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Скупштина града Београда на седници одржаној 22. марта 2010. године, на основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 109.
Пословника Скупштине града Београда („Службени лист
града Београда”, број 15/09), донела је

ОДЛУ КУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА
1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине града Београда изабраном на изборима одржаним 11. маја 2008. године, и то Владимиру Арсеновићу, са изборне листе За европски Београд – Борис Тадић.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 02-1/10-С, 22. марта 2010. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. марта 2010. године, на основу члана 2. и члана 12. тачка 1. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07)
и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града
Београда”, број 39/08), донела је

ОДЛУ КУ
О ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Статуту града Београда („Службени лист града Београда”, брoj 39/08), у члану 11. став 4, речи: ”двотрећинском
већином” замењују се речима: ”већином гласова”.
Члан 2.
У члану 25. после тачке 1. додаје се нова тачка која гласи:
„1а доноси стратегију регионалног развоја за територију
града, у складу са Националним планом регионалног развоја
и обавља друге послове у области регионалног развоја;”.
Тачка 3. мења се и гласи:
„доноси регионални просторни план за подручје града и
просторни план за делове административног подручја града ван обухвата генералног плана, односно генералног урбанистичког плана, са елементима просторног плана јединице локалне самоуправе; доноси програм имплементације
регионалног просторног плана;”.

Цена 200 динара

Тачка 4. мења се и гласи:
„доноси урбанистичке планове; издаје појединачне акте
у области планирања и уређења простора у складу са законом, осим оних које у складу са овим статутом издаје градска
општина; образује локални информациони систем планских
докумената и стања у простору; оснива јавно предузеће за
обављање послова просторног и урбанистичког планирања;
врши инспекцијски надзор у области просторног планирања и
урбанизма на територији града, за изградњу и реконструкцију
објеката до 800 m2 бруто развијене грађевинске површине;”.
Тачка 5. мења се и гласи:
„издаје грађевинске дозволе за изградњу и реконструкцију објеката преко 800 m2 бруто развијене грађевинске
површине и бензинских станица, као и саобраћајница и
објеката линијске, односно комуналне инфраструктуре
осим оних за које у складу са овим статутом грађевинску
дозволу издаје градска општина; издаје грађевинске дозволе за објекте, односно делове објеката изграђене или реконструисане без грађевинске дозволе, односно одобрења за
изградњу (легализација) на територији града; врши послове инспекцијског надзора над изградњом објеката за које
грађевинску дозволу издаје град;”.
После тачке 5. додаје се нова тачка која гласи:
„5а уређује и обезбеђује услове и мере које је потребно
спровести и обезбедити у току уклањања објекта који представља непосредну опасност за живот и здравље људи, за
суседне објекте и за безбедност саобраћаја;”.
У тачки 8, после речи: „комунални ред у граду” ставља
се зарез, а речи: „ и начин одлагања комуналног отпада” замењују се речима: „уређује, обезбеђује, организује и спроводи управљање комуналним отпадом и уређује поступак
наплате услуга у области управљања комуналним, односно
инертним и неопасним отпадом; врши инспекцијски надзор у комуналној области у складу са посебном одлуком
Скупштине града;”.
Тачка 9. мења се и гласи:
„ доноси годишње и средњорочне програме уређивања
грађевинског земљишта; обезбеђује услове за уређивање,
употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта
и у том циљу оснива јавно предузеће за припрему програма,
уређивање грађевинског земљишта и старање о заштити, рационалном и одрживом коришћењу грађевинског земљишта;
прописује мерила за обрачун висине накнаде за уређивање
грађевинског земљишта; отуђује и даје у закуп грађевинско
земљиште у јавној својини, осим оног које у складу са овим
статутом отуђује и даје у закуп градска општина; врши и друге послове у вези са грађевинским земљиштем које у складу
са законом врши јединица локалне самоуправе, осим оних
које у складу са овим статутом врши градска општина;”.
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Тачка 10. мења се и гласи:
„уређује и обезбеђује постављање и уклањање мањих
монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и
други покретни мобилијар), споменика и спомен–обележја
на површинама јавне намене, балон хала спортске намене и
надстрешница у јавном превозу путника;”.
Тачка 13. мења се и гласи:
„стара се о заштити животне средине, доноси стратешке
планове и програме заштите и унапређења животне средине, управљања отпадом, очувања и развоја природних вредности, односно акционе и санационе планове за територију
града, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима, одређује приоритете за санацију и ремедијацију подручја од локалног значаја и утврђује
накнаду за заштиту и унапређење животне средине;”.
Тачка 14. мења се и гласи:
„доноси и спроводи програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији града,
обезбеђује прихватилишта за напуштене животиње, организује зоохигијенску службу за обављање послова хватања и
збрињавања напуштених животиња у прихватилишта за животиње, нешкодљиво уклањање лешева угинулих животиња
и њихов транспорт до објекта за сакупљање и третман;”.
После тачке 22. додаје се нова тачка која гласи:
„22а обезбеђује услове за развој социјалног становања
на територији града; доноси локалну стамбену стратегију у
складу са Националном стратегијом социјалног становања
и програме социјалног становања; оснива непрофитну
стамбену организацију у складу са законом; ”.
Тачка 24. мења се и гласи:
„доноси план и програм развоја система заштите и спасавања, проглашава и управља ванредним ситуацијама на
територији града, организује заштиту и спасавање људи, материјалних и културних добара и животне средине од елементарних непогода и других несрећа и обезбеђује услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;”.
Тачка 25. мења се и гласи:
„доноси годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града и стара
се о његовом спровођењу; врши контролу спровођења противерозивних мера; прописује мере за заштиту од пољске
штете и од спаљивања органских остатака на пољопривредном земљишту; прописује мере за заштиту пољопривредног
земљишта од мраза, града, пожара и других елементарних
непогода; доноси програм комасације и стара се о његовом
спровођењу; доноси одлуку о покретању поступка за добровољно груписање земљишног поседа; стара се о коришћењу
пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури;
подстиче и помаже развој пољопривреде на територији града;
Члан 3.
У члану 31, после тачке 3) додаје се нова тачка која гласи:
„3а) доноси стратегију регионалног развоја и стратешке
планове и програме у областима из надлежности града, у
складу са законом;”.
Тачка 4) мења се и гласи:
„доноси регионални просторни план за подручје града, просторни план за делове административног подручја
града ван обухвата генералног плана, односно генералног
урбанистичког плана, са елементима просторног плана јединице локалне самоуправе и програм имплементације регионалног просторног плана;”.
У тачки 6) речи: „одлагања комуналног отпада” замењују
се речима: „управљања комуналним отпадом”.
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Члан 4.
У члану 52, после тачке 4. додају се две нове тачке које
гласе:
„4а оснива буџетски фонд и утврђује програм коришћења средстава буџетског фонда, у складу са законом;
4б доноси консолидовани биланс града;”.
После тачке 14. додају се две нове тачке које гласе:
„14а доноси одлуку о проглашењу ванредне ситуације у
граду, у складу са законом;
14б доноси одлуку о проглашењу дана жалости у Београду;”.
Члан 5.
У члану 54. после тачке 6) додаје се нова тачка која гласи:
„6а) решава у управном поступку у другом степену о
правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација, када је обављање ових послова законом
поверено граду, осим када је законом или овим статутом
у складу са законом, за њихово обављање предвиђена надлежност другог органа града;”.
После тачке 7) додаје се нова тачка која гласи:
„7а) доноси процену угрожености и план заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;”.
Члан 6.
У члану 75. у ставу 4. после речи: „градоначелник” ставља се тачка, а текст до краја става брише се.
Члан 7.
У члану 77. у ставу 1, после тачке 2. додаје се нова тачка
која гласи:
„2а доноси стратегије од локалног значаја у складу са актима града;”.
Тачка 5. мења се и гласи:
„отуђује и даје у закуп грађевинско земљиште у јавној својини, у складу са законом и одлуком града, ради
изградње објеката до 800 m2 бруто развијене грађевинске
површине, осим отуђења и давања у закуп грађевинског
земљишта непосредном погодбом у поступку легализације;
решава по захтевима за поништај правоснажног решења о
изузимању из поседа градског грађевинског земљишта; решава по захтевима за престанак права коришћења грађевинског земљишта за које је решење о давању на коришћење
ради изградње, односно последњу измену решења донео надлежни орган градске општине;”.
У истом члану и ставу, тачка 6. мења се и гласи:
„доноси решење у првом степену о грађевинској дозволи
за изградњу или реконструкцију објеката до 800 m2 бруто
развијене грађевинске површине и претварању заједничких
просторија у стамбени, односно пословни простор, осим
у поступцима легализације објеката на територији града;
врши послове инспекцијског надзора над изградњом објеката за које грађевинску дозволу издаје градска општина ;”.
У истом члану и ставу, тачка 7. мења се и гласи:
„одлучује о постављању и уклањању мањих монтажних
објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни мобилијар), у складу са прописом града;”.
У истом члану и ставу, у тачки 9. после речи: „комунални
ред;” додају се речи: „врши инспекцијски надзор у комуналној
области, у складу са посебном одлуком Скупштине града;”.
У истом члану и ставу, у тачки 13. после речи: „ у складу
са законом;” додају се речи: „организује послове који се односе на: превоз деце и њихових пратилаца ради похађања
припремног предшколског програма на удаљености већој
од 2 km и ученика основне школе на удаљености већој од
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4 km од седишта школе; превоз, смештај и исхрану деце и
ученика са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност
места становања од школе; превоз ученика на републичка и
међународна такмичења;”.
У истом члану и ставу, после тачке 19. додаје се нова тачка која гласи:
„19а учествује у заштити и спасавању људи, материјалних и културних добара и животне средине у ванредним
ситуацијама и ублажавању и отклањању њихових последица, у складу са законом и актима града;”.
У истом члану, у ставу 2, алинеја 1. мења се и гласи:
„– обезбеђује услове за обављање и развој комуналних
делатности на свом подручју, осим јавног линијског превоза путника, и за њихово обављање могу оснивати јавна
предузећа, односно организовати обављање тих делатности
у складу са законом и прописом града;”.
У истом члану и ставу, после алинеје 1. додају се две нове
алинеје које гласе:
„– обезбеђује, организује и спроводи управљање комуналним отпадом на свом подручју, у складу са законом и актима града;
– издаје грађевинску дозволу за изградњу и реконструкцију саобраћајница и објеката линијске, односно комуналне инфраструктуре на свом подручју; издаје информацију
о локацији и локацијску дозволу за објекте за које издаје
грађевинску дозволу у складу са овим статутом;”.
У истом члану и ставу, у алинеји 2, после речи: „насељених места” додају се речи: „и о подизању споменика, постављању спомен-плоча или скулптуралних дела”.
Члан 8.
У члану 83. ст. 6. и 7. бришу се.
Члан 9.
После члана 84. додаје се нови члан који гласи:
„Разрешење, оставка и престанак мандата извршних органа градске општине
Члан 84а
Председник градске општине може бити разрешен пре
истека времена на које је биран, на образложени предлог најмање трећине одборника, на исти начин на који је
изабран.
Разрешењем или оставком председника градске општине престаје мандат заменика председника градске општине
и већа градске општине.
Председник, заменик председника градске општине или
члан већа градске општине који су разрешени или су поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове до
избора новог председника, заменика председника градске
општине или члана већа градске општине.
Заменик председника градске општине односно члан
већа градске општине могу бити разрешени пре истека времена на које су бирани, на образложени предлог председника градске општине или најмање једне трећине одборника,
на исти начин на који су изабрани.
Истовремено са предлогом за разрешење заменика председника градске општине или члана већа градске општине,
председник градске општине је дужан да скупштини градске општине поднесе предлог за избор новог заменика председника градске општине или члана већа градске општине,
које истовремено доноси одлуку о разрешењу и избору.
Престанком мандата скупштине градске општине престаје мандат извршних органа градске општине, с тим да
они врше текуће послове из своје надлежности до ступања
на дужност нових извршних органа, односно председника
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и чланова привременог органа ако je скупштини градске
општине мандат престао због распуштања.”.
Члан 10.
У члану 95. став 1, реч: „редовних” брише се.
Члан 11.
У члану 135. у ставу 2. после речи: „за избор заштитника
грађана” ставља се тачка, а текст до краја става брише се.
Члан 12.
У члану 137, у ставу 2, после речи: „ближе” ставља се зарез и додају речи: „односно дугачије”.
Члан 13.
У члану 138. став 2. мења се и гласи:
„Одлуке доноси само Скупштина града, осим када је законом, овим статутом или другим прописом предвиђено да
други орган града доноси акт из своје надлежности у форми одлуке.”.
Члан 14.
У члану 141. став 1. алинеја 3. мења се и гласи:
„регионалног просторног плана, просторног плана за делове административног подручја града ван обухвата генералног плана, односно генералног урбанистичког плана, са елементима просторног плана јединице локалне самоуправе и
програма имплементације регионаланог просторног плана,”.
У истом члану, у ставу 2. речи: „Урбанистички план”, замењује се речима: „Просторни и урбанистички план”.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Градске општине ускладиће своје статуте са одредбама
ове одлуке у року од 45 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Члан 16.
Прописи града ускладиће се са одредбама ове одлуке до
31. децембра 2010. године.
Члан 17.
Градска управа преузеће од управе градске општине:
Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица, незавршене предмете, архиву и потребан број запослених који на
дан ступања на снагу ове одлуке обављају послове легализације објеката, у року од три месеца од дана ступања на снагу
ове одлуке.
Градска управа преузеће од управе градске општине: Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот
и Сурчин, незавршене предмете, архиву и потребан број запослених који на дан ступања на снагу ове одлуке обављају
послове легализације објеката, у року од годину дана од
дана ступања на снагу ове одлуке.
До преузимања послова у складу са ст. 1. и 2. овог члана, по захтевима за легализацију објеката поднетим управи
градске општине до дана ступања на снагу ове одлуке, решава управа градске општине.
Члан 18.
Управа градске општине: Барајево, Гроцка, Лазаревац,
Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин, преузеће од
Градске управе потребну планску документацију, незавршене предмете и архиву која се односи на послове издавања
грађевинске дозволе за изградњу и реконстукцију објеката
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линијске и комуналне инфраструктуре, информације о локацији и локацијску дозволу за те објекте на свом подручју,
у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Шеф подручне организационе јединице за свој рад и рад
организационе јединице којом руководи одговара начелнику комуналне полиције.

Члан 19.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

Члан 3.
У члану 43. друга алинеја мења се и гласи:
„– директори агенција и завода, њихови заменици и помоћници, шеф канцеларије и његови помоћници, као и начелник Комуналне полиције, његов заменик и помоћници,”

Скупштина града Београда
Број 010-135/10-С, 22. марта 2010. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2010. године, на основу члана 24. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07),
члана 8. став 1. тачка 3. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 1. Закона о комуналној полцији („Службени гласник РС”, број 51/09) и члана 31.
Статута града Београда („Службени лист града Београда”,
број 39/08), донела је

ОДЛУ КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ГРАДСКОЈ
УПРАВИ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Одлуци о Градској управи града Београда („Службени
лист града Београда”, бр. 51/08 и 61/09), члан 30. мења се и гласи:
„Посебне организације образују се као агенција, завод,
канцеларија и комунална полиција.”
Члан 2.
После члана 35. додају се нови чланови који гласе:
„Начелник Kомуналне полиције
Члан 35а
Комуналном полицијом руководи начeлник Комуналне
полиције, који за свој рад одговара начелнику Градске управе и градоначeлнику.
Заменик начелника Комуналне полиције
Члан 35б
Начелник Комуналне полиције може имати заменика,
који за свој рад одговара начелнику Комуналне полиције и
начeлнику Градске управе.
Заменик начелника Комуналне полиције помаже начелнику Комуналне полиције у оквиру овлашћења која му он
одреди и замењује га док је одсутан или спречен.
Помоћник начелника Комуналне полиције
Члан 35в
Начелник Комуналне полиције има једног или више помоћника, који за свој рад одговарају начелнику Комуналне
полиције.
Помоћник начелника Комуналне полиције руководи заокруженом области рада комуналне полиције.

Члан 4.
У члану 45. после става 1. додаје се нови став који гласи:
„Актом из става 1. овог члана у Комуналној полицији, за
обављање комунално полицијских послова, могу се образовати подручне организационе јединице за једну или више
градских општина.”
Члан 5.
У члану 66. после тачке 7. додаје се нова тачка, која гласи:
„8. Комунална полицијa.”
Члан 6.
После члана 73. додаје се нови члан који гласи:
„Члан 73а
Комунална полиција
Комунална полиција обавља комунално–полицијске
и друге послове који се односе на одржавање комуналног
и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну
делатност, и то у областима, односно питањима: снабдевања водом, одвођења отпадних и атмосферских вода, јавне чистоће, превоза и депоновања комуналног и другог
отпада, локалних путева и улица, саобраћајних ознака и
сигнализације, паркирања, превоза путника у градском и
приградском саобраћају, ауто-такси превоза, постављања
привремених пословних објеката, противпожарне заштите,
заштите од буке у животној средини, контроле радног времена субјеката надзора, контрола одржавања комуналних
објеката, пијаца, гробаља, паркова, зелених и других јавних
површина, јавне расвете, стамбених и других објеката; вршење контроле над применом закона и других прописа и
општих аката из области комуналне и других делатности
из надлежности града; остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у складу
са законом и прописима града; заштиту животне средине,
културних добара, локалних путева, улица и других јавних
објеката од значаја за град; подршку спровођењу прописа
којима се обезбеђује несметано одвијање живота у граду,
очување градских добара и извршавање других задатака из
надлежности града и градских општина утврђених законом,
Статутом града и другим прописима.”
Члан 7.
Даном ступања на снагу ове одлуке, образује се Комунална полиција са делокругом утврђеним овом одлуком.

Шеф подручне организационе јединице

Члан 8.
Начелник Градске управе, уз сагласност Градског већа,
донеће акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Комуналној полицији, у року од 15 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.

Члан 35г
Шеф подручне организационе јединице руководи подручном организационом јединицом, образованом у складу са актом којим се уређује унутрашње уређење комуналне полиције.

