
Градоначелник града Београда, 19. априла 2016. године, 
на основу члана 28. став 2. Закона о култури („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09 и 13/16), члана 24. тачка 6. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 
– др. закон) и члана 52. тачка 9. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13 и 
„Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС), донео је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕ-
НАМА ПРАВИЛНИКА O ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕ-
МАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У МУЗЕЈУ ГРАДА БЕОГРАДА

I. Даје се сагласност на Правилник о изменама Правилни-
ка о организацији и систематизацији послова у Музеју града 
Београда који је донео директор 10. марта 2016. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”. 

Градоначелник града Београда
Број 110-2965/16-Г, 19. априла 2016. године

Градоначелник
Синиша Мали, ср.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04, 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 58. 
Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, број 8/13 – пречишћен текст), секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО ПОДРУЧЈА ЗАПАДНО ОД 
УЛИЦЕ ТОШИН БУНАР (ОД БУЛЕВАРА АРСЕНИЈА 
ЧАРНОЈЕВИЋА ДО УЛИЦЕ ПРИЛАЗ) ДО УЛИЦЕ МА-
РИЈЕ БУРСАЋ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН И НОВИ 

БЕОГРАД

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације за део подручја 
западно од Улице Тошин бунар (од Булевара Арсенија Чар-
нојевића до Улице Прилаз) до Улице Марије Бурсаћ, градске 
општине Земун и Нови Београд (у даљем тексту: План де-
таљне регулације).

2. Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-
банистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30.

3. Средства за израду плана обезбедиће Дирекција за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Ње-
гошева бр. 84.

4. Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије градских општина Земун и Нови 
Београд, од границе Плана детаљне регулације дела Улице 
Тошин бунар од Ивићеве до Ауто-пута, градске општине 
Земун и Нови Београд (Одлука: „Службени лист Града Бе-
ограда”, број 7/10), границом Детаљног урбанистичког пла-
на ауто-пута кроз Београд („Службени лист Града Београ-
да”, број 17/67), регулацијом улица Марије Бурсаћ, Милана 
Узелца и Горњоградске, границом Плана детаљне регулације 
Првомајске улице у Земуну, градска општина Земун (Одлу-
ка: „Службени лист Града Београда”, број 89/14) и границом 
Плана детаљне регулације између улица Јакуба Кубуровића, 
Новоградске, Угриновачке и Ивићеве у Земуну („Службени 
лист Града Београда”, број 34/03), са везама саобраћајница 
и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 137 ha.

5. У оквиру намене простора предметног плана нису 
планирани будући развојни пројекти одређени прописима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину.

6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утвр-
дио је да план не представља оквир за одобравање будућих 
развојних пројеката предвиђених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину у смислу чла-
на 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда” и представља саставни део документације плана.

O б р а з л оже њ е

Изради предметног плана приступиће се на основу Од-
луке о изради Плана детаљне регулације за део подручја 
западно од Улице Тошин бунар (од Булевара Арсенија Чар-
нојевића до Улице Прилаз) до Улице Марије Бурсаћ, градске 
општине Земун и Нови Београд.

Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије градских општина Земун и Нови 
Београд, од границе Плана детаљне регулације дела Улице 
Тошин бунар од Ивићеве до Ауто-пута, градске општине 
Земун и Нови Београд (Одлука: „Службени лист Града Бе-
ограда”, број 7/10), границом Детаљног урбанистичког пла-
на ауто-пута кроз Београд („Службени лист Града Београ-
да”, број 17/67), регулацијом улица Марије Бурсаћ, Милана 
Узелца и Горњоградске, границом Плана детаљне регулације 
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Првомајске улице у Земуну, градска општина Земун (Одлу-
ка: „Службени лист Града Београда”, број 89/14) и границом 
Плана детаљне регулације између улица Јакуба Кубуровића, 
Новоградске, Угриновачке и Ивићеве у Земуну („Службени 
лист Града Београда”, број 34/03), са везама саобраћајница 
и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 137 ha.

Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урба-
нистички завод Београда, Београд, Палмотићева 30.

