
АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

НОВИ БЕОГРАД

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седници 
одржаној 27. јула 2022. године, на основу члана 67. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 14/22), 
члана 18. Статута Градске општине Нови Београд („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 123/19 – пречишћен текст и 
125/20) и члана 24. Пословника Скупштине Градске општи-
не Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 36/18 
– пречишћен текст, 123/19, 125/20 и 39/22), донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД
1. Утврђује се престанак мандата одборницима Скуп-

штине Градске општине Нови Београд, пре истека времена 
на које су изабрани на изборима одржаним 21. јуна 2020. го-
дине, и то:

– Бојану Бовану, са изборне листе Александар Шапић 
– Наш председник општине Нови Београд, због избора на 
функцију председника градске општине;

– Јасмини Ђорђевић, са изборне листе Александар Ву-
чић – За нашу децу, због избора на функцију заменика 
председника градске општине.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-243, 27. јула 2022. године

Заменик председника 
Никола Китановић, с. р.

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седници 
одржаној 27. јула 2022. године, на основу члана 38. став 2. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 
15/16 и 88/19) и члана 18. став 1. тачка 9 Статута Градске оп-
штине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 
123/19 – пречишћен текст и 125/20), донела је

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИ-
РЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕНТАР 

„НОВИ БЕОГРАД” 
I. За избор директора Јавног предузећа Спортски центар 

„Нови Београд” спровешће се јавни конкурс.

II. Поступак спровођења јавног конкурса и предлагање 
кандидата спровешће Комисија за спровођење конкурса за 
избор директора Јавног предузећа Спортски центар „Нови 
Београд”.

III. Усваја се текст огласа о јавном конкурсу за избор ди-
ректора предузећа из тачке 1. ове одлуке. 

IV. Оглас о јавном конкурсу из ове одлуке објавиће се у 
„Службеном гласнику Републике Србије”, у „Службеном ли-
сту Града Београда”, најмање једним дневним новинама које 
се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на 
интернет страници Управе Градске општине Нови Београд.

V. За спровођење ове одлуке задужује се Служба за скуп-
штинске и нормативне послове.

VI. Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-237, 27. јула 2022. године

Заменик председника 
Никола Китановић, с. р.

Скупштина Градске општине Нови Београд, на основу 
члана 36. став 3. и члана 39. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 18. Ста-
тута Градске општине Нови Београд („Службени лист Града 
Београда”, бр. 123/19 – пречишћен текст и 125/20), објављује

ОГЛАС
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВ-
НОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕНТАР „НОВИ БЕО-

ГРАД” НА ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ
Подаци о јавном предузећу:
Предузеће послује под пословним именом: Јавно преду-

зеће Спортски центар „Нови Београд”, Нови Београд, Ауто-
пут бр. 2. 

Скраћени назив пословног имена је: ЈП СЦ „Нови Бео-
град”, Нови Београд. 

Седиште предузећа је у Београду, Ауто-пут бр. 2, Градска 
општина Нови Београд

Матични број ЈП СЦ „Нови Београд” је 07075154, а ПИБ 
100836989. Претежна делатност предузећа је: делатност 
спортских објеката, шифра делатности 9311.
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Јавни конкурс се спроводи за радно место:
Директор Јавног предузећа Спортски центар „Нови Бео-

град”
Услови за именовање директора:
За директора јавног предузећа може бити именовано 

лице које испуњава следеће услове предвиђене Законом о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 
88/19), и то:

1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним сту-

дијама у трајању од најмање четири године, односно на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским студија-
ма или специјалистичким струковним студијама;

3) да има најмање пет година радног искуства на посло-
вима за које се захтева високо образовање из тачке 2. овог 
члана;

4) да има најмање три године радног искуства на посло-
вима који су повезани са пословима јавног предузећа;

5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу 

послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му 

је одређено мировање у вршењу функције у органу поли-
тичке странке;

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест 
месеци;

9) да му нису изречене мере безбедности у складу са за-
коном којим се уређују кривична дела, и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здрав-
ственој установи;

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада
Нови Београд, Ауто-пут бр. 2
Стручна оспособљеност, знање и вештине
У изборном поступку, усменом и писаном провером, 

проверава се стручна оспособљеност, знање и вештина кан-
дидата неопходних за успешно обављање функције дирек-
тора, у складу са одредбама Закона о јавним предузећима и 
Уредбе о мерилима за именовање директора јавног преду-
зећа.

Докази који се прилажу уз пријаву
Уз пријаву са биографијом кандидати подносе:
– извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-

на копија);
– уверење о држављанству Републике Србије (оригинал 

или оверена копија);
– доказ да има општу здравствену способност;
– доказ о стручној спреми;
– доказ о радном искуству (оригинал или оверена фо-

токопија потврде послодавца о пословима које је кандидат 
обављао);

– доказ да није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци, односно да му нису изречене мере безбедно-
сти (уверење надлежне полицијске управе МУП-а).

Рок за подношење пријаве
Пријава са доказима о испуњености услова подноси се 

у року од 30 дана од дана објављивања конкурса у „Слу-
жбеном гласнику Републике Србије” Комисији за избор ди-
ректора Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд” 
Градске општине Нови Београд, на адресу: Нови Београд, 
Булевар Михајла Пупина 167 или преко писарнице Управе 

градске општине, са назнаком „За јавни конкурс за избор 
директора ЈП Спортски центар „Нови Београд”.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкур-
су је Јелена Мудреша Глишовић, шеф Одсека за послове 
начелника Управе, тел. 3106-860 и 311-5008, сваког радног 
дана од 11.00 до 15.00 часова.

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази Комисија ће одбацити за-
кључком против кога није допуштена жалба.

Оглас о јавном конкурсу објавити у „Службеном гласни-
ку Републике Србије”, у „Службеном листу Града Београда” 
најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на 
целој територији Републике Србије и на интернет страници 
Градске општине Нови Београд.

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седници 
одржаној 27. јула 2022. године, на основу члана 50. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 111/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. за-
кон) и члана 18. став 1. тачка 11. Статута Градске општине 
Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 123/19 
– пречишћен текст и 125/20), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ПРЕД-

СЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД

1. Утврђује се да је Александру Шапићу престала ду-
жност председника градске општине Нови Београд са 27. 
јулом 2022. године.

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

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-234, 27. јула 2022. године

Заменик председника 
Никола Китановић, с. р.

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седници 
одржаној 27. јула 2022. године, на основу члана 50. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 111/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. 
закон) и члана 18. став 1. тачка 11. Статута Градске општи-
не Нови Београд Статута Градске општине Нови Београд 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 123/19 – пречишћен 
текст и 125/20), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИ-
КА ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕО-

ГРАД

1. Утврђује се да је Срђану Минићу престала дужност 
заменика председника градске општине Нови Београд са 27. 
јулом 2022. године.

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

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-235, 27. јула 2022. године

Заменик председника 
Никола Китановић, с. р.
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Скупштина Градске општине Нови Београд, на седници 
одржаној 27. јула 2022. године, на основу члана 50. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 111/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. за-
кон) и члана 18. став 1. тачка 11. Статута Градске општине 
Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 123/19 
– пречишћен текст и 125/20), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ЧЛАНО-

ВИМА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД

1. Утврђује се престанак дужности са 27. јулом 2022. го-
дине члановима Већа Градске општине Нови Београд:

– Ненаду Василовском;
– Виолети Стефановић;
– Марку Антићу;
– Немањи Ђукићу;
– Владимиру Обрадовићу;
– Стефану Пантелићу Стефановићу;
– Дејану Зорићу;
– Милану Лазовићу;
– Радојки Пуачи;
– Јеки Мартиновић; 
– Соњи Татић.
2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-236, 27. јула 2022. године

Заменик председника 
Никола Китановић, с. р.

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седници 
одржаној 27. јула 2022. године, на основу члана 43. став 1. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 111/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 
– др. закон), члана 18. став 1. тачка 11. и члана 36. Стату-
та Градске општине Нови Београд („Службени лист Града 
Београда”, бр. 123/19 – пречишћен текст и 125/20) и чл. 22. и 
23. Пословника Скупштине Градске општине Нови Београд 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 36/18 – пречишћен 
текст, 123/19, 125/20 и 39/22), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ 

БЕОГРАД

1. Бира се Бојан Бован за председника градске општине 
Нови Београд, до истека мандата овог сазива Скупштине 
Градске општине Нови Београд.

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

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-240, 27. јула 2022. године

Заменик председника 
Никола Китановић, с. р.

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седници 
одржаној 27. јула 2022. године, на основу члана 43. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 111/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. за-
кон), члана 18. став 1. тачка 11. и члана 36. став 4. Стату-
та Градске општине Нови Београд („Службени лист” Града 
Београда, бр. 123/19 – пречишћен текст и 125/20) и члана 
22. Пословника Скупштине Градске општине Нови Београд 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 36/18 – пречишћен 
текст, 123/19, 125/20 и 39/22), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОП-

ШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД

1. Бира се Јасмина Ђорђевић за заменика председника 
градске општине Нови Београд до истека мандата овог са-
зива Скупштине Градске општине Нови Београд.