Члан 9.
Начелник Градске управе, уз претходно прибављену сагласност градоначелника, поставиће начелника Комуналне полиције, у року од осам дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
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Начелник Градске управе, на предлог начелника Комуналне полиције поставиће помоћнике, у року од 30 дана од
дана ступања на снагу акта из члана 8. ове одлуке.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 020-136/10-С, 22. марта 2010. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2010. године, на основу члана 7. став 3. Закона о комуналној полицији („Службени гласник РС”, број 51/09) и
чл. 26. и 31. Статута града Београда („Службени лист града
Београда”, број 39/08), донела је

ОДЛУ КУ
О КОМУНАЛНОЈ ПОЛИЦИЈИ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком ближе се одређују послови и овлашћења
комуналне полиције утврђени законом и одлукама Скупштине града Београда, као и облици и начин остваривања
сарадње комуналне полиције са градским инспекцијским
службама и организацијама од значаја за град Београд.
Градске инспекцијске службе у смислу одредаба ове
одлуке су: комунална инспекција, грађевинска инспекција, инспекција за заштиту животне средине, путеве, друмски саобраћај, водопривредна и урбанистичка инспекција
Градске управе града Београда (у даљем тексту: Градска управа) и комунална и грађевинска инспекција управа градских општина, као и друге инспекције које врше надзор над
спровођењем закона и других прописа и општих аката којима се уређује вршење надлежности града Београда и градских општина.
Организације од значаја за град Београд у смислу одредаба ове одлуке су јавна предузећа, установе и друге јавне
службе које је основао град Београд (у даљем тексту: град),
односно градска општина.
Члан 2.
Комунална полиција на територији града врши законом и овом одлуком одређене комунално-полицијске и
друге послове чијим обављањем се обезбеђује извршавање
надлежности града и градске општине, односно којима се
обезбеђује обављање законом одређених послова из надлежности града и градске општине (у даљем тексту: послови комуналне полиције).
Послове комуналне полиције обављају комунални полицајци.
Члан 3.
Комуналну полицију град образује као организациону
јединицу у саставу Градске управе.
Комуналном полицијом руководи начелник комуналне
полиције.
Организација комуналне полиције, унутрашње уређење
и систематизација радних места, уређују се посебним актима града.
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Члан 4.
Комунална полиција у обављању послова сарађује са грађанима, градским инспекцијским и другим службама и организацијама.
Комунална полиција у обављању послова сарађује са полицијом на начин и под условима прописаним законом.
Члан 5.
Послови комуналне полиције организују се и обављају у
складу са стратешким и годишњим плановима рада комуналне полиције.
II. ПОСЛОВИ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
Члан 6.
Послови комуналне полиције су:
1) непосредно одржавање комуналног и другог законом
уређеног реда од значаја за комуналну делатност, на месту
одржавања реда, спречавањем нарушавања, односно успостављањем нарушеног комуналног реда, а нарочито:
– спречавање ометања у вршењу комуналних делатности
и заштита комуналних објеката од прљања, оштећивања и
уништавања;
– заштита површина јавних намена од бесправног заузећа и оштећивања (остављањем возила, ствари и других
предмета, запрека за возила, постављањем привремених
монтажних објеката и слично);
– сузбијање нелегалне продаје и вршењa других делатности на површинама јавне намене и другим јавним местима;
– спречавање радњи којима се нарушава опште уређење
града (прљање и оштећивање фасада и других спољних
делова зграда и других објеката, као и споменика и скулптуралних дела; исписивање графита; лепљење плаката и
постављање средстава за оглашавање на јавним и другим
површинама; прљање и оштећивање градског мобилијара;
остављање грађевинског шута и другог отпада на површинама јавне намене; изливање отпадних вода и друге нечистоће на површине јавне намене, као и вршење других радњи
којима се нарушава уредност и чистоћа града), као и контрола извршавања прописаних обавеза у погледу одржавања објеката и простора у чистом и уредном стању;
– контрола уклањања снега и леда;
– спречавање просјачења и употребе запаљивих и експлозивних средстава на јавним местима (петарде и слично);
– откривање и, у границама овлашћења, спречавање
бесправне изградње објеката и контрола спољног обезбеђивања и обележавања градилишта одговарајућом таблом;
– контрола одржавања комуналне зоохигијене и начина
држања и извођења кућних љубимаца ;
– обезбеђивање поштовања кућног реда у стамбеним
зградама;
– одржавање реда на воденом простору (заштита вода,
коришћење места за постављање пловних објеката и др.) и
обалама река;
– обезбеђивање услова за несметано спровођење мера за
заштиту од пожара (слободан приступ објекту, противпожарном путу и степеницама и др.);
– обезбеђивање поштовања радног времена угоститељских и других објеката чијим се радом може угрозити
мир и спокојство грађана;
– контрола употребе симбола и имена града.
2) остваривање надзора у јавном градском, приградском
и другом локалном саобраћају , у складу са законом и прописима града, који се односи нарочито на:
– јавни линијски и ванлинијски превоз путника (несметано одвијање линијског превоза путника, пријем и искрца-
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вање путника у јавном линијском и ванлинијском превозу
путника на стајалиштима која су за то одређена и др.),
– ауто-такси превоз (откривање нелегалног такси превоза, коришћење такси стајалишта у складу са прописом и
хоризонталном и вертикалном сигнализацијом, спречавање
паркирања такси возила ван такси стајалишта, уредност и
чистоћа такси возила и др. );
– јавни ванлинијски превоз робе и превоз за сопстевене
потребе;
– речни линијски превоз;
– паркирање (спречавање паркирања на местима на
којима се омета коришћење пута и одвијање саобраћаја,
контрола коришћења паркиралишта у складу са прописом
и сигнализацијом, паркирања на резервисаним паркинг
местима и сл.);
3) заштита животне средине, а нарочито у области: заштите од буке, заштите ваздуха од загађивања, заштите природе и заштићених подручја која проглашава надлежни
орган града, контроле над скупљањем, транспортом, складиштењем, третманом и одлагањем комуналног, инертног и
неопасног отпада и др.
4) заштита општинских и некатегорисаних путева, улица и државних путева из надлежности града и припадајућих
путних објеката од непрописног заузећа и оштећивања, односно сваког чињења којим се оштећује или би се могао оштетити пут или ометати одвијање саобраћаја на путу, као и
заштита бициклистичких и пешачких стаза, саобраћајница
у насељу, саобраћајних ознака и сигнализације;
5) заштита културних добара и других јавних објеката
од значаја за град и градску општину;
6) вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката у областима из тач. 1) до 5) овог члана, као и других послова из надлежности града и градске
општине;
7) подршка спровођењу прописа којима се обезбеђује
несметано одвијање живота у граду, очување градских добара и извршавање других задатака из надлежности града.
Члан 7.
Поред послова из члана 6. ове одлуке, комунална полиција:
– пружа помоћ надлежним органима града, односно
градске општине, предузећима, организацијама и установама у спровођењу њихових извршних одлука (асистенција),
– предузима хитне мере заштите животне средине, заштите људи и имовине од елементарних и других непогода,
заштите од пожара и друге заштите из надлежности града и
– учествује у вршењу спасилачке функције и пружа помоћ другим органима, правним и физичким лицима на отклањању последица елементарних и других непогода.
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Члан 10.
Начелник комуналне полиције даје обавезне инструкције комуналним полицајцима за обављање послова комуналне полиције, у складу са законом и другим прописима.
Обавезном инструкцијом усмерава се организација послова и ближе одређује начин рада комуналних полицајаца.
III. ОВЛАШЋЕЊА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
Члан 11.
У обављању послова комуналне полиције, комунални
полицајац има следећа овлашћења:
1. упозорење,
2. усмено наређење,
3. провера идентитета,
4. довођење,
5. прегледање лица и предмета,
6. привремено одузимање предмета,
7. видео-надзор,
8. употреба средстава принуде, и то: физичке снаге, службене палице и средстава за везивање.
Овлашћења комуналне полиције утврђена у ставу 1. овог
члана примењују се под условима и на начин утврђен Законом о комуналној полицији, Законом о полицији и подзаконским прописима о полицијским овлашћењима и начину
обављања полицијских послова.
Члан 12.
Када комунални полицајац у обављању послова комуналне полиције установи повреду комуналног или другог
законом утврђеног реда, поред овлашћења из члана 11. ове
одлуке може:
– изрећи новчану казну на лицу места, у свим случајевима у којима је то овлашћење прописом града предвиђено за
надлежну инспекцију,
– поднети захтев за покретање прекршајног поступка за
прекршаје утврђене прописом града ,
– поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело и
– обавестити други надлежни орган да предузме мере из
своје надлежности.
Члан 13.
Пре изрицања новчане казне на лицу места, комунални
полицајац сачињава записник у коме констатује повреду
прописаног реда која чини правно обележје прекршаја.

Члан 8.
Послови комуналне полиције обављају се организованим присуством комуналних полицајаца на местима одржавања реда, предузимањем других превентивних мера и
применом законом предвиђених овлашћења комуналне полиције.
Послови комуналне полиције из чл. 6. и 7. ове одлуке
обављају се у складу са начелима и принципима рада прописаним законом.

Члан 14.
Пре подношења захтева за покретање прекршајног поступка против лица затеченог у вршењу прекршаја, комунални полицајац сачињава записник у коме констатује повреду
прописаног реда која чини правно обележје прекршаја.
Када учинилац прекршаја није затечен на лицу места, комунални полицајац службеном белешком констатује повреду прописаног реда која чини правно обележје прекршаја.
Уз захтев за покретање прекршајног поступка комунални полицајац прилаже записник, односно службену белешку или други доказ о учињеном прекршају (видео или фото
запис на коме се јасно може видети радња из које произлази
правно обележје прекршаја и др.).

Члан 9.
Сваку повреду прописаног реда комунални полицајац
констатује у писаној форми – записником, односно службеном белешком.

Члан 15.
Кад подноси пријаву за учињено кривично дело, односно кад обавештава други надлежан орган да предузме
мере из своје надлежности, комунални полицајац уз оба-
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вештење доставља записник, односно службену белешку
сачињену на месту одржавања реда.
IV. САРАДЊА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ СА ДРУГИМ
СУБЈЕКТИМА
1. Облици и начин остваривања сарадње са градским
инспекцијским службама
Члан 16.
У обављању својих послова комунална полиција сарађује са градским инспекцијским службама, у складу са законом, овом одлуком и другим прописима града којима се
уређује обављање инспекцијских послова.
О остваривању међусобне сарадње комуналне полиције
и градских инспекцијских служби старају се начелник комуналне полиције и лица која руководе градским инспекцијским службама.
Члан 17.
Сарадња из члана 16. ове одлуке остварује се:
– међусобним обавештавањем,
– разменом информација,
– пружањем непосредне физичке, стручне, техничке и
друге међусобне помоћи, у складу са законом утврђеним
делокругом,
– предузимањем заједничких мера и активности од значаја за обављање послова комуналне полиције и инспекцијских служби,
– стручним консултацијама и
– на други погодан начин.
Члан 18.
Комунална полиција и градске инспекцијске службе
дужне су да се међусобно обавештавају о свим уоченим
појавама које су од значаја за извршавање надлежности
града.
Обавештавање из става 1. овог члана врши се, по правилу, у писаној форми, а у случају хитности може се вршити
телефоном и непосредним усменим обраћањем.
Сва достављена обавештења се евидентирају.
За благовремено и потпуно обавештавање одговорни су
начелник комуналне полиције и лице које руководи одговарајућом градском инспекцијском службом.
Члан 19.
Комунална полиција и градске инспекцијске службе размењују информације од значаја за обављање послова из свог
делокруга, укључујући и податке из евиденција које воде и
складу са законом и прописима града.
На податке о личности садржане у евиденцијама из става 1. овог члана примењују се прописи о заштити података
о личности.
Члан 20.
На образложени захтев лица које руководи градском
инспекцијском службом, комунална полиција ће градској
инспекцијској служби у вршењу инспекцијског надзора
пружити непосредну физичку, стручну, техничку и другу
помоћ.
Захтев из става 1. овог члана доставља се начелнику комуналне полиције у писаном облику, а у случају хитности
може се поднети и усмено.
Изузетно од става 2. овог члана, комунални полицајац
ће на оправдани усмени захтев службеног лица градске инспекцијске службе и под условима утврђеним законом, пру-
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жити непосредну помоћ службеном лицу градске инспекцијске службе у току вршења инспекцијског надзора.
Сви захтеви поднети у складу са ст. 2. и 3. овог члана се
евидентирају.
Члан 21.
Комунална полиција и надлежна градска инспекцијска
служба спроводе заједничке мере и активности од значаја
за обављање послова комуналне полиције и градских инспекцијских служби.
Место, начин и време спровођења мера и активности из
става 1. овог члана планирају се унапред.
Приликом предузимања заједничких мера и активности,
комунални полицајац може на оправдани усмени захтев
службеног лица градске инспекцијске службе и под условима утврђеним законом, проверити идентитет лица, прегледати лице и предмете и привремено одузети предмете.
Члан 22.
Начелник комуналне полиције и лице које руководи
градском инспекцијском службом по потреби организују
заједничке састанке и стручне консултације о питањима
која су од значаја за обављање њихових послова, а обавезно
ако су питања од значаја за разграничење надлежности.
Члан 23.
У остваривању међусобне сарадње, комунална полиција
и градске инспекцијске службе обезбеђују и унапређују
сталну међусобну комуникацију путем средстава везе.
2. Облици и начин остваривања сарадње
са организацијама од значаја за град
Члан 24.
Комунална полиција у оквиру послова из свог делокруга
сарађује са организацијама од значаја за Град и, у границама
својих овлашћења, пружа помоћ овлашћеним лицима тих
организација у вршењу послова заштите комуналних и других јавних објеката, контроли наплате комуналних услуга
у јавном линијском превозу путника и на јавним паркиралиштима, као и у вршењу редарске и чуварске службе предвиђене прописом града.
Сарадња из става 1. овог члана остварује се сходном
применом члана 20. ове одлуке.
V. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
Положај и заштита комуналних полицајаца, контрола
комуналне полиције, планирање и усклађивање послова,
сарадња са полицијом и грађанима и садржина и вођење
прописаних евиденција, остварује се у складу са одредбама
Закона о комуналној полицији.
VI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 26.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 352-137/10-С, 22. марта 2010. године
Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2010. године, на основу члана 39. став 3. Закона о комуналној полицији („Службени гласник РС”, број 51/09) и
члана 31. тачка 7. Статута града Београда („Службени лист
града Београда”, број 39/08), донела је

ОД Л У КУ *
О УНИФОРМИ И ОЗНАКАМА КОМУНАЛНИХ
ПОЛИЦАЈАЦА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком прописује се изглед униформе и ознака
на униформи комуналних полицајаца, делови униформе,
време и начин ношења униформе и начин задужења, замене
и раздужења униформе.
Члан 2.
Униформа комуналног полицајца, у смислу ове одлуке,
јесте службено обележје комуналног полицајца, састављено
од прописаних делова и ознака.
Униформа комуналног полицајца је основна и додатна.
II. ОСНОВНА УНИФОРМА
Члан 3.
Делови основне униформе комуналних полицајаца су:
1) шапка са навлаком за шапку (зимска и летња);
2) поткапа
3) панталоне зимске (мушког и женског кроја);
4) панталоне летње (мушког и женског кроја);
5) каиш;
6) сукња (зимска и летња);
7) кошуља са дугим рукавима;
8) кошуља са кратким рукавима;
9) мајица са кратким рукавима;
10) мајица са дугим рукавима
11) мајица са дугим рукавима и крагном;
12) џемпер;
13) јакна зимска са капуљачом;
14) јакна;
15) чарапе зимске и летње (мушке и женске);
16) ципеле полудубоке;
17) ципеле плитке (мушке и женске);
18) рукавице (мушке и женске) и
19) кишни мантил.
Члан 4.
Делови основне униформе комуналног полицајца су следећег изгледа:
1. шапка је тамно плаве боје, класичног облика, са машински извезеним грбом града, која се налази на средини
чеоног дела, с тим што је летња шапка израђена од лакше
тканине, а навлака за шапку је исте боје, облика прилагођеног за навлачење на шапку, израђена од водонепропусног
материјала од лагане тканине;
2. поткапа је тамно плаве боје, израђена од плетене вуне;
3. панталоне зимске, мушке и женске, израђене су од
тканине тамно плаве боје и уобичајеног кроја, око појаса
са потребним бројем држача за каиш ширине 50 mm, испод
појаса, са урезаним џеповима с леве и десне стране и џепом
с преклопом на задњој страни који се закопчава дугметом,
* Министарство за државну управу и локалну самоуправу дало је сагласност на Предлог ове одлуке 23. фебруара 2010. године под бројем 016-0000041/2010-09.
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са ногавицама без манжета, ширине на доњем крају од 220
до 260 mm на чијем предњем делу с унутрашње стране је
причвршћена свилена постава, а на крајевима доњег дела
ногавица с унутрашње стране ивице су опшивене (ојачане)
траком;
4. панталоне летње, мушке и женске, израђене су од лакше тканине тамно плаве боје и истог су кроја као и панталоне зимске;
5. каиш је кожни, црне боје;
6. сукња је израђена од тканине тамно плаве боје, класичног кроја, дужине до колена, а закопчава се са задње
стране дугметом и патент затварачем, с тим што је летња
сукња израђена од лакше тканине;
7. кошуља са дугим рукавима израђена је од тканине светло плаве боје, закопчава се скривено пластичним
дугмадима, крагна јој је класичног кроја, има два нашивена
џепа с преклопом у висини груди који се скривено закопчавају, изнад десног џепа има чичак траку за натпис „Комунална полиција”, а изнад левог џепа подлогу за грб града,
на раменима су пришивени држачи за нараменице које се
закопчавају дугметом тамно плаве боје, на леђима у висини
струка налазе се два затезача с рупицама и четири дугмета,
а на оба рукава пришивена је чичак трака за ознаку „Комунална полиција – Град Београд”;
8. кошуља са кратким рукавима израђена је према опису
под тачком 7. овог члана, с тим што је чичак трака за ознаку
„Комунална полиција – Град Београд” пришивена на 50 mm
од крајева доњег дела кратких рукава;
9. мајица са кратким рукавима је тамно плаве боје класичног облика, прилагођена за ношење испод кошуље са
кратким рукавима, израђена од памучне тканине, с тим што
је округли изрез око врата израђен од двоструке тканине
ојачане еластичним нитима (ликром);
10. мајица са дугим рукавима је тамно плаве боје класичног облика, прилагођена за ношење испод кошуље са дугим
рукавима, израђена као мајица под тачком 9. овог члана;
11. мајица са дугим рукавима и крагном је памучна,
светло плаве боје, са машински израђеним натписом „Комунална полиција” на леђима, а са предње стране, у висини
груди, са пришивеном чичак траком за ознаку „Комунална
полиција” и на оба рукава пришивеном чичак траком за ознаку „Комунална полиција – Град Београд”;
12. џемпер је плетени, тамно плаве боје, с високим оковратником који с предње стране има патент затварач дужине 200 mm, на раменима и лактовима је ојачан тканином
исте боје, с тим што се руб џемпера и рукава завршава ранфлом исте боје, на оба рукава је пришивена чичак трака за
ознаку „Комунална полиција – Град Београд”, на предњој
десној страни, у висини груди, је чичак трака за натпис
„Комунална полиција”, с леве стране чичак трака за ознаку
радног места комуналног полицајца, а на раменима су пришивени држачи за нараменице које се закопчавају дугметом
тамно плаве боје;
13. јакна зимска са капуљачом израђена је од синтетичког водонепропусног материјала тамно плаве боје, закопчава се патент затварачем и чичак траком, на предњој страни
има четири џепа с преклопима који се причвршћују чичак траком, изнад левог горњег џепа је подлога за грб града, доњи џепови садрже џеп у џепу са приступом с горње
стране испод преклопа и са стране, рукави су из два дела
са нашивеном манжетном која се закопчава чичак траком,
крагна је класична, позади са прорезом за смештај капуљаче која се причвршћује, изнад десног џепа у висини груди
пришивена је чичак трака за натпис „Комунална полиција”,
на раменима су пришивени држачи за нараменице који
се закопчавају дугметом тамно плаве боје, на оба рукава
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пришивена је чичак трака за ознаку „Комунална полиција
– Град Београд”, а на унутрашњој страни јакне са предње
стране је патент затварач којим се причвршћује уложак, са
леве стране су два џепа и џеп за радио-станицу или телефон
и са десне стране два џепа;
14. јакна је израђена од синтетичког водонепропусног
материјала тамно плаве боје, закопчава се затварачем који
служи и за спајање са зимском јакном због чега је јакна и израђена тако да се може носити и посебно и као уложак, на
предњем делу јакне горе су са сваке стране нашивени џепови који се затварају патент затварачем с преклопом који се
причвршћује чичак траком, а доле су косо урезани џепови,
изнад горњег левог џепа је подлога за грб града, изнад горњег
десног џепа је причвршћена чичак трака за натпис „Комунална полиција”, рукави су из два дела с нашивеном манжетном
која се стеже ушивеном еластичном траком, на раменима су
пришивени држачи за нараменице која се закопчавају дугметом тамно плаве боје, а на оба рукава је пришивена чичак
трака за ознаку „Комунална полиција – Град Београд”;
15. чарапе зимске и летње су памучне, тамно плаве боје;
16. ципеле полудубоке, висине око 190 mm, израђене су
од хидрофобиране коже црне боје с гуменим ђоном исте
боје, горњи део ципеле израђен је тако да се ципела у потпуности затвара, језик и крагна ципеле подложени су сунђером, а горњи део и ђон ципеле су спојени лепљењем;
17. ципеле плитке су црне боје, модерног кроја и на везивање, израђени од хидрофобиране коже, а горњи део ципеле је са спољашње стране пришивен за ђон ципеле;
18. рукавице су црне боје, кожне, класичног кроја са прстима;
19. кишни мантил је тамно плаве боје с капуљачом, израђен од гумиране тканине, са обе стране закопчава се дрикерима, у спољашњој ивици капуљаче је тунел с траком за
затезање, на оба рукава испод рамена ушивена је ознака
„Комунална полиција – Град Београд”, а на задњој страни
кишног мантила ознака „Комунална полиција”.
III. ДОДАТНА УНИФОРМА
Члан 5.
Делови додатне униформе комуналних полицајаца који
обављају одређене послове остваривања надзора у јавном
градском, приградском и другом локалном саобраћају, као
и друге послове одређене прописима града у вези са саобраћајем, су:
1) бела навлака за шапку;
2) бело нарукавље;
3) рефлектујуће нарукавље;
4) беле рукавице;
5) рефлектујући прслук.
Члан 6.
Делови додатне униформе комуналних полицајаца који
обављају послове из члана 5. ове одлуке су следећег изгледа:
1) бела навлака за шапку израђена је од лагане тканине и
облика прилагођеног за навлачење на шапку;
2) бело нарукавље израђено је од лагане тканине и облика прилагођеног за навлачење на оба рукава униформе;
3) рефлектујуће нарукавље израђено је од лагане тканине на коју су по дужини пришивене траке од рефлектујућег
материјала, а облика су прилагођеног за навлачење на оба
рукава униформе;
4) беле рукавице израђене су од лаганог материјала и
класичног су кроја са прстима;
5) рефлектујући прслук израђен је од лаганог материјала
јарке наранџасте боје с нашивеним рефлектујућим тракама
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беле боје и рефлектујућим натписом беле боје „Комунална
полиција” на леђима, с тим што је кројем прилагођен за ношење на основној униформи комуналног полицајца.
IV. ЗАДУЖЕЊЕ, ЗАМЕНА И РАЗДУЖЕЊЕ УНИФОРМЕ
Члан 7.
Комунални полицајци задужују и носе униформу на основу налога начелника комуналне полиције или лица које
он овласти.
Члан 8.
Лице које се прими у службу за обављање послова комуналног полицајца или се распореди на радно место комуналног полицајца задужује основну униформу комуналног
полицајца.
Лице које изгуби својство комуналног полицајца дужно
је да врати све делове основне и додатне униформе и ознаке
на униформи.
Члан 9.
Делови основне и додатне униформе задужују се у следећој
количини и с роковима употребе појединих делова, и то:
1) шапка, са навлаком за шапку (зимска и летња), по један ком., зимске и летње, једна година;
2) поткапа, два ком, прво задужење;
3) панталоне зимске (мушке, женске), два пара, једна година;
4) панталоне летње (мушке, женске), два пара, једна година;
5) каиш, један ком., седам година;
6) сукња (зимска, летња), по два ком, две године;
7) кошуља са дугим рукавима, три ком, једна година;
8) кошуља са кратким рукавима, пет ком, једна година;
9) мајица са кратким рукавима, пет ком, једна година;
10) мајица са дугим рукавима, два ком, једна година;
11) мајица са дугим рукавима и крагном, два ком, једна
година;
12) џемпер, један ком, две године;
13) јакна зимска са капуљачом, један ком, три године;
14) јакна, један ком, три године;
15) чарапе зимске и летње (мушке, женске), десет пари
летњих и пет пари зимских, једна година;
16) ципеле полудубоке, један пар, две године;
17) ципеле плитке (мушке, женске), један пар, једна година;
18) рукавице (мушке, женске), један пар, четири године;
19) кишни мантил, један ком, пет година;
20) бела навлака за шапку, два ком, једна година;
21) бело нарукавље, два пара, једна година;
22) рефлектујуће нарукавље, два пара, једна година;
23) беле рукавице, два пара, једна година;
24) рефлектујући прслук, један ком, једна година.
Члан 10.
Приликом првог задужења униформе, односно приликом прве набавке делова униформе, комуналном полицајцу
отвара се лични картон задужења.
Члан 11.
Делови основне и додатне униформе који су оштећени
или уништени приликом вршења службе или у вези са вршењем службе замењују се на основу захтева начелника комуналне полиције или лица које он овласти.
У случају из става 1. овог члана комунални полицајац приликом замене враћа дотрајали део униформе са ознакама.