Средства за израду плана обезбедиће Дирекција за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Ње-
гошева бр. 84.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, имајући 
у виду планиране намене којима нису планирани будући раз-
војни пројекти одређени прописима којима се уређује про-
цена утицаја на животну средину и Мишљење Секретаријата 
за заштиту животне средине (бр. 501.3-119/2015-V-04 од 2. 
октобра 2015. године и бр. 501.3-13/2016-V-04 од 26. фебруара 
2016. године), утврдио је да предметни план не представља 
оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених 
прописима којима се уређује процена утицаја на животну сре-
дину и не подлеже обавези израде стратешке процене утицаја 
на животну средину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона 
о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-50/15 од 5. новембра 2015. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању 

стратешкој процени утицаја на животну средину Секрета-
ријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту при-
роде Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд” 
и Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-132/2015-V-04 од 16. новембра 2015. године), ЈКП „Зеле-
нило – Београд” (допис бр. 12522 од 27. новембра 2015. године) 
и Завод за заштиту природе Србије (допис бр. 020-2292/2 од 
30. новембра 2015. године), доставили су мишљење у коме на-
воде да се може донети Решење о неприступању изради стра-
тешке процене утицаја на животну средину предметног плана.

ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Градски завод 
за јавно здравље и Институт за јавно здравље „Др Милан 
Јовановић Батут” нису доставили тражено мишљење у за-
конском року, па се у складу са одредбама Закона о стра-
тешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04,  88/10) сматра да су сагласни са 
Предлогом решења о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину предметног плана.

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове Градске управе Града Београда, 
донео је решење као у диспозитиву.

Град Београд – Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-50/15, 19.  априла 2016. године

Секретар
Љиљана Новаковић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ГРОЦКА

Скупштина Градске општине Гроцка, на седници одр-
жаној 11. априла 2016. године, на основу члана 21. став 2, 
члана 22. став 5, чл. 30, 31. и 32. Закона о јавним предузећи-
ма („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентич-
но тумачење и 44/14 – др. закон), члана 41. тачка 8. Статута 
Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, 
бр. 42/08, 17/10, 9/11, 36/13 и 80/14) и члана 34. Статута ЈП 
„Водовод и канализација”, Гроцка донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП „ВОДОВОД И КАНА-
ЛИЗАЦИЈА” ГРОЦКА

I. Именује се Ђорђе Јевтић, дипл. економиста из Умчара, 
на период од четири године, за директора ЈП „Водовод и ка-
нализација”, Гроцка.

II. Решење ступа на снагу даном доношења и коначно је.
III. Решење објавити у „Службеном гласнику РС”, 

„Службеном листу Града Београда” и на интернет страници 
Градске општине Гроцка.

Скупштина Градске општине Гроцка
Број 112-25, 11. априла 2016. године

Председник 
Спасоје Живановић, ср.

ОБРЕНОВАЦ

Председник градске општине Обреновац, 8. априла 2016. 
године, на предлог Већа Градске општине са седнице одржане 
8. априла 2016. године, на основу члана 28. Закона о комунал-
ним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11), члана 
69. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 
15/16), члана 52. Статута Градске општине Обреновац („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) 
и члана 30. Одлуке о промени оснивачког акта – Одлуке о ос-
нивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализа-
ција”, Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 12/13), 
поступајући по захтеву ЈКП „Водовод и канализација”, Обрено-
вац бр. 1837 од 21. марта 2016. године за давање сагласности на 
Одлуку Надзорног одбора о Ценовнику основних комуналних 
производа и услуга ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац 
9/16 НО број 63-1/2016 од 21. марта 2016. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДО-
ВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ОБРЕНОВАЦ О ЦЕНОВНИКУ 

ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

I. Даје се саглaсност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 
„Водовод и канализација” Обреновац 9/16 НО бр. 63-1/2016 
од 21. марта 2016. године о Ценовнику основних комунал-
них производа и услуга.