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

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-241, 27. јула 2022. године

Заменик председника 
Никола Китановић, с. р.

Скупштина Градске општине Нови Београд, на седници 
одржаној 27. јула 2022. године, на основу члана 45. став 1. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 111/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 
– др. закон), члана 18. став 1. тачка 11. Статута Градске оп-
штине Нови Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 
123/19 – пречишћен текст и 125/20) и члана 22. Пословни-
ка Скупштине Градске општине Нови Београд („Службени 
лист Града Београда”, бр. 36/18 – пречишћен текст, 123/19, 
125/20 и 39/22), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ 

БЕОГРАД

I. Бирају се за чланове Већа Градске општине Нови Бео-
град, до истека мандата овог сазива Скупштине Градске оп-
штине Нови Београд.

1. Маја Велимиров;
2. Милош Јовановић;
3. Ненад Василовски;
4. Јелена Нешовић;
5. Марко Антић;
6. Живан Обреновић;
7. Владимир Обрадовић;
8. Стефан Пантелић Стефановић;
9. Дејан Зорић;
10. Милан Лазовић;
11. Радојка Пуача.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број Х-020-242, 27. јула 2022. године

Заменик председника 
Никола Китановић, с. р.
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Скупштина Градске општине Нови Београд, на седници 
одржаној 27. јуна 2022. године, на основу члана 34. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16 и 
88/19) и члана 18. Статута Градске општине Нови Београд 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 123/19 – пречишћен 
текст и 125/20), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТО-
РА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕНТАР „НОВИ 

БЕОГРАД”

I. Мења се Решење о образовању Комисије за спровође-
ње конкурса за избор директора Јавног предузећа Спортски 
центар „Нови Београд” („Службени лист Града Београда”, 
број 150/20) тако што се уместо Бисере Пејчић, за члана 
именује Ана Продановић.

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

Скупштина Градске општине Нови Београд
Број X-020-238, 27. јула 2022. године

Заменик председника 
Никола Китановић, с. р.

ЛАЗАРЕВАЦ

Веће Градске општине Лазаревац, на седници одржаној 18. 
јула 2022. године, на основу члана 28. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 и 
95/18), члана 48. Статута Градске општине Лазаревац („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 43/08,15/10, 44/13 и 88/19 ) и 
члана 5. Пословника Већа Градске општине Лазаревац („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 121/20), донело је следеће

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНАМА 
ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА – ИСПОРУКА 
ВОДЕ ЗА ПИЋЕ, ОДВОЂЕЊЕ ИСКОРИШЋЕНИХ ВОДА 

(КАНАЛИЗАЦИЈА) И ИЗНОШЕЊА СМЕЋА

I. Даје се сагласност на Одлуку о ценама основних ко-
муналних услуга – испорука воде за пиће,одвођење иско-
ришћених вода (канализација) и изношења смећа, коју је 
Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду 
„Лазаревац” Лазаревац под бројем I01.01-XXVI/22-1 донео 
на седници одржаној 17. јуна 2022. године.

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

Веће Градске општине Лазаревац
II-број 06-139.2/2022, 18. јула 2022. године

Председник
Бојан Стевић, с. р.

Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац на редовној седници одржаној 17. 
јуна 2022. године, на основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 39. 
Статута Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац, једногласно је донео:

ОДЛУКУ

О ЦЕНАМА ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА – ИСПОРУКА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ, ОДВОЂЕЊЕ ИСКОРИШЋЕНИХ 
ВОДА (КАНАЛИЗАЦИЈА) И ИЗНОШЕЊА СМЕЋА

Члан 1.

ЦЕНОВНИК ЗА ИСПОРУКУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ, ОДВОЂЕЊЕ ИСКОРИШЋЕНИХ ВОДА (КАНАЛИЗАЦИЈА) И ИЗНОШЕ-
ЊА СМЕЋА

Стара цена Нова цена

Редни 
бр Врста услуге  Цена безП.Д.В 

-a
П.Д.В. 

10% 

 Цена са 
П.Д.В 

-oм

 Цена безП.Д.В 
-a 15% П.Д.В. 10%  Цена са 

П.Д.В -oм

1. ИСПОРУКА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ И ОДВОЂЕЊЕ ИСКОРИШЋЕНИХ 
ВОДА-КАНАЛИЗАЦИЈА (ДИН/М3)            

1.1. ДОМАЋИНСТВА            
  – ВОДА – потрошња по члану домаћинства до 10 m³ 87,91 8,79 96,70 101,10 10,11 111,21
  – ВОДА – потрошња по члану домаћинства преко 10 m³ 120,00 12,00 132,00 138,00 13,80 151,80
  – ОДВОЂЕЊЕ ИСКОРИШЋЕНИХ ВОДА – КАНАЛИЗАЦИЈА 21,56 2,16 23,72 24,80 2,48 27,28

  – ПОГОНСКА СПРЕМНОСТ дин./месечно-фиксни део цене на месеч-
ном нивоу за одржавање водоводне мреже 117,61 11,76 129,37 135,25 13,53 148,78

1.2. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР            
  – ВОДА 164,81 16,48 181,29 189,53 18,95 208,48
  – ОДВОЂЕЊЕ ИСКОРИШЋЕНИХ ВОДА – КАНАЛИЗАЦИЈА 56,00 5,60 61,60 64,40 6,44 70,84

  – ПОГОНСКА СПРЕМНОСТ дин./месечно-фиксни део цене на месеч-
ном нивоу за одржавање водоводне мреже 117,61 11,76 129,37 135,25 13,53 148,78

1.3.  Ј.П. „ГРАДСКА ЧИСТОЋА” ЛАЈКОВАЦ 64,20 6,42 70,62 73,83 7,38 81,21
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            0,00 0,00
2 ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА         0,00 0,00
2.1. – ЗА ДОМАЋИНСТВА (ДИН/М2) 10,00 1,00 11,00 11,50 1,15 12,65
2.2. – ЗА ОСТАЛЕ КОРИСНИКЕ (ДИН/М2) 25,00 2,50 27,50 30,00 3,00 33,00
2.3. – П.В.Ц.– КАНТА 120 l – месечно четири изношења 799,93 80,00 879,93 919,92 91,99 1.011,91
2.4. – П.В.Ц.– КАНТА 240 l – месечно четири изношења 1.199,86 119,98 1.319,84 1.379,84 137,98 1.517,82
2.4а – П.В.Ц.– КАНТА 120 l (једно изношење) 199,98 20,00 219,98 229,98 23,00 252,97
2.4б – П.В.Ц.– КАНТА 240 l (једно изношење) 299,97 30,00 329,97 344,97 34,50 379,46
2.4в БИОРАЗГРАДИВА ВРЕЋА 120 l (једно изношење) 174,98 17,50 192,48 201,23 20,12 221,35

2.5. – ЗА САМ. ДЕЛАТНОСТИ ПО КАТЕГОРИЈАМА У ГРАДСКИМ МЗ-
ама            

КАТЕГОРИЈЕ Површ. до 
30  m² Површ. преко 30  m² Површ. до 30  m²   Површ. преко 30  m²

I – ГРУПА:  

ВИДЕОТЕКЕ, ЗЛАТАРЕ, ЧАСОВНИЧАРИ, АДВОКАТСКЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ, 
ГАЛЕРИЈЕ И АТЕЉЕИ, ХЕМИЈСКО ЧИШЋЕЊЕ, ОПТИЧАРИ И СЛ.

1.648,74 +ПДВ 
(164,87)

1.648,74 +ПДВ 
(164,87)+ 39,54 дин./ 

m²+ПДВ (3,95)

1.896,05 +ПДВ 
(189,61)  

1.896,05 +ПДВ 
(189,61)+ 45,47 дин./ 

m²+ПДВ (4,55)
II– ГРУПА:  
АГЕНЦИЈЕ, ТРГОВИНА НЕПРЕХРАМБЕНОМ РОБОМ, ПРЖИОНИЦЕ И 
ПРОДАВНИЦЕ КАФЕ, АПОТЕКЕ, ПОДРУМИ ПИЋА, ПРИВАТНИ ВРТИЋИ, 
ПРИВАТНЕ ШКОЛЕ, ФОТОГРАФИ, ФОТО-КОПИРНИЦЕ И СЛ.