Број 6 – 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

V. ВРЕМЕ И НАЧИН НОШЕЊА УНИФОРМЕ
Члан 12.
Комунални полицајац је дужан да послове комуналне
полиције обавља у униформи прописаној овом одлуком.
Одредба става 1. овог члана односи се и на руководеће
раднике у комуналној полицији када непосредно обављају
послове комуналне полиције.
Комунални полицајци носе једнообразну униформу, о
чему се стара начелник комуналне полиције или лице које
он овласти.
Члан 13.
Начелник комуналне полиције, зависно од годишњег
доба и временских услова, одређује период ношења зимске
и летње униформе.
Члан 14.
Униформа се може носити и приликом доласка на рад,
односно одласка са рада.
Комунални полицајац не сме носити униформу или делове униформе са ознакама за време коришћења годишњег
одмора, боловања, удаљења са дужности, као учесник јавног
окупљања и у другим случајевима кад је ван службе.
Члан 15.
Униформа се мора стално одржавати, носити и држати у
чистом и уредном стању.
Поједини делови основне униформе морају се носити на
следећи начин:
1) шапка се носи тако да ивица обода шапке стоји водоравно по линији највећег обима главе;
2) панталоне се носе тако да доња ивица каиша буде на
кости кука, а предњи шав панталона достиже врх горњег
дела ципеле;
3) сукња се носи у висини колена, односно највише 25
mm изнад или 50 mm испод прегиба ноге иза колена;
4) кошуље се носе закопчане и увучене у панталоне, односно сукњу;
5) сако се носи закопчан;
6) јакне се носе закопчане, а у затвореним просторијама
могу се носити и откопчане.
Члан 16.
По одобрењу начелника комуналне полиције, делови
униформе могу се дати на послугу за потребе снимања филма, позоришне представе и сродних активности.
VI. ОЗНАКЕ НА УНИФОРМИ
Члан 17.
Ознаке на униформи су:
1) ознака са натписом „Комунална полиција";
2) ознака са натписом „Комунална полиција – Град Београд „;
3) ознака са грбом града;
4) ознака са грбом града и натписом „Комунална полиција” и
5) ознака презимена, идентификационог броја и положаја.
Члан 18.
Ознака са натписом „Комунална полиција" је у облику
правоугаоника димензија 140x50 mm и представља подлогу
тамно плаве боје на којој је овај натпис у два реда машински извезен концем беле боје.
Ознака из става 1. овог члана носи се пришивена или
причвршћена чичак траком изнад горњег десног џепа на
униформи.
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Члан 19.
Ознака са натписом „Комунална полиција – Град Београд" је у облику квадрата димензија 140 x 140 mm и представља подлогу тамно плаве боје оивичену концем беле боје
на којој је овај натпис у четири реда машински извезен концем беле боје.
Ознака из става 1. овог члана носи се пришивена или
причвршћена чичак траком на рукавима униформе.
Члан 20.
Ознака са грбом града састоји се од подлоге у облику
квадрата димензија 140 x 140 mm тамно плаве боје оивичене концем беле боје на којој је у средини машински извезен
грб града.
Ознака из става 1. овог члана носи се пришивена или
причвршћена чичак траком изнад горњег левог џепа на
униформи.
Грб града на ознаци из става 1. овог члана аплицира се
у складу са одлуком Скупштине града Београда, којом се
уређује употреба грба града Београда.
Члан 21.
Ознака са грбом града и натписом „Комунална полиција" је плочица у облику правоугаоника димензија 100 x 30
mm сребрнобеле боје на којој је утиснут грб града иза кога
је црним словима исписан натпис „Комунална полиција".
Члан 22.
Ознака презимена, идентификационог броја и положаја
је плочица у облику правоугаоника димензија 100 x 30 mm
сребрнобеле боје на којој је црним словима у првом реду
исписан идентификациони број и положај, а у другом реду
је исписано презиме.
Ознака из става 1. овог члана носи се изнад ознаке из чл.
18. и 21. ове одлуке, симетрично и паралелно постављена у
односу на њу на удаљености од око 20 mm.
VII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Поред униформи и ознака прописаних овом одлуком
комуналним полицајцима, када то захтевају услови рада и
прописи о безбедности и здрављу на раду, обезбеђују се и
други делови одеће (заштитна пододела и сл) који не представљају њихову униформу у смислу ове одлуке.
Члан 24.
Комунални полицајци задужиће униформе и ознаке
прописане овом одлуком у року од три дана од дана стицања права на самостално обављање послова и примену
овлашћења комуналних полицајаца.
Члан 25.
У року из члана 24. ове одлуке комуналним полицајцима, приликом задужења униформе и ознака, отвориће се и
лични картони задужења.
Члан 26.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 352-139/10-С, 22. марта 2010. године
Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2010. године, на основу члана 41. став 3. Закона о комуналној полицији („Службени гласник РС”, број 51/09) и
члана 31. тачка 7. Статута града Београда („Службени лист
града Београда”, број 39/08), донела је

ОД Л У КУ *
О БОЈИ И НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ВОЗИЛА
И ПЛОВИЛА И ОПРЕМИ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се боја и начин означавања возила и пловила комуналне полиције, опрема возила и пловила и друга опрема коју користе комунални полицајци.
Члан 2.
Возила и пловила, у смислу ове одлуке, јесу службена
моторна возила и пловила, прописно обојена, означена и
опремљена за одржавање комуналног реда и обављање других послова из делокруга комуналне полиције.
II. БОЈА И ОЗНАКЕ ВОЗИЛА И ПЛОВИЛА
Члан 3.
Основна боја возила комуналне полиције је бела.
Основна боја пловила комуналне полиције је бела.
Члан 4.
Ознаке возила комуналне полиције чини:
1) цртеж или налепница са цртежом средњег грба града Београда, са садржином и у облику прописаним еталоном (у даљем тексту: грб града), висине најмање 200 mm на
предњем делу бочних страница возила, односно висине најмање 350 mm на предњем поклопцу возила,
2) натпис „Комунална полиција” исписан ћириличним
словима тамно плаве боје висине највише 200 mm, иза грба
града, у висини предњих врата, односно прве половине кабине возила;
3) натпис „Град Београд” исписан ћириличним словима тамно плаве боје висине највише 200 mm, на предњем
поклопцу возила испод грба града.
Ознаке из става 1. овог члана морају бити израђене тако
да рефлектују светлост.
Члан 5.
Грбом града и натписима „Комунална полиција” и „Град
Београд” на одговарајући начин означавају се и пловила комуналне полиције.
III. ОПРЕМА ВОЗИЛА И ПЛОВИЛА
Члан 6.
Опрему возила комуналне полиције чини:
1) светлосна сигнализација уграђена на највишем делу возила у складу са прописима о безбедности саобраћаја на путевима, која се састоји од једног или два жута ротациона светла
или од два извора трепћућег светла жуте боје интегрисана у
кровну конзолу на којој се са предње и задње стране налази
натпис „Комунална полиција” и која може бити опремљена и
уређајем с могућношћу исписивања наређења;
* Министарство за државну управу и локалну самоуправу дало је сагласност на Предлог ове одлуке 23. фебруара 2010. године под бројем 016-0000040/2010-09.
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2) уграђен уређај за давање звучних знакова у низу тонова различитих висина с микрофонском комбинацијом;
3) уграђен колски радио-уређај за пријем и предају на
френквенцијама које користи комунална полиција.
Возила комуналне полиције, поред опреме утврђене
овом одлуком, морају имати опрему одређену прописима о
безбедности саобраћаја на путевима, а могу имати и додатну опрему и уређаје сагласно њиховој намени.
Члан 7.
Опрему пловила комуналне полиције чини:
1) уграђен уређај за давање звучних знакова у низу тонова различитих висина с микрофонском комбинацијом;
2) уграђен радио-уређај за пријем и предају на френквенцијама које користи комунална полиција.
Пловила комуналне полиције, поред опреме утврђене
овом одлуком, морају имати опрему одређену прописима
којима се утврђује опрема пловила у унутрашњој пловидби,
а могу имати и додатну опрему и уређаје сагласно њиховој
намени.
IV. ОПРЕМА КОМУНАЛНИХ ПОЛИЦАЈАЦА
Члан 8.
Опрема комуналних полицајаца, у смислу ове одлуке,
јесте опрема за обављање послова из надлежности комуналне полиције (у даљем тексту: комунално-полицијска
опрема) и опрема која је потребна за успостављање информатичко-комуникацијске повезаности (у даљем тексту: пратећа опрема).
Члан 9.
Поред униформе и средстава принуде, односно службене палице и средстава за везивање, комунално-полицијску
опрему чине:
1) таблице „стоп комунална полиција”;
2) пиштаљке;
3) батеријске лампе;
4) фото-видео опрема;
5) уређај за очитавање биометријских личних карти;
6) уређаји за аудио и видео-дигитално снимање, обраду
и чување података;
7 детектори метала – ручни, за надзор проласка лица и
за преглед терена;
8) лични дозиметри за мерење јонизујућих зрачења;
9) двогледи;
10) уређаји за детекцију присуства угљендиоксида;
11) електронски ласерски уређаји за мерење удаљености;
12) GPS ручни електронски уређај за оријентацију и навигацију.
Начелник комуналне полиције може захтевати набавку
и друге опреме уколико оцени да је она неопходна за обављање послова из делокруга комуналне полиције.
Члан 10.
Пратећу опрему комуналне полиције чине:
1) радио-уређаји и њихови додаци;
2) рачунарски системи са опремом, мрежна опрема и припадајући комуникацијски уређаји и сигурносни системи са
одговарајућим хардверским и софтверским компонентама;
3) опрема за заштиту података, као и друга неопходна пратећа опрема чију набавку може захтевати начелник
комуналне полиције уколико оцени да је она неопходна за
обављање послова из делокруга комуналне полиције.
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Члан 11.
Опрему из чл. 9. и 10. ове одлуке, по налогу начелника
комуналне полиције, задужују унутрашње организационе
целине, а могу је задуживати и комунални полицајци лично.
Члан 12.
Комунална полиција води евиденцију о задужењу опремом унутрашњих организационих целина, односно комуналних полицајаца, у складу са прописима о материјалнофинансијском пословању.
V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 352-138/10 – С, 22. марта 2010. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 23. марта 2010. године, на основу члана 2. и члана 13. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 16/97 и
42/98) и члана 25. тачка 8. и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, број 39/08), донела је

ОДЛУ КУ
О ОДВОЂЕЊУ И ПРЕЧИШЋАВАЊУ АТМОСФЕРСКИХ
И ОТПАДНИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
БЕОГРАДА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком прописују се услови и начин организовања послова у вршењу комуналне делатности одвођења и
пречишћавања атмосферских и отпадних вода као делатности од општег интереса и услови за коришћење ове комуналне услуге на територији града Београда.
Члан 2.
Комунална делатност одвођења и пречишћавања атмосферских и отпадних вода, у смислу ове одлуке, јесте
сакупљање и уклањање отпадних, атмосферских и површинских вода са јавних површина канализацијом, њихово
пречишћавање и испуштање из мреже, одржавање канализационе мреже, сливника и других објеката за уклањање
вода, чишћење септичких јама, као и сакупљање искоришћених вода од прикључка потрошача на уличну мрежу
и одвођење канализационом мрежом, пречишћавање и испуштање из мреже у водопријемнике.
Члан 3.
Поједини изрази употребљени у овој одлуци имају следеће значење:
1. „Атмосферске воде” су воде настале као последица
кише, града, топљења снега и сл,
2. „Отпадне воде” су искоришћене воде (воде из стамбених и пословних објеката), индустријске отпадне воде
настале као последица технолошког процеса у индустрији,
занатству и другим производним делатностима, воде од
прања улица, површинске отпадне воде и дренажне воде.
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3. „Површине јавне намене” су улице, тргови, саобраћајнице у стамбеним насељима шире од 3,5 m и друге јавне
површине, изузев оних које су дате на коришћење и управљање другим субјектима.
4. „Градска канализација” јесте систем комуналних објеката који служе за обављање комуналне делатности одвођења и пречишћавања атмосферских и отпадних вода на
подручју једне или више градских општина.
5. „Локална канализација” јесте систем комуналних објеката који служе за обављање комуналне делатности одвођења
и пречишћавања атмосферских и отпадних вода у појединим
сеоским или другим издвојеним насељима, или у више таквих насеља, која нису обухваћена градском канализацијом.
6. „Канализациона мрежа” јесте део градске, односно
локалне канализације која представља систем комуналних
објеката за сакупљањање, уклањање, одвођење и испуштање отпадних и атмосферских вода са јавних површина и
од прикључка корисника услуге.
7. „Улична канализациона мрежа” јесте део канализационе мреже на коју се непосредно прикључује канализациони прикључак.
8. „Први ревизиони силаз” је место прикључења унутрашњих инсталација канализације на уличну канализациону
мрежу.
9. „Отворени токови” су отворени канали који служе за
прикупљање атмосферских и отпадних вода са урбанизованих површина (саобраћајнице, пешачке стазе, платои и сл).
10. „Канализациони прикључак” јесте цевни спој од уличне канализационе мреже до првог ревизионог силаза иза регулационе линије и чини саставни део градске канализације.
11. „Корисник услуге” јесте свако физичко или правно
лице које је власник објекта или посебног дела објекта, односно носилац права располагања на објекту или посебном
делу објекта чија је унутрашња инсталација канализације
прикључена на уличну канализациону мрежу у складу са одредбама ове одлуке. Изузетно, корисник услуге јесте физичко
или правно лице које је носилац права коришћења на објекту,
односно делу објекта, а када је објекат, односно посебан део
објекта дат у закуп – закупац објекта, односно дела објекта.
12. „Објекат корисника услуге’’ јесте сваки објекат, зграда, друга непокретност, уређаји, постројења или инсталације који се налазe узводно од првог ревизионог силаза.
13. „Унутрашње инсталације канализације” јесу скуп
инсталација, уређаја и постројења корисника услуге за одвођење атмосферских и отпадних вода, узводно од првог
ревизионог силаза, укључујући и први ревизиони силаз.
14. „Пријава за коришћење услуге” јесте писана изјава заинтересованог лица да под условима предвиђеним овом одлуком
закључи уговор о одвођењу отпадних вода са јавним комуналним предузећем које врши одвођење и пречишћавање отпадних вода, поднета на обрасцу јавног комуналног предузећа.
Члан 4.
Комуналну делатност одвођења и пречишћавања атмосферских и отпадних вода, осим послова чишћења септичких
јама, на подручју градских општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица, обавља јавно комунално предузеће које је град Београд основао за обављање ове комуналне
делатности преко градске канализације на том подручју.
Послове чишћења септичких јама на подручју градских
општина из става 1. овог члана обавља јавно комунално предузеће које је град Београд основао за обављање тих послова.
Комуналну делатност одвођења и пречишћавања атмосферских и отпадних вода, oсим послова чишћења септичких
јама, на подручју градских општина Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин обавља
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јавно комунално предузеће које та градска општина оснива
за обављање те делатности преко градске канализације на
свом подручју, осим у случају када је подручје или део подручја неке од наведених градских општина обухваћено системом градске канализације који је предат на коришћење,
управљање и одржавање предузећу из става 1. овог члана.
Послове чишћења септичких јама на подручју градских
општина из става 3. овог члана обавља јавно комунално
предузеће, друго привредно друштво или предузетник, у
зависности од начина на који је скупштина градске општине организовала обављање тих послова.
Поједине послове из оквира своје делатности јавно комунално предузеће из ст. 1. и 3. овог члана (у даљем тексту: комунално предузеће) може поверити другом привредном друштву или предузетнику на начин и по поступку
утврђеном прописом Скупштине града Београда, под условом да ти послови нису у функцији остваривања јединства
техничко-технолошког система градске канализације и да је
оснивач за то дао сагласност.

в) пречишћавање атмосферских и отпадних вода, и то:
− решетке,
− таложници,
− флотатори,
− постројења за пречишћавање отпадних вода и др.
г) испуштање атмосферских, површинских, искоришћених и отпадних вода у водопријемнике, и то:
− испусне грађевине,
− одводни колектори и др.

Члан 5.
Атмосферске и отпадне воде се одводе градском канализацијом, пречишћавају у уређајима за пречишћавање отпадних вода града Београда и испуштају у водопријемнике.

2. Заштита градске канализације

II. ГРАДСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
1. Техничко-технолошко јединство система
Члан 6.
Градска канализација је систем комуналних објеката, уређаја,
инсталација, опреме и постројења који служе за сакупљање, уклањање, одвођење, пречишћавање и испуштање атмосферских
и отпадних вода (у даљем тексту: комунални објекат канализације) и представља техничко-технолошку целину.
Техничко јединство система градске канализације остварује се повезивањем објеката и уређаја за сакупљање, уклањање, одвођење, пречишћавање и испуштање атмосферских и отпадних вода на одређеном подручју.
Технолошко јединство система градске канализације
остварује се кроз заједнички и координирани рад објеката и
уређаја за одвођење и пречишћавање атмосферских и отпадних вода, оптимално комбиновање њиховог рада и капацитета, као и кроз јединствено управљање на одређеном подручју.
Члан 7.
Градска канализација састоји се из комуналних објеката
канализације који служе за:
а) пријем атмосферских и отпадних вода, и то:
− сливници са сопственим таложницима,
− снежарници,
− канализациони прикључци,
− улазне грађевине за сакупљање вода из природних и
вештачких водотока,
− испусти из водоводног система и др.
б) одвођење атмосферских и отпадних вода, и то:
− ревизиони силази,
− колектори,
− спојне грађевине,
− преливи,
− уставе,
− сифони,
− канализационе црпне станице,
− потисни цевоводи,
− ваздушни вентили,
− ретензије и др.

Члан 8.
Канализациона мрежа може бити сепарационог и општег типа.
Канализационом мрежом сепарационог типа посебно се
сакупљају, уклањају, одводе и испуштају атмосферске воде,
воде од прања улица, површинске отпадне воде и дренажне
воде, а посебно oстале отпадне воде.
Канализационом мрежом општег типа заједно се сакупљају, уклањају, одводе и испуштају атмосферске и отпадне воде.

