
На основу чл. 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој проце-
ни утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04, 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 58. 
Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 126/16, 2/17 и 36/17), секретар Секрета-
ријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ИЗМЕНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ФРАНЦУСКЕ, ЦАРА 
ДУШАНА, ТАДЕУША КОШЋУШКА И ПОСТОЈЕЋЕ 

ПРУГЕ НА ДОР ЋОЛУ, ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Измене плана детаљне регулације за под-
ручје између улица: Француске, Цара Душана, Тадеуша Ко-
шћушка и постојеће пруге на Дорћолу, општина Стари град 
(у даљем тексту: Измене плана детаљне регулације).

2. Израда Измене плана детаљне регулације биће пове-
рена Јавном урбанистичком предузећу „Урбанистички за-
вод Београда”, Београд, Палмотићева 30, које је дужно да 
Нацрт измена плана изради у року од шест месеци од дана 
ступања на снагу одлуке.

3. Средства за израду Измене плана обезбедиће преду-
зеће „Тупањац Дедић инвестиције” доо, Краља Петра 15, Бе-
оград.

4. Измена плана односи се на измену текстуалног дела 
Плана детаљне регулације за подручје између улица: Фран-
цуске, Цара Душана, Тадеуша Кошћушка и постојеће пруге 
на Дорћолу, општина Стари град („Службени лист Града Бе-
ограда”, брoj 83/15): поглавље Б) Правила уређења и грађења, 
тачке: 1. Појмовник, 5. Правила уређења и грађења осталих 
намена (5.1. Становање и стамбено ткиво и 5.2. Комерцијал-
не зоне и градски центри) и 6. Биланси урбанистичких па-
раметера, табела бр. 4 (колона која се односи на максималну 
спратност објеката (максималну висину објеката)).

5. У оквиру намене простора Измене плана детаљне ре-
гулације нису планирани будући развојни пројекти одређе-
ни прописима којима се уређује процена утицаја на живот-
ну средину.

6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утвр-
дио је да Измене плана детаљне регулације не представљају 
оквир за одобравање будућих развојних пројеката пред-

виђених прописима којима се уређује процена утицаја на 
животну средину у смислу члaна 5. ст, 1. и 2. Закона о стра-
тешкој процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС”, бр. 135/04 i 88/10).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда” и представља саставни део документације Изме-
не плана детаљне регулације.

O б р а з л оже њ е

Изради Измена плана детаљне регулације приступиће 
се на основу Одлуке о изради измена плана детаљне регу-
лације за подручје између улица: Француске, Цара Душана, 
Тадеуша Кошћушка и постојеће пруге на Дорћолу, општина 
Стари град.

Циљ израде Измене плана детаљне регулације је да се 
висина објеката, дефинисана котом венца повученог спрата, 
редефинише као кота венца последње пуне етаже, у складу 
са Планом генералне регулације грађевинског подручја се-
дишта јединице локалне самоуптаве – Град Београд, целине 
I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16 и 97/16).

Измена плана односи се на измену текстуалног дела Пла-
на детаљне регулације за подручје између улица: Француске, 
Цара Душана, Тадеуша Кошћушка и постојеће пруге на 
Дорћолу, општина Стари град („Службени лист Града Бео-
града”, број 83/15): поглавље Б) Правила уређења и грађења, 
тачке: 1. Појмовник, 5. Правила уређења и грађења осталих 
намена (5.1. Становање и стамбено ткиво и 5.2. Комерцијал-
не зоне и градски центри) и 6. Биланси урбанистичких па-
раметера, табела бр. 4 (колона која се односи на максималну 
спратност објеката (максималну висину објеката)).

Израда Измене плана детаљне регулације биће повере-
на привредном Јавном урбанистичком предузећу „Урба-
нистички завод Београда”, Београд, Палмотићева 30, које 
је дужно да Нацрт измена плана изради у року од 6 (шест) 
месеци од дана ступања на снагу одлуке.

Средства за израду Измене плана обезбедиће предузеће 
„Тупањац Дедић инвестиције” д.о.о., Краља Петра 15, Београд.

Планирана намена обухваћена Изменама плана детаљне 
регулације не спада у пројекте који могу имати значајн ути-
цај на животну средину у складу са Уредбом о утврђивању 
Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, број 114/08).

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планирану намену којом нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење 
Секретаријата за заштиту животне средине (бр. 501.3-
76/2017-V-04 од 16. августа 2017. године), утврдио је да 
предметне Измене плана детаљне регулације не предста-
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вљају оквир за одобравање будућих развојних пројеката 
одређених прописима којима се уређује процена утицаја на 
животну средину и не подлежу обавези израде стратешке 
процене утицаја на животну средину у смислу одредбе 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).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 
и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-25/2017 од 30. авгус-
та 2017. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске 
послове доставио је на мишљење Предлог решења о непри-
ступању стратешкој процени утицаја на животну средину: 
Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заш-
титу природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализа-
ција”, ЈКП „Зеленило – Београд” и Институту за јавно здра-
вље „Др Милан Јовановић Батут”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 501.3-
96/2017-V–04 oд 6. септембра 2017. године), ЈКП „Београдски 
водовод и канализација” (допис бр. I4-1/1726 oд 8. септембра 
2017. године), доставили су мишљења у којима наводе да се 
може донети Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину предметног плана.

Завод за заштиту природе Србије, ЈКП „Зеленило – Бе-
оград” и Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић 
Батут” нису доставили тражено мишљење, па се у складу 
са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) 
сматра да су сагласни са Предлогом решења о непристу-
пању стратешкој процени утицаја на животну средину 
предметног плана.

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

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-25/17, 18. септембра 2017. године

Заменик начелника 
Милош Вуловић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 58. 
Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 126/16, 2/17 и 36/17), секретар Секрета-
ријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО 

БЛОКА 20, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

1. Приступа се изради Стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације за део Блока 20, 
градска општина Нови Београд, (у даљем тексту: План де-
таљне регулације).

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну сре-
дину разматраће се постојеће стање животне средине на 
подручју обухваћеном Планом детаљне регулације, значај и 
карактеристике Плана детаљне регулације, карактеристике 

утицаја планираних садржаја на микро и макролокацију и 
друга питања и проблеми заштите животне средине у скла-
ду са критеријумима за одређивање могућих значајних ути-
цаја плана на животну средину, а узимајући у обзир плани-
ране намене.

3. Стратешком проценом утицаја Плана детаљне регула-
ције на животну средину, неће се разматрати прекогранич-
на природа утицаја. 

4. О извршеној стратешкој процени утицаја Плана де-
таљне регулације на животну средину израдиће се извештај 
који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. 
став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене;
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор 

индикатора; 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

за смањење негативних утицаја на животну средину; 
– смернице за процену утицаја пројеката на живот-

ну средину (смернице које се односе на спровођење плана 
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на 
животну средину у складу са прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину);

– програм праћења стања животне средине у току спро-
вођења плана (мониторинг);

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене;

– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних 
решења и приказ начина на који су питања животне среди-
не укључена у план; 

– закључци до којих се дошло током израде извештаја о 
стратешкој процени представљени на начин разумљив јав-
ности;

– други подаци од значаја за стратешку процену. 
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће 

се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине 
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног Плана 
детаљне регулације.

У случају непостојања релевантних података, извршиће 
се циљна мерења у складу са законом.

Извештај о стратешкој процени утицаја планираних на-
мена на животну средину Плана детаљне регулације део је 
документације која се прилаже уз план.

5. Израда Плана детаљне регулације поверава се Јавном 
урбанистичком предузећу „Урбанистички завод Београда”, 
из Београда, Палмотићева 30, које је дужно да Нацрт плана 
изради у року од 12 месеци од дана доношења одлуке о из-
ради плана.

Средства за израду плана обезбедиће предузеће „Delta 
Real Estate”, Владимира Поповића 6. 

6. У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја Плана детаљне регулације, биће обављена сарадња са 
свим надлежним и заинтересованим органима и организа-
цијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе 
на заштиту животне средине.