 2.132,00 +ПДВ 
(213,20)

2.132,00 +ПДВ 
(213,20)+39,54 дин./ 

m²+ПДВ (3,95)

 2.451,80 +ПДВ 
(245,15)  

 2.451,80 +ПДВ 
(245,15)+ 45,47 дин./ 

m²+ПДВ (4,55)
III– ГРУПА:  

ЗАБАВНЕ ИГРЕ,СПОРТСКЕ КЛАДИОНИЦЕ,ТЕРЕТАНЕ И СЛ.  2.584,24 +ПДВ 
(258,42)

2.584,24+ПДВ 
(258,42)+39,54 дин./ 

m²+ПДВ (3,95)

 2.971,88 +ПДВ 
(297,19)  

 2.971,88 +ПДВ 
(297,19)+ 45,47 дин./ 

m²+ПДВ (4,55)
IV– ГРУПА :  
ТРГОВИНА ПРЕХРАМБЕНОМ РОБОМ, УГОСТИТЕЉСКО РЕСТОРАН-
СКЕ УСЛУГЕ, ПИЦЕРИЈЕ, ЋЕВАБЏИНИЦЕ,ПРИВАТНЕ ОРДИНАЦИЈЕ, 
КОЗМЕТИЧКИ САЛОНИ, СЕРВИСИ ЗА ВОЗИЛА, СЕРВИСИ, СТОЛАРСКЕ, 
БРАВАРСКЕ 3.054,56+ПДВ 

(305,46)

3.054,56 +ПДВ 
(305,46)+ 39,54 дин./ 

m²+ПДВ (3,95)

3.512,74+ПДВ 
(351,27)  

3.512,74+ПДВ 
(351,27)+ 45,47 дин./ 

m²+ПДВ (4,55)ЛИМАРСКЕ И ДРУГЕ ЗАНАТСКЕ УСЛУГЕ, ПЕКАРЕ БУРЕГЏИНИЦЕ, 
ОБУЋАРИ, ТВ СЕРВИСИ, ТАШНЕРИ, ПОСЛАСТИЧАРИ, РИБАРНИЦЕ, 
ФРИЗЕРИ И СЛ.

   

2.6. – ЗА САМ. ДЕЛАТНОСТИ ПО КАТЕГОРИЈАМА У СЕОСКИМ МЗ-
ама            

КАТЕГОРИЈЕ Површ. до 
30  m² Површ. преко 30  m² Површ. до 30  m²   Површ. преко 30  m²

I – ГРУПА:  

ВИДЕОТЕКЕ, ЗЛАТАРЕ, ЧАСОВНИЧАРИ, АДВОКАТСКЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ, 
ГАЛЕРИЈЕ И АТЕЉЕИ, ХЕМИЈСКО ЧИШЋЕЊЕ, ОПТИЧАРИ И СЛ.

1.186,20 +ПДВ 
(118,62)

1.186,20 +ПДВ 
(118,62)+ 39,54 РСД/ 

m²+ПДВ (3,95)

1.364,13 +ПДВ 
(136,41)  

1.364,13 +ПДВ 
(136,41)+ 45,47 дин./ 

m²+ПДВ (4,55)
II – ГРУПА:  
АГЕНЦИЈЕ, ТРГОВИНА НЕПРЕХРАМБЕНОМ РОБОМ, ПРЖИОНИЦЕ И 
ПРОДАВНИЦЕ КАФЕ, АПОТЕКЕ, ПОДРУМИ ПИЋА, ПРИВАТНИ ВРТИЋИ, 
ПРИВАТНЕ ШКОЛЕ, ФОТОГРАФИ, ФОТО-КОПИРНИЦЕ И СЛ.

1.648,74 +ПДВ 
(164,87)

1.648,74 +ПДВ 
(164,87)+ 39,54 дин./ 

m²+ПДВ (3,95)

1.896,05 +ПДВ 
(189,61)  

1.896,05 +ПДВ 
(189,61)+ 45,47 дин./ 

m²+ПДВ (4,55)
III – ГРУПА:          

ЗАБАВНЕ ИГРЕ,СПОРТСКЕ КЛАДИОНИЦЕ,ТЕРЕТАНЕ И СЛ.  2.132,00 +ПДВ 
(213,20)

2.132,00 +ПДВ 
(213,20)+39,54 дин./ 

m²+ПДВ (3,95)

 2.451,80 +ПДВ 
(245,15)  

2.451,80 +ПДВ (245,15) 
+ 45,47 дин./ m²+ПДВ 

(4,55)
IV– ГРУПА :          
ТРГОВИНА ПРЕХРАМБЕНОМ РОБОМ, УГОСТИТЕЉСКО РЕСТОРАН-
СКЕ УСЛУГЕ, ПИЦЕРИЈЕ, ЋЕВАБЏИНИЦЕ,ПРИВАТНЕ ОРДИНАЦИЈЕ, 
КОЗМЕТИЧКИ САЛОНИ, СЕРВИСИ ЗА ВОЗИЛА, СЕРВИСИ, СТОЛАРСКЕ, 
БРАВАРСКЕ  2.584,24 +ПДВ 

(258,42)

2.584,24+ПДВ 
(258,42)+39,54 дин./ 

m²+ПДВ (3,95)

 2.971,88 +ПДВ 
(297,19)   2.971,88 +ПДВ (297,19) 

2.971,88 +ПДВ (297,19) 
+ 45,47 дин./ m²+ПДВ 

(4,55)ЛИМАРСКЕ И ДРУГЕ ЗАНАТСКЕ УСЛУГЕ, ПЕКАРЕ БУРЕГЏИНИЦЕ, 
ОБУЋАРИ, ТВ СЕРВИСИ, ТАШНЕРИ, ПОСЛАСТИЧАРИ, РИБАРНИЦЕ, 
ФРИЗЕРИ И СЛ.

   

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Члан 3.
Даном ступања на снагу ове одлуке престају да важе: 

Одлука Надзорног одбора ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац о 
ценама основних услуга испоруке воде и изношења смећа, 
број 091-IX/14-2 од 23. јуна 2014. године на коју је Веће Град-
ске општине Лазаревац дало сагласност Решењем II број 06-
98.2/2013 од 25. јуна 2014. године, Одлука Надзорног одбора 
о измени и допуни Одлуке о ценама основних комуналних 
услуга испоруке воде и изношења смећа, број I01.01-II17-3 
од 8. маја 2017. године на коју је Веће Градске општине Ла-
заревац дало сагласност Решењем II број 06-147.4/2017 од 

29. маја 2017. године Одлука Надзорног одбора о измени 
и допуни Одлуке о ценама основних комуналних услуга 
испоруке воде и изношења смећа, број I01.01-X/17-3-1 од 
22. децембра 2017. године на коју је Веће Градске општине 
Лазаревац дало сагласност Решењем II број 06-3.2/2018 од 
8. јануара 2018. године и Одлука Надзорног одбора ЈПКП 
„Лазаревац” Лазаревац о измени и допуни Одлуке о цена-
ма основних комуналних услуга испоруке воде и изношења 
смећа, број I01.01-XI/21-2 од 12. марта 2021. године.

Надзорни одбор ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац
Број I01.01-XXVI/22-1, 17. јуна 2022. године

Председник
Родољуб Ђуровић, с. р.
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Веће Градске општине Лазаревац, на седници одржаној 18. јула 2022. године, на основу члана 28. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 48. Статута Градске општине Лазаревац („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19 ) и члана 5. Пословника Већа Градске општине Лазаревац („Службе-
ни лист Града Београда”, број 121/20), донело је следеће

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНАМА ЗА ПАРКИРАЊЕ НА ОПШТИМ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИ-

ШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

I. Даје се сагласност на Одлуку о ценама за паркирање на општим јавним паркиралиштима на територији Градске оп-
штине Лазаревац коју је Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац под бројем 
I01.01-XXVI/22-3 донео на седници одржаној 17. јуна 2022. године.

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

Веће Градске општине Лазаревац
II-број 06-139.3/2022, 18. јула 2022. године

Председник
Бојан Стевић, с. р.

Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац на редовној седници одржаној 17. 
јуна 2022. године, на основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 39. 
Статута Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац, једногласно је донео

ОДЛУКУ
О ЦЕНАМА ЗА ПАРКИРАЊЕ НА ОПШТИМ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОП-

ШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

Члан 1.

ЦЕНОВНИК ЗА ПАРКИРАЊЕ НА ОПШТИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕ-
ВАЦ

АКТУЕЛНА ЦЕНА НОВА ЦЕНА

Ред 
бр. Назив Јединица мере Цена без 

ПДВ-а
ПДВ 
20%

Цена са 
ПДВ-ом

Цена без 
ПДВ-а

ПДВ 
20%

Цена са 
ПДВ-ом

1. ПК – I зона динара/ по сату 37,50 7,50 45,00 43,12 8,62 51,75

2 ПК – II зона динара/ по сату 29,17 5,83 35,00 33,54 6,71 40,25

2а. ПК – Екстра зона динара/ по сату 58,33 11,67 70,00 58,33 11,67 70,00

3 Вишесатна карта – II зона динара/ дневно 108,33 21,67 130,00 166,67 33,33 200,00

4 ППК Станари зона (физичка лица) динара/ месечно 416,67 83,33 500,00 479,17 95,83 575,00

5 ППК Станари зона (физичка лица) динара/ година 4.166,67 833,34 5.000,00 4.791,66 958,33 5.750,00

6 ППК Правна лица и Предузетници динара/ месечно 1.992,50 398,50 2.391,00 2.291,37 458,27 2.749,65

7 ППК Правна лица и Предузетници динара/ година 19.931,66 3.986,34 23.918,00 22.921,41 4.584,28 27.505,69

8 ПРЕТПЛАТНА Физичка лица за прву зону динара/ недељно 896,67 179,33 1.076,00 1.031,17 206,23 1.237,40

9 ПРЕТПЛАТНА Физичка лица за прву зону динара/ месечно 1.794,17 358,83 2.153,00 2.063,29 412,66 2.475,95