Члан 9.
Комунално предузеће има право и обавезу да предузима
потребне мере за заштиту комуналних објеката канализације, приликом њихове изградње и постављања, коришћења,
одржавања и замене, укључујући и право преласка преко
туђе непокретности, у складу са законом.
Члан 10.
Забрањенo је обављање радова испод, изнад и поред комуналних објеката канализације, којима се нарушава несметано и безбедно одвођење и пречишћавање атмосферских и
отпадних вода или се угрожава сигурност људи и околине.
Члан 11.
Растојање комуналних објеката канализације од сваког
другог објекта мора бити толико да се приликом откопавања канализационе цеви или другог комуналног објекта
канализације не угрози други објекат или обрнуто. Уколико су растојања између комуналних објеката канализације
недовољна, приликом извођења радова треба применити
одговарајућу заштиту, а сва укрштања инсталација у том
случају морају бити изграђена као трајна.
Санитарно растојање комуналног објекта канализације
од других објеката одређује комунално предузеће, сагласно
важећим прописима.
Изградња нових објеката, санација, доградња, реконструкција постојећих објеката, као и извођење других радова у непосредној близини градске канализације, не сме да
угрози постојеће комуналне објекте канализације. Инвеститор и извођач радова дужни су да приликом извођења
радова поштују урбанистичке услове и да обезбеде посебне мере заштите градске канализације под условима које
утврђује комунално предузеће.
Извођач радова који својим радом онемогући несметано функционисање градске канализације, дужан је да одмах о томе обавести комунално предузеће. Поновно успостављање несметаног функционисања градске канализације,
као и евентуална накнада штете причињена комуналном
предузећу или трећем лицу пада на терет извођача радова
који је у току извођења радова својим радом онемогућио
несметано функционисање градске канализације.
Комунално предузеће је дужно да одмах, без одлагања, по пријему обавештења из става 4. овог члана или по
сазнању на други начин, успостави несметано функционисање градске канализације.
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Члан 12.
Сваки отвор на комуналном објекту канализације (ревизиони силаз, сливник, вентилација итд.) мора увек бити безбедан и приступачан за интервенцију и одржавање, а уколико је
изграђен на саобраћајници, мора бити у нивоу саобраћајнице,
како не би трпели недозвољене динамичке ударе од возила.
Субјект коме је дата на управљање и одржавање површина јавне намене на којој се налази комунални објекат
канализације, дужан је да место на коме се налази тај комунални објекат канализације посебно заштити од оштећења,
затрпавања, неправилног коришћења, као и да омогући да у
сваком тренутку буде приступачно ради одржавања.
Члан 13.
У случају крађе, изненадног искакања и лома поклопца
ревизионог силаза и сливничке решетке комуналних објеката канализације, комунално предузеће је дужно да одмах по
пријави, или сазнању на други начин, предузме хитне мере
обезбеђења и замене ових елемената и о томе обавести организациону јединицу градске управе, надлежну за послове
саобраћаја, као и надлежну службу унутрашњих послова.
Члан 14.
Отпадне воде које садрже опасне и штетне материје могу
се испуштати у градску канализацију ако испуњавају санитарно-техничке услове утврђене посебном одлуком, по добијању водопривредне дозволе у складу са законом.
Члан 15.
Концентрација опасних и штетних материја у отпадним
водама не сме прелазити граничне вредности прописане
одлуком из члана 14. ове одлуке.
Члан 16.
Правна и физичка лица која у вези са обављањем привредне и друге делатности користе опасне и штетне материје дужна су да такве материје пре испуштања у градску канализацију претходно обраде у посебним уређајима
за пречишћавање отпадних вода, који чине саставни део
унутрашњих инсталација канализације, до нивоа квалитета
прописаног посебном одлуком из члана 14. ове одлуке.
Сви уређаји за пречишћавање отпадних вода из става 1. овог
члана морају имати контролни ревизиони силаз, а сваки од тих
уређаја мора бити приступачан и доступан ради контроле.
3. Одржавање градске канализације
Члан 17.
Комунално предузеће одржава градску канализацију
која му је предата на управљање и одржавање и стара се о
њеном несметаном функционисању.
Члан 18.
Одржавање градске канализације јесте чишћење градске
канализације, извођење радова на поправци уређаја и комуналних објеката канализације, замена дотрајалих уређаја и
комуналних објеката канализације и сви остали радови неопходни за несметано функционисање градске канализације.
Одржавање градске канализације реализује се кроз редовно одржавање, инвестиционо одржавање, ванредно одржавање и хитне интервенције.
Члан 19.
Редовно одржавање градске канализације јесте планско
континуирано извођење грађевинско-занатских, односно
других радова на објектима градске канализације (чишћење,
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одгушења, испирања) у циљу превентивног деловања на све
евентуалне поремећаје у раду
Члан 20.
Инвестиционо одржавање градске канализације јесте
извођење грађевинско-занатских, односно других радова у
циљу побољшања услова коришћења комуналних објеката
канализације.
Члан 21.
Хитне интервенције јесу радови на комуналним објектима канализације којима се отклања непосредна опасност
по живот и здравље људи или за околину.
Члан 22.
Ванредно одржавање градске канализације јесте извођење радова у случају изненадних поремећаја у раду неког од комуналних објеката канализације, утврђених чланом 52. ове одлуке.
Члан 23.
Ради заштите и одржавања градске канализације, забрањено је:
1) ометање комуналног предузећа у предузимању потребних мера за заштиту комуналних објеката канализације, приликом њихове изградње, постављања, коришћења,
одржавања и замене, укључујући и ометање права преласка
преко туђе непокретности;
2) засађивање дрвећа и другог растиња на земљишту изнад или у непосредној близини комуналних објеката канализације којима се угрожава сигурност тих објеката;
3) остављање ствари или паркирање возила на комуналним објектима канализације, као и вршење друге радње
којима се оштећују ти објекти.
Лице које изврши неку од радњи из става 1. овог члана
дужно је да надокнади штету која је проузрокована извршеном забрањеном радњом.
Члан 24.
У градску канализацију забрањено је испуштати нарочито:
1. отпадне воде и материје којима се угрожава предвиђени хидраулички режим тока одвођења отпадних вода, водонепропусност канализационе мреже, рад пумпи градске канализације, протицање или пречишћавање отпадних вода
или које могу оштетити канализациону мрежу;
2. отпадне воде које садрже опасне и штетне материје, а
које нису претходно обрађене у посебним уређајима за пречишћавање отпадних вода до нивоа квалитета прописаног
одлуком из члана 14. ове одлуке;
3. круте и вискозне материје, које саме или у контакту
са другим материјама могу проузроковати сметње комуналним објекатима канализације, као што су: пепео, слама,
отпаци и струготине метала, пластике, дрвета, стакла, отпад од текстила, отпад животињског порекла (перје, длака,
животињска утроба и др), отпадна уља и мазива и отпадна јестива уља, хемикалије и боје, као и муљ из таложника канализационих система, односно муљ који настаје при
пречишћавању атмосферских и отпадних вода, цементни
и кречни муљ, остаци бетона и азбестног отпада, материје
које настају чишћењем и одржавањем асфалтних база и др;
4. агресивне материје (киселине и базе) и остале штетне
течности које неповољно утичу на материјал од ког су израђени комунални објекти канализације, а нису претходно
пречишћене до нивоа квалитета прописаног одлуком из
члана 14. ове одлуке;
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5. гасове (сумпорводоник, сумпор диоксид, цијаниди,
хлор и сл.);
6. патогене бактерије или вирусе;
7. садржај септичких јама и сливничких таложника;
8. невезани зрнасти материјал са зелених јавних површина (паркови и др.), зрнасти и прашинасти грађевински
материјал и грађевински отпад, као и нечистоће са саобраћајница и других саобраћајних површина у току њиховог чишћења и прања.
Лице које изврши неку од радњи из става 1. овог члана
дужно је да надокнади штету која је проузрокована извршеном забрањеном радњом.
III. ПРИКЉУЧЕЊЕ УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА
КАНАЛИЗАЦИЈЕ И КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА
КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА ГРАДСКУ КАНАЛИЗАЦИЈУ
1. Прикључење унутрашњих инсталација канализације
на уличну канализациону мрежу
Члан 25.
Унутрашње инсталације канализације објекта који се налази на делу улице или граничи са улицом у којој је изграђена улична канализациона мрежа обавезно се прикључују на
ту мрежу, без обзира на начин снабдевања објекта водом.
Члан 26.
Прикључење унутрашњих инсталација канализације на
уличну канализациону мрежу мора да се изврши у року од
шест месеци рачунајући од дана издавања решења о употребној дозволи за новоизграђену уличну канализациону
мрежу. Власник, односно корисник објекта дужан је да поднесе захтев за прикључење унутрашњих инсталација канализације на уличну канализациону мрежу.
Инвеститор новоизграђене канализационе мреже је
дужан да преко средстава јавног информисања обавести
грађане о датуму издавања решења о употребној дозволи за
новоизграђену уличну канализациону мрежу.
По извршеном прикључењу унутрашњих инсталација
канализације на уличну канализациону мрежу власник, односно корисник објекта дужан је да напуштену септичку
јаму испразни, очисти и дезинфикује, и то најкасније у року
од 15 дана од дана прикључења.
Члан 27.
Приликом изградње нове канализационе мреже, а напуштања старе инвеститор објекта је дужан да о свом
трошку изврши пребацивање постојећих канализационих
прикључака на нову канализациону мрежу, укине и уклони стару канализациону мрежу, то у року од шест месеци
од дана издавања решења о употребној дозволи за новоизграђену уличну канализациону мрежу.
Члан 28.
Канализациони прикључак се поставља тако што се
унутрашње инсталације канализације непосредно спајају са
уличном канализационом мрежом.
Унутрашње инсталације канализације спајају се са канализационом прикључком преко првог ревизионог силаза.
Први ревизиони силаз припада власнику, односно кориснику објекта и поставља се унутар граница грађевинске
парцеле на 1,5 m од регулационе линије. Када се грађевинска и регулациона линија поклапају, први ревизини силаз се
поставља у подрум или на тротоар испред објекта, а према
условима које утврђује комунално предузеће. Пролаз цеви
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кроз зид мора бити трајан и заштићен од оштећења приликом слегања објекта.
Постављени канализациони прикључак је саставни део
градске канализације и одржава га комунално предузеће.
Члан 29.
Грађевинска парцела по правилу има један канализациони прикључак за прикључење објекта на уличну канализациону мрежу општег типа, односно два на уличну канализациону мрежу сепарационог типа. У зградама са више
улаза, за сваки улаз се, по правилу, поставља посебан канализациони прикључак.
Изузетно од става 1. овог члана, ако конфигурација терена или други услови захтевају, унутрашња инсталација канализације објекта може се прикључити на уличну канализациону мрежу преко канализационог прикључка суседне
грађевинске парцеле. Такво прикључење може се извршити
само уз претходно прибављену писану сагласност власника,
односно корисника те грађевинске парцеле, оверену код надлежног органа.
Преко једног канализационог прикључка на уличну канализациону мрежу може се прикључити унутрашња инсталација канализације само једног објекта. Ако је на грађевинској парцели изграђено више независних објеката, или
један објекат има више ламела, за унутрашњу инсталацију
канализације сваког објекта, односно ламеле, поставља се
по правилу посебан канализациони прикључак.
Изузетно од става 3. овог члана, преко једног канализационог прикључка могу се прикључити унутрашње инсталације канализације два или више објеката ако се ти објекти
налазе у оквиру одређеног комплекса или ако топографија
и други локални услови онемогућавају постављање појединачних канализационих прикључака.
Члан 30.
Монтажни објекти који су постављени у складу са важећим прописима, а који испуштају отпадне воде, морају
се прикључити на уличну канализациону мрежу преко канализационог прикључка према техничким условима и сагласности које издаје комунално предузеће.
Члан 31.
Прикључење отворених токова на уличну канализациону мрежу мора се вршити преко канализационог прикључка. О регулацији квалитета и количине тих вода (уливне
грађевине, таложници итд.) стара се физичко или правно
лице које одржава површине са којих се те воде уливају у
уличну канализациону мрежу, према условима које издаје
комуналнмо предузеће.
Прикључење дренажних вода на уличну канализациону
мрежу врши се преко канализационог прикључка, при чему
се на местима где постоји канализациона мрежа сепарационог типа прикључење врши на колектор којим се сакупљају,
уклањају, одводе и испуштају атмосферске воде, воде од
прања улица, површинске отпадне воде и дренажне воде.
Члан 32.
Унутрашње инсталације канализације површина јавне намене које су дате на коришћење и управљање другим
субјектима имају, по правилу, један канализациони прикључак на уличну канализациону мрежу општег типа, односно
два на уличну канализациону мрежу сепарационог типа.
Члан 33.
Прикључење унутрашњих инсталација канализације на
уличну канализациону мрежу може бити трајно и привремено.
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Члан 34.
Комунално предузеће издаје услове за канализациони
прикључак (у даљем тексту: услови) на захтев инвеститора
објекта чије унутрашње инсталације канализације се прикључују, најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева инвеститора објекта.
Услови се издају и за повећање количине отпадних вода
код прикључених унутрашњих инсталација канализације.
Члан 35.
Инвеститор објекта је дужан да пројекат канализационог прикључка изради према добијеним Условима.
Комунално предузеће оцењује усаглашеност пројекта из
става 1. овог члана са издатим условима.
Комунално предузеће је дужно да на захтев инвеститора објекта изврши оцену усаглашености пројекта из става
1. овог члана са издатим условима у року од 15 дана од дана
пријема захтева инвеститора.
Уколико утврди да је пројекат израђен у складу са издатим условима, комунално предузеће издаје инвеститору
објекта сагласност на пројекат канализационог прикључка
(у даљем тексту: сагласност). Против акта комуналног предузећа којим се одбија давање сагласности, жалба се може
поднети Градском већу града Београда.
Члан 36.
Услови, односно сагласност издају се са роком важења
од две године од дана издавања. Услови, односно сагласност
могу се издати и по фазама изградње.
На захтев инвеститора објекта који је добио услове, односно сагласност, рок важења услова, односно сагласности
мора се продужити, ако улична канализациона мрежа на
коју треба прикључити унутрашње инсталације канализације објекта није у функцији или није завршен комунални
објекат канализације на који треба прикључити унутрашње
инсталације канализације објекта.
Члан 37.
Прикључење унутрашњих инсталација канализације на
уличну канализациону мрежу врши се на захтев инвеститора објекта.
Инвеститор објекта подноси захтев за прикључење
унутрашњих инсталација канализације на уличну канализациону мрежу на обрасцу комуналног предузећа, уз који је
дужан да приложи одговарајућу техничку и другу документацију наведену у обрасцу, у зависноси од врсте објекта.
Инвеститор објекта је дужан да у циљу прикључења
унутрашњих инсталација канализације на уличну канализациону мрежу прибави и прописану дозволу за раскопавање улице и регулисање саобраћаја.
Комунално предузеће је дужно да у писаној форми одговори на захтев инвеститора објекта за прикључење унутрашњих инсталација канализације на уличну канализациону
мрежу, у року од осам дана од дана пријема захтева из става
1. овог члана.
Прикључење унутрашњих инсталација канализације на
уличну канализациону мрежу врши инвеститор објекта или
друго овлашћено лице, према опредељењу инвеститора објекта, уз вршење стручног надзора над извођењем предметних
радова од стране комуналног предузећа.
Трошкове прикључења унутрашњих инсталација канализације на уличну канализациону мрежу сноси инвеститор објекта.
Трошкове комуналног предузећа у вршењу стручног надзора над прикључењем унутрашњих инсталација канализације на уличну канализациону мрежу сноси инвеститор
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објекта према ценовнику који утврђује комунално предузеће, уз сагласност оснивача.
О техничкој исправности првог ревизионог силаза и канализационог прикључка, комунално предузеће издаје инвеститору објекта потврду о техничком пријему.
Члан 38.
Привремено прикључење унутрашњих инсталација канализације на уличну канализациону мрежу може се вршити у следећим случајевима:
– за објекте који испуњавају услове, утврђене законом
којим се уређује изградња објеката за привремено прикључење до добијања грађевинске дозволе;
– за објекте за које је одобрен пробни рад у складу са законом којим се уређује изградња објеката;
– за потребе градилишта, као и монтажних објеката,
који се користе привремено за ограничене потребе;
– у другим случајевима код одржавања појединих манифестација на површинама које се граниче са улицом у којој
је изграђена канализациона мрежа.
На услове, начин и поступак за привремено прикључење, примењују се одговарајуће одредбе ове одлуке о прикључењу унутрашње инсталације канализације објеката корисника на градску канализациону мрежу.
Уколико инвеститор објекта не добије грађевинску дозволу за објекат за који је извршено привремено прикључење
унутрашње инсталације канализације, комунално предузеће
ће по добијању информације о томе прикључак укинути.
Члан 39.
Канализациони прикључак градилишта, преко кога се
унутрашња инсталација канализације спаја са уличном канализационом мрежом, по правилу не сме бити на простору градилишта осим под посебним условима које одобрава
комунално предузеће.
Члан 40.
Канализациони прикључак који пролази кроз просторе
који се не могу раскопавати (трамвајска пруга, зид зграде,
потпорни зид и сл.) мора се по капацитету и грађевински
урадити као трајан.
Члан 41.
За привремено прикључење корисник услуге подноси
комуналном предузећу захтев за добијање техничких услова и сагласности за постављање канализационог прикључка
и врши одјаву коришћења по престанку потребе за прикључењем.
Комунално предузеће ће по одјави коришћења привременог прикључења, укинути канализациони прикључак за
привремено прикључење.
Члан 42.
Корисника услуге који за своје потребе користи воду
која није из градског водовода, а после употребе такве воде
врши њено испуштање у градску канализацију, комунално
предузеће ће обавезати да угради мерни уређај за мерење
количине испуштене отпадне воде, изузев случајева у којима за то нема техничких и експлоатационих могућности.
Мерни уређај из става 1. овог члана мора бити лоциран
тако да чини саставни део унутрашње инсталације канализације и мора бити уграђен у складу са Условима које издаје
комунално предузеће и приступачан у сваком тренутку за
очитавање.
Корисник услуге је дужан да сноси трошкове набавке
уградње и одржавања мерног уређаја из става 1. овог члана.
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2. Прикључење комуналних објеката канализације
на градску канализацију
Члан 43.
Изградња дела градске канализације врши се на начин
и под условима утврђеним прописима којима се уређује
изградња објеката, а према условима и сагласности које
одређује и даје комунално предузеће коме ће се предати на
управљање и одржавање новоизграђени део градске канализације.
Спајање новоизграђеног дела градске канализације на постојећу градску канализацију врши се под следећим условима:
– да је комунални објекат канализације урађен по одобреној техничкој документацији;
– да је извршена примопредаја комуналног објеката канализације (урађен комисијски протокол о примопредаји
са достављеном потребном документацијом) и добијено решење о употребној дозволи.
Спајање постојеће канализационе мреже која није била