Одлука из претходног става саставни је део овог ре-
шења.
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II. О ценама комуналних производа и услуга на основу 
Одлуке из тачке I овог решења ЈКП „Водовод и канализа-
ција” Обреновац обавестиће градски Секретаријат за при-
вреду – Управу за цене и надлежна министарства РС.

III. Ово решење са одлуком на коју се даје сагласност 
објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Председник градске општине Обреновац
VIII-01 бр. 020-4/27, 8. априла 2016. године

Председник 
Мирослав Чучковић, ср. 

На основу члана 38. Одлуке о промени оснивачког акта – 
Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод 
и канализација” Обреновац („Службени лист Града Београ-
да”, број 12/13) и члана 31. Статута ЈКП „Водовод и канали-
зација”, Обреновац УО број 28-2/2013 од 9. маја 2013. године, 
Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација”, Обреновац 
на 63. седници одржаној 21. марта 2016. године донео је

ОДЛУКУ
О ЦЕНОВНИКУ ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРОИЗ-
ВОДА И УСЛУГА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”, 

ОБРЕНОВАЦ

I
Доноси се Ценовник основних комуналних производа и 

услуга ЈКП „Водовод и канализација”, Обреновац 

Р. бр. Назив Јед. 
мере Цена

1 2 3 4
1. Испорука воде

– за домаћинства m³ 58,33
– за установе (корисници чији је оснивач ГО Обреновац, 
установа за МНРО и црквени објекти на територији општине 
Обреновац)

m³ 53,48

За остале кориснике из привреде и пословни простор
– са потрошњом до 6.000 m³ m³ 129,66
– са потрошњом преко 6.000 m³ m³ 324,12

2. Одвођење отпадних вода
– за домаћинства m³ 16,46
– за установе (корисници чији је оснивач ГО Обреновац, 
установа за МНРО и црквени објекти на територији општине 
Обреновац)

m³ 13,17

– за остале кориснике из привреде и пословни простор m³ 46,73
3. Корисници ЈКП „Обреновац” из Обреновца и ЈКП „Топловод” плаћају услуге 

испоруке воде по цени за установе.
4. За све категорије корисника, и то домаћинства, установе (корисници чији је осни-

вач ГО Обреновац, установа за МНРО и црквени објекти на територији општине 
Обреновац) и остале кориснике из привреде и пословни простор под условом 
неисправности водоводне инсталације корисника услед чега долази до цурења воде 
иза водомера, одобрава се попуст тако што се фактурисана количина отпадних вода 
приликом цурења умањује за разлику фактурисане количине отпадних вода при-
ликом цурења и просечне потрошње отпадних вода за исти период у претходној 
години за највише два рачуна (количина отпадних вода се обрачунава на основу 
утрошене воде), а за домаћинства, установе (корисници чији је оснивач ГО Обрено-
вац, установа за МНРО и црквени објекти на територији општине Обреновац) који 
су измирили све претходне обавезе према ЈКП „Водовод и канализација” Обрено-
вац одобрава се и попуст на утрошену количину воде за 20% за највише два рачуна.

5. Умањује се цена основне комуналне услуге испорука воде и одвођење отпадних 
вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка 5% од основне цене, за 
кориснике (домаћинства) који су услуге платили у року доспећа (до 25. у месецу за 
претходни месец).

6. Корисницима (домаћинства) основних комуналних услуга који нису своје 
услуге измирили у року доспећа (до 25. у месецу за претходни месец), зарачу-
наваће се законска затезна камата од 26. у месецу за претходни месец и иска-
зиваће се као посебна ставка, а корисницима (установе и остали корисници из 
привреде и пословни простор) који нису своје услуге измирили у року доспећа 
(до 15. у месецу за претходни месец), зарачунаваће се законска затезна камата 
од 16. у месецу за претходни месец и исказиваће се као посебна ставка.
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7. Корисници који остварују право на попуст – субвенције по основу увођења интер-

вентних мера за заштиту најугроженијих грађана општине Обреновац остварују 
право на попуст под условима прописаним Закључком о увођењу интервентних 
мера за заштиту најугроженијих грађана у Општини Обреновац („Службени лист 
Града Београда”, бр. 17/11...88/15)

Цене су без ПДВ-а. 
ЈКП „Водовод и канализација”, Обреновац ће вршити об-

рачун ПДВ – а крајњим корисницима у складу са законом.