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен 
на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана де-
таљне регулације, сходно члану 19. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС”, бр. 135/04 и 88/10) и члан 50. 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).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда”.
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Изради предметног Плана детаљне регулације присту-
пиће се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регула-
ције за део блока 20, Градска општина Нови Београд.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог решења, имајући у 
виду територију Плана детаљне регулације, планиране на-
мене, чињеницу да су планирани будући развојни пројекти 
одређени прoписима којима се уређује процена утицаја на 
животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту 
животне средине бр. 501.3-83/2017-V-04 од 24. августа 2017. 
године, утврдио је да предметни План детаљне регулације 
представља оквир за одобравање будућих развојних проје-
ката и подлеже обавези израде стратешке процене утицаја 
на животну средину, у смислу чл. 5. став 1. и 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

На подручју обухваћеним границом Плана детаљ-
не регулације, у оквиру стратешке процене, разматраће 
се постојеће стање животне средине, утицај планираних 
садржаја на микро и макролокацију, док се неће разматра-
ти прекогранична природа утицаја обзиром да имплемен-
тација Плана не може имати негативан утицај на животну 
средину друге државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-26/17 од 30. августа 2017. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о приступању 
изради стратешке процене утицаја на животну средину, 
Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заш-
титу природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализа-
ција”, ЈКП „Зеленило – Београд” и Институту за јавно здра-
вље „Др Милан Јовановић Батут”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-98/2017-V–04 oд 6. септембра 2017. гододине) и ЈКП 
„Београдски водовод и канализација”, (допис бр. I4-1/1727 
oд 8. септембра 2017. године) доставили су мишљења у који-
ма наводе да се може донети Решење о приступању изради 
стратешке процене утицаја на животну средину предметне 
Измене и допуне плана.

Завод за заштиту природе Србије, ЈКП „Зеленило – Бе-
оград” и Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић 
Батут” нису доставили тражено мишљење, па се у складу 
са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) 
сматра да су сагласни са Предлогом решења о приступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину предметне 
измене и допуне плана.

На основу наведеног, заменика начелника градске уп-
раве – секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове донео је решење као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-26/17, 18. септембра 2017. године

Заменик начелника 
Милош Вуловић, ср.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 58. 
Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 126/16, 2/17 и 36/17), секретар Секрета-
ријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ИЗМЕНA И ДОПУНA ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУ-

ЛАЦИЈЕ БЛОКА 51 У НОВОМ БЕОГРАДУ – ПРВА ФАЗА 

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Измена и допуна Планa детаљне регула-
ције Блока 51 у Новом Београду – прва фаза (у даљем текс-
ту: Измена и допуна Планa детаљне регулације).

2. Израда Измена и допуна планa детаљне регулације 
биће поверена Јавном урбанистичком предузећу „Урба-
нистички завод Београда”, Београд, Палмотићева 30, које је 
дужно да Нацрт измена плана изради у року од седам месе-
ци од дана ступања на снагу одлуке.

3. Средства за израду Измена и допуна Плана детаљне 
регулације обезбедиће предузеће „Lux Invest Internacional” 
d.o.o., Партизанске авијације 3б.

4. Оквирном границом Измена и допуна плана детаљ-
не регулације обухваћен је део територије градске општине 
Нови Београд (део блока 51) који је у Плану детаљне регу-
лације дефинисан као „Блок 06”, са везама саобраћајница и 
инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 2,6 ha

5. У оквиру намене простора Измена и допуна пла-
на детаљне регулације 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 Измена и допуна плана детаљне регулације не 
представља оквир за одобравање будућих развојних проје-
ката предвиђених прописима којима се уређује процена 
утицаја на животну средину у смислу члана 5. ст. 1. и 2. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну 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 Изме-
на и допуна Плана детаљне регулације.

O б р а з л оже њ е

Изради Измена и допуна плана детаљне регулације присту-
пиће се на основу Одлуке о изради Измена и допуна Планa де-
таљне регулације Блока 51 у Новом Београду – прва фаза.

Оквирном границом Измена и допуна плана детаљне регу-
лације обухваћен је део територије градске општине Нови Бео-
град (део блока 51) који је у Плану детаљне регулације дефини-
сан као „Блок 06”, са везама саобраћајница и инфраструктуре 
до постојеће, односно планиране мреже, површине око 2,6 ha

Израда Измена и допуна планa детаљне регулације биће 
поверена Јавном урбанистичком предузећу „Урбанистички 
завод Београда”, Београд, Палмотићева 30, које је дужно да 
Нацрт измена плана изради у року од седам месеци од дана 
ступања на снагу одлуке.

Средства за израду Измена и допуна плана детаљне ре-
гулације обезбедиће предузеће „Lux Invest Internacional” 
d.o.o., Партизанске авијације 3б.
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Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планирану намену којом нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење 
Секретаријата за заштиту животне средине (бр. 501.3-
82/2017-V-04 од 24. августа 2017. године), утврдио је да 
предметна Измена и допуна плана не представља оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката одређених пропи-
сима којима се уређује процена утицаја на животну средину 
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 („Служ-
бени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-27/17 од 30. августа 2017. 
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, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП 
„Зеленило – Београд” и Институту за јавно здравље „Др 
Милан Јовановић Батут”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 501.3-
97/2017-V–04 oд 6. септембра 2017. године), ЈКП „Београдски 
водовод и канализација” (допис бр. I4-1/1725 oд 8. септембра 
2017. године), доставили су мишљења у којима наводе да се 
може донети решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину предметног плана.

Завод за заштиту природе Србије, ЈКП „Зеленило – Бе-
оград” и Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић 
Батут” нису доставили тражено мишљење, па се у складу 
са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) 
сматра да су сагласни са Предлогом решења о непристу-
пању стратешкој процени утицаја на животну средину 
предметног плана.

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

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-27/17, 18. септембра 2017. године

Заменик начелника 
Милош Вуловић, ср.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 58. 
Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 126/16, 2/17 и 36/17), секретар Секрета-
ријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПИЈАЦE 

КАЛЕНИЋ, ГРАДСКA ОПШТИНА ВРАЧАР

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације пијацe „Кале-
нић”, градска општина Врачар (у даљем тексту: План детаљ-
не регулације).

2. Израда планa детаљне регулације биће поверена Јав-
ном урбанистичком предузећу „Урбанистички завод Бе-
ограда”, Београд, Палмотићева 30, које је дужно да Нацрт 
плана изради у року од осам месеци од дана ступања на 
снагу Одлуке.16. Средства за израду плана детаљне регула-
ције обезбедиће ЈКП „Градске пијаце”, Београд, Живка Ка-
рабиберовића 3.

3. Оквирном границом плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије градске општине Врачар, блок из-
међу улица Максима Горког, Његошеве и Курсулине са веза-
ма саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно 
планиране мреже, површине око 1.76 ha.

4. У оквиру намене простора Плана детаљне регулације 
нису планирани будући развојни пројекти одређени пропи-
сима којима се уређује процена утицаја на животну средину.

5. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утвр-
дио је да План детаљне регулације не представља оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката предвиђених про-
писима којима се уређује процена утицаја на животну сре-
дину у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10).

6. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда” и представља саставни део документације Плана 
детаљне регулације.

O б р а з л оже њ е

Изради Плана детаљне регулације приступиће се на ос-
нову Одлуке о изради Плана детаљне регулације пијацe Ка-
ленић, Градска општина Врачар.

Оквирном границом плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије градске општине Врачар, блок из-
међу улица Максима Горког, Његошеве и Курсулине са веза-
ма саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно 
планиране мреже, површине око 1,76 ha.

Израда планa детаљне регулације биће поверена Јавном 
урбанистичком предузећу „Урбанистички завод Београда”, 
Београд, Палмотићева 30, које је дужно да Нацрт измена 
Плана изради у року од осам месеци од дана ступања на 
снагу одлуке.

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће 
ЈКП „Градске пијаце”, Београд, Живка Карабиберовића 3.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планирану намену којом нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење 
Секретаријата за заштиту животне средине (бр. 501.3-
89/2017-V-04 од 29. августа 2017. године), утврдио је да 
предметни план не представља оквир за одобравање бу-
дућих развојних пројеката одређених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже 
обавези израде стратешке процене утицаја на животну сре-
дину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратеш-
кој процени утицаја на животну средину („Службени гла-
сник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-28/17 од 1. септембра 2017. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину: Секрета-
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ријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту при-
роде Србије, ЈКП „Београдском водоводу и канализацији”, 
ЈКП „Зеленило – Београд” и Институту за јавно здравље 
„Др Милан Јовановић Батут”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-102/2017-V–04 oд 8. септембра 2017. године), ЈКП „Бе-
оградски водовод и канализација”, (допис бр. I4-1/1762 oд 8. 
септембра 2017. године), доставили су мишљења у којима 
наводе да се може донети Решење о неприступању изради 
стратешке процене утицаја на животну средину предметног 
плана.

Завод за заштиту природе Србије, ЈКП „Зеленило – Бе-
оград” и Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић 
Батут” нису доставили тражено мишљење, па се у складу 
са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) 
сматра да су сагласни са Предлогом решења о непристу-
пању стратешкој процени утицаја на животну средину 
предметног плана.

