоз возила физичким и правним
лицима
Превоз возила у градском подручју на територији градске општине Обреновац
Превоз возила у приградском подручју на
територији градске општине Обреновац
Превоз возила ван подручја градске општине
Обреновац – по пређеном километру
ОСТАЛЕ УСЛУГЕ
Накнада за смештај путничког возила на
„депоу” ЈКП „Паркинг сервис” (дневно)
Рентирање „паука” (8 сати дневно)
Уклањање непрописно паркираног возила
са постављеним уређајем за спречавање
одвожења са површине јавне намене након
истека 3 сата
Деблокирање блокираног возила

ПДВ
20%

Цена
услуге
са
ПДВ-ом
(УКУПНО)

4166,65

833,35

5000,00

4166,65

833,35

5000,00

4166,65

833,35

4166,65

833,35

Основна
цена
без
ПДВ-а

Ред.
бр.

Назив услуге

1. март 2022.
Основна
цена
без
ПДВ-а

ПДВ
20%

Цена
услуге са
ПДВ-ом
(УКУПНО)

5.

Из зона раскрсница и пешачких прелаза
у кружним раскрсницама (са коловоза и
тротоара)

5833,31 1166,69

7000,00

5000,00

6.

Са мостова, вијадуката, надвожњака, подвожњака, из тунела, као и са прилаза овим
објектима

5833,31 1166,69

7000,00

5000,00

7.

Са саобраћајних петљи

5833,31 1166,69

7000,00

8.

Са бициклистичких стаза, са рампи и простора за кретање инвалидских колица

5833,31 1166,69

7000,00

9.

Са резервисаних паркинг места за одређене
кориснике, испред колских улаза у индивидуалне гараже и дворишта (са коловоза и
тротоара)

5833,31 1166,69

7000,00

10.

Са колско-пешачких стаза у стамбеним и
пословним блоковима

5833,31 1166,69

7000,00

11.

Са противпожарних стаза

5833,31 1166,69

7000,00

12.

На прилазима болницама и другим јавним
објектима

5833,31 1166,69

7000,00

4166,65

833,35

5000,00

4166,65

833,35

5000,00

4166,65

833,35

5000,00

1333,33

266,67

1600,00

3833,32

766,68

4600,00

13.

Са шахтова и прикључака намењених ватрогасцима и комуналним службама

5833,31 1166,69

7000,00

4166,65

833,35

5000,00

14.

Из школских дворишта, са спортских терена
и простора намењених за игру деце

5833,31 1166,69

7000,00

5000,00

15.

Са простора бензинских пумпи

5833,31 1166,69

7000,00

16.

Са места где је блокирано кретање моторних
возила или пешака

5833,31 1166,69

7000,00

17.

Започета интервенција (када је возило
прикључено на специјалну дизалицу, али
није однето са лица места), без обзира на
издаваоца налога

1333,33

266,67

1600,00

II.

Пренос путничких возила по налогу Комуналне инспекције и Комуналне милиције

1.

Пренос напуштеног и нерегистрованог
возила

3833,32

766,68

4600,00

2.

Пренос непрописно паркираног путничког
возила са зелене површине и парковских
стаза

5833,31 1166,69

7000,00

3.

Са паркинг места за инвалиде

5833,31 1166,69

7000,00

4.

Са резервисаних паркинг места за одређене
кориснике

5833,31 1166,69

7000,00

5.

Са јавних површина ако су она ту постављена противно прописима града Београда и ГО
Обреновац

5833,31 1166,69

7000,00

6.

Пренос из улице пешачке зоне, са тргова

5833,31 1166,69

7000,00

III.

Уклањање путничких возила по налогу
МУП-а, Комуналне инспекције и Комуналне
милиције

1.

Накнада за уклањање путничког возила за
време јавних манифестација, скупова и друго

2541,66

508,34

3050,00

2.

Накнада за дежурство специјалне дизалице
„Паук” по налогу надлежног органа – по сату

6416,64 1283,36

7700,00

IV.

Накнада за лежарину уклоњеног возила

1.

Накнада за лежарину уклоњеног возила по
истеку 48 сати за сваки наредни дан

V.

Услужни превоз возила физичким и правним
лицима

1.