II
Ову одлуку доставити оснивачу на сагласност.
Ценовник основних комуналних производа и услуга 

ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац на основу ове од-
луке ће се примењивати по добијању сагласности од осни-
вача, ГО Обреновац.

III
Овлашћују се стручне службе предузећа да сачине текст 

Ценовника основних комуналних производа и услуга ЈКП 
„Водовод и канализација”, Обреновац са ПДВ-ом у складу 
са законом, за примену, који ће бити објављен на интернет 
страници ЈКП „Водовод и канализација”, Обреновац.

IV
Доношењем ове одлуке престаје да важи Ценовник ос-

новних комуналних производа и услуга ЈКП „Водовод и ка-
нализација” Обреновац („Службени лист Града Београда”, 
бр. 6/14 – пречишћен текст и 67/14).

V
Ову одлуку по добијању сагласности из тачке II ове од-

луке објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација”, Обреновац
9/16 НО број 63-1/2016, 21. марта 2016. године

Председник
Миланко Дрчалић, ср.

Председник градске општине Обреновац, 8. априла 2016. 
године, на предлог Већа Градске општине са седнице одржане 
8. априла 2016. године, на основу члана 28. Закона о комунал-
ним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11), члана 
69. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 
15/16), члана 52. Статута Градске општине Обреновац („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) 
и члана 30. Одлуке о промени оснивачког акта – Одлуке о ос-
нивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализа-
ција”, Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 12/13), 
поступајући по захтеву ЈКП „Водовод и канализација”, Обрено-
вац бр. 1836 од 21. марта 2016. године за давање сагласности на 
Одлуку Надзорног одбора о Ценовнику осталих комуналних 
услуга ЈКП „Водовод и канализација”, Обреновац 9/17 НО број 
63-1-1/2016 од 21. марта 2016. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДО-
ВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ОБРЕНОВАЦ О ЦЕНОВНИ-

КУ ОСТАЛИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

I. Даје се саглaсност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП 
„Водовод и канализација” Обреновац 9/17 НО бр. 63-1-
1/2016 од 21. марта 2016. године о Ценовнику осталих кому-
налних услуга. 

Одлука из претходног става саставни је део овог решења.
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II. О ценама комуналних производа и услуга на основу 
Одлуке из тачке I овог решења ЈКП „Водовод и канализа-
ција”, Обреновац обавестиће градски Секретаријат за при-
вреду – Управу за цене и надлежна министарства РС.

III. Ово решење са одлуком на коју се даје сагласност 
објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Председник градске општине Обреновац
VIII-01 бр. 020-4/28, 8. априла 2016. године

Председник 
Мирослав Чучковић, ср. 

На основу члана 38. Одлуке о промени оснивачког акта – 
Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод 
и канализација” Обреновац („Службени лист Града Београ-
да”, број 12/13) и члана 31. Статута ЈКП „Водовод и канали-
зација”, Обреновац УО број 28-2/2013 од 9. маја 2013. године, 
Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација”, Обреновац 
на 63. седници одржаној 21. марта 2016. године донео је

ОДЛУКУ
О ЦЕНОВНИКУ ОСТАЛИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ОБРЕНОВАЦ

I
Доноси се Ценовник осталих комуналних услуга ЈКП 

„Водовод и канализација”, Обреновац 

Услуге давања података, услова и сагласности на комуналну инфраструктуру

1 2 3 4

Ред. 
бр. Назив Јединица 

мере Цена

1. Давање података о положају комуналне инфра-
структуре за индивидуалне објекте (легализа-
ција)

по 
објекту

3.144,07

2. Давање података о положају комуналне инфра-
структуре за објекте колективног становања, 
пословне објекте и пословно стамбене објекте