10 ПРЕТПЛАТНА Физичка лица за прву зону динара/ година 17.938,33 3.587,67 21.526,00 20.629,08 4.125,82 24.754,89

11 ПРЕТПЛАТНА Физичка лица за другу зону динара/ недељно 418,33 83,67 502,00 481,08 96,22 577,30

12 ПРЕТПЛАТНА Физичка лица за другу зону динара/ месечно 1.195,00 239,00 1.434,00 1.374,25 274,85 1.649,10

13 ПРЕТПЛАТНА Физичка лица за другу зону динара/ година 11.958,33 2.391,67 14.350,00 13.752,08 2.750,42 16.502,49

14 ПРЕТПЛАТНА Правна лица за прву зону динара/ недељно 1.494,17 298,83 1.793,00 1.718,29 343,66 2.061,95

15 ПРЕТПЛАТНА Правна лица за прву зону динара/ месечно 2.989,17 597,83 3.587,00 3.437,54 687,51 4.125,05

16 ПРЕТПЛАТНА Правна лица за прву зону динара/ година 29.897,49 5.979,51 35.877,00 34.382,11 6.876,42 41.258,53

17 ПРЕТПЛАТНА Правна лица за другу зону динара/ недељно 1.245,00 249,00 1.494,00 1.431,75 286,35 1.718,10

18 ПРЕТПЛАТНА Правна лица за другу зону динара/ месечно 2.490,83 498,17 2.989,00 2.864,46 572,89 3.437,35

19 ПРЕТПЛАТНА Правна лица за другу зону динара/ година 24.914,99 4.983,01 29.898,00 28.652,24 5.730,45 34.382,69

20 УНИВЕРЗАЛНА физичка лица динара/ месечно 2.490,83 498,17 2.989,00 2.864,46 572,89 3.437,35

21 УНИВЕРЗАЛНА Правна лица динара/ месечно 4.982,50 996,50 5.979,00 5.729,87 1.145,97 6.875,85

22 Резервисана и посебним знаком обележена места за правна лица динара/ месечно 9.965,00 1.993,00 11.958,00 11.459,75 2.291,95 13.751,69

23 Резервисана и посебним знаком обележена места за физичка лица динара/ месечно 4.982,50 996,50 5.979,00 5.729,87 1.145,97 6.875,85

26 Дневна карта ДК   1.195,00 239,00 1.434,00 1.374,25 274,85 1.649,10



2. август 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 75 – 7

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

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

Одлука Надзорног одбора ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац о 
ценама паркирања на општим јавним паркиралиштима на 
територији градске општине Лазаревац, број 091-XI/14-3-2 
од 22. октобра 2014. године, Одлука Надзорног одбора о до-
пуни Одлуке о ценама паркирања на општим јавним парки-
ралиштима на територији градске општине Лазаревац, број 
I01.01-XXXV/19-3 од 31. јула 2019. године, Одлука Надзор-
ног одбора о ценама за паркирање на општим јавним пар-
киралиштима на територији градске општине Лазаревац, 
број I01.01-XI/21-4-1 од 12. марта 2021. године и Одлука 
Надзорног одбора о измени и допуни Одлуке о ценама за 
паркирање на општим јавним паркиралиштима на терито-
рији градске општине Лазаревац, број I01.01-XX/21-3 од 29. 
октобра 2021. године.

Надзорни одбор ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац
Број I01.01-XXVI/22-3, 17. јуна 2022. године

Председник
Родољуб Ђуровић, с. р.

Веће Градске општине Лазаревац, на седници одржаној 18. 
јула 2022. године, на основу члана 28. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 и 
95/18), члана 48. Статута Градске општине Лазаревац („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19) и 
члана 5. Пословника Већа Градске општине Лазаревац („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 121/20), донело је следеће

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНАМА 
ЗА ПАРКИРАЊЕ НА ПОСЕБНИМ ЈАВНИМ ПАРКИ-
РАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ЛАЗАРЕВАЦ

I. Даје се сагласност на Одлуку о ценама за паркирање на 
посебним јавним паркиралиштима на територији градске оп-
штине Лазаревац коју је Надзорни одбор Јавног предузећа за 
комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац под бројем I01.01-
XXVI/22-4 донео на седници одржаној 17. јуна 2022. године.

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

Веће Градске општине Лазаревац
II-број 06-139.4/2022, 18. јула 2022. године

Председник
Бојан Стевић, с. р.

Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац на редовној седници одржаној 17. 
јуна 2022. године, на основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 39. 
Статута Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац, једногласно је донео

ОДЛУКУ
О ЦЕНАМА ЗА ПАРКИРАЊЕ НА ПОСЕБНИМ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОП-

ШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

Члан 1.

ЦЕНОВНИК ЗА ПАРКИРАЊЕ НА ПОСЕБНИМ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИ-
НЕ ЛАЗАРЕВАЦ

Ред. 
број Врста услуге

јединица мере 
АКТУЕЛНА ЦЕНА НОВА ЦЕНА

Цена без 
ПДВ-а ПДВ (20%) ЦЕНА са 

ПДВ-ом
Цена без 

ПДВ-а
ПДВ 
(20%)

ЦЕНА са 
ПДВ-ом

1 Накнада за паркирање – путничка возила, трактори и аутопри-
колице 

започети сат 37,50 7,50 45,00 43,12 8,62 51,75
дан(за датум) 108,33 21,67 130,00 124,58 24,92 149,50

2 Претплатна карта за паркирање – путничка возила, трактори и 
аутоприколице 

месец 1.195,00 239,00 1.434,00 1.374,25 274,85 1.649,10
година 11.950,00 2.390,00 14.340,00 13.742,50 2.748,50 16.491,00

3 Накнада за паркирање – (лака теретна возила и теретна комби 
возила носивости – до 1.5 t) 

започети сат 62,50 12,50 75,00 71,87 14,37 86,25
дан(за датум) 200,00 40,00 240,00 230,00 46,00 276,00

4 Претплатна карта за паркирање – (лака теретна возила и терет-
на комби возила носивости – до 1.5 t) 

месец 1.833,33 366,67 2.200,00 2.108,33 421,67 2.530,00
година 18.333,33 3.666,67 22.000,00 21.083,33 4.216,67 25.300,00

5 Накнада за паркирање – Теретна возила носивости – преко 1,5 
до 5 t) 

започети сат 85,00 17,00 102,00 97,75 19,55 117,30
дан(за датум) 341,67 68,33 410,00 392,92 78,58 471,50

6 Претплатна карта за паркирање – Теретна возила носивости – 
преко 1,5 до 5 t) 

месец 2.250,00 450,00 2.700,00 2.587,50 517,50 3.105,00
година 22.500,00 4.500,00 27.000,00 25.875,00 5.175,00 31.050,00

7
Повлашћена станарска карта за паркирање – физичка лица –) 
највише за једно путничко возило у власништву по саобраћ. 
дозволи

месец 416,67 83,33 500,00 479,17 95,83 575,00

година 4.166,67 833,33 5.000,00 4.791,67 958,33 5.750,00

8

Повлашћена претплатна карта за паркирање (путничка возила, 
трактори и аутоприколице) – закупци пијачних тезги са 
потврдом о закупу тезге за текући месец/годину, правна лица 
и власници локала у оквиру ТЦ Зелена пијаца, за највише три 
возила у власништву 

месец 1.138,33 227,67 1.366,00 1.309,08 261,82 1.570,90

година 11.383,33 2.276,67 13.660,00 13.090,83 2.618,17 15.709,00
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9

Повлашћена претплатна карта за паркирање (лака теретна и 
комби возила носивости до 1.5 t) – закупци пијачних тезги са 
потврдом о закупу тезге за текући месец/годину, правна лица 
и власници локала у оквиру ТЦ Зелена пијаца, за највише три 
возила у власништву 

месец 1.666,67 333,33 2.000,00 1.916,67 383,33 2.300,00

година 16.666,67 3.333,33 20.000,00 19.166,67 3.833,33 23.000,00

10

Повлашћена претплатна карта за паркирање (теретна возила 
носивости преко 1.5 t до 5 t) – закупци пијачних тезги са 
потврдом о закупу тезге за текући месец/годину, правна лица 
и власници локала у оквиру ТЦ Зелена пијаца, за највише три 
возила у власништву 

месец 2.000,00 400,00 2.400,00 2.300,00 460,00 2.760,00

година 20.000,00 4.000,00 24.000,00 23.000,00 4.600,00 27.600,00

11 Накнада за изгубљени талон дан (за датум) По цени дневне карте за одговарајућу 
категорију корисника 

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

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

Одлука Надзорног одбора ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац о 
ценама за паркирање на посебним јавним паркиралиштима 
на територији градске општине Лазаревац број 091-XI/14-
3-1 од 22. октобра 2014. године и Одлука Надзорног одбо-
ра ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац о изменама и допунама 
Одлуке о ценама за паркирање на посебним јавним парки-
ралиштима на територији градске општине Лазаревац, број 
I01.01-XI/21-4-2 од 12. марта 2021. године, на коју је Веће 
Градске општине Лазаревац дало сагласност Решењем II-
број 06-84.6/2021 од 15. априла 2021. године.