4166,65

833,35

4166,65

833,35

5000,00

4166,65

833,35

5000,00

4166,65

833,35

5000,00

2541,66

508,34

3050,00

6416,64 1283,36

7700,00

291,67

58,33

350,00

1666,66

333,34

2000,00

2333,32

466,68

2800,00

58,33

11,67

70,00

291,67

58,33

350,00

33333,20 6666,80 40000,00
2083,33

416,68

2500,00

2083,33

416,68

2500,00

(од 801 до 1.330 kg)
Основна
цена
без
ПДВ-а

Цена
услуге са
ПДВ-ом
(УКУПНО)

Ред.
бр.

Назив услуге

I.

Пренос путничких возила по налогу МУП-а

1.

Пренос непрописно паркираног путничког
возила

2.

Пренос путничког возила из саобраћајне
незгоде

3.

Пренос непрописно паркираног путничког
возила са резервисаног паркинг места за
инвалиде

4166,65

833,35

5000,00

4.

Пренос непрописно паркираног путничког
возила са стајалишта за возило јавног градског превоза (са коловоза и тротоара)

5833,31 1166,69

7000,00

3333,32
3833,32

ПДВ
20%

666,68
766,68

4000,00
4600,00

291,67

58,33

350,00

Превоз возила у градском подручју на територији градске општине Обреновац

1666,66

333,34

2000,00

2.

Превоз возила у приградском подручју на
територији градске општине Обреновац

2333,32

466,68

2800,00

3.

Превоз возила ван подручја градске општине
Обреновац – по пређеном километру

58,33

11,67

70,00

VI.

ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

1.

Накнада за смештај путничког возила на
„депоу” ЈКП „Паркинг сервис”

291,67

58,33

350,00

(дневно)
2.

Рентирање „паука” (8 сати дневно)

3.

Уклањање непрописно паркираног возила
са постављеним уређајем за спречавање
одвожења са површине јавне намене након
истека 3 сата

33333,20 6666,80

40000,00

2499,99

500,01

3000,00

4.

Деблокирање блокираног возила

2083,33

416,68

2500,00

1. март 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
(од 1331 до 1900 kg)

Ред.
бр.

Назив услуге

Основна
цена
без
ПДВ-а

ПДВ
20%

Цена
услуге
са
ПДВ-ом
(УКУПНО)

I.

Пренос путничких возила по налогу
МУП-а

1.

Пренос непрописно паркираног путничког
возила

4583,32

916,69

5500,00

2.

Пренос путничког возила из саобраћајне
незгоде

3833,32

766,68

4600,00

Пренос непрописно паркираног путничког
возила са резервисаног паркинг места за
инвалиде

7499,97

4.

Пренос непрописно паркираног путничког
возила са стајалишта за возило јавног градског превоза (са коловоза и тротоара)

7499,97

5.

Из зона раскрсница и пешачких прелаза
у кружним раскрсницама (са коловоза и
тротоара) из тунела, као и са прилаза овим
објектима

7499,97

6.

Са мостова, вијадуката, надвожњака,
подвожњака,

7499,97

1500,03

9000,00

7.

Са саобраћајних петљи

7499,97

1500,03

9000,00

8.

Са бициклистичких стаза, са рампи и простора за кретање инвалидских колица

7499,97

1500,03

9000,00

9.

Са резервисаних паркинг места за одређене
кориснике, испред колских улаза у индивидуалне гараже и дворишта (са коловоза
и тротоара)

7499,97

1500,03

9000,00

10.

Са колско-пешачких стаза у стамбеним и
пословним блоковима

7499,97

1500,03

9000,00

11.

Са противпожарних стаза

7499,97

1500,03

9000,00

12.

На прилазима болницама и другим јавним
објектима

7499,97

1500,03

9000,00

13.

Са шахтова и прикључака намењених
ватрогасцима и комуналним службама

7499,97

1500,03

9000,00

14.

Из школских дворишта, са спортских терена и простора намењених за игру деце

7499,97

1500,03

9000,00

15.

Са простора бензинских пумпи

7499,97

1500,03

9000,00

16.

Са места где је блокирано кретање моторних возила или пешака

7499,97

1500,03

9000,00

17.

Започета интервенција (када је возило
прикључено на специјалну дизалицу, али
није однето са лица места), без обзира на
издаваоца налога

1333,33

266,67

1600,00

II.