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

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-28/17, 18. септембра 2017. године

Заменик начелника 
Милош Вуловић, ср.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 58. 
Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 126/16, 2/17 и 36/17), секретар Секрета-
ријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПИЈАЦЕ У 
ДЕЛУ БЛОКА 44, ГРАДСКA ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације пијаце у делу 
Блока 44, градска општина Нови Београд (у даљем тексту: 
план детаљне регулације).

2. Израда планa детаљне регулације биће поверена Јав-
ном урбанистичком предузећу „Урбанистички завод Бе-
ограда”, Београд, Палмотићева 30, које је дужно да Нацрт 
плана изради у року од осам месеци од дана ступања на 
снагу одлуке.

3. Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-
диће ЈКП „Градске пијаце”, Београд, Живка Карабиберовића 3.

4. Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије градске општине Нови Београд, део 
Блока 44, између регулације Улице Јурија Гагарина, граница-
ма катастарских парцела 5083/6 и 5083/1 КО Нови Београд, 
затим обухватајући катастарске парцеле 5083/11, 5083/10 
и 5084/2, све КО Нови Београд, интерне саобраћајнице, и 
регулације Нехруове улице, са везама саобраћајница и ин-
фраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, по-
вршине око 3,77 ha.

5. У оквиру намене простора плана детаљне регулације 
нису планирани будући развојни пројекти одређени пропи-
сима 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 детаљне регулације не представља оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката предвиђених про-
писима којима се уређује процена утицаја на животну сре-
дину у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну 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 
детаљне регулације.

O б р а з л оже њ е

Изради Плана детаљне регулације приступиће се на ос-
нову Одлуке о изради Плана детаљне регулације пијаце у 
делу Блока 44, градска општина Нови Београд.

Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије градске општине Нови Београд, део 
блока 44, између регулације Улице Јурија Гагарина, граница-
ма катастарских парцела 5083/6 и 5083/1 КО Нови Београд, 
затим обухватајући катастарске парцеле 5083/11, 5083/10 
и 5084/2, све КО Нови Београд, интерне саобраћајнице, и 
регулације Нехруове улице, са везама саобраћајница и ин-
фраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, по-
вршине око 3,77 ha.

Израда Планa детаљне регулације биће поверена Јавном 
урбанистичком предузећу „Урбанистички завод Београда”, 
Београд, Палмотићева 30, које је дужно да Нацрт измена 
плана изради у року од осам месеци од дана ступања на 
снагу одлуке.

Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће 
ЈКП „Градске пијаце”, Београд, Живка Карабиберовића 3.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планирану намену којом нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење 
Секретаријата за заштиту животне средине (бр. 501.3-
90/2017-V-04 од 30. августа 2017. године), утврдио је да 
предметни план не представља оквир за одобравање бу-
дућих развојних пројеката одређених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже 
обавези израде стратешке процене утицаја на животну сре-
дину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратеш-
кој процени утицаја на животну средину („Службени гла-
сник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-29/17 од 1. септембра 2017. 
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, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП 
„Зеленило – Београд” и Институту за јавно здравље „Др 
Милан Јовановић Батут”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-104/2017-V-04 oд 8. септембра 2017. године), доставиo 
је мишљење у којем наводи да се може донети Решење о не-
приступању изради стратешке процене утицаја на животну 
средину предметног плана.
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ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Завод за заш-
титу природе Србије, ЈКП „Зеленило – Београд и Институт 
за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” нису доста-
вили тражено мишљење, па се у складу са одредбама Закона 
о стратешкој процени утицаја на животну средину („Служ-
бени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) сматра да су сагласни 
са Предлогом решења о неприступању стратешкој процени 
утицаја на животну средину предметног плана.

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

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-29/17, 18. септембра 2017. године

Заменик начелника 
Милош Вуловић, ср.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 58. 
Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 126/16, 2/17 и 36/17), секретар Секрета-
ријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПИЈАЦE 

БАЊИЦА, ГРАДСКA ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације пијаце Бањица, 
Градска општина Вождовац (у даљем тексту: План детаљне 
регулације).

2. Израда планa детаљне регулације биће поверена Јав-
ном урбанистичком предузећу „Урбанистички завод Бе-
ограда”, Београд, Палмотићева 30, које је дужно да Нацрт 
плана изради у року од осам месеци од дана ступања на 
снагу одлуке.

3. Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-
диће ЈКП „Градске пијаце”, Београд, Живка Карабиберовића 3.

4. Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије градске општине Вождовац, блок 
између улица Борске, Црнотравске, Паунове, границе К.П. 
11745 и 11746 КО Вождовац и регулационе линије интерних 
саобраћајница до границе са Борском улицом, са везама са-
обраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно пла-
ниране мреже, површине око 2,0 ha.

5. У оквиру намене простора плана детаљне регулације 
нису планирани будући развојни пројекти одређени пропи-
сима 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 детаљне регулације не представља оквир за 
одобравање будућих развојних пројеката предвиђених про-
писима којима се уређује процена утицаја на животну сре-
дину у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну 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 
детаљне регулације.

O б р а з л оже њ е

Изради плана детаљне регулације приступиће се на ос-
нову Одлуке о изради Плана детаљне регулације пијаце 
Бањица, градска општина Вождовац.

Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије градске општине Вождовац, блок 
између улица Борске, Црнотравске, Паунове, границе КП 
11745 и 11746 К.О. Вождовац и регулационе линије интер-
них саобраћајница до границе са Борском улицом, са веза-
ма саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно 
планиране мреже, површине око 2,0 ha.

Израда планa детаљне регулације биће поверена Јавном 
урбанистичком предузећу „Урбанистички завод Београда”, 
Београд, Палмотићева 30, које је дужно да Нацрт измена 
плана изради у року од осам месеци од дана ступања на 
снагу одлуке.

Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће 
ЈКП „Градске пијаце”, Београд, Живка Карабиберовића 3.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планирану намену којом нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење 
Секретаријата за заштиту животне средине (бр. 501.3-
91/2017-V-04 од 30. августа 2017. године), утврдио је да 
предметни план не представља оквир за одобравање бу-
дућих развојних пројеката одређених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже 
обавези израде стратешке процене утицаја на животну сре-
дину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратеш-
кој процени утицаја на животну средину („Службени гла-
сник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-30/17 од 1. септембра 2017. 
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, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП 
„Зеленило – Београд” и Институту за јавно здравље „Др 
Милан Јовановић Батут”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 501.3-
103/2017-V–04 oд 8. септембра 2017. године), ЈКП „Београдски 
водовод и канализација”, (допис бр. I4-1/1763 oд 8. септембра 
2017. године), доставили су мишљења у којима наводе да се 
може донети Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину предметног плана.

Завод за заштиту природе Србије, ЈКП „Зеленило – Бе-
оград” и Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић 
Батут” нису доставили тражено мишљење, па се у складу 
са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) 
сматра да су сагласни са Предлогом решења о непристу-
пању стратешкој процени утицаја на животну средину 
предметног плана.

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

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-30/17, 18. септембра 2017. године

Заменик начелника 
Милош Вуловић, ср.
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ПАЛИЛУЛА

Скупштина Градске општине Палилула на 10. седни-
ци одржаној 22. септембра 2017. године, на основу члана 
46. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, 
бр.129/07, 34/10 и 54/11), донела је

ОДЛУКУ

1. Утврђује се престанак мандата одборника у Скупш-
тини Градске општине Палилула и то Љубиши Ђуровићу 
са изборне листе Ивица Дачић – „Социјалистичка партија 
Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)”, подношењем ос-
тавке.

2. Одлука ступа на снагу даном доношења. 
3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”. 

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-28/2017-I-7, 22. септембра 2017. године

Председник
Драгослав Шолак, ср.

Скупштина Градске општине Палилула на 10. седници 
одржаној 22. септембра 2017. године, на основу члана 48. 
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 34/10 и 54/11), донела је 

ОДЛУКУ

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-
НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

1. Потврђује се мандат одборника Скупштине Градске 
општине Палилула изабраног на изборима за одборнике 
Скупштине Градске општине Палилула одржаним 24. апри-
ла 2016. године, и то:

– Милану Љубоју са изборне листе Доста је било – Саша 
радуловић и

– Марку Додићу са изборне листе За демоктратску Па-
лилулу – ДС – СДС – ЛДП – Стојан Николић. 

2. Мандат одборника Скупштине Градске општине Па-
лилула почиње да тече даном потврђивања мандата и траје 
до истека мандата одборника којем је престао мандат.