саставни део градске канализације, врши се преко новоизграђене канализације или дела канализације под следећим
условима:
– да је за постојећу канализациону мрежу добијено решење о употребној дозволи;
– да је канализациона мрежа изграђена сагласно просторном плану јединице локалне самоуправе;
– да је канализациона мрежа усаглашена са градском канализацијом са којом се канализациона мрежа спаја;
– да је извршена примопредаја канализационе мреже
која се спаја сагласно алинеји 2. става 2. овог члана.
Члан 44.
У случају да предузеће, односно предузетник задужен
за обављање послова одржавања улица, путева или других
површина јавне намене у граду, у току обављања тих послова утврди да постоји потреба да се на већ изграђеним површинама јавне намене из члана 3. став 1. тачка 3. ове одлуке,
поред постојећих уграде и нови сливници, дужан је да прибави од комуналног предузећа услове за прикључење сливника на уличну канализациону мрежу, на начин прописан
чланом 43. ове одлуке.
Условима за прикључење сливника на уличну канализациону мрежу одређује се место прикључења сливника на
уличну канализациону мрежу.
Предузеће, односно предузетник из става 1. овог члана
дужан је да од комуналног предузећа прибави и сагласност
на пројекат прикључка сливника на уличну канализациону
мрежу, на начин прописан чланом 43. ове одлуке.
Члан 45.
Забрањено је прикључивање објеката, уређаја или инсталација на канализациону мрежу супротно одредбама чл.
25–44. ове одлуке.
IV. ЛОКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
Члан 46.
Одредбе ове одлуке које се односе на начин управљања,
коришћења и обављања комуналне делатности одвођења и
пречишћавања атмосферских и отпадних вода преко градске канализације примењују се и на локалну канализацију.
Инвеститор локалне канализације из члана 3. став 1. тачка 5. ове одлуке обавезан је да се у поступку одржавања
локалне канализације, прикључења на локалну канализацију и др. у свему придржава одредаба ове одлуке које се
односе на градску канализацију,
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На подручју градских општина Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин, скупштина општине може одлучити, на предлог месне заједнице, да се о организовању обављања делатности одвођења и пречишћавања
атмосферских и отпадних вода, или појединих послова из оквира те делатности у сеоским и издвојеним сеоским насељима,
када те делатности служе искључиво потребама становништва
и других субјеката у тим насељима, стара месна заједница.
V. ЧИШЋЕЊЕ СЕПТИЧКИХ ЈАМА
Члан 47.
На подручјима где није изграђена градска, односно локална канализација, власник, односно инвеститор објекта
је дужан да изгради септичку јаму.
Власник, односно инвеститор објекта дужан је да изгради септичку јаму и у случају када комунално предузеће није
у могућности да прикључи унутрашње инсталације канализације власника, односно корисника објекта на уличну канализациону мрежу, из разлога што постојећа мрежа није
одговарајућег капацитета.
У случајевима из ст. 1. и 2. овог члана власник, односно инвеститор објекта је дужан да изгради септичку јаму у складу
са важећим прописима, стандардима и техничким нормативима прописаним за ту врсту помоћног објекта, и то водонепропусну септичку јаму затвореног типа, у складу са условима
из одобрења за изградњу издатог од надлежног органа.
Члан 48.
Власник објекта чије су унутрашње инсталације канализације прикључене на септичку јаму, дужан је да одржава
септичку јаму у исправном стању, да се стара о њеном редовном чишћењу, као и да не дозволи изливање септичке јаме.
У случају изливања септичке јаме, за угрожавање других
објеката, односно добара (земљишта, подземних и површинских вода) одговоран је власник објекта из става 1. овог
члана, осим ако је изливање изазвано вишом силом.
Члан 49.
Јавно комунално предузеће, односно друго привредно
друштво или предузетник коме је поверено обављање послова чишћења септичких јама, дужан је да на захтев корисника очисти септичку јаму и одвезе фекалије, најкасније
у року од пет дана од пријема захтева корисника.
На подручју градских општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски
венац, Стари град и Чукарица, фекалије се изручују на
местима која одреде организациона јединица Градске управе града Београда надлежна за комуналне послове и јавно
комунално предузеће које је град Београд основао за обављање послова чишћења септичких јама.
На подручју градских општина Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин, фекалије
се изручују на местима која одреде организациона јединица
општинске управе надлежна за комуналне послове и јавно
комунално предузеће, односно друго привредно друштво
или предузетник коме је та градска општина поверила обављање послова чишћења септичких јама.
О уређивању места за изручивање фекалија, као и о њиховом одржавању стара се јавно комунално предузеће, односно друго привредно друштво или предузетник коме је
поверено обављање послова чишћења септичких јама.
Места на којима се изручују фекалије морају бити уређена тако да се не расипају фекалије и не шире непријатни
мириси. Ова места морају бити снабдевена инсталацијама
за прање возила, а свако возило после пражњења мора се
опрати и дезинфиковати.
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Члан 50.
Забрањено је изливати садржај из септичких јама на јавне површине или било које друго место, изузев оног које је
одређено на начин утврђен у члану 49. ове одлуке.
VI. НАЧИН ОБЕЗБЕЂЕЊА КОНТИНУИТЕТА
ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА
АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА
Члан 51.
Комунално предузеће дужно је да организује свој рад
и пословање на начин којим се обезбеђује трајно и безбедно одвођење и пречишћавање атмосферских и отпадних
вода, непрекидно, под једнаким условима за све кориснике
услуге.
У извршавању обавеза из става 1. овог члана, комунално предузеће је дужно да предузме мере на одржавању свих
комуналних објеката канализације ради обезбеђења њихове
сталне исправности и безбедног функционисања.
Члан 52.
Ако услед више силе, квара на комуналним објектима
канализације или других разлога који се нису могли предвидети, односно спречити, дође до поремећаја или прекида
нормалног функционисања градске канализације, комунално предузеће је обавезно да одмах и без одлагања предузме
мере на отклањању узрока и последица поремећаја, односно
прекида и то нарочито:
1. да радно ангажује запослене на отклањању узрока и
последица поремећаја, односно разлога због којих је дошло
до прекида у вршењу одвођења и пречишћавања атмосферских и отпадних вода, као и да ангажује трећа лица у обезбеђењу услова за одвођење и пречишћавање атмосферских
и отпадних вода,
2. да предузме хитне поправке и замену инсталација и
уређаја којима се обезбеђује одвођење и пречишћавање атмосферских и отпадних вода, као и заштита објеката градске канализације од даљих хаварија,
3. да привремено ограничи или забрани коришћење
унутрашњих инсталација канализације или дела градске
канализације,
4. да привремено обезбеди приручне уређаје за одвођење
отпадних вода из објеката корисника услуге,
5. да наложи повезивање на друге објекте, инсталације и
уређаје за одвођење, ако је то могуће,
6. да предузме и друге мере које утврде надлежни органи
града, односно градске општине.
Комунално предузеће је дужно да јавну површину на
којој се изводе радови из става 1. овог члана, по завршетку тих радова одмах врати у првобитно стање, тако што ће
санирати оштећења настала извођењем наведених радова, у
складу са посебним прописима.
Члан 53.
Ако се прекид у функционисању градске канализације,
планира због извођења радова потребних ради одржавања,
ревизије, ремонта, реконструкције или припајања појединих делова и комуналних објеката канализације или прикључења нових корисника или других сличних радова, комунално предузеће дужно је да о томе обавести кориснике
услуге преко средстава јавног информисања, и то најкасније
три дана пре планираног прекида.
У случају да прекид из става 1. овог члана, траје дуже од
12 часова, комунално предузеће дужно је да предузме одговарајуће мере предвиђене чланом 52. ове одлуке.
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Члан 54.
Комунално предузеће је обавезно да предузимање мера
или извођење радова из чл. 52. и 53. ове одлуке, организује
тако да прекид или поремећај у функционисању градске канализације траје временски што краће.
Ако дође до прекида или поремећаја у одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода због околности из
чл. 52. и 53. ове одлуке, комунално предузеће је обавезно да
истовремено са предузимањем мера или извођењем радова,
обавести организациону јединицу градске управе, односно
управе градске општине, надлежну за комуналне послове.
Члан 55.
Ако се у комуналном предузећу организује штрајк, минимум процеса рада у комуналном предузећу прописује
својим актом лице које руководи организационом јединицом градске управе, односно управе градске општине
надлежне за комуналне послове, и то најмање 75% од планираног обима делатности, у складу са актом оснивача,
а нарочито обављање послова на отклањању хаварија на
објектима градске канализације.
VII. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
И КОРИСНИКА УСЛУГЕ
Члан 56.
Одвођење отпадних вода кориснику услуге врши се на
основу уговора о приступању, који се сматра закљученим
завршетком извођења грађевинских радовa на прикључењу
унутрашњих инсталација канализације на уличну канализациону мрежу, на основу пријаве за коришћење услуге.
Пријава за коришћење услуге подноси се у писменој
форми на обрасцу који утврђује комунално предузеће.
Копију пријаве са потврдом пријема, комунално предузеће је дужно да уручи кориснику услуге.
Члан 57.
Уговор из члана 56. ове одлуке, садржи нарочито: место
прикључења и мерења, начин и рокове одвођења, цену одвођења отпадних вода, начин обрачуна и плаћања, време на
које се уговор закључује, одговорност за причињену штету и
одговорност за неиспуњење или неуредно испуњење обавеза
из уговора и случајеве и услове у којима се може привремено
ускратити одвођење отпадних вода или снабдевање водом.
Члан 58.
Комунално предузеће може кориснику услуге привремено ускратити одвођење отпадних вода само у случајевима
утврђеним законом, под условима и на начин утврђеним
овом одлуком.
Члан 59.
Корисник услуге је дужан да се стара о унутрашњим инсталацијама канализације и да их одржава у исправном стању.
Члан 60.
Корисник услуге је дужан да омогући овлашћеним лицима комуналног предузећа приступ комуналним објектима канализације, ради провере исправности, отклањања
кварова, замене и одржавања истих.
Корисник услуге је дужан да омогући овлашћеним лицима комуналног предузећа прелазак преко парцеле и
приступ непокретности у власништву корисника услуге
ради извођења радова из става 1. овог члана, на основу решења које доноси лице које руководи организационом јединицом градске управе, односно управе градске општине
надлежном за комуналне послове.
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Члан 61.
Корисник услуге има право да захтева, у случају техничких или других сметњи у одвођењу отпадних вода чији
узрок није на објекту корисника услуге, да се те сметње отклоне у примереном року.
Као примерени рок у коме је комунално предузеће обавезно да приступи отклањању сметње у одвођењу отпадних
вода, сматра се рок од 24 часа, а најдуже три дана од дана
пријема обавештења о сметњи.
Сметњама у одвођењу отпадних вода у смислу става 1.
овог члана, не сматрају се прекиди у одвођењу настали због
примене мера или извођења радова из чл. 52. и 53. ове одлуке.
Члан 62.
Ако постоје неправилности и недостаци у извршењу
обавеза на страни корисника услуге, комунално предузеће
ће привремено ускратити одвођење отпадних вода корисника услуге, под условима и на начин прописан овом одлуком.
Пре привременог ускраћења одвођења отпадних вода,
кориснику услуге мора бити достављена писмена опомена,
у којој је одређен рок за отклањање уочених неправилности
и недостатака.
Рок из става 2. овог члана, зависно од природе и врсте
неправилности и недостатака, не може бити краћи од три
дана од дана достављања писмене опомене.
Комунално предузеће је дужно да кориснику услуге који
отклони утврђене неправилности и недостатке, настави са
одвођењем отпадних вода у року од 24 часа, од достављања
доказа да су неправилности и недостаци отклоњени.
Члан 63.
Одвођење отпадних вода може се привремено ускратити
кориснику услуге, ако за то постоје техничке могућности, а
да се притом не омета вршење комуналне услуге одвођења
отпадних вода другим корисницима услуге, у следећим случајевима:
1. ако отпадне воде одводи мимо мерних уређаја, тамо
где су ови уређаји постављени;
2. ако онемогући правилно регистровање количине и
састава одведених отпадних вода;
3. ако објекат корисника услуге омета нормално одвођење отпадних вода других корисника услуге;
4. ако преко своје инсталације, без добијених услова и сагласности комуналног предузећа из чл. 34. и 35. ове одлуке
дозволи другом кориснику услуге одвођење отпадних вода;
5. ако онемогући овлашћеним лицима приступ до мерних
уређаја, односно до инсталације и канализационог прикључка;
6. ако одводи отпадне воде супротно условима на које је
дата сагласност, односно уговору о одвођењу отпадних вода;
7. ако не плати накнаду за извршену услугу одвођења отпадних вода два месеца узастопно;
8. ако не угради посебни уређај за пречишћавање отпадних вода које садрже опасне и штетне материје, у случајевима прописаним одлуком из члана 16. ове одлуке.
У случајевима из става 1. тачка 1. овог члана, комунално
предузеће је дужно да без одлагања обавести организациону јединицу градске управе, односно управе градске општине надлежну за послове комуналне инспекције, која ће по
утврђивању наведеног чињеничног стања сачинити о томе записник и наложити комуналном предузећу привремено ускраћивање одвођења отпадних вода таквом кориснику услуге.
У случајевима из тач. 2, 3, 4 5, 6, 7. и 8. става 1. овог члана, комунално предузеће дужно је да претходно достави
писмену опомену о недостацима, односно неправилностима због којих се може привремено ускратити одвођење от-
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падних вода и да одреди примерен рок за отклањање недостатака, односно неправилности у складу са овом одлуком.
Уколико корисник услуге у остављеном року не поступи
по писменој опомени и не отклони недостатке, односно неправилности комунално предузеће ће привремено ускратити одвођење отпадних вода кориснику услуге.
Корисник услуге коме је привремено ускраћено одвођење отпадних вода дужан је да сноси сву штету која
евентуално настане услед обуставе вршења услуге.
Члан 64.
Уколико организациона јединица градске управе, односно управе градске општине, надлежна за послове комуналне инспекције утврди да је правно или физичко лице
самовласно прикључило унутрашње инсталације канализације свог објекта на градску канализацију, донеће налог
о искључењу таквог објекта са градске канализације, ако
за то постоје техничке могућности, а да се притом не омета
вршење комуналне услуге одвођења отпадних вода другим
корисницима услуге.
Уколико у случају из става 1. овог члана не постоје
техничке могућности да се унутрашње инсталације канализације таквог објекта искључе са градске канализације, а
да се притом не омета вршење комуналне услуге одвођења
отпадних вода другим корисницима услуге, организациона
јединица градске управе, односно управе градске општине,
надлежна за послове комуналне инспекције донеће налог о
прекиду снабдевања водом таквог објекта.
Правно или физичко лице које је самовласно прикључило
унутрашње инсталације канализације свог објекта на градску
канализацију, дужно је да сноси сву штету која евентуално
настане услед искључења таквог објекта са градске канализације, односно прекида снабдевања водом таквог објекта.
VIII. СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
Члан 65.
Корисник услуге дужан је да комуналном предузећу
плаћа цену за одвођење отпадних вода, која се обрачунава
према кубном метру одведених отпадних вода.
Цену за 1 m3 одведених отпадних вода из става 1. овог
члана утврђује комунално предузеће применом елемената
за образовање цене комуналних услуга у складу са Законом
о комуналним делатностима, уз сагласност оснивача.
Количину одведених отпадних вода утврђује комунално
предузеће на основу количине испоручене воде из градског водовода измерене на водомеру. Изузетно, за кориснике градске канализације који имају сопствене изворе воде,
мерење количине одведених отпадних вода врши се преко
уграђених мерних уређаја или на основу процене.
Власник објекта чије су унутрашње инсталације канализације прикључене на септичку јаму, дужан је да по извршеној
услузи чишћења септичке јаме плати цену за извршену услугу,
која се обрачунава према кубном метру изнетих фекалија.
Цену за 1 m3 изнетих фекалија из септичке јаме утврђује
јавно комунално предузеће основано за послове чишћења
септичких јама применом елемената за образовање цене комуналних услуга у складу са Законом о комуналним делатностима, уз сагласност оснивача.
Члан 66.
Утврђивање количине одведених отпадних вода проценом врши се у следећим случајевима:
– када је објекат корисника услуге привремено остао без
водомера или када је водомер неисправан;
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– када корисник услуге два пута узастопно онемогући
читање водомера или другог мерног уређаја;
– у зимском периоду, када временске прилике онемогућавају очитавање;
– када услед техничких разлога није могућа замена неисправног водомера или другог мерног уређаја;
– када се правно или физичко лице прикључи на уличну
канализациону мрежу без претходних услова и сагласности
комуналног предузећа.
У случајевима из става 1. алинеје 1, 2. и 4. овог члана,
процена се врши по просечној дневној потрошњи између
прва два очитавања водомера по последњој извршеној замени водомера.
У случају из става 1. алинеја 3. овог члана процена се
врши по просечној дневној потрошњи између два последња
очитавања водомера.
У случајевима из става 1. алинеја 5. овог члана, процена се врши на основу половине максималне пропусности
прикључка корисника, за укупан период прикључења који
утврди комунално предузеће.
Члан 67.
Средства за чишћење сливника на површинама јавне намене из члана 3. став 1. тачка 3. ове одлуке, обезбеђују се
буџетом града, а користе се у складу са годишњим програмом који се доноси до 31. децембра текуће године за наредну годину и садржи врсту, обим и динамику радова, као и
висину средстава потребних за његову реализацију.
Програм из става 1. овог члана за подручје градских
општина Вождовац, Звездара, Земун, Нови Београд, Савски
венац, Стари град, Палилула, Раковица, Врачар и Чукарица
доноси Градоначелник града Београда, а за подручје градских општина Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац,
Обреновац, Сопот и Сурчин надлежни орган те градске
општине.
Програм из става 1. овог члана обавезно се доставља надлежној комуналној инспекцији.
IX. НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА ОРГАНА
ГРАДА БЕОГРАДА, ОДНОСНО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА У ФУНКЦИОНИСАЊУ
ГРАДСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Члан 68.
Када надлежна организациона јединица градске управе, односно управе градске општине прими обавештење из
члана 54. став 2. ове одлуке, дужна је да без одлагања:
1. нареди мере за заштиту комуналних објеката који су
угрожени, као и друге имовине;
2. предложи мере за отклањање насталих последица и
друге потребне мере за обављање комуналне делатности;
3. утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, однос-но прекид вршења делатности, као и одговорност за накнаду причињене штете;
4. ангажује и трећа лица.
Члан 69.
Ако комунално предузеће не поступи у складу са чланом
52. ове одлуке, услед чега би могла да наступи непосредна
опасност или изузетно тешке последице за живот и здравље
људи, безбедност људи и имовине или других неопходних
услова за живот и рад грађана и других субјеката на одређеном подручју, организациона јединица градске управе, односно управе градске општине надлежна за комуналне послове поступиће у складу са одредбама члана 53. ове одлуке
и предузети посебне мере прописане законом.