Пренос путничких возила по налогу Комуналне инспекције и Комуналне милиције

1.

Пренос напуштеног и нерегистрованог
возила

3833,32

766,68

4600,00

2.

Пренос непрописно паркираног путничког
возила са зелене површине и парковских
стаза

7499,97

1500,03

9000,00

3.

Са паркинг места за инвалиде

7499,97

1500,03

9000,00

4.

Са резервисаних паркинг места за одређене
кориснике

7499,97

1500,03

9000,00

5.

Са јавних површина ако су она ту постављена противно прописима града Београда
и ГО Обреновац

7499,97

1500,03

6.

Пренос из улице пешачке зоне, са тргова

7499,97

1500,03

III.

Уклањање путничких возила по налогу
МУП-а, Комуналне инспекције и Комуиалне милиције

3.

1500,03

1500,03

1500,03

Ред.
бр.

Назив услуге

2.

Превоз возила у приградском подручју на
територији градске општине Обреновац

3.

Превоз возила ван подручја градске општине Обреновац – по пређеном километру

VI.

ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

1.

Накнада за смештај путничког возила на
„депоу” ЈКП „Паркинг сервис” (дневно)

2.

Рентирање „Паук”-а (8 сати дневно)

3.
4.

9000,00

9000,00

Број 28 – 7
Основна
цена
без
ПДВ-а

ПДВ
20%

Цена
услуге
са
ПДВ-ом
(УКУПНО)

2333,32

466,68

2800,00

58,33

11,67

70,00

291,67

58,33

350,00

33333,20

6666,80

40000,00

Уклањање непрописно паркираног возила
са постављеним уређајем за спречавање
одвожења са површине јавне намене након
истека 3 сата

4166,65

833,35

5000,00

Деблокирање блокираног возила

3333,32

666,68

4000,00

(од 1901 kg и више)

9000,00

Основна
цена
без
ПДВ-а

Цена
услуге
са
ПДВ-ом
(УКУПНО)

Ред.
бр.

Назив услуге

I.

Пренос путничких возила по налогу МУП-а

1.

Пренос непрописно паркираног путничког
возила

7083,31

1416,70

8500,00

2.

Пренос путничког возила из саобраћајне
незгоде

3833,32

766,68

4600,00

3.

Пренос непрописно паркираног путничког
возила са резервисаног паркинг места за
инвалиде

13333,28

2666,72

16000,00

4.

Пренос непрописно паркираног путничког
возила са стајалишта за возило јавног градског превоза (са коловоза и тротоара)

13333,28

2666,72

16000,00

5.

Из зона раскрсница и пешачких прелаза

13333,28

2666,72

16000,00

13333,28

2666,72

16000,00

ПДВ
20%

у кружним раскрсницама (са коловоза и
тротоара)
6.

Са мостова, вијадуката, надвожњака, подвожњака, из тунела, као и са прилаза овим
објектима

7.

Са саобраћајних петљи

13333,28

2666,72

16000,00

8.

Са бициклистичких стаза, са рампи и простора за кретање инвалидских колица

13333,28

2666,72

16000,00

9.

Са резервисаних паркинг места за одређене
кориснике, испред колских улаза у индивидуалне гараже и дворишта (са коловоза и
тротоара)

13333,28

2666,72

16000,00

10.

Са колско-пешачких стаза у стамбеним и
пословним блоковима

13333,28

2666,72

16000,00

11.

Са противпожарних стаза

13333,28

2666,72

16000,00

12.

На прилазима болницама и другим јавним
објектима

13333,28

2666,72

16000,00

13.

Са шахтова и прикључака намењених ватрогасцима и комуналним службама

13333,28

2666,72

16000,00

9000,00

14.

Из школских дворишта, са спортских терена
и простора намењених за игру деце

13333,28

2666,72

16000,00

9000,00

15.

Са простора бензинских пумпи

13333,28

2666,72

16000,00

16.

Са места где је блокирано кретање моторних
возила или пешака

1333,33

266,67

1600,00

17.

Започета интервенција (када је возило
прикључено на специјалну дизалицу, али
није однето са лица места), без обзира на
издаваоца налога

1333,33

266,67

1600,00

II.

Пренос путничких возила по налогу Комуналне инспекције и Комуналне милиције

1.