3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-29/2017-I-7, 22. септембра 2017. године

Председник
Драгослав Шолак, ср.

Скупштина Градске општине Палилула на 10. седници 
одржаној 22. септембра 2017. године, на основу члана 32. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 25. 
Статута Градске општине Палилула („Службени лист Града 
Београда”, бр. 43/08, 16/10 и 35/13), донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЦЕНАМА УС-
ЛУГА НА СКУПОВИМА ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ И ПРИВРЕ-
МЕНИМ ОБЈЕКТИМА, НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
СПОРТСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И ЦЕНАМА ОСТА-
ЛИХ УСЛУГА КОЈЕ ПРУЖА ГРАДСКА ОПШТИНА ПА-
ЛИЛУЛА У ВЕЗИ СА УПРАВЉАЊЕМ ПОКРЕТНОМ И 

НЕПОКРЕТНОМ ИМОВИНОМ

Члан 1.
У Одлуци о ценама услуга на скуповима пијачних тезги 

и привременим објектима, накнадама за коришћење спорт-
ских и других објеката и ценама осталих услуга које пружа 
Градска општина Палилула у вези са управљањем покретном 
и непокретном („Службени лист Града Београда”, бр. 135/16 
и 30/17), у члану 2. у тачки 1, алинеја 3. брише се.

У истом члану став 3. брише се.

Члан 2.
У члану 6. после става 7. додају се нови ст. 8. и 9. који 

гласе:
„Накнада за коришћење електричне енергије на скупо-

вима пијачних тезги из чланова од 2. до 5. ове одлуке изно-
си 1.770,00 динара месечно. 

Наплата накнаде за коришћење електричне енергије 
врши се издавањем посебног рачуна за додатну услугу, уз 
рачун за месечни закуп тезге.”. 

Члан 3.
У члану 12. у тачки 1. после алинеје 9. додаје се нова али-

неја 10. која гласи:
„– концерти, манифестације, такмичења 
(без могућности коришћења додатне електричне енер-

гије) 6.000,00 дин/1 сат.”. 

Члан 4.
У члану 13. у тачки 1. речи: „(издаје се у вишемесечни 

или вишегодишњи закуп)” бришу се.

Члан 5.
После члана 13. додаје се поднаслов и нови члан 13а. 

који гласе:
„Спортско-пословни центар „Радивој Кораћ”, Здравка 

Челара 12.

Члан 13а.
Велика сала, од 8.00 до 24.00 часова сваког дана:
– кошаркашки тренинг и рекреација, са коришћењем 

једне свлачионице 4.000,00 дин/1 сат;

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
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– индивидуални кошаркашки тренинг – коришћење 
половине терена, са коришћењем једне свлачионице 
2.000,00 дин/1 сат”.

Члан 6.
У члану 14. у ставу 2. речи: „, осим уговора о закупу 

простора из члана 13. тачка 1, који се закључује на 10 годи-
на” бришу се.

Члан 7.
У осталом делу Одлука о ценама услуга на скуповима 

пијачних тезги и привременим објектима, накнадама за 
коришћење спортских и других објеката и ценама осталих 
услуга које пружа Градска општина Палилула у вези са уп-
рављањем покретном и непокретном имовином, остаје не-
измењена.

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-32/2017-I-7, 22. септембра 2017. године

Председник
Драгослав Шолак, ср.

Скупштина Градске општине Палилула на 10. седни-
ци одржаној 22. септембра 2017. године, на основу чл. 
25. и 55. Статута Градске општине Палилула („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 43/08, 16/10 и 35/13) и 
члана 44. Пословника Скупштине Градске општине Па-
лилула („Службени лист Града Београда”, бр. 48/08 и 
9/17), констатовала је и донела 

РЕШЕЊЕ

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНОВА 
ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗБОГ ПОДНЕ-

ТЕ ОСТАВКЕ

1. Констатује се да је престала функција члановима Већа 
Градске општине Палилула:

– Марини Ристић, на сталном раду у Градској општини 
Палилула, због поднете оставке, дана 22. септембра 2017. 
године и 

– Дејану Срејићу, на сталном раду у Градској општини 
Палилула, због поднете оставке, дана 22. септембра 2017.го-
дине. 

2. Решење ступа на снагу даном доношења.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-30/2017-I-7, 22. септембра 2017. године

Председник
Драгослав Шолак, ср.

Скупштина Градске општине Палилула на 10. седници 
одржаној 22. септембра 2017. године, на основу члана 50. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 и 101/16), чл. 25. и 55. Статута Градске 
општине Палилула („Службени лист Града Београда”, бр. 
43/08, 16/10 и 35/13) и чл. 38. и 44. Пословника Скупшти-
не Градске општине Палилула („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 48/08 и 9/17), донела је

РЕШЕЊЕ 

О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПА-
ЛИЛУЛА 

1. Бира се:
– Јована Костић, дипломирани социјални радник, за 

члана Већа Градске општине Палилула и 
– Драшко Алорић, дипломирани економиста, за члана 

Већа Градске општине Палилула.
2. Именовани ће функцију обављати до истека мандата 

овог сазива Скупштине Градске општине Палилула.
3. Решење ступа на снагу наредног дана од дана доно-

шења.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-31/2017-I-7, 22. септембра 2017. године

Председник
Драгослав Шолак, ср.

Скупштина Градске општине Палилула на 10. седници 
одржаној 22. септембра 2017. године, на основу чл. 25. и 
28. Статута Градске општине Палилула („Службени лист 
Града Београда”, бр. 43/08, 16/10 и 35/13) и члана 40. По-
словника Скупштине Градске општине Палилула („Служ-
бени лист Града Београда, бр. 48/08 и 9/17), констатовала 
је и донела 

РЕШЕЊЕ

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ОДБОРНИ-
КУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА 

ЗБОГ ПРЕЛАСКА НА НОВУ ФУНКЦИЈУ 

1. Констатује се да је престала функција одборника 
Скупштине Градске општине Палилула Јовани Костић са 
изборне листе Александар Вучић – Србија побеђује због 
преласка на функцију члана Већа Градске општине Палилу-
ла, 22. септембра 2017. године.

2. Решење ступа на снагу даном доношења. 
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-33/2017-I-7, 22. септембра 2017. године

Председник
Драгослав Шолак, ср.



22. септембар 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 65 – 9

САВСКИ ВЕНАЦ

Скупштина Градске општине Савски венац на основу 
члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, 
бр. 51/09 и 99/11 – др. закони), Уредбе о средствима за под-
стицање програма или недостајућег дела средстава за фи-
нансирање програма од јавног интереса које реализују уд-
ружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12, 94/13 и 93/15), 
члана 9. Закона о општем управном поступку („Службени 
гласник РС”, број 18/16) и члана 17. Статута Градске општи-
не Савски венац („Службени лист Града Београда”, бр. 
45/08, 18/10, 35/10, 33/13 и 36/13), доноси 

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ СУФИНАНСИРАЊА 
ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ИЗ 

БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

Члан 1.
У Одлуци о начину суфинансирања пројеката и програ-

ма удружења грађана из буџета Градске општине Савски ве-
нац, („Службени лист Града Београда”, број 66/15), мења се 
члан 5. став 2. и гласи: 

„Пројекат/програм се реализује на подручју градске 
општине Савски венац, као и на другом подручју у интере-
су грађана градске опшине Савски венац.“

Члан 2.
Мења се члан 6. став 2. и гласи: 
„Предлог акта о приоритетима о областима из овог чла-

на која ће се финансирати у току текуће буџетске године, за 
сваку годину, припрема Комисија.” 

Члан 3.
Мења се члан 8. и гласи:
„Председник градске општине Савски венац доноси 

Одлуку о покретању поступка за суфинансирање пројека-
та/програма удружења грађана из буџета градске општине 
Савски венац и расписује јавни конкурс за суфинансирање 
пројекта/програма удружења грађана, за сваку буџетску го-
дину, а у складу са областима и овом одлуком (са текстом 
конкурса, Пријавним обрасцем и Обрасцем за наративни и 
финансијски извештај-периодични и завршни).” 

Члан 4.
Meња се члан 11. и гласи: 
„Удружење грађана подноси пријаву на конкурс која 

подразумева подношење конкурсне документације у пред-
виђеном року Комисији. Конкурсна документација садржи: 

– Пријавни образац (који садржи образац за предлог 
пројекта и образац за буџет пројекта); 

– Потврду о отварању наменског рачуна код Управе за 
трезор; 

– потписану и оверену изјаву о висини учешћа сопстве-
ним средствима;

– биографије предавача, координатора, тренера, кључ-
них стручњака на пројекту.