2.1. – за парцеле до 10 ари по ару 628,81

2.2. – за парцеле преко 10 ари по 
парцели

7.420,00

3. Давање података о положају комуналне инфра-
структуре и услова за пројектовање водоводних 
и спољних инсталација за индивидуалне објекте

по пар-
цели

4.042,37

3.1. Давање података о положају комуналне инфра-
структуре и услова за пројектовање водоводних 
и спољних инсталација, као и услуге на прикљу-
чењу на водоводну и канализациону мрежу из 
поднаслова Ценовника прикључак на водоводну 
и канализациону мрежу, за индивидуалне објек-
те срушене услед дејства елементарне непогоде 
– поплаве која се десила на територији градске 
општине Обреновац у мају месецу 2014. године 
врши се без накнаде у периоду изградње обје-
ката у свему у складу са Законом о отклањању 
последица поплава у Републици Србији, од-
носно позитивно правним прописима, а у циљу 
отклањања последица мајских поплава.

4. Давање услова за пројектовање водоводних и 
канализационих инсталација за објекте колекти-
вног становања

по 
објекту

8.893,22

4.1. Давање података о положају комуналне инфра-
структуре и услова за пројектовање водоводних 
и канализационих инсталација за објекте колек-
тивног становања

по 
објекту

12.666,08

5 Давање услова за пројектовање водоводних 
и канализационих инсталација за пословне и 
пословно – стамбене објекте

по 
објекту

11.228,81

1 2 3 4

5.1. Давање података о положају комуналне инфра-
структуре и услова за пројектовање водоводних 
и канализационих инсталација за пословне и 
пословно – стамбене објекте

по 
објекту

15.001,67

6. Давање података о положају комуналне инфра-
структуре и услова за израду урбанистичких 
услова и урбанистичких пројеката

по пар-
цели

7.420,00

7. Давање додатних података о положају комунал-
не инфраструктуре и услова за пројектовање 
водоводних и канализационих инсталација за 
све категорије објеката

по 
објекту

2.694,91

8. Давање података и услова за пројектовање 
инфраструктуре и објеката на истој (топловод, 
каблови, саобраћајнице, водовод и канализација 
и др) у односу на постојећу водоводну и канали-
зациону мрежу

– до 100 m по m 134,75

– од 100 до 500 m по m 62,88

 – од 500 m до 1000 m по m 44,91

 – преко 1000 m 44.910,00

9. Давање сагласности на положај трасе планиране 
инфраструктуре

1.796,61

10. Преглед пројектне документације у циљу давања 
сагласности на пројектну документацију за 
све категорије објеката (стамбени, пословни, 
индустријски и др.)

по 
објекту

2.120,00

11. Давање потврда о расположивим притисцима на 
водоводној мрежи и других података

по 
објекту

1.077,97

12. Давање потврда о постојању легалног прикључ-
ка на водоводну и канализациону мрежу

по 
објекту

314,41

13. За услуге давања података, услова и сагласности 
на комуналну инфраструктуру под тачкама 3, 6, 8, 
9, 10 и 11 не наплаћује се накнада Управи Градске 
општине Обреновац и другим јавним предузећи-
ма чији је оснивач Градска општина Обреновац

14. Давање потврде за добијање употребне дозволе по 
објекту

3.234,32

15. Давање података о положају објекта у односу на 
зоне санитарне заштите

по 
објекту

2.158,17

Прикључак на водоводну и канализациону мрежу

1. Подношење захтева за прикључак (обрачун по 
прикључку)

1.1. За индивидуалне објекте

– на водоводну и канализациону мрежу 7.635,59

– на водоводну или канализациону мрежу 4.940,68

1.2. За објекте колективног становања, пословне, 
стамбено – пословне објекте и економске објекте 
на водоводну и канализациону мрежу

а) по стамбеној јединици 7.635,59

б) по пословној јединици 13.474,58

– на водоводну или канализациону мрежу

а) по стамбеној јединици 4.940,68

б) по пословној јединици 8.533,90

2. Извођење прикључка на улични цевовод

2.1. – за пречнике до и Ø 50 са уградњом ПОЦ или 
ПП-Р фитинга, као и за пречнике Ø 50 и веће 
преко амброшелне или одговарајуће обујмице