23. март 2010.
X. НАДЗОР

Члан 70.
Надзор над применом одредаба ове одлуке врши организациона јединица градске управе надлежна за комуналне
послове и комунална полиција.
Надзор над законитошћу рада комуналног предузећа
врши оснивач, у складу са законом.
Члан 71.
Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке и аката донетих на основу ове одлуке, на подручју градских општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови
Београд, Палилула, Раковица, Савски Венац, Стари Град и
Чукарица, врши организациона јединица градске управе
надлежна за послове комуналне инспекције.
Изузетно од става 1. овог члана, послове инспекцијског
надзора над чишћењем септичких јама на подручју градских општина из става 1. овог члана, врши организациона
јединица управе градске општине надлежна за послове комуналне инспекције.
Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке и аката донетих на основу ове одлуке, на подручју градских општина Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац,
Обреновац, Сопот и Сурчин, врши организациона јединица управе градске општине надлежна за послове комуналне
инспекције.
Члан 72.
У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор
је овлашћен да:
– контролише да ли се делатност одвођења и пречишћавања атмосферских и отпадних вода обавља на начин и под
условима утврђеним овом одлуком и актима донетим на основу ове одлуке;
– контролише стање комуналних објеката канализације,
унутрашњих инсталација канализације и септичких јама;
– нареди извршење утврђених обавеза и предузимање
мера за отклањање недостатака у обављању делатности одвођења и пречишћавања атмосферских и отпадних вода;
– нареди чишћење септичке јаме;
– предузима друге мере утврђене законом.
XI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 73.
Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара, казниће
се за прекршај комунално предузеће или друго привредно
друштво, ако:
1. не предузме потребне мере за заштиту комуналних
објеката канализације, приликом њиховог постављања, коришћења, одржавања и замене (члан 9);
2. одмах по пријему обавештења из члана 11. став 4. не
успостави несметано функционисање градске канализације
(члан 11. став 5);
3. не предузме хитне мере из члана 13. ове одлуке одмах
по пријави крађе, изненадног искакања и лома поклопца,
ревизионог силаза и сливничке решетке комуналних објеката канализације;
4. не изда услове за канализациони прикључак најкасније у року од петнаест дана од дана пријема захтева инвеститора (члан 34. став 1);
5. не изврши оцену усаглашености пројекта канализационог прикључка са издатим условима у року од петнаест
дана од дана од дана пријема захтева инвеститора (члан 35.
став 3);
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6. утврди да је пројекат канализационог прикључка израђен у складу са издатим условима, а не изда инвеститору
сагласност на пројекат канализационог прикључка (члан
35. став 4);
7. на захтев Инвеститора који је добио Услове или Сагласност не продужи рок важења услова или сагласности,
под условом да улична канализациона мрежа на коју треба
прикључити унутрашње инсталације канализације објекта
није у функцији или није завршен комунални објекат канализације на који треба прикључити унутрашње инсталације
канализације објекта (члан 36. став 2);
8. не изврши прикључење унутрашњих инсталација канализације на уличну канализациону мрежу најкасније у
року од осам дана од дана пријема захтева, под условом да
су сви претходни радови већ изведени (члан 37. став 4);
9. не изврши конзервирање канализационог прикључка, у случају да инвеститор не добије одобрење за изградњу
објекта за који је извршено привремено прикључење
унутрашње инсталације канализације, односно не изврши
укидање канализационог прикључка, у случају да инвеститор настави са нелегалним коришћењем истог (члан 38.
став 3);
10. по одјави канализационог прикључка за привремено прикључење не изврши конзервирање тог прикључка
до пријема новог захтева за коришћење,или укидање ако не
постоје услови за његову експлоатацију (члан 41. став 2);
11. не предузме мере на одржавању свих комуналних
објеката канализације при извршавању обавеза из члана 51.
став 1. ове одлуке (члан 51. став 2);
12. не предузме мере из члана 52. став 1. ове одлуке на
отклањању узрока и последица поремећаја, односно прекида функционисања градске канализације, услед више силе,
квара на комуналном објекту, штрајка и др. разлога који се
нису могли предвидети, односно спречити;
13. одмах по завршетку радова из члана 52. став 1. не
врати у првобитно стање део јавне површине на којој је извело радове (члан 52. став 2);
14. не обавести кориснике услуге преко средстава јавног информисања о планираном прекиду у функционисању градске канализације због извођења радова из члана
53. став 1. ове одлуке, најкасније три дана пре планираног
прекида;
15. не предузме мере из члана 52. ове одлуке, у случају
да прекид у функционисању градске канализације због извођења радова из члана 53. став 1. ове одлуке траје дуже од
12 часова (члан 53. став 2);
16. не предузме мере или изведе радове из чл. 52. и 53.
ове одлуке, тако да прекид или поремећај у функционисању
јавне канализације траје што краће (члан 54. став 1);
17. не обавести организациону јединицу градске управе, односно управе градске општине надлежну за комуналне послове о предузимању мера или извођењу радова због
околности из члана 54. став 2.;
18. не организује минимум процеса рада у комуналном
предузећу у случају организованог штрајка у комуналном
предузећу (члан 55.);
19. ускрати одвођење отпадних вода супротно случајевима, условима и начином, утврђеним законом и овом одлуком (члан 58);
20. не приступи отклањању сметњи у одвођењу отпадних вода у случајевима из члана 61. став 1. ове одлуке,
најкасније у року од три дана од дана пријема обавештења о
сметњи (члан 61. став 2);
21. не достави кориснику писмену опомену за отклањање
уочених неправилности и недостатака, пре привременог ускраћења одвођења отпадних вода (члан 62. став 2);
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22. не настави са одвођењем отпадних вода кориснику
који отклони утврђене неправилности и недостатке, у року
од 24 часа од достављања доказа да су неправилности и недостаци отклоњени (члан 62. став 4);
23. не обавести одмах организациону јединицу градске
управе, односно управе градске општине надлежну за послове комуналне инспекције о привременом ускраћивању
одвођења отпадних вода кориснику услуге у случајевима из
члана 63. став 1. тачка 1 ове одлуке (члан 63. став 2);
24. без одлагања не обавести организациону јединицу
градске управе, односно управе градске општине надлежну за послове комуналне инспекције да корисник услуге
одводи отпадне воде мимо мерних уређаја, тамо где су ови
уређаји постављени (члан 63. став 2. у вези члана 42);
25. не достави кориснику услуге писмено упозорење о
недостацима и неправилностима због којих се може привремено ускратити одвођење отпадних вода или не одреди примерени рок за њихово отклањање, у случајевима из члана 63.
став 2 тач. 2, 3, 4, 5, 6, 7. и 8. ове одлуке (члан 63. став 3).
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се новчаном
казном од 2.500 до 75.000 динара и одговорно лице у комуналном предузећу, односно другом привредном друштву.
Члан 74.
Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара, казниће
се за прекршај комунално предузеће, односно друго правно лице или предузетник основано за обављање послова
чишћења септичких јама, ако:
1. на захтев корисника не очисти септичку јаму и не одвезе фекалије, најкасније у року од пет дана од пријема захтева корисника (члан 49. став 1);
2. се не стара о уређивању места за изручивање фекалија, као и о њиховом одржавању (члан 49. став 4 и став 5).
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се новчаном
казном од 2.500 до 75.000 динара и одговорно лице у комуналном предузећу, односно другом правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном
казном од 5.000 до 250.000 динара предузетник коме је поверено обављање послова чишћења септичких јама.
Члан 75.
Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара казниће
се за прекршај привредно друштво или друго правно лице,
инвеститор, ако:
1. изводи радове супротно одредбама из члана 10. ове
одлуке;
2. приликом изградње, санације или реконструкције
објеката угрози постојеће комуналне објекте канализације,
не поштује урбанистичке услове или не обезбеди посебне
мере заштите градске канализације (члан 11. став 3.);
3. преко средстава јавног информисања не обавести грађане о датуму издавања решења о употребној дозволи за новоизграђену уличну канализациону мрежу (члан 26. став 2);
4. приликом изградње нове канализационе мреже, а напуштања старе не изврши о свом трошку пребацивање постојећих прикључака на нову канализациону мрежу,не укине
и не уклони стару канализациону мрежу у року од 6 месеци
од дана издавања решења о употребној дозволи за новоизграђену уличну канализациону мрежу (члан 27);
5. не изради пројекат канализационог прикључка према
условима добијеним од стране комуналног предузећа (члан
35. став 1);
6. се канализациони прикључак градилишта, преко кога
се унутрашње инсталације канализације спајају са уличном
канализационом мрежом, налази на територији градилишта,
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без претходно прибављених посебних услова које одобрава
комунално предузеће (члан 39);
7. изведе грађевинске радове на прикључењу унутрашњих инсталација канализације на уличну канализациону
мрежу без претходне сагласности или надзора комуналног
предузећа (члан 37. став 5);
8. канализациони прикључак који пролази кроз просторе који се не могу раскопавати није по капацитету и грађевински урађен као трајан (члан 40);
9. прикључи објекат, уређаје или инсталације на канализациону мрежу супротно чл. 25–45. ове одлуке (члан 45).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 2.500 до 75.000
динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и предузетник новчаном казном од 5.000 до 250.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и физичко
лице новчаном казном од 2.500 до 75.000 динара.
Члан 76.
Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара казниће
се за прекршај правно лице, извођач радова, ако:
1. изводи радове супротно одредбама из члана 10. ове
одлуке;
2. приликом изградње, санације или реконструкције
објеката угрози постојеће комуналне објекте канализације,
не поштује урбанистичке услове или не обезбеди посебне
мере заштите градске канализације члану 11. став 3. ове одлуке;
3. одмах не обавести комунално предузеће о онемогућавању правилног функционисања градске канализације које
је изазвао својим радом (члан 11. став 4);
4. изведе грађевинске радове на прикључењу унутрашњих инсталација канализације на уличну канализациону
мрежу без претходне сагласности или надзора комуналног
предузећа (члан 37. став 5);
5. се канализациони прикључак градилишта, преко кога
се унутрашње инсталације канализације спајају са уличном канализационом мрежом, налази на територији градилишта, без претходно прибављених посебних услова које
одобрава комунално предузеће (члан 39);
6. канализациони прикључак који пролази кроз просторе који се не могу раскопавати није по капацитету и грађевински урађен као трајан (члан 40);
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 2.500 до 75.000
динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и предузетник новчаном казном од 5.000 до 250.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и физичко
лице новчаном казном од 2.500 до 75.000 динара.
Члан 77.
Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара казниће
се корисник, односно правно лице, ако:
1. не предузме посебне мере заштите од оштећења, затрпавања, неправилног коришћења или онемогући одржавање градске канализације која пролази кроз површине са
посебном наменом из члана 11. став 3. ове одлуке;
2. својим поступањем угрожава безбедност или омета
приступачност отвору на комуналном објекту канализације
ради интервенције и одржавања (члан 12. став 1);
3. у вези са обављањем привредне и друге делатности користи опасне и штетне материје, а пре испуштања у градску
канализацију те материје претходно не обради у посебним
уређајима за пречишћавање отпадних вода (члан 16. став 1);
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4. онемогући контролу уређаја за пречишћавање отпадних вода из члана 16. став 1. ове одлуке (члан 16. став 2);
5. омета комунално предузеће у предузимању потребних
мера за заштиту комуналних објеката канализације приликом њихове изградње, постављања, коришћења, одржавања
и замене, укључујући и ометање права преласка преко туђе
непокретности (члан 23. став 1. тачка 1);
6. засади дрвеће и друго растиње на земљишту изнад
или у непосредној близини комуналних објеката канализације којима се угрожава сигурност тих објеката (члан 23.
став 1. тачка 2);
7. на комуналним објектима канализације остави ствари,
паркира возило или врши друге радње којима се оштећују
ти објекти (члан 23. став 1. тачка 3);
8. у градску канализацију испусти неку од материја чије
је испуштање забрањено чланом 24. ове одлуке;
9. не испразни, очисти и дезинфикује напуштену септичку јаму најкасније у року од 15 дана од дана прикључења
унутрашњих инсталација канализације на уличну канализациону мрежу (члан 26. став 3);
10. прикључи унутрашње инсталације канализације на
уличну канализациону мрежу преко канализационог прикључка суседне грађевинске парцеле, без претходно прибављење писане сагласности власника, односно корисника те
грађевинске парцеле,оверене код надлежног органа. (члан
29. став 2);
11. се монтажни објекат који испушта отпадне воде,
постављен у складу са важећим прописима не споји са
уличном канализационом мрежом преко канализационог
прикључка, према техничким условима и сагласности које
издаје комунално предузеће (члан 30);
12. се прикључење отворених токова и дренажних вода,
као и регулација квалитета и количине тих вода врши супротно начину описаном у члану 31. ст. 1. и 2. ове одлуке;
13. изведе грађевинске радове на прикључењу унутрашњих инсталација канализације на уличну канализациону
мрежу без претходне сагласности или надзора комуналног
предузећа (члан 37. став 5);
14. не угради мерни уређај за мерење количине испуштених отпадних вода по налогу комуналног предузећа, у случају прописаном чланом 42. став 1. ове одлуке;
15. мерни уређај за мерење количине испуштених отпадних вода није лоциран тако да чини саставни део унутрашње инсталације канализације, односно није изграђен по
техничком решењу усаглашеном са комуналним предузећем и приступачан у сваком тренутку за очитавање (члан
42. став 2);
16. не изгради септичку јаму на подручју где није изграђена градска, односно локална канализација (члан 47);
17. не одржава септичку јаму у исправном стању, не стара се о њеном редовном чишћењу, или дозволи изливање
септичке јаме (члан 48. став 1);
18. изврши изливање садржаја из септичких јама на
било које место, изузев места утврђеног у складу са чланом
49. ове одлуке (члан 50);
19. се не стара о унутрашњим инсталацијама канализације и не одржава их у исправном стању (члан 59);
20. онемогући овлашћеним лицима комуналног предузећа приступ комуналним објектима канализације, ради
провере исправности, отклањања кварова, замене и одржавања истих, укључујући и прелазак преко парцеле и приступ
непокретности у власништву корисника услуге (члан 60);
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 2.500 до 75.000
динара.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и предузетник новчаном казном од 5.000 до 250.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и физичко
лице новчаном казном од 2.500 до 75.000 динара.
XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 78.
Примена члана 5. ове одлуке одлаже се до изградње
уређаја за пречишћавање отпадних вода града Београда.
Члан 79.
Скупштина града Београда донеће одлуку из члана 14.
ове одлуке у року од шест месеци од дана ступања на снагу
ове одлуке.
Члан 80.
Правна и физичка лица која у вези са обављањем привредне и друге делатности користе опасне и штетне материје одређене одлуком из члана 14. ове одлуке, дужна су да
поступе у складу са чланом 16. став 1. ове одлуке у року од
шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 81.
Корисник услуге који за своје потребе користи воду која
није из градског водовода, а после употребе такве воде врши
њено испуштање у градску канализацију, дужан је да угради
мерни уређај за мерење количине испуштене отпадне воде,
изузев случајева у којима за то нема техничких и експлоатационих могућности, у року од шест месеци од дана ступања
на снагу ове одлуке.
Члан 82.
Комунално предузеће и инвеститори се обавезују да у
року од три године од дана ступања на снагу ове одлуке изврше примопредају и прикључење постојеће канализационе
мреже која није била саставни део градске канализације, у
складу са условима из члана 44. ове одлуке.
Члан 83.
Лице које руководи организационом јединицом Градске
управе, односно управе градске општине надлежне за комуналне послове, донеће акт из члана 55. ове одлуке у року од
шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 84.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука
о градској канализацији ("Службени лист града Београда",
број 5/75, 1/81, 25/88, 13/90, 15/91, 23/92, 27/92, 9/93, 25/93,
31/93, 4/94, 2/95 6/99 и 11/05).
Члан 85.
Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе члан 20,
став 2. члана 21, члан 44. став 3. и члан 50. став 1. тачка 8.
Одлуке о одржавању чистоће („Службени лист града Београда” број 27/02 и 11/05).
Члан 86.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда".
Скупштина града Београда
Број 352-176/10-С, 23. марта 2010. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Број 6 – 23

Скупштина града Београда на седници одржаној 23.
марта 2010. године, на основу члана 9. став 4. Закона о
финансијској подршци породици са децом („Службени
гласник РС”, бр. 16/02 и 115/05) и члана 31. Статута града
Београда („Службени лист града Београда”, број 39/08), донела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДОДАТНИМ ОБЛИЦИМА
ЗАШТИТЕ ТРУДНИЦА И ПОРОДИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Одлуци о додатним облицима заштите трудница и
породиља на територији града Београда („Службени лист
града Београда”, број 1/09), у члану 2. став 1. после тачке 2.
додаје се нова тачка која гласи:
„3. право на једнократно новчано давање запосленој породиљи”.
У ст. 2. и 3. после речи: „назапослена” додају се речи: „и
запослена”, а датум: „11. фебруара 2009. године” замењује се
датумом: „31. децембра 2009. године”.
Члан 2.
После члана 4. додаје се нови члан који гласи:
„Члан 4а
Право на једнократно новчано давање има запослена породиља чији је укупни месечни приход по члану породице,
укључујући новорођено дете – децу, остварен у периоду од
шест месеци, који претходе месецу у коме је поднет захтев,
мањи од 10.000,00 динара.
Право из става 1. овог члана остварује се у износу који
посебним актом утврђује градоначелник града Београда за
календарску годину, најкасније до 31. децембра текуће за
наредну годину, у оквиру средстава обезбеђених у буџету
града за ту намену.
Право из става 1. овог члана остварује се на основу захтева поднетог у року од три месеца од дана порођаја.
О праву из става 1. овог члана одлучује организациона
јединица Градске управе надлежна за послове социјалне
заштите.”
Члан 3.
Изузетно од става 2. члана 4а ове одлуке, једнократно
новчано давање за 2010. годину утврђује се овом одлуком и
износи 25.000,00 динара.
Члан 4.
Градско веће града Београда ускладиће акт о начину
остваривања додатних облика заштите са одредбама ове
одлуке, у року од осам дана о дана ступања на снагу ове
одлуке.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 5-140/10-С, 23. марта 2010. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Број 6 – 24

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина града Београда на седници одржаној 23. марта 2010. године, на основу члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, број 39/08) и члана 109.
Пословника Скупштине града Београда („Службени лист
града Београда”, број 15/09), донела је

ОДЛУ КУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА
И НАЧИНУ РАСПОЛАГАЊА СТАНОВИМА ИЗГРАЂЕНИМ ПРЕМА ПРОЈЕКТУ ИЗГРАДЊЕ
1.100 СТАНОВА У БЕОГРАДУ
Члан 1.
У Одлуци о условима и начину располагања становима изграђеним према Пројекту изградње 1.100 станова у
Београду („Службени лист града Београда”, бр. 20/03, 9/04,
11/05, 4/07 и 29/07) у члану 2. ставу 1. тачка 2. мења се и
гласи: „давати на коришћење на одређено време лицима у
стању социјалне потребе – 716”.
Члан 2.
У члану 41. ставу 2. алинеја 1. мења се и гласи:
„– малигне болести и интракранијални тумори; хемофилија, тешке болести крви које имају прогресиван ток;
инсулин зависни дијабетес мелитус (са секундарним компликацијама ретинопатија, нефропатија, неуропатија); мултирезистентна туберкулоза; системске аутоимуне болести
у одмаклој фази и/или са мултисистемском дисфункцијом;
генетске болести које имају прогресивни ток и/или које
узрокују тежак поремећај метаболизма; хроничне психозе
са непотпуним ремисијама и трајним изменама личности;
епилепсија са тешким психичким променама; терминална бубрежна инсуфицијенција, на дијализи и после трансплатације; прогресивна неуромишићна обољења; тешко
трајно оштећење плућне вентилације са хроничном респираторном инсуфицијенцијом која испуњава критеријуме
за дуготрајну оксигено-терапију; тешке урођене и стечене
срчане мане са тешким оштећењем срчане функције (ехокардиографски или другим методама утврђена ЕФ мање од
30% (или 40%), друге болести срца са тешким оштећењем
срчане функције (ЕФ мање од 30%); болести које доводе до
трајног оштећења функције јетре тешког степена (портална
хипертензија, асцитес, вариксни езофагуса) и стања после
трансплантације јетре; тежак облик бронхијалне астме, неконтролисана, перзистентна и поред редовне терапије; други тешки облици болести које доводе до трајно нарушеног
здравственог стања”.
У истом члану, став 3. мења се и гласи:
„Здравствено стање се доказује мишљењем односно
извештајем здравствене установе у којој је постављена
дијагноза или у којој се лечи са потписом три лекара одговарајуће специјалности, који је издат само за сврху конкурисања за станове за социјално угрожена лица и није старији од шест месеци до дана истека рока за пријављивање
на конкурс и медицинском документацијом потребном за
верификацију одређене болести – отпусне листе, специјалистички налази, дијагностички тестови, лабораторијски
налази и др.”
Члан 3.
У члану 47. иза речи социјалну бришу се речи – „и дечју”.
Члан 4.
У члану 49. ставу 5. иза речи социјалну бришу се речи
– „и дечју”.

23. март 2010.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 452−141/10−С, 23. марта 2010. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 23.
марта 2010. године, на основу члана 93. став 4. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09
и 81/09-исправка) и чл. 25. и 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, број 39/08), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МЕРИЛИМА
ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист града Београда”, број 60/2009), у члану 17. став 2. речи „до 1. марта
2010. године” замењују се речима „до 31. децембра 2010. године”, а речи „после 1. марта 2010. године” замењују се речима „после 31. децембра 2010. године”.
Члан 2.
У члану 18. став 2. речи „до 1. марта 2010. године”, замењују се речима „до 31. децембра 2010. године”, а речи „од
1. марта 2010. године” замењују се речима „од 31. децембра
2010. године”.
Члан 3.
Члан 20. мења се и гласи:
Накнада за уређивање грађевинског земљишта, у поступцима легализације умањује се за 60% у односу на висину накнаде утврђене у члану 8. и члану 10. ове одлуке, ако
се уговор о уређивању грађевинског земљишта закључи са
Дирекцијом до 31. децембра 2010. године, за
− породичне стамбене објекте бруто развијене грађевинске површине до 100 m2 и
− станове до 100 m2 нето корисне површине стана, у
стамбеној згради, без обзира на површину стамбене зграде
у којој се тај стан налази.
Накнада за уређивање грађевинског земљишта, у поступцима легализације умањује се за 50% у односу на висину накнаде утврђене у члану 8. и члану 10. ове одлуке, ако
се уговор о уређивању грађевинског земљишта закључи
са Дирекцијом до 31. децембра 2010. године, за породичне
стамбене објекте бруто развијене грађевинске површине до
300 m2.
Приликом обрачуна површина за умањење по основу
прописаном у ст. 1. и 2. овог члана, за породичне стамбене
објекте до 100 m2, односно до 300 m2, обрачунава се бруто
развијена грађевинска површина у складу са чланом 2. тачка 12. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09 – исправка).
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Умањење накнаде из ст. 1. и 2. овог члана, не односи се
на пословни простор или други простор који је изграђен
без грађевинске дозволе и који се налази у породичном
стамбеном објекту бруто развијене грађевинске површине
до 100 m2, односно до 300 m2, а не користи се за становање.
Умањење накнаде из става 2. овог члана, не односи се на
објекте који се налазе у Екстра зони, I зони и Зони специфичних намена.
Право на умањење из ст. 1. и 2. овог члана може остварити лице које је изградњом објекта, односно куповином
стана трајно решавало своју стамбену потребу, а што се
доказује пред организационом јединицом општинске, односно Градске управе, надлежном за послове легализације.
Власник бесправно подигнутог објекта или члан његовог
породичног домаћинства (брачни друг, деца рођена у браку,
ван брака, усвојена и пасторчад, који живе са подносиоцем
захтева у заједничком домаћинству) који има у својини
другу непокретност за становање на територији Града нема
право на умањење из ст. 1. и 2. овог члана.
Право на умањење накнаде из ст. 1. и 2. овог члана,
власник бесправно изграђеног објекта или делова објекта,
може остварити само при легализацији једног објекта или
стана.
Лица која су легализовала своје објекте по ранијим прописима и закључила уговор о регулисању накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступку легализације немају право на умањење накнаде из ст. 1. и 2. овог члана.
Члан 4.
Члан 21. се брише.
Члан 5.
У члану 22. речи „из члана 20. и 21. ове одлуке” замењују
се речима „из члана 20. ове одлуке”.
Члан 6.
У члану 25. став 1. речи „у периоду до 36 месеци” замењују се речима „у периоду до 60 месеци”.
У ставу 2. речи „до 1. марта 2010. године” замењују се речима „до 31. децембра 2010. године”, а речи „после 1. марта
2010. године” замењују се речима „после 31. децембра 2010.
године”.
Члан 7.
У члану 30. став 1. после речи „Инвеститор који је остварио право градње” додају се речи „на осталом неизграђеном
грађевинском земљишту”.
Став 3. се брише.
Члан 8.
У члану 32. став 1. речи „до 1. марта 2010. године” замењују се речима „до 31. децембра 2010. године”, а речи „од
1. марта 2010. године” замењују се речима „од 31. децембра
2010. године”.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 418-142/10-С, 23. марта 2010. године
Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 23.
марта 2010. године, на основу чл. 69. и 70. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС", бр. 135/04 и
36/09), члана 9. став 2. и члана 15. Закона о заштити ваздуха
(„Службени гласник РС”, број 36/09), члана 25. став 1. тачка 13) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист
града Београда”, број 39/08), донела је