Надзорни одбор ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац
Број I01.01-XXVI/22-4, 17. јуна 2022. године

Председник
Родољуб Ђуровић, с. р.

Веће Градске општине Лазаревац, на седници одржаној 
18. јула 2022. године, на основу члана 28. Закона о кому-
налним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 
104/16 и 95/18), члана 48. Статута Градске општине Лазаре-
вац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 
и 88/19) и члана 5. Пословника Већа Градске општине Лаза-
ревац („Службени лист Града Београда”, број 121/20), доне-
ло је следеће

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 
И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЦЕНАМА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА 

I. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни Одлу-
ке о ценама погребних услуга коју је Надзорни одбор Јавног 
предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац 
под бројем I01.01-XXVI/22-7 донео на седници одржаној 17. 
јуна 2022. године.

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

Веће Градске општине Лазаревац
II-број 06-139.5/2022, 18. јула 2022. године

Председник
Бојан Стевић, с. р.

Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналну привре-
ду „Лазаревац” Лазаревац на редовној седници одржаној 
17. јуна 2022. године, на основу члана 22. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и 
члана 39. Статута Јавног предузећа за комуналну привреду 
„Лазаревац” Лазаревац, једногласно је донео

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЦЕНАМА ПОГРЕБ-

НИХ УСЛУГА

Члан 1.
Одлука Надзорног одбора Јавног предузећа за комунал-

ну привреду „Лазаревац” Лазаревац о ценама погребних 
услуга број 091-V/13-2-1 од 23. децембра 2013. године са 
Одлукама Надзорног одбора о изменама и допунама Одлу-
ке о ценама погребних услуга број 091-II/14– 1-ВАН. од 7. 
јула 2014. године, број I01.01-II/17-4 од 8. маја 2017. годи-
не, број I01.01-X/17-3-2 oд 22. децембра 2017. године и број 
I01.01-XXXIII/19-4, 30. маја 2019. године, мења и допуњава 
се на следећи начин:

После редног броја „8а” додаје се редни број „8б” врста 
услуге: „Накнада за улазак других погребних возила која 
не припадају јавним предузећима у временском периоду од 
15 до 23 часа”, увећана за 5%, нова цена без ПДВ-а 2.860,00 
динара, ПДВ 286,00 динара, нова цена са ПДВ-ом 3.146,00 
динара. 

(Пошто радници раде само 1. смену у периоду од 15 до 
23 сата пасивно дежурају и у том периоду долазе на интер-
венције смештаја покојника).

После редног броја 27 – купање и облачење покојни-
ка 3.821,00 динарда буде, ,27а”, врста услуге – ,,хигијенска 
обрада покојника – бријање” цена без ПДВ-а 500,00, ПДВ 
50,00, нова цена 550,00 динара са ПДВ-ом. (поред купања и 
облачења, странке су захтевале и бријање).

Због новонастале ситуације и све чешће потребе за ме-
талним улошком и да исти мора бити залемљен, предлаже-
мо цену од 909,09 динара без ПДВ-а, ПДВ 90,91, нова цена 
1.000,00 динара са ПДВ-ом.

Редне бројеве 50, 51 и 52 изменити назив услуге:
Р. бр. Врста услуге Цена са 

ПДВ-ом
50. Израда опсега за једногроб 19.324,52
51. Израда опсега за двогроб 24.003,25
52. Израда опсега за трогроб 27.956,54

Напомена:
Приликом израчунавања јединичних цена за услуге узе-

ти су у обзир трошкови ЈПКП,,Лазаревац” и то следећи:
– превоз алата и материјала;
– ручни ископ земље и чишћење ивица око постојећих 

стаза;
– постављање металног стандардног рама или израда 

дашчане оплате за ванстандарне опсеге;
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– насипање шљунка за тампон;
– сечење и поставка арматуре;
– ручно справљање бетона и бетонирање;
– демонтажа и чишћење оплате;
– нега бетона;
– рад радника;
– редни број 54 да буде – лемљење металног улошка.
Због новонастале ситуације и све чешће потребе за ме-

талним улошком и да исти мора бити залемљен, предлаже-
мо цену од 909,09 динара без ПДВ-а, ПДВ 90,91, нова цена 
1000,00 динара са ПДВ-ом.

– Редни број 55 да буде коришћење расхладних уређаја 
727,27 без ПДВ-а, ПДВ је 72,73 динара, нова цена 800,00 ди-
нара са ПДВ-ом.

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Члан 3.
Остале одредбе Одлуке Надзорног одбора ЈПКП „Лаза-

ревац” Лазаревац о ценама погребних услуга број 091-V/13-
2-1 од 23. децембра 2013. године, Одлуке Надзорног одбора 
ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац о изменама и допунама Одлу-
ке о ценама погребних услуга број 091-II/14-1-ВАН. Од 7. 
јула 2014. године, Одлуке Надзорног одбора ЈПКП „Лазаре-
вац” Лазаревац, број I01.01-II/17-4 од 8. маја 2017. године, 
Одлуке Надзорног одбора ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац, 
број I01.01-X/17-3-2 од 22. децембра 2017. године и Одлу-
ке Надзорног одбора ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац, број 
I01.01-XXXIII/19-4 од 30. маја 2019. године на коју је Веће 

Градске општине Лазаревац дало сагласност Решењем II 
број 06-190.7/2019 од 12. августа 2019. године, не мењају се 
и остају на снази.

Надзорни одбор ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац
Број I01.01-XXVI/22-7, 17. јуна 2022. године

Председник
Родољуб Ђуровић, с. р.

Веће Градске општине Лазаревац, на седници одржаној 18. 
јула 2022. године, на основу члана 28. Закона о комуналним де-
латностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), 
члана 48. Статута Градске општине Лазаревац („Службени 
лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19 ) и члана 
5. Пословника Већа Градске општине Лазаревац („Службени 
лист Града Београда”, број 121/20), донело је следеће

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНАМА 

ПИЈАЧНИХ УСЛУГА ЈПКП ,,ЛАЗАРЕВАЦ” 
I. Даје се сагласност на Одлуку о ценама пијачних услуга 

ЈПКП „Лазаревац” коју је Надзорни одбор Јавног предузећа за 
комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац под бројем I01.01-
XXVI/22-6 донео на седници одржаној 17. јуна 2022. године.

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

Веће Градске општине Лазаревац
II-број 06-139.6/2022, 18. јула 2022. године

Председник
Бојан Стевић, с. р.

Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац на редовној седници одржаној 17. 
јуна 2022. године, на основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 39. 
Статута Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац, једногласно је донео

ОДЛУКУ

О ЦЕНАМА ПИЈАЧНИХ УСЛУГА ЈПКП „ЛАЗАРЕВАЦ”

Члан 1.

ЦЕНОВНИК ПИЈАЧНИХ УСЛУГА ЈПКП „ЛАЗАРЕВАЦ”
У цене пијачних услуга је урачунат порез на додату вредност.

Р. бр-
шиф Врста услуге

I Дневна накнада зелена пијаца I зона II зона III зона

1.
Дневна накнада за коришћење површине тезге за пољопривредне производе, домаћа прехрамбена радиност, 
СЗТР, цвеће, расада, занатска и домаћа радиност и др. (Зелена пијаца. 
СА РЕЗЕРВАЦИЈОМ) ПРВА ЗОНА

259.00

2.
Дневна накнада за коришћење површине тезге за пољопривредне производе, домаћа прехрамбена радиност, 
СЗТР, цвеће, расада, занатска и домаћа радиност и др. (Зелена пијаца.
БЕЗ РЕЗЕРВАЦИЈЕ) ПРВА ЗОНА

518.00

3.
Дневна накнада за коришћење површине тезге за пољопривредне производе, домаћа прехрамбена радиност, 
СЗТР, цвеће, расада, занатска и домаћа радиност и др. (Зелена пијаца. 
СА РЕЗЕРВАЦИЈОМ) ДРУГА ЗОНА

200.00

4.
Дневна накнада за коришћење површине тезге за пољопривредне производе, домаћа прехрамбена радиност, 
СЗТР, цвеће, расада, занатска и домаћа радиност и др. (Зелена пијаца. 
БЕЗ РЕЗЕРВАЦИЈЕ) ДРУГА ЗОНА

400.00

5.
Дневна накнада за коришћење површине тезге за пољопривредне производе, домаћа прехрамбена радиност, 
СЗТР, цвеће, расада, занатска и домаћа радиност и др. (Зелена пијаца. 
СА РЕЗЕРВАЦИЈОМ) ТРЕЋА ЗОНА

186.00

6.