Осталу неопходну конкурсну документацију о којој се 
води службена евиденција прибавља/врши увид Комисија 
по службеној дужности, у складу са законом и то:

– доказ о регистрацији удружења;
– статут удружења;

– потврда о јавном објављивању редовног годишњег фи-
нансијског извештаја. 

Члан 5.
Meња се члан 12. и гласи:
„Рок за подношење пријава на јавни конкурс не може 

бити краћи од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса. 
Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка 
предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђе-
ног рока (печат поште), без обзира на датум приспећа.” 

Члан 6.
Meња се члан 16. став 2. и гласи:
„На листу из става 1. овог члана учесници конкурса 

имају право приговора у року од пет дана од дана њеног 
објављивања. Одлуку о приговору Комисија доноси у року 
од 15 дана од дана његовог пријема и иста је коначна.” 

Члан 7.
Meња се члан 19. став 1. и гласи:
„Корисници средстава из ове одлуке дужни су да Коми-

сији достављају наративне и финансијске периодичне из-
вештаје (у року од пет дана по истеку квартала) и завршни 
извештај након реализације пројекта, а најкасније 30 дана 
по истеку текуће године у којој су средства одобрена о току 
програма/пројекта и утрошку средстава, а уз завршни из-
вештај и копије финансијске документације о утрошку одо-
брених средстава.” 

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Савски венац
Број 06-1-13.2/2017-I-01, 21. септембра 2017. године 

Председник
Немања Берић, ср. 

Скупштина Градске општине Савски венац је на седни-
ци одржаној 21. септембра 2017. године, на основу Одлуке о 
заштитнику/заштитници грађана/грађанки Градске општи-
не Савски венац („Службени лист Града Београда”, број 
40/17) чл. 17. и 96–100 Статута Градске општине Савски 
венац („Службени лист Града Београда”, бр. 45/08, 18/10, 
35/10, 33/13, 36/13 и 66/16), донела 

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИЦЕ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА/

ГРАЂАНКИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

1. Бира се Милица Милићевић за заменицу заштитника 
грађана/грађанки Градске општине Савски венац.

2. Избор се врши на период од пет година.
3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Градске општине Савски венац
Број 06-1-13.1/2017-I-01, 21. септембра 2017. године 

Председник
Немања Берић, ср. 
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Скупштина Градске општине Савски венац на седници 
одржаној 21. септембра 2017. године, на предлог Установе 
културе Дечији културни центар „Мајдан”, а на основу чла-
на 17. Статута Градске општине Савски венац („Службени 
лист града Београда”, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 
66/16), доноси

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНИЦЕ НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ 

ЦЕНТАР „МАЈДАН”

1. Престаје функција чланици Надзорног одбора Уста-
нове културе Дечији културни центар „Мајдан” из редова 
запослених Марини Паповић, због истека мандата.

2.  Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Савски венац
Број 06-1-13.3/2017-I-01, 21. септембра 2017. године 

Председник
Немања Берић, ср. 

Скупштина Градске општине Савски венац на седници 
одржаној 21. септембра 2017. године, на предлог Установе 
културе дечији културни центар „Мајдан”, а на основу чла-
на 17. Статута Градске општине Савски венац („Службени 
лист Града Београда”, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 
66/16), доноси

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ 

КУЛТУРЕ ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН”

1. Бира се Дејан Герић за члана Надзорног одбора Уста-
нове културе Дечији културни центар „Мајдан”, из редова 
запослених.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Савски венац
Број 06-1-13.4/2017-I-01, 21. септембра 2017. године 

Председник
Немања Берић, ср. 

Скупштина Градске општине Савски венац је на седни-
ци одржаној 21. септембра 2017. године, на основу члана 17. 
Статута Градске општине Савски венац („Службени лист 
Града Београда”, бр. 45/08, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16), 
донела

ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАД-
ЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ДЕЧИЈИ КУЛ-

ТУРНИ ЦЕНТАР „МАЈДАН”

1. Разрешава се Mиодраг Живић, дужности члана Над-
зорног одбора Установе културе Дечији културни центар 
„Мајдан”.

2. Именује се Горан Бабић, за члана Надзорног одбора 
Установе културе Дечији културни центар „Мајдан”.

3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Савски венац
Број 06-1-13.5/2017-I-01, 21. септембра 2017. године 

Председник
Немања Берић, ср. 

ЧУКАРИЦА

Веће Градске општине Чукарица на 33. седници одржаној 
18. септембра 2017. године, на основу одредби члана 49. став 2, 
чл. 98, 99. и 170. Закона о запосленима у аутономним покраји-
нама и јединицама локалне самоуправе („Службени гла-
сник РС”, број 21/16), члана 46. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 
– др. закон), члана 44. став 1. тачка 7. члана 51. ст. 1. и 3. Статута 
Градске општине Чукарица („Службени лист Града Београда”, 
број 61/14 – пречишћен текст), члан 29. Одлуке о Управи Град-
ске општине Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 
110/16) и члана 26. Правилника о организацији и систематиза-
цији радних места у Управи и Општинском правобранилаштву 
Градске општине Чукарица, број VII-05 бр 06-140/16 од 23. де-
цембра 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА 

Владислав Младеновић, дипломирани правник из Бео-
града, поставља се на положај заменика начелника Управе 
Градске општине Чукарица, почев од 25. септембра 2017. го-
дине, на период од пет година.

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

О б р а з л оже њ е

Општинско Веће Градске општине Чукарица донело 
је 25. септембра 2012. године, решење број VIII-04 бр. 06-
54/2012, којим је, на основу спроведеног јавног конкурса, 
Владислав Младеновић, дипломирани правник из Београда, 
постављен за заменика начелника Управе Градске општине 
Чукарица, на период од пет година.

Одредбом члана 49. став 2. Закона о запосленима у ау-
тономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, 
прописано је да градско односно општинско Веће поставља 
и разрешава начелника Управе и заменика начелника Управе.

Одредбом члана 99. став 1. истог закона, прописано је 
да службеник ступа на положај даном доношења решења о 
постављењу на положај, а ставом 2. службеник на положају 
може после протека времена на које је постављен, бити по-
ново постављен на исти положај без јавног конкурса.

Правилником о организацији и систематизацији радних 
места у Управи и Општинском правобранилаштву Градске 
општине Чукарица, предвиђено је радно место заменика 
начелника Управе, као службеника на положају.

Како период на који је Владислав Младеновић по-
стављен на положеј заменика начелника Управе Градске 
општине Чукарица истиче 24. септембра 2017. године, Веће 
Градске општине Чукарица, у складу са одредбом члана 99. 
став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе, овим решењем именова-
ног поново поставља на исти положај.
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Поука о правном средству: Против овог решења није до-
пуштена жалба, али се може покренути управни спор.

Веће Градске општине Чукарица
Број XII-02 број 06-118/2017

Председник
Срђан Коларић, ср.

На основу чл. 15, 43. и 45. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 
54/11), Изборна комисија ГО Чукарица на 7. седници, одр-
жаној 18. септембра 2017. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ОДБОРНИЧКОГ МАНДАТА 

1. На основу Извештаја о спроведеним изборима за 
одборнике Скупштине ГО Чукарица, одржаним 24. априла 
2016. године, а у складу са чл. 43. и 48. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлу-
ка УС и 54/11), Изборна комисија ГО Чукарица, након извр-
шеног увида у извод из МКУ за Милету Јешића одборника 
Скупштине ГО Чукарица, додељује мандат следећем канди-
дату са изборне листе коме није био додељен мандат – при-
паднику исте политичке странке и то: 

Уместо Милете Јешића са Изборне листе Александар Ву-
чић – Србија побеђује Вукосаву Бадњару, са Изборне листе 
Александар Вучић – Србија побеђује.

2. Изборна комисија ГО Чукарица ће у складу са чланом 
45. Закона о локалним изборима, кандидату којем је доде-
лила мандат, издати уверење да је изабран за одборника 
Скупштине ГО Чукарица. 

3. Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања 
мандата од стране Скупштине Градске општине Чукарица.

4. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Изборна комисија Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-116/2017, 18. септембра 2017. године 

Председник
Игор Митровић, ср.

ЛАЗАРЕВАЦ

На основу члана 94. и члана 95. став 1. Закона о запосле-
нима у аутономним покрајинама и јединицама локалне са-
моуправе („Службени гласник РС”, број 21/16), члана 11. 
став 3. и члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и 
јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС”, број 95/16) и члана 5. Пословника Већа Градске 
општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 
48/08 и 119/16), Веће Градске општине Лазаревац, на седни-
ци одржаној 18. септембра 2017. године, доноси

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊА-
ВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Расписује се јавни конкурс за попуњавање положаја 
начелника Управе Градске општине Лазаревац.