ПР ОГРАМ
КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У БЕОГРАДУ У
2010. И 2011. ГОДИНИ
Овим програмом успоставља се Локална мрежа мерних станица и мерних места за праћење квалитета ваздуха у Београду
у 2010. и 2011. години, одређује број и распоред мерних станица и мерних места, као и обим, врста и учесталост мерења.
Праћење квалитета ваздуха остварује се контролом нивоа
загађујућих материја пореклом од стационарних извора загађивања и од покретних извора загађивања и праћењем утицаја загађеног ваздуха на здравље људи и животну средину.
Контрола нивоа загађујућих материја у ваздуху врши се
фиксним мерењем нивоа загађујућих материја у Локалној
мрежи мерних станица и мерних места на локацијама за:
1) континуална фиксна мерења и
2) повремена фиксна мерења.
На основу података о нивоу загађујућих материја у ваздуху врши се оцењивање квалитета ваздуха.
Оцењивање квалитета ваздуха врши се обавезно у погледу концентрације сумпордиоксида, азотдиоксида и азотмоноксида, чађи, суспендованих честица (PM10), олова, бензена и угљенмоноксида, приземног озона, арсена, кадмијума,
никла и бензо(а)пирена, као и за друге загађујуће материје
које су као такве утврђене релевантним националним и
међународним прописима.
Овај програм не односи се на индикативна мерења која
се обављају на основу посебних одлука, односно аката Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе
града Београда у складу са законом.
I. СИСТЕМ МОНИТОРИНГА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА
Управљање квалитетом ваздуха у Београду обезбеђује се
јединственим функционалним системом праћења и контроле степена загађења ваздуха и одржавања базе података о
квалитету ваздуха у оквиру Државне мреже мерних станица и мерних места и Локалне мреже мерних станица и мерних места за фиксна мерења.
1. Државна мрежа мерних станица и мерних места
Државна мрежа мерних станица и мерних места за континуална фиксна мерења успоставља се програмом контроле квалитета ваздуха који доноси Влада Републике Србије.
У оквиру Државне мреже мерних станица и мерних места врше се и континуална фиксна мерења на територији Београда на локацијама која су од интереса за систем мониторинга квалитета ваздуха на територији Републике Србије.
2. Локална мрежа мерних станица и мерних места
Локална мрежа мерних станица и мерних места за праћење
квалитета ваздуха у Београду успоставља се овим програмом,
а чине је допунске мерне станице и мерна места за:
2.1. континуална фиксна мерења нивоа загађујућих материја пореклом од стационарних извора загађивања ваздуха у насељеним подручјима (табела 1);
2.2. континуална фиксна мерења нивоа загађујућих материја пореклом од стационарних извора загађивања ваздуха у индустријским подручјима (табела 2);
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2.3. фиксна мерења нивоа загађујућих материја пореклом од покретних извора загађивања ваздуха (табела 3);
2.4. повремена фиксна мерења нивоа загађујућих материја пореклом од стационарних извора загађивања ваздуха
(табела 4);
2.5. повремена фиксна мерења нивоа загађујућих материја пореклом од горива из покретних извора загађивања
ваздуха (табела 5).
2.1. Континуална фиксна мерења нивоа загађујућих материја пореклом од стационарних извора загађивања ваздуха врше се на мрежи мерних станица и мерних места у
насељеним подручјима из табеле 1.
Мерења обухватају: чађ, SO2, NO2, CO, TM, TSP, BTX,
PM10 и O3.
Учесталост мерења: 24-часовна мерења током целе године.

Мерне станице
Локације за
аутоматски
мониторинг

Булевар деспота
Стефана 54a
Димитрија Ту2.* Трг
цовића „Славија”
Нови Београд
3.* (ФОМ) –Омладинских бригада
– Јернеја
4. Земун
Копитара бб
– ОШ
5. Обреновац
„Јефимија”
Лазаревац – Сло6. бодана Козарева
1 (СЦ)
Мерна места
7. Светог Саве 39
8. Бојанска 16
9. Краљице Јелене 22
– Грге
10.* Крњача
Андријановића 8
– Браће
11. Крњача
Марић
12. Роспи ћуприја
13.* Чарлија Чаплина 1
– Трг
14. Земун
ЈНА 7
– Дом
15. Обреновац
здравља
1.*

Мерења обухватају: азотдиоксид, фенолне материје,
укупнe угљоводонике, таложне материје, суспендоване честице (PM10), амонијак, полициклични ароматични угљоводоници, хлор, бензен, тешке метале, манган, фенол, диметиламин.
Учесталост мерења: 24-часовна мерења четири пута месечно током целе године.
Табела 2: Мрежа мерних места за фиксна мерења нивоа загађујућих материја пореклом од стационарних извора
загађивања ваздуха у индустријским подручјима
Ред.
број
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Х

Х

ХO
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03

Х

Х

Х
Х
Х

XO

Вреоци

2.

Роспи
ћуприја

3.

Крњача
– Браће
Марић

суспендоване честице са анализом тешких метала (олово,
кадмијум, никл, хром, манган, арсен)

4.

Раковица
– индустријски
комплекс

суспендоване честице, таложне материје, анализа тешких
метала у чврстим фракцијама (жива, олово, цинк, арсен, никл,
кадмијум, хром), манган, фенол, диметиламин

X

2.3. Фиксна мерења нивоа загађујућих материја пореклом од покретних извора загађивања ваздуха врше се на
мрежи мерних места из табеле 3.
Мерења обухватају: CO, NOX, Pb, VOC, SO2, BTX.
Учесталост мерења: на свим мерним местима врше се
мерења у једночасовном узорку и то: четири пута месечно
на мерним местима наведеним под 1, 2, 3. и 7. а два пута месечно на осталим мерним местима у табели 3.
Табела 3: Мрежa мерних места за фиксна мерења нивоа загађујућих материја пореклом од покретних извора
загађивања ваздуха

1.

XO

Х
Х

2.
3.
4.

Легенда:
*
Државна мрежа
сумпор-диоксид
SO2
NO2 азот-диоксид
CO
угљен-моноксид
PM10 суспендоване честице до 10 микрона
ТМ
таложне материје, сува и влажна депозиција
TSP укупне суспендоване материје преко 20 микрона
BTX бензен, ксилен и толуен
приземни озон
О3
Y
полициклични ароматични угљоводоници
O
тешки метали:
• у TM: олово (Pb), кадмијум (Cd), цинк (Zn)
• у TSP: Pb, Cd, манган (Mn), никл (Ni), арсен (As)
X
детекција и квантификација

У Локалну мрежу мерних станица и мерних места за
континуална фиксна мерења из тачке 2.1. овог програма,
укључено је пет локација из Државне мреже које су од значаја за јединствен систем праћења и оцењивања квалитета
ваздуха у Београду.
2.2. Континуална фиксна мерења нивоа загађујућих материја пореклом од стационарних извора загађивања ваздуха врше се на мрежи мерних места у индустријским подручјима из Табеле 2.

Загађујуће материје

1.

Загађујуће материје
Чађ

Мерно
место

азот-диоксид, фенолне материје, укупни угљоводоници,
таложне материје са анализом на садржај тешких метала (олово,
кадмијум, никл, хром, манган, арсен), суспендоване честице са
анализом на садржај тешких метала (олово, кадмијум, цинк,
никл, хром, манган)
суспендоване честице, амонијак, полициклични ароматични
угљоводоници (PAU), хлор, бензен, тешки метали (олово,
кадмијум, цинк, никл, хром, манган, арсен)
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Табела 1: Мрежа мерних станица и мерних места за континуална фиксна мерења нивоа загађујућих материја
пореклом од стационарних извора загађивања
ваздуха у насељеним подручјима
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Назив мерног места
Локација – раскрсница улица
„Лондон” – Краља Милана и Кнеза
Милоша
„Тунел” – Дечанска и Нушићева
„Скупштина” – Булевар краља
Александра и Кнеза Милоша
„Славија” – Трг Димитрија
Туцовића
„Вуков споменик” – Булевар краља
Александра и Рузвелтова
„Градска болница” – Димитрија
Туцовића и Батутова
„Цвијићева” – Булевар деспота
Стефана и Цвијићева
„Карабурма” – Маријане Грегоран и
Војводе Мицка
„Железничка станица” – Савски трг
„Зелени венац” – Бранкова, Југ
Богданова и Краљице Наталије
„Аутокоманда” – Булевар
ослобођења и Франша д`Епереа
„Баново брдо” – Пожешка и
Кировљева
„Нови Београд” – Отона
Жупанчића и Париске комуне
„Земун” – Главна улица и Змај
Јовина

Легенда:
VOC Лако испарљива органска једињења
Pb олово
BTX бензен, ксилен и толуен
SO2 сумпор-диоксид
NO2 азот-диоксид
CO угљен-моноксид
X детекција и квантификација

Загађујуће материје
CO

NOx

Pb

VOC

SO2

BTX

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

X

X

X

X

X

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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2.4. Повремена фиксна мерења нивоа загађујућих материја пореклом од стационарних извора загађивања ваздуха
врше се на мрежи мерних места из табеле 4.
Мерења обухватају: чађ, SO2, NO2, TM, TSP, PM10.
Учесталост мерења: на свим мерним местима врше се мерења у 24-часовном узорку, најмање у трајању од шест месеци.
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Табела 4: Мрежа мерних места за повремена фиксна мерења
нивоа загађујућих материја пореклом од стационарних извора загађивања ваздуха
Загађујуће материје
Мерно место
Чађ

1.
2.
3.
4.
5.

Милоша Поцерца 6
Гоце Делчева 30
Обилићев венац 2
Др Суботића 5
Пожешка 72
кнеза Александра
6. Булевар
Карађорђевића 64
7. Устаничка 127
8. Олге Јовановић 11
9. БАС, Железничка 4
10. Обреновац – МЗ Грабовац
11. Лазаревац – ОШ „Дуле Караклајић”

X
X
X
X
X

SO2
X
X

X
X
X
Х
X

NO2

TM

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

TSP

PM10

X
X
X
X

Х
X

XO
XO

X
XO

2.5. Повремена фиксна мерења нивоа загађујућих материја пореклом од покретних извора загађивања ваздуха
врше се на мрежи мерних места из Табеле 5.
Мерења обухватају: CO, NOX, Pb, VOC, SO2.
Учесталост мерења: на свим мерним местима врше се мерења у једночасовном узорку, најмање у трајању од шест месеци.
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Табела 5: Мрежа мерних места за повремена мерења нивоа
загађујућих материја пореклом од покретних извора загађивања ваздуха

1.
2.

Назив мерног места
Локација – раскрсница улица
„Мостар”
„Панчевачки мост”

Загађујуће материје
CO

NOx

Pb

VOC

SO2

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

3. ПРАЋЕЊЕ УТИЦАЈА ЗАГАЂЕНОГ ВАЗДУХА
НА ЗДРАВЉЕ ЉУДИ
Утицај загађеног ваздуха на здравље људи прати се у
оквиру националног програма Републике Србије на територији четири општине у Београду и то: Нови Београд, Стари
град, Раковица и Палилула. Здравствени индикатори који
су одабрани као значајни у сагледавању утицаја различитог
степена загађености ваздуха су Pharyngitis acuta et tonsillitis
acuta, Infectiones tractus respiratori superioris multiplices acutae
loci non specificatis, Bronchitis acuta et bronchiolitis acuta, запаљење душница, емфизем и друге опструктивне болести
плућа и Asthma bronchiale. Старосне групе код којих се прати стопа обољевања, као и инциденца и преваленца су од 0
до 14 година и одрасла популација од 20 до 64 године, изузимајући професионално изложена лица.
Извештај о праћењу утицаја загађеног ваздуха на здравље људи саставни је део годишњег извештаја о резултатима контроле квалитета ваздуха.
4. ОБРАДА И АНАЛИЗА ПОДАТАКА И ИЗВЕШТАВАЊЕ
О РЕЗУЛТАТИМА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА
4.1. Обезбеђивање квалитета података
Сва мерења, обраду података, проверу валидности резултата добијених мерењем и/или узимањем узорака и
интерпретацију резултата врше овлашћена правна лица
– стручне организације које су акредитоване као лабораторије за испитивање, односно које испуњавају прописане
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услове и које поседују дозволу надлежног министарства да
врше мониторинг ваздуха.
Стручне организације које врше мониторинг ваздуха
старају се о примени адекватних метода испитивања, одржавању мерних места, мерних инструмената са пратећом
опремом, опреме за пријем и пренос података ради обезбеђења захтева у погледу квалитета података који се користе за оцењивање квалитета ваздуха.
4.2. Редовно извештавање
Извештаје о извршеним мерењима, односно о резултатима контроле квалитета ваздуха у оквиру Локалне мреже мерних станица и мерних места, стручне организације достављају
Градској управи града Београда – Секретаријату за заштиту
животне средине, по правилу, једанпут месечно за претходни месец у року од 10 дана од истека претходног месеца и годишње у року од 30 дана од истека календарске године.
Секретаријат за заштиту животне средине је дужан да
извештаје доставља Агенцији за заштиту животне средине Републике Србије, као и да о квалитету ваздуха редовно
обавештава јавност путем електронских и штампаних медија, односно путем интернета, у складу са законом.
4.3. Извештавање и мере у случају прекорачења
концентрација
У случају прекорачења концентрацијa опасних по здравље људи јавност се обавештава о локацији или подручју
прекорачења, врсти концентрације која је прекорачена, времену почетка и трајању прекорачења, највишој једночасовној концентрацији, односно највишој осмочасовној средњој
концентрацији у случају приземног озона, географском
подручју на коме се очекује прекорачење концентрације,
прогнозама за наредни период са очекиваним променама
загађења са проценом промене, подацима за посебно осетљиве групе становништва, могућим ефектима по здравље
и препорученом понашању (подаци о посебно осетљивим
групама, опис могућих симптома, предузимање препоручених мера, нове информације о току догађаја) и подацима о
превентивним мерама за смањење загађења.
У случају процењеног наставка прекорачења концентрација надлежни орган ће предузети практичне мере и може,
по потреби, донети краткорочни акциони план који садржи
мере смањења ризика или трајања таквог прекорачења ради
заштите здравља људи и/или животне средине.
Краткорочним акционим планом, у зависности од сваког
појединачног случаја, могу се предузети делотворне мере за
контролу активности које доприносе настанку опасности
од прекорачења концентрација опасних по здравље људи и,
по потреби, привремено зауставити те активности.
Краткорочним акционим планом могу се предвидети
мере у вези са саобраћајем моторних возила, радом индустријских постројења, употребом производа који садрже
загађујуће материје и грејањем домаћинстава, као и специфичне активности намењене заштити осетљивих група становиштва, нарочито деце.
5. На овај програм прибављена је сагласност Министарства животне средине и просторног планирања Републике
Србије, број 353-01-58/2010-03 од 15. јануара 2010. године.
6. Овај програм објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 501-177/10-С, 23. марта 2010. године
Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2010. године, на основу члана 14. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 31.
Статута града Београда („Службени лист града Београда”,
број 39/08), донела је

23. март 2010.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2010. године, на основу члана 14. Закона о локалним
изборима („Службени гласник Републике Србије”, број
129/07) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист
града Београда”, број 39/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ГРАДСКЕ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
1. Разрешава се дужности заменика члана Градске изборне комисије, на лични захтев, Александар Тодоровић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-131/10-С, 22. марта 2010. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2010. године, на основу члана 14. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 31.
Статута града Београда („Службени лист града Београда”,
број 39/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ГРАДСКЕ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
1. Именује се за заменика члана Градске изборне комисије Снежана Рогановић, на предлог Демократске странке.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-132/10-С, 22. марта 2010. године
Председник
Александар Антић, с. р.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
1. Именују се у Градску изборну комисију, и то за члана: Петар Гроздановић, на предлог Либерално-демократске
партије; за заменика члана: Момчило Рогић, на предлог Либерално-демократске партије.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-134/10-С, 22. марта 2010. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 23.
марта 2010. године, на основу члана 92. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, број 54/09) и члана 31.
Статута града Београда („Службени лист града Београда”,
брoj 39/08), донела је

ЗА К ЉУЧА К
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА
БЕОГРАДА ЗА 2009. ГОДИНУ

1. Разрешавају се дужности у Градској изборној комисији, на лични захтев, и то члана: Саво Пилиповић; заменика
члана: Жарко Богдановић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

1. Екстерну ревизију завршног рачуна буџета града Београда за 2009. годину обавиће лице које испуњава услове за
обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.
2. Поступак набавке услуге екстерне ревизије завршног
рачуна буџета града Београда за 2009. годину обавиће се у
поступку јавне набавке, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08).
3. Секретаријат за финансије Градске управе града Београда ће, као наручилац, спровести поступак јавне набавке
за услугу екстерне ревизије завршног рачуна буџета града
Београда за 2009. годину.
4. Средства за спровођење набавке услуге екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Београда за 2009. годину
обезбедиће се из буџета града Београда за 2010. годину, сагласно финансијском плану Секретаријата за финансије.
5. Овај закључак објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 118-133/10-С, 22. марта 2010. године

Скупштина града Београда
Број 40-178/10-С, 23. марта 2010. године

Скупштина града Београда, на седници одржаној 22.
марта 2010. године, на основу члана 14. Закона о локалним
изборима („Службени гласник Републике Србије”, број
129/07) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист
града Београда”, број 39/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

Председник
Александар Антић, с. р.

Председник
Александар Антић, с. р.

23. март 2010.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Градоначелник града Београда, 19. марта 2010. године, на
основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 52. тачка 6. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, брoj 39/08),
члана 13. Одлуке о буџету града Београда за 2010. годину
(„Службени лист града Београда”, број 60/09) и члана 4. Одлуке о премији за млеко („Службени лист града Београда”,
број 11/05), донео је
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економска класификација 451241 – капиталне субвенције за
пољопривреду – премије за првотелкиње, позиција 011.
3. О спровођењу овог решења стараће се Секретаријат за
привреду и Секретаријат за финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Градоначелник града Београда
Број 3-963/10-Г, 19. марта 2010. године

РЕШЕЊЕ

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

О ВИСИНИ ПРЕМИЈЕ ЗА МЛЕКО У 2010. ГОДИНИ

Градоначелник града Београда, 22. марта 2010. године, на
основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса („Службени гласник РС”,
бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), члана 23. Закона
о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр.
16/97 и 42/98) и члана 52. тачка 6. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, брoj 39/08), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ
ПРЕДУЗЕЋУ „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ” НА ЦЕНОВНИК
УСЛУГА
1. Даје се сагласност Јавном комуналном предузећу „Погребне услуге” из Београда на Ценовник погребних услуга,
који је донео Управни одбор под бројем 1/13, на седници
одржаној 25. фебруара 2010. године.
2. Ово решење и Ценовник објавити у „Службеном
листу града Београда”, а Ценовник се примењује наредног
дана од дана објављивања.
Градоначелник града Београда
Број 38-971/10-Г, 22. марта 2010. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

О ВИСИНИ ПРЕМИЈЕ ЗА НАБАВКУ И ОДГОЈ
ПРВОТЕЛКИЊА У 2010. ГОДИНИ

Назив – опис услуге

I

ГОДИШЊИ ЗАКУП

1

Годишњи закуп гроба
Закуп касете у колумбаријуму МК (1 урна)
Закуп касете у колумбаријуму ВК (2 урне)
Закуп касете у розаријуму МК (2 урне)
Закуп касете у розаријуму МК (3 урне)

2
3
4
5

Проценат
повећања

Ред.
бр.