Пренос напуштеног и нерегистрованог
возила

13333,28

2666,72

16000,00

2.

Пренос непрописно паркираног путничког
возила са зелене површине и парковских
стаза

13333,28

2666,72

16000,00

3.

Са паркинг места за инвалиде

13333,28

2666,72

16000,00

4.

Са резервисаних паркинг места за одређене
кориснике

13333,28

2666,72

16000,00

1.

Накнада за уклањање путничког возила
за време јавних манифестација, скупова
и друго

2541,66

508,34

3050,00

2.

Накнада за дежурство специјалне дизалице
„паук” по налогу надлежног органа – по
сату

6416,64

1283,36

7700,00

IV.

Накнада за лежарину уклоњеног возила

1.

Накнада за лежарину уклоњеног возила по
истеку 48 сати за сваки наредни дан

V.

Услужни превоз возила физичким и правним лицима

1.

Превоз возила у градском подручју на територији градске општине Обреновац

291,67

58,33

350,00

1666,66

333,34

2000,00

Број 28 – 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

ПДВ
20%

Цена
услуге
са
ПДВ-ом
(УКУПНО)

13333,28

2666,72

16000,00

13333,28

2666,72

16000,00

Основна
цена
без
ПДВ-а

Ред.
бр.

Назив услуге

5.

Са јавних површина ако су она ту постављена противно прописима града Београда и
ГО Обреновац

6.

Пренос из улице пешачке зоне, са тргова

III.

Уклањање путничких возила по налогу
МУП-а, Комуналне инспекције и Комуналне
милиције

1.

Накнада за уклањање путничког возила
за време јавних манифестација, скупова и
друго

2541,66

508,34

3050,00

2.

Накнада за дежурство специјалне дизалице
„Паук” по налогу надлежног органа-по сату

6416,64

1283,36

7700,00

IV.

Накнада за лежарину уклоњеног возила

1.

Накнада за лежарину уклоњеног возила по
истеку 48 сати за сваки наредни дан

291,67

58,33

350,00

V.

Услужни превоз возила физичким и правним лицима

1.

Превоз возила у градском подручју на територији градске општине Обреновац

1666,66

333,34

2000,00

2.

Превоз возила у приградском подручју на
територији градске општине Обреновац

2333,32

466,68

2800,00

3.

Превоз возила ван подручја градске
општине

58,33

11,67

70,00

Ред.
бр.

Назив услуге

1. март 2022.
Основна
цена
без
ПДВ-а

ПДВ
20%

Цена
услуге
са
ПДВ-ом
(УКУПНО)

3.

Уклањање непрописно паркираног возила
са постављеним уређајем за спречавање
одвожења са површине јавне намене након
истека 3 сата

5833,31

1166,69

7000,00

4.

Деблокирање блокираног возила

5416,65

1083,36

6500,00

– Одлагање возила врши се на „депоу” ЈКП „Паркинг
сервис” Обреновац,
– Пренос возила специјалном дизалицом „Паук” врши
се: радним даном од 7 до 21 часа, а суботом од 9 до 14 часова;
– Доношењем овог ценовника престаје да важи Ценовник услука за пренос возила специјалном дизалицом
„Паук”, („Службени лист Града Београда”, број 45/13),
– Ценовник се доставља председнику градске општине и
Већу Градске општине Обреновац на сагласност,
– Ценовник услуга за пренос возила специјалном дизалицом „паук”, по добијању сагласности објавити у „Службеном листу Града Београда” и на огласној табли предузећа, а
исти ће се примењивати наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Обреновац-по пређеном километру
VI.

ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

1.

Накнада за смештај путничког возила на
„депоу” ЈКП „Паркинг сервис” (дневно)

2.

Рентирање „паука” (8 сати дневно)

Надзорни одбор „ЈКП Паркинг сервис” Обреновац
291,67
33333,20

58,33
6666,80

350,00
40000,00

Председник
Срђан Грчић, ср.

САДРЖАЈ
Страна
Измене и допуне Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Београда
за 2022. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о допуни Решења о општим паркиралиштима – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1
5

Акти градских општина
ОБРЕНОВАЦ
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис” Обреновац из Обреновца о
Ценовнику услуга за пренос возила специјалном дизалицом „Паук” са Одлуком – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

5

„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