2. Саставни део ове одлуке је јавни конкурс за попуњавање 
положаја начелника Управе Градске општине Лазаревац.

3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Веће Градске општине Лазаревац
II-број 06-273/2017, 18. септембра 2017. године

Председник
Бојан Синђелић, ср.

На основу члана 94. члана 95. став 1. и члана 102. Зако-
на о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 21/16), 
члана 11. став 3. члана 12. став 2. и члана 13. Уредбе о спро-
вођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних 
места у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС”, број 95/16) и члана 
5. Пословника Већа Градске општине Лазаревац („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 48/08 и 119/16), Веће Градске 
општине Лазаревац, оглашава 

ЈА ВНИ КОНКУР С
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Орган у коме се положај попуњава:
Управа Градске општине Лазаревац.
2. Положај који се попуњава:
Начелник Управе Градске општине Лазаревац – положај 

у I групи.
3. Трајање рада на положају и место рада:
Рад на положају траје пет година, а место рада је Лазаре-

вац, Карађорђева 42.
4. Подаци о радном месту и условима:
Опис послoва: Руководи и координира радом Управе 

градске општине; планира, усмерава и надзире рад Управе 
градске општине; стара се о обезбеђивању услова за рад; 
усклађује рад организационих јединица Управе градске 
општине и обезбеђује њено функционисање као јединстве-
ног органа; представља Управу, доноси општа акта за која 
је надлежан, решава у управним и другим појединачним 
стварима и одлучује о питањима из делокруга Управе; стара 
се о сарадњи Управе градске општине са осталим органи-
ма градске општине, са органима Града и Републике; обавља 
и друге послове из надлежности Управе градске општине у 
складу са законом, подзаконским актима и актима органа 
Градске општине Лазаревац.

Услови за кандидата:
– да је пунолетан држављанин Републике Србије; 
– да није правноснажно осуђиван на безусловну казну 

затвора од најмање шест месеци; 
– да му раније није престајао радни однос у државном 

органу, односно органу аутономне покрајине или јединице 
локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног 
односа;

– да има стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на факултету;
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– да има положен државни стручни испит;
– да има најмање пет година радног искуства у струци;
– познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
5. Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кан-

дидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт 
телефон, е-mail адресу, податке о образовању, податке о 
врсти и дужини радног искуства са кратким описом по-
слова на којима је кандидат радио до подношења пријаве 
на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о 
стручном усавршавању и податке о посебним областима 
знања.

Пријава на јавни конкурс мора бити својеручно потпи-
сана.

6. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
– извод из матичне књиге рођених;
– уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
– уверење Министарства унутрашњих послова – По-

лицијске управе да није правноснажно осуђиван на безу-
словну казну затвора од најмање шест месеци (издато након 
објављивања овог конкурса);

– потврде или уверења којима се доказује да му раније 
није престајао радни однос у државном органу, односно 
органу аутономне покрајине или јединице локалне самоу-
праве због теже повреде дужности из радног односа (издате 
након објављивања овог конкурса);

– диплому о стручној спреми;
– уверење о положеном државном стручном испиту 

(лица са положеним правосудним испитом уместо уверења 
о положеном државном стручном испиту достављају уве-
рење о положеном правосудном испиту; лица са положе-
ним стручним испитом за запослене у државним органима, 
уместо уверења о положеном државном стручном испиту 
достављају уверење о положеном стручном испиту за запо-
слене у државним органима); 

– исправе којима се доказује радно искуство у струци 
(потврде, решења и друга акта из којих се види на којим по-
словима, са којом стручном спремом и у ком периоду је сте-
чено радно искуство);

– доказ о познавању рада на рачунару (MS Office пакет 
и интернет).

Кандидат који не достави писани доказ о познавању 
рада на рачунару (MS Office пакет и интернет) подлеже 
практичној провери познавања рада на рачунару. 

Сви докази се прилажу у оригиналу или овереној фото-
копији.

Одредбом чл. 9. и 103. Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано 
је, између осталог, да у поступку који се покреће по захеву 
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује ли-
чне податке о чињеницама о којима се води службена еви-
денција, осим ако странка изричито изјави да ће податке 
прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службена 
евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење о положеном државном стручном 
испиту, уверење о положеном стручном испиту за запосле-
не у државним органима, уверење о положеном правосуд-
ном испиту. 

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене 
доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од мо-
гућности: да орган прибави податке о којима се води служ-
бена евиденција или ће то кандидат учинити сам.

Образац изјаве доступан је на сајту Градске општине Ла-
заревац и објављен је уз јавни конкурс за попуњавање по-
ложаја начелника Управе Градске општине Лазаревац.

7. У изборном поступку за избор кандидата за попуња-
вање положаја начелника Управе Градске општине Лазаре-
вац, Конкурсна комисија врши проверу и оцењивање:

1. стручне оспособљености за рад на положају начелни-
ка Управе Градске општине Лазаревац – провером способ-
ности кандидата за теоретску и практичну примену знања 
у обављању послова начелника Управе Градске општине Ла-
заревац, према прописима којима је уређена организација и 
рад Управе Градске општине Лазаревац;

2. знања области из делокруга локалне самоуправе (по-
знавање Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), Зако-
на о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 21/16), 
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 
108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) и Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 
18/16);

3. вештину комуникације.
Стручну оспособљеност, знања и вештину комуника-

ције кандидата, Конкурсна комисија проверава усмено, у 
разговору са кандидатима.

8. Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: 
Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 15 дана од 

дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним 
новинама „Данас”.

9. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:
Пријава на јавни конкурс, са доказима о испуњености 

услова, подноси се препорученом пошиљком путем поште 
или преко писарнице Управе Градске општине Лазаревац, у 
затвореној коверти на адресу:

Веће Градске општине Лазаревац
Конкурсној комисији за спровођење јавног конкурса 
за попуњавање положаја начелника Управе Градске 

општине Лазаревац, са назнаком: Пријава на јавни конкурс 
за попуњавање положаја начелника Управе 

Градске општине Лазаревац
Карађорђева 42 
11550 Лазаревац

10. Лице задужено за давање обавештења о јавном кон-
курсу:

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкур-
су је Војо Чанчар, дипл. правник, тел. 011/8120-211, сваког 
радног дана од 12,00 до 14,00 часова.

11. Објављивање јавног конкурса:
Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Уп-

раве Градске општине Лазаревац објављује се на интернет-
страници Градске општине Лазаревац (www.lazarevac.rs).

Обавештење о јавном конкурсу, са адресом интернет-
презентације Градске општине Лазаревац на којој је јавни 
конкурс објављен, објављује се у дневним новинама „Да-
нас” које се дистрибуирају за целу територију Републике 
Србије.

12. Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непо-

тпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису 
приложили све потребне доказе, Конкурсна комисија одба-
цује закључком.

Конкурсна комисија ће кандидатима за које се врши 
провера познавања рада на рачунару доставити писме-
но обавештење о месту, дану и времену када ће се вршити 
провера, најмање три дана пре дана одређеног за проверу. 
О томе када ће се вршити провера, кандидати ће бити оба-
вештени и путем интернет адресе, ако је дата, као и теле-
фонским путем.
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Конкурсна комисија ће кандидатима међу којима се 
спроводи изборни поступак доставити писмено оба-
вештење о месту, дану и времену отпочињања изборног 
поступка, најмање пет дана пре отпочињања изборног 
поступка. Кандидати ће о отпочињању изборног поступка 
бити обавештени и путем интернет-адресе, ако је дата, као 
и телефонским путем.

Термини који су у овом огласу изражени у граматичком 
мушком роду подразумевају природни мушки и женски 
род лица на које се односе.

Председник 
Бојан Синђелић, ср.

СУРЧИН

Веће Градске општине Сурчин на седници одржаној 15. 
септембра 2017. године на основу члана 69. Закона о јавним 
предузећима (,,Службени гласник РС”, број 15/16), члана 72. 
Статута Јавног предузећа за обављање послова на изградњи 
и одржавању гасоводне мреже Сурчин (,,Службени лист 
Града Београда”, број 118/16) и на основу члана 42. став 1. 
Статута Градске општине Сурчин (,,Службени лист Града 
Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и 47/15), доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК УСЛУ-
ГА ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА 
НА ИЗГРАДЊИ И ОДРЖАВАЊУ ГАСОВОДНЕ МРЕЖЕ 

СУРЧИН ЗА ФИЗИЧКА И ПРАВНА ЛИЦА

1. Даје се сагласност на Ценовник услуга Јавном преду-
зећу за обављање послова на изградњи и одржавању гасо-
водне мреже Сурчин за физичка и правна лица, који је до-
нео Надзорни одбор Јавног предузећа за обављање послова 
на изградњи и одржавању гасоводне мреже Сурчин, број 
602/17 од 11. јула 2017. године.