Нова цена са
ПДВ

1. Премија за набавку и одгој првотелкиња у 2010. години износи 6.500,00 динара по грлу (комаду квалитетне краве првотелкиње).
2. Обавезује се Секретаријат за финансије Градске управе града Београда да за реализацију тачке 1. овог решења,
обезбеди средства у износу од 52.500.000,00 динара за премирање одгоја и набавку првотелкиња, на терет буџета Града за 2010. годину, у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2010. годину („Службени лист града Београда”, број
60/09), позиција 2.1 – Премије за првотелкиње и у складу
са Финансијским планом прихода и расхода Секретаријата
за привреду за 2010. годину, извор финансирања 01 – Приходи из буџета, у оквиру раздела 10 – Секретаријат за привреду, функционална класификација 421 – Пољопривреда,

ЦЕНОВНИК
ОСНОВНИХ УСЛУГА ЈКП „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ”
БЕОГРАД
Износ ПДВ

РЕШЕЊЕ

На основу члана 16. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник
РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05 – исправка), члана 23. Закона о комуналним делатностима ( „Службени гласник РС”,
број 16/97 и 42/98 ) и члана 47. Статута ЈКП „Погребне услуге” Београд Управни одбор ЈКП „Погребне услуге” Београд,
на седници одржаној 25. фебруара 2010. године, донео је

Нова цена
без ПДВ

Градоначелник града Београда, 19. марта 2010. године, на
основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 52. тачка 6. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, брoj 39/08),
члана 13. Одлуке о буџету града Београда за 2010. годину
(„Службени лист града Београда”, број 60/09) и члана 2. Одлуке о премији за набавку и одгој првотелкиња („Службени
лист града Београда”, број 11/05), донео је

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

Стара цена
са ПДВ

1. Премија за млеко у 2010. години износи 2,50 динара
по једном литру испорученог крављег млека које садржи
најмање 3,2% млечне масти.
2. Обавезује се Секретаријат за финансије Градске управе града Београда да за реализацију тачке 1. овог решења,
обезбеди средства у износу од 14.000.000,00 динара за премије за млеко, на терет буџета Града за 2010. годину, у складу
са Одлуком о буџету града Београда за 2010. годину („Службени лист града Београда”, број 60/09), позиција 1 – Текуће
субвенције – Премије за млеко и у складу са Финансијским
планом прихода и расхода Секретаријата за привреду за
2010. годину, извор финансирања 01 – Приходи из буџета,
у оквиру раздела 10 – Секретаријат за привреду, функционална класификација 421 – Пољопривреда, економска класификација 451141 – текуће субвенције за пољопривреду
– премије за млеко, позиција 012, подпозиција 01.
3. О спровођењу овог решења стараће се Секретаријат за
привреду и Секретаријат за финансије.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Градоначелник града Београда
Број 3-951/10-Г, 19. марта 2010. године

225,00

220,39

17,61

238,00

6%

77,00

75,01

5,99

81,00

6%

155,00

151,86

12,14

164,00

6%

155,00

151,86

12,14

164,00

6%

233,00

227,80

18,20

246,00

6%

330,00

6%

40

112,00

109,27

8,73

118,00

6%

7
II

ГОДИШЊА НАКНАДА ЗА УРЕЂЕЊЕ
И ОДРЖАВАЊЕ ПОВРШИНА ГРОБЉА

8

19

Накнада за гробницу
I реда
Накнада за гробницу
II реда
Накнада за гробницу
III реда
Накнада за гробницу
IV реда
Накнада за гробницу
V реда
Накнада за гроб
Накнада за касету у
колумбаријуму МК (1
урна)
Накнада за касету у колумбаријуму ВК (2 урне)
Накнада за касету у
розаријуму МК (2 урне)
Накнада за касету у
розаријуму МК (3 урне)
Накнада за касету у
розаријуму ВК (4 урне)
Накнада за дечији гроб

III

САХРАЊИВАЊЕ

20

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

35
36

37

39

Пренос умрлог у оквиру гробља
Пренос умрлог од болнице до мртвачнице

IX

ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

43

Коришћење простора
888,00
871,37
69,63
941,00
за испраћај за сахрану
Коришћење простора за 1.788,00 1.754,77
140,23
1.895,00
испраћај за кремацију
Коришћење хладњаче
995,00
976,00
78,00
1.054,00
за 24 часа
Затварање лименог
2.142,00 2.102,02
167,98
2.270,00
улошка
528,75
42,25
571,00
Испис и затварање урне 539,00
Дорада погребне оп895,00
877,85
70,15
948,00
реме
337,00
330,58
26,42
357,00
Куцање металних слова
Демонтажа и монтажа
48.532,00 47.636,22 3.806,78 51.443,00
споменика од природног камена за сахрану
Демонтажа и монтажа
30.187,00 29.630,15 2.367,85 31.998,00
споменика од вештачког камена за сахрану
Демонтажа и монтажа
3.984,00 3.910,50
312,50
4.223,00
опсега или облоге за
сахрану
Демонтажа и монтажа
облоге са поклопном
7.035,00 6.905,18
551,82
7.457,00
плочом за сахрану

1.663,00

1.631,61

130,39

1.762,00

6%

1.107,00

1.086,20

86,80

1.173,00

6%

831,00

814,88

65,12

880,00

6%

552,00

541,71

43,29

585,00

6%

191,00

187,05

14,95

202,00

6%

49

383,00

375,03

29,97

405,00

6%

50

383,00

375,03

29,97

405,00

6%

577,00

565,79

45,21

611,00

6%

770,00

755,62

60,38

816,00

6%

276,00

270,39

21,61

292,00

6%

7.052,00

6.921,85

553,15

7.475,00

6%

13.486,00 13.237,17 1.057,83 14.295,00

6%

8.382,00

8.226,58

657,42

8.884,00

6%

2.532,00

2.484,46

198,54

2.683,00

6%

11.862,00 11.642,60

930,40

12.573,00

6%

3.010,00

2.953,94

236,06

3.190,00

6%

167,91

2.269,00

6%

201,50

2.723,00

6%

235,17

3.178,00

6%

268,69

3.631,00

6%

311,76

4.213,00

6%

111,81

1.511,00

6%

397,45

5.371,00

6%

167,91

2.269,00

6%

311,76

4.213,00

6%

455,54

6.156,00

6%

866,91

11.715,00

6%

Градоначелник града Београда, 22. марта 2010. године, на
основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса („Службени гласник РС”,
бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), члана 23. Закона
о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр.
16/97 и 42/98) и члана 52. тачка 6. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, брoj 39/08), донео је

397,45

5.371,00

6%

РЕШЕЊЕ

44
45
46

VIII ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ
38

6%

6%

Смештај прве урне у
2.141,00 2.101,09
касету
Смештај друге урне у
2.569,00 2.521,50
касету
Смештај треће урне у
2.999,00 2.942,83
касету
Смештај четврте урне
3.426,00 3.362,31
у касету
Смештај урне у гроб
3.975,00 3.901,24
или гробницу V реда
Расипање пепела у Врту 1.426,00 1.399,19
сећања
ЕКСХУМАЦИЈА
Ексхумација из гроба
или гробнице V реда по- 5.067,00 4.973,55
сле 10 година почивања
Ексхумација урне из
2.141,00 2.101,09
касете
Ексхумација урне из
гроба или гробнице
3.975,00 3.901,24
V реда
Ексхумација урне из
5.808,00 5.700,46
гробнице I, II, III, IV
реда улаз одозго
Ексхумација урне из
гробнице I, II, III, IV
11.052,00 10.848,09
реда улаз са стране
Интерна ексхумација
из гроба или гробнице
V реда после 10 година 5.067,00 4.973,55
почивања

34

6%

1.354,00

2.350,00

26

33

1.661,00

100,20

173,90

СМЕШТАЈ УРНЕ

32

122,91

1.253,80

2.176,10

V

31

1.538,09

1.278,00

2.217,00

25

VI

1.567,00

42
6%

Кремирање посмртних
остатака
Кремирање безимене
(мртворођене деце)

30

6%

3.526,00

24

29

1.277,00

260,92

КРЕМИРАЊЕ

28

94,50

3.265,08

23

27

1.182,50

3.327,00

IV

22

1.205,00

Пренос умрлог од
стана/мртвачнице до
гробља
Пренос умрлог са
гробља на гробље
Утовар – истовар

41

Сахрањивање у нов
гроб
Сахрањивање у
постојећи гроб
Сахрањивање на
Јеврејском гробљу
Спремање умрлог

21

Проценат
повећања

24,42

Нова цена са
ПДВ

305,58

Износ ПДВ

Проценат
повећања

312,00

Закуп касете у розаријуму ВК (4 урне)
Годишњи закуп дечјег
гроба

6

Назив – опис услуге

Нова цена
без ПДВ

Нова цена са
ПДВ

Ред.
бр.

23. март 2010.
Стара цена
са ПДВ

Износ ПДВ

Назив – опис услуге

Нова цена
без ПДВ

Ред.
бр.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Стара цена
са ПДВ

Број 6 – 30

972,00

953,78

76,22

1.030,00

6%

602,00

590,79

47,21

638,00

6%

47
48

51
52
53

6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%

1. Цене основних услуга повећавају се 6% у односу на
Ценовник објављен у „Службеном листу града Београда”,
број 43/09.
2. Ценовник услуга ЈКП „Погребне услуге” Београд доставити оснивачу на сагласност.
3. Ценовник услуга ЈКП „Погребне услуге” ступа на снагу по добијеној сагласности оснивача.
4. Даном ступања на снагу овог ценовника престаје да
важи Ценовник ЈКП „Погребне услуге” објављен у „Службеном листу града Београда”, број 43/09 oд 29. септембра
2009. године.
5. Ценовник услуга ЈКП „Погребне услуге” објавити у
„Службеном листу града Београда” по добијеноj сагласности од Оснивача, а примењује се наредног дана од дана
објављивања.
Управни одбор ЈКП „Погребне услуге”
Број 1-13, 25 фебруара 2010. године
Председник
Светлана Кривокапић, с. р.

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ
ПРЕДУЗЕЋУ „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ” НА ЦЕНОВНИК
УСЛУГА
3. Даје се сагласност Јавном комуналном предузећу „Погребне услуге” из Београда на Ценовник погребних услуга,

17

Градоначелник града Београда
Број 38-972/10-Г, 22. марта 2010. године

18

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

На основу члана 16. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ( „Службени гласник
РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05 – исправка ), члана 23. Закона о комуналним делатностима ( „Службени гласник РС”,
бр. 16/97 и 42/98 ) и члана 47. Статута ЈКП „Погребне услуге”
Београд Управни одбор ЈКП „Погребне услуге” Београд, на
својој седници одржаној 25. фебруара 2010. године, донео је

19

20

21

22

ЦЕНОВНИК

I

ГОДИШЊИ ЗАКУП ГРОБНИЦА

1

5

Закуп гробнице I реда
(12 места у гробници)
Закуп гробнице II реда
(8 места у гробници)
Закуп гробнице III реда
(6 места у гробници)
Закуп гробнице IV реда
(4 места у гробници)
Закуп гробнице V реда
(3 места у гробници)

II

САХРАЊИВАЊЕ У ГРОБНИЦЕ

2
3
4

11
IV
12
13
14

15

16

Смештај урне у гробницу I, II, III, IV реда улаз
одозго
Смештај урне у гробницу I, II, III, IV реда улаз
са стране

Проценат
повећања

Нова цена
са ПДВ
3.200,00

18%

1.807,00

1.974,23

157,77

2.132,00

18%

1.356,00

1.481,60

118,40

1.600,00

18%

903,00

986,19

78,81

1.065,00

18%

28

677,00

738,95

59,05

798,00

18%

V

18%

5.484,00

5.992,15

478,85

6.471,00

18%

9.564,00

10.449,91

835,09

11.285,00

18%

720,00

786,17

62,83

849,00

18%

6.853,00

965,03

13.041,00

16.229,00 17.732,90 1.417,10 19.150,00

18%

20.867,00 22.800,90 1.822,10 24.623,00

18%

20.867,00 22.800,90 1.822,10 24.623,00

18%

16.229,00 17.732,90 1.417,10 19.150,00

18%

18%

20.867,00 22.800,90 1.822,10 24.623,00

18%

16.229,00 17.732,90 1.417,10 19.150,00

18%

11.591,00 12.664,90 1.012,10 13.677,00

18%

5.901,00

6.447,74

515,26

6.963,00

18%

11.264,00 12.307,47

983,53

13.291,00

18%

10.348,00 11.306,46

903,54

12.210,00

18%

5.484,00

5.992,15

478,85

6.471,00

18%

9.564,00

10.449,91

835,09

11.285,00

18%

НАКНАДЕ ЗА РАДОВЕ У КРУГУ ГРОБЉА ОД СТРАНЕ ЗАНАТСКИХ РАДЊИ

ДРУГЕ УСЛУГЕ

44

Монтирање новог надгробног знака
Изнајмљивање металног
држача венаца за 30 дана

42

45

Проценат
повећања

20.867,00 22.800,90 1.822,10 24.623,00

VII

39
18%

18%

43

37
38

11.591,00 12.664,90 1.012,10 13.677,00

16.229,00 17.732,90 1.417,10 19.150,00

Додатни превоз због
верских обичаја
Сат чекања возила
Преузимање медицинског отпада по доласку

18%
18%

18%

41

33

36
11.052,00 12.075,97

11.591,00 12.664,90 1.012,10 13.677,00

ПОСЕБНЕ ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ

32

35
507,12

18%

VI

31

34

6.345,88

11.591,00 12.664,90 1.012,10 13.677,00

40

30

5.808,00

Ексхумација из гробнице
I, II, III, IV реда преко 25
година почивања са вађењем из лименог улошка
Интерна ексхумација
из гроба или гробнице
V реда после 7 година
почивања
Интерна ексхумација
из гроба или гробнице
V реда после 3 године
почивања
Интерна ексхумација
из гроба или гробнице
V реда до 3 године почивања
Интерна ексхумација
из гробнице I, II, III,
IV реда до 25 година
почивања са вађењем из
лименог улошка
Интерна ексхумација
из гробнице I, II, III,
IV реда до 25 година
почивања без вађења из
лименог улошка
Интерна ексхумација
из гробнице I, II, III, IV
реда преко 25 година
почивања са вађењем из
лименог улошка
Дезинфекција гроба/ гробнице V реда после 10
година или гробнице после 25 година почивања
Дезинфекција гроба/
гробнице V реда до 10
година или гробнице после 25 година почивања
Припрема гроба или
гробнице V реда за ексхумацију
Припрема гробнице I, II,
III, IV реда улаз одозго
за ексхумацију
Припрема гробнице I, II,
III, IV реда улаз са стране за ексхумацију

Накнада за монтажу
споменика од вештачког
камена
Накнада за монтажу
споменика од мермера
Накнада за монтажу
споменика од гранита
Накнада за израду облоге од мермера
Накнада за израду облоге од гранита
Накнада за израду патоса за гроб
Накнада за израду патоса за гробницу
Накнада за израду терацо опсега
Накнада за реконструкцију гробнице
Накнада за реконструкцију гроба
Накнада за клесање слова
Накнада за монтажу по
сваком објекту

29

12.208,00 13.339,03 1.065,97 14.405,00

ЕКСХУМАЦИЈА
Ексхумација из гроба
или гробнице V реда
после 7 година почивања
Ексхумација из гроба
или гробнице V реда
после 3 године почивања
Ексхумација из гроба
или гробнице V реда до
3 године почивања
Ексхумација из гробнице I, II, III, IV реда до 25
година почивања са вађењем из лименог улошка
Ексхумација из гробнице
I, II, III, IV реда до 25 година почивања без вађења из лименог улошка

26
27

СМЕШТАЈ УРНЕ У ГРОБНИЦЕ

10

25

236,80

III

8

24

2.963,20

9

7

23

2.712,00

Сахрањивање у гробницу V реда
Сахрањивање у гробницу I, II, III, IV реда са
улазом одозго
Сахрањивање у гробницу I, II, III, IV реда са
улазом са стране
Сахрањивање медицинског отпада

6

Износ
ПДВ

Назив – опис услуге

Нова цена
без ПДВ

РБ

Стара цена
са ПДВ

ОСТАЛИХ УСЛУГА ЈКП „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ”
БЕОГРАД

Назив – опис услуге

Нова цена са
ПДВ

РБ

Износ ПДВ

који је донео Управни одбор под бројем 1/14, на седници
одржаној 25. фебруара 2010. године.
4. Ово решење и Ценовник објавити у „Службеном
листу града Београда”, а Ценовник се примењује наредног
дана од дана објављивања.

Број 6 – 31
Нова цена
без ПДВ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Стара цена
са ПДВ

23. март 2010.

864,00

943,59

75,41

1.019,00

18%

1.945,00

2.125,17

169,83

2.295,00

18%

2.378,00

2.598,36

207,64

2.806,00

18%

2.378,00

2.598,36

207,64

2.806,00

18%

2.593,00

2.832,63

226,37

3.059,00

18%

864,00

943,59

75,41

1.019,00

18%

2.593,00

2.832,63

226,37

3.059,00

18%

1.080,00

1.179,72

94,28

1.274,00

18%

3.242,00

3.541,95

283,05

3.825,00

18%

1.080,00

1.179,72

94,28

1.274,00

18%

540,00

589,86

47,14

637,00

18%

1.729,00

1.889,04

150,96

2.040,00

18%

2.661,32

212,68

2.874,00

18%

2.436,00
205,00

223,17

17,83

241,00

18%

794,00

866,74

69,26

936,00

18%

616,00

672,28

53,72

726,00

18%

1.788,00

1.952,93

156,07

2.109,00

18%

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

56

Паљење кандила до 40
1.965,00 2.146,47
171,53
2.318,00
дана
Паљење кандила до 30
1.508,00 1.647,35
131,65
1.779,00
дана
Паљење кандила 4 пута
455,00
496,34
39,66
536,00
месечно
Чишћење и прање гроб737,00
804,69
64,31
869,00
нице 4 пута месечно
Израда плаката (по
91,00
90,68
16,32
107,00
комаду)
Израда фотографије за
433,00
432,23
77,78
510,00
плакату
Пластифицирање по
143,00
142,38
25,62
168,00
комаду
Израда армирано бетонског прстена око гробног 4.514,00 4.513,79
812,22
5.326,00
места на отвореним
гробљима
Израда хумке са сејањем
176,19
2.381,00
траве по захтеву странке 2.018,00 2.204,81
Израда зиданог улаза
гробнице са поклопном 55.371,00 55.373,11 9.963,89 65.337,00
плочом
Демонтажа и монтажа
поклопне плоче при5.288,76 4.896,69
391,31
5.288,00
ликом прве сахране у
гробницу V реда

Проценат
повећања

Нова цена са
ПДВ

Износ ПДВ

Назив – опис услуге

Нова цена
без ПДВ

РБ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Стара цена
са ПДВ

Број 6 – 32

18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%

23. март 2010.

6. Цене осталих услуга повећавају се 18% у односу на Ценовник објављен у „Службеном листу града Београда”, број
43/09.
7. Ценовник услуга ЈКП „Погребне услуге” Београд доставити оснивачу на сагласност.
8. Ценовник услуга ЈКП „Погребне услуге” ступа на снагу по добијеној сагласности оснивача.
9. Даном ступања на снагу овог ценовника престаје да
важи Ценовник ЈКП „Погребне услуге” објављен у „Службеном листу града Београда”, број 43/09 oд 29. септембра
2009. године.
10. Ценовник услуга ЈКП „Погребне услуге” објавити у
„Службеном листу града Београда” по добијеноj сагласности оснивача, а примењује се наредног дана од дана објављивања.

18%

Управни одбор ЈКП „Погребне услуге”
Број 1-14, 25 фебруара 2010. године

18%

Председник
Светлана Кривокапић, с. р.

18%

САДРЖАЈ
Страна
Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Београда – – – – – – – – – – – – – – – – –
1
Одлука о промени Статута града Београда – – – –
1
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској
управи града Београда – – – – – – – – – – – – – – – – –
4
Одлука о комуналној полицији – – – – – – – – – –
5
Одлука о униформи и ознакама комуналних полицајаца – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
8
Одлука о боји и начину означавања возила и пловила и опреми комуналне полиције– – – – – – – – – –
11
Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда –
12
Одлука о допуни Одлуке о додатним облицима
заштите трудница и породиља на територији града
Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
23
Одлука о измени и допуни Одлуке о условима и
начину располагања становима изграђеним према
Пројекту изградње 1.100 станова у Београду– – – – –
24
Одлука о изменама и допунама Одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
24

Страна
Програм контроле квалитета ваздуха у Београду
у 2010. и 2011. години – – – – – – – – – – – – – – – – –
25
Решење о разрешењу заменика члана Градске изборне комисије – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
28
Решење о именовању заменика члана Градске изборне комисије – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
28
Решење о разрешењу члана и заменика члана Градске изборне комисије– – – – – – – – – – – – – – – – – –
28
Решење о именовању члана и заменика члана Градске изборне комисије– – – – – – – – – – – – – – – – – –
28
Закључак о ангажовању ревизора за обављање
екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града Београда за 2009. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – –
28
Решење о висини премије за млеко у 2010. години
29
Решење о висини премије за набавку и одгој првотелкиња у 2010. години– – – – – – – – – – – – – – – – –
29
Решење о давању сагласности Јавном комуналном
предузећу „Погребне услуге” на Ценовник услуга са
Ценовником– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
29
Решење о давању сагласности Јавном комуналном
предузећу „Погребне услуге” на Ценовник услуга са
Ценовником– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
30

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

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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