Дневна накнада за коришћење површине тезге за пољопривредне производе, домаћа прехрамбена радино-
ст,СЗТР, цвеће, расада,занатска и домаћа радиност и др. (Зелена пијаца.
БЕЗ РЕЗЕРВАЦИЈЕ/ ТРЕЋА ЗОНА 374.00
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7.
Дневна накнада за продају воћа и поврћа,расаде, цвећа из теретних и других возила. Зелена пијаца
БЕЗ РЕЗЕРВАЦИЈЕ (ПАРКИНГ) 561.00

 II МЛЕЧНЕ ХАЛЕ I зона II зона III зона

8. Дневна накнада за продају робе из расхладних витрина 
Зелена пијаца (млечна хала 1) СА РЕЗЕРВАЦИЈОМ 392.00

9. Дневна накнада за продају робе из расхладних витрина 
Зелена пијаца (млечна хала 1) БЕЗ РЕЗЕРВАЦИЈЕ 759.00

10. Дневна накнада за продају са млечних столова 
Зелена пијаца (млечна хала 2) СА РЕЗЕРВАЦИЈОМ 186.00

11. Дневна накнада за продају са млечних столова 
Зелена пијаца (млечна хала 2) БЕЗ РЕЗЕРВАЦИЈЕ 374.00

III РОБНА ПИЈАЦА И ПИЈАЦА ПОЛОВНЕ РОБЕ „ШОПИЋ”

12. Дневна накнада за коришћење површине тезге ОТЦ (робна пијаца)
СА РЕЗЕРВАЦИЈОМ 146.00

13. Дневна накнада за коришћење површине тезге ОТЦ (робна пијаца)
БЕЗ РЕЗЕРВАЦИЈЕ 300.00

14. Дневна накнада за продају половне робе по месту 
(Пијаца половне робе Шопић) 196.00

IV ДНЕВНАНАКНАДА ЗА УЛАЗ ВОЗИЛА ИКОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА СТОЧНЕ ПИЈАЦЕ „ШОПИЋ” 

15. Улаз за путничко возило 186.00

16. Улаз за трактор (корпа или приколица) 280.00

17. Улаз за запрежно возило 186.00

18. Улаз за теретна возила 1058.00

19. Дневна накнада за коришћење простора за поствљање шатри, угоститељских објеката, рингишпила и др. Дин/m²
(СТОЧНА ПИЈАЦА/ВАШАР) 150.00

20.
Дневна накнада за продају сточне хране, семена и житарица, гашеног и негашеног креча и др. непрехрамбене 
робе по месту
(СТОЧНА ПИЈАЦА/ВАШАР)

278.00

V ДНЕВНА НАКНАДА ЗА УЛАЗ СТОКЕИ КОРИШЋЕЊЕ СТОЧНЕ ПИЈАЦЕ „ШОПИЋ”

21. Крупну стоку (говеда,јунад,товљене свиње,ждребад,коње и др.) дин/ком-грло 166.00

22. Остала стока (овце,козе,јагњад,назимад,прасад,јарићи и др.) дин/ком/грлу 76.00

VI НАКНАДА ЗА МЕРЕЊЕ НА СТОЧНИМ ВАГАМА: дин/ком

23. Грло до 25 kg 36,00

24. Грло од 25 до 100 kg 166.00

25. Грло преко 100 kg 256.00

VII МЕСЕЧНА РЕЗЕРВАЦИЈА ОПРЕМЕИ ПРОСТОРА У ПИЈАЦАМА I зона II зона III зона
26. Месечна резервација тезге на РОБНОЈ ПИЈАЦИ (ОТЦ) 8.429.00

27. Месечна резервација поместу за продају половне робе 
ПИЈАЦА ПОЛОВНИХ СТВАРИ 1100.00

28. Месечна резервација простора на Зеленој и робној пијаци по  m² 
(фригомати, атријуми, терасе, баште, киосци, рекламни панои, монтажни објекти и сл.) 4.829.00

29. Месечна резервација витрине са расхладним уређајем (зелена пијаца)
МЛЕЧНА ХАЛА 1 10.994.00

30.
Месечна резервација сточића за продају млека и млечних производа
 (зелена пијаца) 
МЛЕЧНА ХАЛА 2

3.298.00

31.

Месечна резервација тезги за пољопривредне производе, домаћа прехрамбена радиност, СЗТР, цвеће, расада, 
занатска и домаћа радиност и др. (зелена пијаца) 
ПРВА ЗОНА 8.355.00

I зона II зона III зона

32.

Месечна резервација тезги за пољопривредне производе, домаћа прехрамбена радиност, СЗТР, цвеће, расада, 
занатска и домаћа радиност и др. (зелена пијаца) 
ДРУГА ЗОНА 4.800.00

33.
Месечна резервација тезги за пољопривредне производе, домаћа прехрамбена радиност, СЗТР, цвеће, расада, 
занатска и домаћа радиност и др. (зелена пијаца) 
ТРЕЋА ЗОНА

4.311.00

34.
Месечна резервација места за продају воћа и поврћа, расаде, цвећа из теретних и других возила (плаћена 
пијачарина) 
(ПАРКИНГ)

12.512.00

35. Коришћење тоалета 16.00

36.
За неовлашћено или противправно коришћење пијачне опреме или посра-лица затечена у коришћењу пијачне 
опреме, односно објеката супротно законским одредбама, плаћа дуплу дневну нанаду уз издавање записника о 
неовлашћеном, односно противправном коришћењу пијачне опреме односно објеката.

VIII Закуп пословног простора зелена пијаца/отц по  m²
37. Канцеларије
38. Магацини
39. Локали/штандови
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Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

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

Одлука Надзорног одбора ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац о 
ценама пијачних услуга, број 091-V/13-2-2 од 23. децембра 
2013. године на коју је Веће Градске општине Лазаревац 
дало сагласност Решењем II-број 06-337.5/2013 од 30. де-
цембра 2013. године и Одлука о измени Одлуке Надзорног 
одбора ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац, број 091-VI/14-6 од 
30. јануара 2014. године на коју је Веће Градске оптине Лаза-
ревац дало сагласност Решењем II-број 06-19.10/2014 од 25. 
фебруара 2014. године.

Надзорни одбор ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац
Број I01.01-XXVI/22-6, 17. јуна 2022. године

Председник
Родољуб Ђуровић, с. р.

Веће Градске општине Лазаревац, на седници одржаној 
18. јула 2022. године, на основу члана 28. Закона о кому-
налним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 
104/16 и 95/18), члана 48. Статута Градске општине Лазаре-
вац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 
и 88/19 ) и члана 5. Пословника Већа Градске општине Ла-
заревац („Службени лист Града Београда”, број 121/20), до-
нело је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 

И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЦЕНАМА ОСТАЛИХ УСЛУГА 

I. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни Одлу-
ке о ценама осталих услуга коју је Надзорни одбор Јавног 
предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац 
под бројем I01.01-XXVI/22-2 донео на седници одржаној 17. 
јуна 2022. године.

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

Веће Градске општине Лазаревац
II-број 06-139.7/2022, 18. јула 2022. године

Председник
Бојан Стевић, с. р.

Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналну привре-
ду „Лазаревац” Лазаревац на редовној седници одржаној 
17. јуна 2022. године, на основу члана 22. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и 
члана 39. Статута Јавног предузећа за комуналну привреду 
„Лазаревац” Лазаревац, једногласно је донео

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЦЕНАМА ОСТА-

ЛИХ УСЛУГА

Члан 1.
Одлука Надзорног одбора Јавног предузећа за кому-

налну привреду „Лазаревац” Лазаревац о ценама осталих 

услуга број 091-V/13-2-3 од 23. децембра 2013. године на 
коју је сагласност дало Веће Градске општине Лазаревац 
II-број 06-337.6/2013 од 30. децембра 2013. године са Одлу-
ком Надзорног одбора о измени и допуни Одлуке о ценама 
осталих услуга број I01.01-X/17-3-3 од 22. децембра 2017. 
године на коју је сагласност дало Веће Градске општине 
Лазаревац Решењем II-број 06-3.4/2018 од 8. јануара 2018. 
године, Одлуком Надзорног одбора о измени Одлуке о це-
нама осталих услуга број I01.01-XI/18-4 од 29. јануара 2018. 
године на коју је сагласност дало Веће Градске општине Ла-
заревац Решењем II-број 06-51.3/2018 од 23. фебруара 2018. 
године, Одлуком Надзорног одбора о измени Одлуке о це-
нама осталих услуга број I01.01-XII/18-4 од 21. фебруара 
2018. године на коју је сагласност дало Веће Градске општи-
не Лазаревац Решењем II-број 06-51.4/2018 од 23. фебруара 
2018. године, Одлуком Надзорног одбора о измени Одлуке 
о ценама осталих услуга број I01.01-XXIII/18-3 од 30. окто-
бра 2018. године на коју је сагласност дало Веће Градске оп-
штине Лазаревац Решењем II-број 06-275.3/2018 од 14. но-
вембра 2018. године, Одлуком Надзорног одбора о измени 
Одлуке о ценама осталих услуга број I01.01-XI/21-4-3 од 12. 
марта 2021. године на коју је сагласност дало Веће Градске 
општине Лазаревац Решењем II-број 06-84.7/2021. године 
од 15. априла 2021. године и Одлуком Надзорног одбора 
о измени и допуни Одлуке о ценама осталих услуга број 
I01.01-XIV/21-9 од 17. јуна 2021. године, мења и допуњава 
на следећи начин:

– у табели под редним бројем 1, врста услуге: „Услуге 
физичких радника трећим лицима (дин./h)”. Mења се је-
динична цена, па уместо 458,33 динара/h без ПДВ-а, гласи: 
„Цена без ПДВ-а 572,92 дин./h, ПДВ 20% 114,58 дин./h, цена 
са ПДВ-ом 687,50 дин./h”;

– под редним бројем 12, врста услуге: „Изношење смећа 
из контејнера (дин./ком. 4 х месечно) – ПДВ (10%)”. Mења 
се јединична цена, па уместо 14.542,73 динара/ком. без 
ПДВ-а, гласи: „Цена без ПДВ-а 18.178,41 дин./ком, ПДВ 10% 
1.817,84 дин./ком, цена са ПДВ-ом 19.996,25 дин./ком”;

– под редним бројем 12.1, врста услуге: „Изношење сме-
ћа из контејнера 1.1 m³дин./ком)”. Mења се јединична цена, 
па уместо 3.635,68 динара/ком. без ПДВ-а, гласи: „Цена без 
ПДВ-а 4.544,60 дин./ком, ПДВ 10% 454,46 дин./ком, цена са 
ПДВ-ом 4.999,06 дин./ком”;

– под редним бројем 13, врста услуге: „Превоз возилима 
по километру (дин./km)”. Mења се јединична цена, па уме-
сто 102,50 динара/km без ПДВ-а, гласи: „Цена без ПДВ-а 
128,13 дин./km, ПДВ 20% 25,63 дин./km, цена са ПДВ-ом 
153,75 дин./km”;

– у табели под редним бројем 14, врста услуге: „Пре-
воз камионом (дин./h)”. Mења се јединична цена, па уме-
сто 3.997,50 динара/h без ПДВ-а, гласи: „Цена без ПДВ-а 
4.996,88 дин./h, ПДВ 20% 999,38 дин./h, цена са ПДВ-ом 
5.996,25 дин./h”;

– у табели под редним бројем 15, врста услуге: „Пре-
воз трактором (дин./h)”. Mења се јединична цена, па уме-
сто 2.526,67 динара/h без ПДВ-а, гласи: „Цена без ПДВ-а 
3.158,33 дин./h, ПДВ 20% 631,67 дин./h, цена са ПДВ-ом 
3.790,00 дин./h”;

– у табели под редним бројем 16, врста услуге: „Кори-
шћење аутоцистерне за воду грађани (дин./h)”. Mења се је-
динична цена, па уместо 1.291,67 (дин./h)”. без ПДВ-а, гла-
си: „Цена без ПДВ-а 1.614,58 дин./h, ПДВ 20% 322,92 дин./h, 
цена са ПДВ-ом 1.937,50 дин./h”, такође, мења се и цена за-
„правна лица(дин./h)” па ће уместо 3.460,00 динара/h без 
ПДВ-а, гласи: „Цена без ПДВ-а 4.325,00 дин./h, ПДВ 20% 
865,00 дин./h, цена са ПДВ-ом 5.190,00 дин./h”;
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– у табели под редним бројем 17, врста услуге „Ко-
ришћење фекалке грађани (дин./h)” мења се јединична 
цена па уместо 3.457,27 (дин./h)” без ПДВ-а, гласи : „Цена 
без ПДВ-а 4.321,59 дин./h, ПДВ 10% 432,16 дин./h, цена са 
ПДВ-ом 4.753,75 дин./h „Такође, мења се и цена за правна 
лица (дин./h) па уместо 5.083,64 динара./h гласи: „Цена без 
ПДВ-а 6.354,55 дин./h, ПДВ 10% 635,45, цена са ПДВ-ом 
6.990,00 дин./h”;

– под редним бројем 18., врста услуге „Рад канал – џета 
(woma) на одгушењу грађани дин./h” мења се јединична цена 
па уместо 7.331,82 дин./h без ПДВ-а, гласи: „Цена без ПДВ-а 
9.164,77 дин./h, ПДВ 10% 916,48, цена са ПДВ-ом 10.081,25 
дин./h”. Такође, мења се и цена за правна лица па ће уместо 
14.281,82 дин./h гласити: „Цена без ПДВ-а 17.852,27 дин./h, 
ПДВ 10% 1.785,23, цена са ПДВ-ом 19.637,50 дин./h”;

– под редним бројем 19, врста услуге „Рад канал џета 
вома и фекалке на одгуш. Ван града плаћа се посебна на-
докн. за сваки пређени километар (дин./ком)-ПДВ (10%)” 
мења се јединична цена па уместо 154,55 без ПДВ-а гласи: 
„Цена без ПДВ-а (дин./ком) 193,18, ПДВ 10% 916,48, цена са 
ПДВ-ом 212,50 (дин.ком).”;

-под редним бројем 21, врста услуге „Рад компресора 
Атлас,Макита дин./h)” мења се јединична цена, па уместо 
3.891,67 без ПДВ-а гласи „Цена без ПДВ-а 4.864,58 дин./h, 
ПДВ 20% 972,92, цена са ПДВ-ом 5.837,50 дин./h”;

– У табели под редним бројем 22, врста услуге : „Рад 
Катерпилара дин./h” мења се јединична цена, па уместо 
7.140,00 дин./h без ПДВ-а, гласи „Цена без ПДВ-а 8.925,00 
дин./h, ПДВ 20% 1.785,00, цена са ПДВ-ом 10.710,00 дин./h”;

– Под редним бројем 24, врста услуге „Рад багера РД 600 
X (дин./h)” мења се јединична цена, па уместо 7.140,00ди-
н./h без ПДВ-а гласи „Цена без ПДВ-а 8.925,00 дин./h, ПДВ 
20% 1.785,00, цена са ПДВ-ом 10.710,00”;

– Под редним бројем 25, врста услуге „Рад мини багера 
дин./h”, мења се јединична цена, па уместо 4.997,50 дин./h 
без ПДВ-а гласи „Цена без ПДВ-а 6.246,88 дин./h, ПДВ 20% 
1.249,38, цена са ПДВ-ом 7.496,25 дин./h”;

– Под редним бројем 26 врста услуге „Рад Bobcat-a ди-
н./h” мења се јединична цена, па уместо 4.997,50 дин./h без 
ПДВ-а гласи „Цена без ПДВ-а 6.246,88 дин./h, ПДВ 20% 
1.249,38, цена са ПДВ-ом 7.496,25 дин./h”;

– Под редним бројем 27, врста услуге „Рад пумпе „хон-
да” дин./h” мења се јединична цена, па уместо 7.140,00 ди-
н./h без ПДВ-а гласи „Цена без ПДВ-а 8.925,00, ПДВ 20% 
1.785,00, цена са ПДВ-ом 10.710,00 дин./h”;

– У табели под редним бројем 28, врста услуге „Рад елек-
тричне пумпе дин./h”, мења се јединична цена, па уместо 
2.807,50 дин./h без ПДВ-а гласи „Цена без ПДВ-а 3.509,38 
дин./h, ПДВ 20% 701,88, цена са ПДВ-ом 4.211,25”;

– У табели под редним бројем 29, врста услуге „Рад агре-
гата: од 36 kw дин./h”, мења се јединична цена, па уместо 
2.807,50 дин./h без ПДВ-а гласи „Цена без ПДВ-а 3.509,38 
дин./h, ПДВ 20% 701,88, цена са ПДВ-ом 4.211,25”;

– У табели под редним бројем 30, врста услуге „Рад ваљ-
ка дин./h”, мења се јединична цена, па уместо 2.807,50 дин./h 
без ПДВ-а гласи „Цена без ПДВ-а 3.509,38 дин./h, ПДВ 20% 
701,88, цена са ПДВ-ом 4.211,25”;

– Под редним бројем 32, врста услуге „Кошење зеле-
них површина – игралиште – ПДВ 10%”, мења се јединична 
цена, па уместо 21.644,55 без ПДВ-а гласи „Цена без ПДВ-а 
27.055,68, ПДВ 10% 2.705,57, цена са ПДВ-ом 29.761,25”;

– Под редним бројем 33, врста услуге „Рад камиона са 
подизачем за изношење пепела, шута и кабастог смећа који 
се одлажу у контејнере од 5m³ грађани (дин./конт.)” мења 
се јединична цена, па уместо 3.120,83 дин./конт. без ПДВ-а 
гласи „Цена без ПДВ-а 3.901,04 дин./конт, ПДВ 20% 780,21, 
цена са ПДВ-ом 4.681,25 дин./конт.” Такође, мења се и цена 
за правна лица па уместо 7.791,65 дин./конт. гласи „Цена 

без ПДВ-а 9.739,56 дин./конт., ПДВ 10% 1.947,91, цена са 
ПДВ-ом 11.687,48 дин./конт.”;

– Под редним 34, врста услуге „Рад специјалног вози-
ла са корпом грађани дин./h” мења се јединична цена, па 
уместо 3.900,83 дин./h без ПДВ-а гласи „Цена без ПДВ-а 
4.876,04 дин./h, ПДВ 20% 975,21, цена са ПДВ-ом 5.851,25 
дин./h”. Такође, мења се и цена за правна лица па уместо 
6.040,00 дин./h без ПДВ-а гласи „Цена без ПДВ-а 7.550,00 
дин./h, ПДВ 20% 1.510,00, цена са ПДВ-ом 9.060,00”;