2. Ово решење и Ценовник из става 1. Решења објавити 
у ,,Службеном листу Града Београда”.

Веће Градске општине Сурчин
Број III-01-06-202/17, од 15. септембра 2017. године

Председник
Стеван Шуша, ср.

На основу члана 39. Статута Јавног предузећа Сурчин 
– гас, Надзорни одбор на Седмој седници одржаној 11. јула 
2017. године донета је 

ОДЛУКА
О УСВАЈАЊУ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ЈП СУРЧИН-ГАС 

ЗА ФИЗИЧКА И ПРАВНА ЛИЦА

1. 
Преглед и одржавање унутрашње гасне инсталације (УГИ) за 

према капацитету кућног мерно-регулационог сета (КМРС)

Ред. 
бр. Капацитет КМРС-а цена/дин 

без ПДВ-а

1 КМРС Г-4 (6 m³/h) 2.083,33

2 КМРС Г-6 (10 m³/h) 3.750,00

Ценовник се односи искључиво на физичка лица.

Преглед и одржавање унутрашње гасне инсталације (УГИ) за 

према капацитету кућног мерно-регулационог сета (КМРС)

Ред. 
бр. Капацитет КМРС-а цена/дин 

без ПДВ-а

1 КМРС Г-4 (6 m³/h) 3.750,00

2 КМРС Г-6 (10 m³/h) 6.250,00

3 КМРС Г-10 (16 m³/h) 8.500,00

4 КМРС Г-16 (25 m³/h) 10.000,00

5 КМРС Г-25 (40 m³/h) 14.000,00

6 КМРС Г-40 (65 m³/h) 17.000,00

7 КМРС Г-65 (100 m³/h) 23.000,00

8 КМРС Г-100 (150 m³/h) 33.500,00

Ценовник се односи искључиво на правна лица.

Сервис конвенционалних зидних гасних котлова (фасадни и димњачки)

Ред. 
бр. Опис рада цена/дин 

без ПДВ-а

I Редовни сервис гасних трошила  

а. Годишњи сервис котла (видети спецификацију у прилогу ценов-
ника)

2.083,00

б. Годишњи сервис са хемијским чишћењем примарног и секундар-
ног измењивача -велики сервис који се ради у просеку на 5 година 
или по потреби

8.500,00

в. Годишњи сервис са хемијским чишћењем примарног измењи-
вача – велики сервис који се ради у просеку на 5 година или по 
потреби

6.000,00

II Сервисне услуге отклањања кварова  

1. Излазак на терен, као и мање интервенције: ресетовање, допуна 
воде у систему грејања, програмирање термостата

1.750,00

2. Хидраулички део уређаја  

a. Пуњење и пражњење система 1.750,00

б. Замена: примарног или секундарног измењивача топлоте, цир-
кулационе пумпе,експанзионе посуде без скидања котла, хидро 
блока (пластичног или металног)

3.500,00

в. Замена:трокраког вентила, вентила за пуњење (допунски вентил), 
сигурносног вентила, одзрачног лончета, преструјног вентила, 
сензора протока, сензора притиска, манометра, вентила за цен-
трално грејање (полазни и повратни вод појединачно), вентила за 
хладну воду 

2.500,00

г. Пумпање експанзионе посуде (ревизија) 1.500,00

3. Електрични део уређаја  

a. Замена вентилатора или чишћење вентилатора са подмазивањем 3.000,00

б. Замена електронске плоче,ЛЦД дисплеја комплетно 3.000,00

в. Замена: електричног уметка сензора протока, електрода упаљача, 
јонизујуће електроде, НТЦ сензора, заштитног (граничног) 
термостата, пресостата, трансформатора упаљача, мрежног транс-
форматора, сензора димних гасова,термопара, магнетног улошка 
(„шпулне”), „piezzo” упаљача

2.500,00

4. Гасни део уређаја  

a. Замена горионика 3.000,00

б. Замена гасне арматуре 3.000,00

в. Замена соленоидних намотаја вентила 2.250,00

г. Ревизија-чишћење гасног вентила 4.000,00

д Подешавање минималног и максималног притиска гаса на 
дизнама

2.250,00

Ценовник се односи искључиво на физичка лица.

Сервис зидних гасних кондезационих котлова 

Ред. 
бр. Опис рада цена/дин 

без ПДВ-а

I Редовни сервис  

а. Годишњи сервис котла са механичким чишћењем и испирањем 
коморе

5.000,00

б. Годишњи сервис котла са хемијским прањем измењивача и поде-
шавањем CO2 са гасним анализатором

12.000,00

II Сервисне услуге отклањања кварова  

1. Излазак на терен, као и мање интервенције: ресетовање, допуна 
воде у систему грејања, програмирање термостата

1.750,00
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Ред. 
бр. Опис рада цена/дин 

без ПДВ-а
2. Хидраулички део уређаја  

a. Пуњење и пражњење система 1.500,00

б. Замена: примарног измењивача топлоте, циркулационе пумпе, 
хидро блока (пластичног или металног)

5.000,00

в. Замена:трокраког вентила,секундарног измењивача топлоте, венти-
ла за допуну воде, сигурносног вентила,одзрачног лончета, преструј-
ног вентила, експанзионе посуде (ако је доступна), сензора протока, 
сензора притиска, манометра, вентила за централно грејање (полаз-
ни и повратни вод појединачно), вентила за хладну воду 

2.500,00

г. Пумпање експанзионе посуде (ревизија) 1.500,00

3. Електрични део уређаја  

a. Замена вентилатора 5.000,00

б. Замена електронске плоче, ЛЦД дисплеја комплетно 3.500,00

в. Замена: електричног уметка сензора протока, електрода упаљача, 
јонизујуће електроде, НТЦ сензора, заштитног (граничног) 
термостата, пресостата, трансформатора упаљача, мрежног 
трансформатора

2.500,00

4. Гасни део уређаја  

a. Замена горионика 5.000,00

б. Замена гасне арматуре 5.000,00

г. Контрола и подешавање CO2 са гасним анализатором 4.000,00

Ценовник се односи искључиво на физичка лица.

Сервис стабилних котлова са атмосферским гориоником 

Ред.
бр. Опис рада цена/дин 

без ПДВ-а

I Редовни сервис  

а. Годишњи сервис котла 4.500,00

б. Годишњи сервис са механичким чишћењем примарног измењи-
вача – велики сервис, који се ради у просеку на 3 године или по 
потреби

6.500,00

II Сервисне услуге отклањања кварова  

1. Долазак и утврђивање квара 1.750,00

2. Хидраулични део уређаја  

а. Пуњење и пражњење система 1.750,00

б. Замена чауре сензора 4.000,00

в. Замена чланка 20.000,00

3. Електрични део уређаја  

a. Замена електронске плоче, ЛЦД дисплеја комплетно 3.000,00

б. Замена: термопара, јонизационе електроде, електроде упаљача, 
трансформатора упаљача, „piezzo” упаљача, магнетног улошка

3.000,00

4. Гасни део уређаја  

a. Демонтажа или замена главног горионика 4.500,00

б. Замена: дизне пилот пламена, гасног регулатора (аутомата), кера-
мичких штапића, лимених штапића

3.000,00

Ценовник се односи искључиво на физичка лица.

Сервис гасних проточних бојлера

Ред.
бр. Опис рада цена/дин 

без ПДВ-а

I Редовни сервис  

а. Годишњи сервис проточног бојлера 3.000,00

б. Годишњи сервис са хемијским чишћењем примарног измењивача 
-велики сервис који се ради у просеку на 5 година или по потреби

5.000,00

II Сервисне услуге отклањања кварова  

1. Долазак и утврђивање квара 1.750,00

2. Хидраулични део уређаја  

a. Замена: мембране,сензора протока, регулатора протока воде, регу-
латора притиска воде, заптивке на воденој батерији (глави)

3.000,00

б. Замена: измењивача, водене батерије (главе) 3.000,00

3. Електрични део уређаја  

a. Замена: електронске плоче, дисплеја 3.000,00

б. Замена: термоелемента, магнетног улошка, „piezzo” упаљача, 
сонде температурног граничника, сервовентила, сензора димних 
гасова

3.000,00

Ред. 
бр. Опис рада цена/дин 

без ПДВ-а
4. Гасни део уређаја  

a. Замена гасне арматуре и подешавање притиска горионика 3.000,00

б. Замена дизне пилот пламена 3.000,00

Ценовник се односи искључиво на физичка лица.