2.1.1. – за индивидуални објекат по ком. 3.144,07

2.1.2. – за колективно становање по ком. 4.042,37

2.1.3. – за пословне и пословно – стамбене објекте по ком. 7.635,59

2.2. Са насецањем уличног цевовода и уградњом 
фазонских комада и арматуре (све категорије 
објеката) за улични цевовод називног пречника

2.2.1. – ДН 50 – ДН 100 по ком. 26050,85

2.2.2. > ДН 100 – ДН 200 по ком. 30452,54

2.2.3. > ДН 200 по ком. 37728,81

3. Монтажа цеви од прикључка на улични цевовод 
до водомерног склоништа и арматуре у скло-
ништу

по m 718,64

3.1. Монтажа прикључка (дужег од 15 m) већег 
капацитета за више корисника

паушал 3.593,20
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4. Монтажа водомера и арматуре за пречнике

4.1. – мање од Ø 6/4 по ком. 3.144,07

4.2. – Ø 6/4 – Ø 100 по ком. 8.983,05

4.3. – > Ø 100 по ком. 17.966,10

5. Набавка и уградња „Secuo” вентила са кључем (на-
помена: за објекте колективног становања и по-
словно стамбене објекте не обрачунавати уградњу 
„Secuo” вентила по стамбеним јединицама осим у 
случају искључења због нередовног плаћања)

а) за испред водомера пречника

5.1. Ø 1/2 по ком. 2.874,57

5.2. Ø 3/4 по ком. 3.233,90

5.3. Ø 1 по ком. 7.006,78

5.4. Ø 5/4 по ком. 8.623,73

5.5. Ø 6/4 по ком. 10.959,32

5.6. б) са холендером за водомер

5.7. Ø 3/4 – холендер Ø 3/4 по ком. 2.874,58

5.8. Ø 3/4 – холендер Ø 1 по ком. 4.132,20

5.9. Ø 1– холендер Ø 1 по ком. 4.042,37

5.10. Ø 5/4 – холендер Ø 5/4 по ком. 10.869,49

5.11. Ø 6/4 – холендер Ø 6/4 по ком. 13.564,41

5.12. Ø 2 – холендер Ø 2 по ком. 17.876,27

6. Раздвајање водомера са подношењем захтева 
корисника

по ком. 8.084,75

7. Искључење или укључење са система водоводне 
и канализационе мреже по захтеву корисника

по ком. 1.796,61

8. Искључење и поновно укључење са система 
водоводне мреже због нередовног плаћања 
основних комуналних производа и услуга

по ком. 4.042,37

9. Легализација прикључака на водоводну 
мрежу (напомена: нови корисник по важећем 
ценовнику плаћа и надокнаду за утрошену воду 
утврђену из просечне потрошње за домаћинство 
у том насељу за претходне три године)

по ком. 17.966,10

10. Испитивање и лоцирање ломова на водоводној 
мрежи
а) -за индивидуална домаћинства са прев. 
корисника

628,81

– са коришћењем возила ЈКП 808,47
б) за остале кориснике (јавна, друштвена, држав-
на и приватна предузећа, школе)

1.257,63

11. Поновно прикључење на водоводну мрежу 
корисника који су дуже од девет месеци искљу-
чени са система водоводне мреже за водомер 
пречника:

Ø 1/2 по ком. 8.983,05

Ø 3/4 по ком. 9.881,35

Ø 1 по ком. 13.474,57

Ø 5/4 по ком. 15.271,19

Ø 6/4 по ком. 17.067,79

12. Давање података и услова за пројектовање 
техничког решења канализационог прикључка – 
за постојеће објекте

12.1. – за индивидуалне објекте по 
објекту

2.245,76

12.2. – за објекте колективног становања, пословне и 
стамбено-пословне објекте

по 
објекту

3.144,07

13. Давање сагласности на пројекат техничког 
решења канализационог прикључка – за раније 
изграђене објекте са грађевинском дозволом или 
у поступку легализације