– У табели под редним бројем 35, врста услуге „Изно-
шење пепела у PVC врећама (60 л) са логотипом предузе-
ћа (дин./ком.) (у цену урачунати трошкови набавке вре-
ћа, штампање маркица, утовар и одвоз истих) „мења се 
јединична цена, па уместо 62,50 дин./ком. без ПДВ-а гласи 
„Цена без ПДВ-а 78,13 дин./ком, ПДВ 20% 15,63, цена са 
ПДВ-ом 93,75 дин./ком.”;

– Под редним бројем 36, врста услуге „Изношење шута и 
осталог грађевинског отпада грађани (дин./m³)” мења се једи-
нична цена, па уместо 830,00 дин./m³ без ПДВ-а гласи „Цена 
без ПДВ-а 1.037,50 дин./m³, ПДВ 20% 207,50, цена са ПДВ-ом 
1.245,00 дин./m³”. Такође, мења се и цена за правна лица, па уме-
сто 1.257,80 дин./m³ без ПДВ-агласи „Цена без ПДВ-а 1.257,80 
дин./m³, ПДВ 20% 314,45, цена са ПДВ-ом 1.886,70 дин./m³”;

– У табели под редним бројем 37, врста услуге „Издава-
ње техничких подлога за пројектовање за трећа лица” мења 
се јединична цена, па уместо 25.000,00 динара без ПДВ-а 
гласи „Цена без ПДВ-а 31.250,00, ПДВ 20% 6.250,00, цена са 
ПДВ-ом 37.500,00”;

– У табели под редним бројем 38, врста услуге „Рад 
електроинсталатера (без материјала; дин/h)” мења се једи-
нична цена, па уместо 1000,00 дин/h без ПДВ-а гласи „Цена 
без ПДВ-а 1.250,00 дин/h, ПДВ 20% 250,00, цена са ПДВ-ом 
1.500,00 дин/h”;

– У табели под редним бројем 39, врста услуге „Рад бра-
вара (без материјала; дин/h)” мења се јединична цена, па уме-
сто 1000,00 дин/h без ПДВ-а гласи „Цена без ПДВ-а 1.250,00 
дин/h, ПДВ 20% 250,00, цена са ПДВ-ом 1.500,00 дин/h”;

– У табели под редним бројем 40, врста услуге „Рад вари-
оца(без материјала; дин/h)” мења се јединична цена, па уме-
сто 1000,00 дин/h без ПДВ-а гласи „Цена без ПДВ-а 1.250,00 
дин./h, ПДВ 20% 250,00, цена са ПДВ-ом 1.500,00 дин/h”.

Члан 2.
Остале одредбе Одлуке Надзорног одбора Јавног преду-

зећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац о цена-
ма осталих услуга број 091-V/13-2-3 од 23. децембра 2013. 
године са Одлуком Надзорног одбора о измени и допуни 
Одлуке о ценама осталих услуга број I01.01-X/17-3-3 од 22. 
децембра 2017. године, Одлуком Надзорног одбора о изме-
ни Одлуке о ценама осталих услуга број I01.01-XI/18-4 од 
29. јануара 2018. године, Одлуком Надзорног одбора о из-
мени Одлуке о ценама осталих услуга број I01.01-XII/18-4 
од 21. фебруара 2018. године, Одлуком Надзорног одбо-
ра о измени Одлуке о ценама осталих услуга број I01.01-
XXIII/18-3 од 30. октобра 2018. године, Одлуком Надзор-
ног одбора о измени Одлуке о ценама осталих услуга број 
I01.01-XI/21-4-3 од 12. марта 2021. године и Одлуком Над-
зорног одбора о измени Одлуке о ценама осталих услуга 
број I01.01-XIV/21-9 од 17. јуна 2021. године, не мењају се и 
остају на снази.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.
Надзорни одбор ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац

Број I01.01-XXVI/22-2, 17. јуна 2022. године
Председник

Родољуб Ђуровић, с. р.
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КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ

На основу чл. 247. и 263. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 
113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), члана 70. Колективног уговора Јавног комуналног предузећа „Београдске пија-
це” Београд, („Службени лист Града Београда”, број 127/21), репрезентативни синдикат код послодавца Јавног комуналног 
предузећа „Београдске пијаце” Београд и то Синдикална организација самосталног синдиката ЈКП „Градске пијаце” Бео-
град, директор Јавног комуналног предузећа „Београдске пијаце” Београд и градоначелник града Београда, закључују 

А НЕКС I

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ” БЕОГРАД, БРОЈ 8248/2021 
ОД 21. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ И БРОЈ Г БР. 4011-9163 ОД 24. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ

Члан 1.
У називу Колективног уговора ЈКП „Градске пијаце” Београд, број 8248/2021 од 21. децембра 2021. године и број Г 

бр.4011-9163 од 24. децембра 2021. године („Службени лист Града Београда”, број 10/22) речи: „Градске пијаце” замењују се 
речима: „Београдске пијаце”.

Члан 2.
У преамбули Колективног уговора ЈКП „Градске пијаце” Београд, број 7218/4 од 13. новембра 2019. године, речи „дирек-

тор Градске пијаце – Београд”, замењују се речима: „директор Београдске пијаце” Београд ”

Члан 3.
У члану 40, став 2, тачка 3. број „2” замењује се бројем „3”.

Члан 4.
После члана 46. додаје се нови члан 47. и гласи:
„Одбор за безбедност и здравље на раду (у даљем тексту: одбор) чине представници запослених и представници посло-

давца.
Одбор има три члана од којих послодавац именује једног представника, а два су представници запослених.
Члана одбора – представника послодавца именује директор послодавца, док чланове одбора – представника запосле-

них, именује репрезентативни синдикат код послодавца.
Рад одбора регулише се Пословником о раду одбора.
Одбор је дужан да извештава директора послодавца и репрезентативни синдикат код послодавца о свим предложеним 

мерама за отклањање или смањење ризика који угрожавају безбедност и здравље запослених.
Надзорни одбор доноси одлуку о предложеним мерама за отклањање или смањење ризика који угрожавају безбедност 

и здравље запослених.”
Члан 47. постаје члан 48 и тако редом.

Члан 5.
Овај анекс I ступа на снагу и примењује се осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

ЈКП „Београдске пијаце” 
Синдикална организација

самосталног синдиката Град Београд
Број 4591/22 Г број 4011-9163/21

Београд, 27. јуна 2022. Београд, 27. јуна 2022. Београд, 27. јуна 2022.

Директор
Бојан Бајагић, с. р. Весна Крстајић, с. р.

Градоначелник
Александар Шапић, с. р.
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САДРЖАЈ

Страна

Акти градских општина 

НОВИ БЕОГРАД
Одлука о утврђивању престанка мандата одбор-

ника Скупштине Градске општине Нови Београд  –  1
Одлука о спровођењу јавног конкурса за из-

бор директора Јавног предузећа Спортски центар 
„Нови Београд” са Огласом  – – – – – – – – – – – – –  1

Решење о утврђивању престанка дужности 
председника градске општине Нови Београд  – – –  2

Решење о утврђивању престанка дужности за-
меника председника градске општине Нови Бео-
град  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Решење о утврђивању престанка дужности чла-
новима Већа Градске општине Нови Београд  – – –  3

Решење о избору председника градске општине 
Нови Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Решење о избору заменика председника градске 
општине Нови Београд– – – – – – – – – – – – – – – –  3

Решење о избору чланова Већа Градске општине 
Нови Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Решење о измени Решења о образовању Комисије 
за спровођење конкурса са избор директора Јавног 
предузећа Спортски центар „Нови Београд”  – – – –  4

Страна
ЛАЗАРЕВАЦ

Решење о давању сагласности на Одлуку о цена-
ма основних комуналних услуга – испорука воде за 
пиће, одвођење искоришћених вода (канализација) 
и изношење смећа са Одлуком  – – – – – – – – – – –  4

Решење о давању сагласности на Одлуку о це-
нама за паркирање на општим јавним паркирали-
штима на територији градске општине Лазаревац са 
Одлуком – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  6

Решење о давању сагласности на Одлуку о цена-
ма за паркирање на посебним јавним паркирали-
штима на територији градске општине Лазаревац са 
Одлуком – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  7

Решење о давању сагласности на Одлуку о изме-
ни и допуни Одлуке о ценама погребних услуга са 
Одлуком – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  8

Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама 
пијачних услуга ЈПКП „Лазаревац” са Одлуком – – –  9

Решење о давању сагласности на Одлуку о из-
мени и допуни Одлуке о ценама осталих услуга са 
Одлуком – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  11

Колективни уговори
Анекс I Колективног уговора Јавног комуналног 

предузећа „Градске пијаце” Београд, број 8248/2021 
од 21. децембра 2021. године и број Г број 4011-9163 
од 24. децембра 2021. године– – – – – – – – – – – – –  13



Број 75 – 16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 2. август 2022.

„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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