по 
објекту

898,30

14. Подношење захтева за прикључак на канали-
зациону мрежу (обрачун по прикључку) – за 
раније изграђене објекте са грађевинском дозво-
лом или у поступку легализације

14.1. – за индивидуалне објекте по 
објекту

2.694,91

14.2. – за објекте колективног становања, пословне и 
стамбено пословне објекте

а) по стамбеној јединици 2.694,91

б) по пословној јединици 4.940,68
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15. Накнада за вршење стручног надзора и потврда 
о техничком пријему прикључка

3.180,00

16. Легализација прикључка на канализациону 
мрежу

по 
објекту

8.983,05

17. Провера исправности водомера по захтеву 
корисника када је водомер исправан

ком 4.621,58

Ц еновник осталих услуга

Услуге рада и техничких средстава (дин/час)

1. Рад НК радника час 183,05

2. Рад ПК радника час 251,69

3. Рад КВ/ССС радника час 320,34

4. Рад ВКВ радника час 366,10

5. Рад ВСС/ВС радника час 719,39

6. Рад компресора час 2.427,37

7. Рад ровокопача (СКИП) час 4.247,40

8. Рад мини багера час 4.247,40

9. Рад ровокопача (А 600) час 4.853,76

10. Рад ФАП-а кипера час 3.033,72

11. Рад ТАМ 1,7 t и путара 1,5 t час 2.427,37

12. Употреба ПИКАП-а (по интервенцији) час 514,18

13. Ангажовање трактора час 1.131,22

14. Услуга црпљења воде пумпом час 1.212,71

15. За услуге давања механизације на коришћење 
под тачкама 6, 7, 8, 9, 10 и 11 не наплаћује се нак-
нада другим јавним предузећима чији је оснивач 
Градска општина Обреновац

Услуге рада и техничких средстава

16. Рад цистерне VP-VOMA (и Лулаш) – за преду-
зећа и установе (правна лица)

час 6.741,60

17. Рад цистерне VP-VOMA (и Лулаш) – за кућне 
савете и индивидуалне стамбене објекте

час 3.641,10

18. Извлачење фекалија из септичке јаме за физичка 
лица

час 3.703,70

19. Извлачење фекалија из септичке јаме за правна 
лица

час 6.740,74

20. Одлазак возила – цистерне високог притиска и 
цистерне за извлачење фекалија на интервенцију 
– наплата услуге на основу удаљености објекта 
од ЈКП – а ( у једном правцу)

по km 100,00

21. Снимање камером по m 169,49

22. Одгушење канализације са услугом црпљења 
цистерном

– физичка лица час 5.555,56

– правна лица час 9.259,26

23. Изливање фекалија у спремиште по m³ 397,50

24. Погонска спремност за одржавање водоводног 
система 

по ко-
риснику

100,00

25. Месечна закупнина водоторња за постављање 
опреме за мобилне оператере

по ко-
риснику

250 евра у 
динарској про-

тиввредности по 
средњем курсу 

НБС на дан 
фактурисања

26. Месечна закупнина водоторња за постављање 
опреме за интернет провајдере

по ко-
риснику

60 евра у 
динарској про-

тиввредности по 
средњем курсу 

НБС на дан 
фактурисања

С набдевање корисника питком водом

1. Предузећа – грађани ком 3.599,34

2. Превоз за цистерну питке воде по 
пређе-
ном km

67,80

3. Снабдевање корисник питком водом за испити-
вање мреже

ком 12.573,39

Цене су без ПДВ-а. 
ЈКП „Водовод и канализација”, Обреновац ће вршити 

обрачун ПДВ-а крајњим корисницима у складу са законом.
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II
Ову одлуку доставити оснивачу на сагласност.
Ценовник осталих комуналних услуга ЈКП „Водовод и 

канализација”, Обреновац на основу ове одлуке ће се при-
мењивати по добијању сагласности од оснивача, ГО Обре-
новац.

III
Овлашћују се стручне службе предузећа да сачине текст 

Ценовника осталих комуналних услуга ЈКП „Водовод и ка-
нализација” Обреновац са ПДВ-ом у складу са законом, за 
примену, који ће бити објављен на интернет страници ЈКП 
„Водовод и канализација”, Обреновац.

IV
Доношењем ове одлуке престаје да важи Ценовник оста-

лих комуналних услуга ЈКП „Водовод и канализација” Об-
реновац („Службени лист Града Београда”, бр. 6/14 – пре-
чишћен текст, 85/14 и 24/15).

V
Ову одлуку по добијању сагласности из тачке II ове од-

луке објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација”, Обреновац
9/17 НО број 63-1-1/2016, 21. марта 2016. године

Председник
Миланко Дрчалић, ср.

Веће Градске општине Обреновац на седници одржаној 23. 
марта 2016. године и 14. априла 2016. године, на основу члана 
52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 
15/16), члана 22. става 2. и члана 55. Статута Градске општине 
Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 19/14 – пре-
чишћен текст и 73/14) и члана 58. Пословника Већа Градске 
општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 6/13 
и 12/15), донело је Решење VII-02 бр. 020-3/47 од 23. марта 2016. 
године и Решење VII-02 бр. 020-3/75 од 14. априла 2016. године, 
на основу којих утврђује и објављује пречишћен текст Решења 
о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа 
за заштиту и унапређење животне средине на територији град-
ске општине Обреновац које гласи

РЕШЕЊЕ
1. Именује се Славко Берић, дипломирани менаџер из 

Обреновца, за вршиоца дужности директора Јавног преду-
зећа за заштиту и унапређење животне средине на терито-
рији градске општине Обреновац, почев од 26. марта 2016. 
године до избора директора овог предузећа по јавном кон-
курсу, са којим даном стиче сва права и обавезе на раду и 
по основу рада, о чему ће именовано лице са Надзорним 
одбором предузећа закључити уговор о раду.

2. О именовању вршиоца дужности директора са 26. 
мартом 2016. године известити Скупштину Градске општи-
не Обреновац приликом именовања директора предузећа 
по већ спроведеном јавном конкурсу.

3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Веће Градске општине Обреновац
VII-02 бр. 020-3/76, 14. априла 2016. године

Председник 
Мирослав Чучковић, ср.

АКТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Завод за заштиту споменика културе Града Београда – Установа културе од националног значаја на основу члана 29, а у 
вези са чланом 27. Закона о културним добрима („Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 – др. закон и 99/11 – др. закон), 

ОБА ВЕШТА ВА

Сопственике или правна лица који користе и управљају непокретностима, као и општине, да је извршио евидентирање 
следећих добара која уживају претходну заштиту:

Општина Врачар
Градитељски објекти
1. Зграда у Кнеза Милоша број 19.
За све интервенције на непокретностима уписаним у Евиденцију добара која уживају претходну заштиту се примењују 

одредбе Закона о културним добрима, односно неопходно је прибављање услова за предузимање мера техничке заштите и 
сагласности из надлежности  Завода за заштиту споменика културе Града Београда.

Завод за заштиту споменика културе града Београда – 
Установа културе од националног значаја

Број Р 1511/16, 14. априла 2016. године

Директор
Нела Мићовић, ср.
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Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији посло-
ва у Музеју града Београда– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за 
део подручја западно од Улице Тошин бунар (од Булевара Арсенија Чарнојевића до Улице прилаз) до Улице Марије 
Бурсаћ, градске општине Земун и Нови Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1
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ГРОЦКА
Решење о именовању директора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

ОБРЕНОВАЦ
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализа-

ција” Обреновац о Ценовнику основних комуналних производа и услуга са Одлуком  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализа-

ција” Обреновац о Ценовнику осталих комуналних услуга са Одлуком– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне среди-

не на територији градске општине Обреновац– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  6

Акти јавних предузећа и других организација
Обавештење Завода за заштиту споменика културе Града Београда – Установе културе од националног значаја  – – –  6
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6, 
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

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