Сервис гасних пећи (фасадних или димњачких), гасних шпорета и решоа

Ред.
бр. Опис рада цена/дин 

без ПДВ-а

I Редовни сервис  

а. Годишњи сервис пећи, шпорета или решоа 2.083,33

II Сервисне услуге отклањања кварова  

1. Долазак и утврђивање квара и мања интервенција (чишћење 
дизне)

1.750,00

2. Електрични део уређаја  

а. Замена магнетног улошка („шпулна”) 3.000,00

б. Замена термопара 3.000,00

в. Замена „piezzo” упаљача, електроде упаљача („свећица”) 3.000,00

3. Гасни део уређаја  

а. Замена гасне арматуре и подешавање притиска горионика 5.000,00

б. Замена дизне пилот пламена 3.000,00

в. Конверзија шпорета са пропан-бутана на гас – само једне дизне 
-две и више дизни по комаду

2.000,00 
1.750,00

Ценовник се односи искључиво на физичка лица.

Остале сервисне услуге за гасна трошила

Ред.
бр. Опис рада цена/дин 

без ПДВ-а

1 Пуштање гасног трошила у рад са овером гаранције: – гасни кон-
дензациони котао са подешавањем CO2 са гасним анализатором – 
гасни конвенционални котао – гасни калорифер моноблок – гасни 
проточни или акумулациони бојлер и гасна пећ

9.000,00 
4.500,00 
4.500,00 
3.500,00 

2 Монтажа,повезивање и пуштање у рад собног термостата жичног 
на доведене прикључке (полагање каблова ради Корисник)

2.500,00

3 Монтажа, повезивање и пуштање у рад собног термостата бежичног 4.000,00

4 Монтажа,повезивање и пуштање у рад уређаја за регулацију рада 
гасног котла са вођењем по спољној температури (полагање кабла 
ради корисник)

6.000,00

5 Монтажа, повезивање и пуштање у рад сложених уређаја за 
вођење система грејања и припреме санитарне топле воде на гас и/
или обновљиве изворе енергије.

30% од 
цене нето 
уређаја за 
регулацију

6 Ревизија димњаче конвенционалног или кондензационог котла у 
хилзни, приступачна са мердевина (провера, чишћење, продужа-
вање и регулисање пада)

4.000,00

7 Ревизија димњаче конвенционалног или кондензационог котла 
у малтеру или пурпени приступачна са мердевина (провера, 
чишћење, продужавање и регулисање пада)

8.000,00

  Замена гасног црева у дужини 50–100 cm, Ø3/4” и 100 и 120 cm Ø1/2” 1.750,00

8 Напомена: гасна црева у дужини од 60–120 cm , Ø1/2, Ø3/4 се 
наплаћују по набавној цени плус маржа од 10%. Црева дужине 
преко 120 cm Ø1/2”,Ø3/4” су нестандардне дужине и посебно се 
израђују и наплаћују.Инвеститор може сам да набави потребно 
гасно црево.

 

Ценовник се односи искључиво на физичка лица.

Сервис електричних котлова за физичка лица

Ред.
бр. Опис рада цена/дин 

без ПДВ-а

I Сервисне услуге отклањања кварова  

1 Долазак и утврђивање квара 1.750,00

2 Хидраулички део уређаја  

а. Пуњење и пражњење система 1.750,00

б. Замена пумпе,експанзионе посуде 3.500,00

ц. Замена сигурносног вентила, сензора притиска, манометра, 
термометра

2.500,00

3 Електрични део уређаја  

a. Замена грејача – једног грејача – замена два и више по комаду 4.000,00 
3.000,00
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Ред. 
бр. Опис рада цена/дин 

без ПДВ-а
б. Замена плоче електронике 3.000,00

ц. Замена склопке, сигурносног температурног граничника, радног 
термостата, контролне сијалице

2.500,00

1. Цене сервисних услуга отклањања кварова на уређају у току експлоатације се 
састоје из збира позиција 1. и позиције отклкоњеног/их квара/ова. Кориснику се 
даје уз радни налог уплатница са наведеним текућим рачуном и позивом на број 
радног налога ради уплате обрачунате цене услуге по радном налогу.Рачун се доста-
вља Кориснику по достављању доказа о извршеној уплати.

2. Услучају неприступачности електричног котла цена сервисне услуге се увећава за 25%.

Ценовник се односи искључиво на физичка лица.

Сервис електричних проточних бојлера

Ред. 
бр. Опис рада цена/дин 

без ПДВ-а

I Сервисне услуге отклањања кварова  

1. Долазак и утврђивање квара 1.750,00

2. Хидраулички део уређаја  

а. Замена водене главе, измењивача 3.000,00

б. Замена мембране или заптивке 4.000,00

3. Електрични део уређаја  

a. Замена прекидача струјања. мембране сигурносног прекидача или 
сигурносног прекидача

3.500,00

б. Замена главне склопке 3.500,00

1. Цене сервисних услуга отклањања кварова на уређају у току експлоатације се 
састоје из збира позиција 1. и позиције отклкоњеног/их квара/ова. Кориснику се 
даје уз радни налог уплатница са наведеним текућим рачуном и позивом на број 
радног налога ради уплате обрачунате цене услуге по радном налогу.Рачун се доста-
вља Кориснику по достављању доказа о извршеној уплати.

2. У случају неприступачности електричног проточног бојлера цена сервисне услуге 
се увећава за 25%. 

Ценовник се односи искључиво на физичка лица.

Напомене за ценовнике за физичка лица:

1. Цену за годишњи севис Корисник уплаћује једнократно у износу од 2.083,33 дина-
ра, или у три једнаке месечне рате по 833,33 динара.

2. Уколико Корисник потпише са ЈП „Сурчин-гас” уговор о одржавању унутра-
шњих гасних инсталација (УГИ) за коришћење природног гаса, онда се на цену 
годишњег сервиса одобрава попуст од 833,3 динара. У том случају Корисник 
може уплатити једнократно збирни износ од 2.083,3+1.666,7=3.750,00 дин. или 
збирни износ од 2.500,00+1.666,7=4.166,7 у пет једнаких месечних рата по 833,3 
динара.

3. Прва рата се уплаћује најкасније 15 дана од дана потписивања уговора, а остале 
две/четири рате најкасније 60/120 дана по потписивању уговора. Кориснику се 
даје уплатница/це са наведеним текућим рачуном и позивом на број уговора ради 
уплате. Преглед или годишњи сервис ће се извршити одмах по једнократној уплати 
или тек по уплати друге рате. 

4. Цене сервисних услуга отклањања кварова на уређају у току експлоатације 
се састоје из збира позиција 1. и позиције отклкоњеног/их квара/ова. Уколи-
ко Корисник потпише са ЈП „Сурчин-гас” уговор о одржавању унутрашњих 
гасних инсталација за коришћење природног гаса (УГИ) онда се на укупну цену 
одобрава попуст од 833,33 динара. Исти попуст се односи и на велики сервис 
(члан 2, тачка б). Кориснику се даје уз радни налог уплатница са наведеним 
текућим рачуном и позивом на број радног налога ради уплате обрачунате цене 
услуге по радном налогу. Рачун се доставља Кориснику по достављању доказа о 
извршеној уплати.

Сервис конвенционалних зидних гасних котлова (фасадни и димњачки) 

Ред. 
бр. Опис рада цена/дин 

без ПДВ-а

I Редовни сервис гасних трошила  

а. Годишњи сервис котла 5.000,00

б. Годишњи сервис са хемијским чишћењем примарног и секун-
дарног измењивача -велики сервис који се ради у просеку на пет 
година или по потреби

12.750,00

в. Годишњи сервис са хемијским чишћењем примарног измењивача 
– велики сервис који се ради у просеку на 5 година или по потреби

9.000,00

II Сервисне услуге отклањања кварова  

1. Долазак и утврђивање квара 1.750,00

2. Хидраулички део уређаја  

a. Пуњење и пражњење система 2.600,00

Ред. 
бр. Опис рада цена/дин 

без ПДВ-а
б. Замена: примарног или секундарног измењивача топлоте, цирку-

лационе пумпе,експанзионе посуде, хидро блока (пластичног или 
металног)

5.300,00

в. Замена:трокраког вентила,вентила за пуњење (допунски вентил), 
сигурносног вентила,одзрачног лончета, преструјног вентила, сен-
зора протока, манометра, вентила за централно грејање (полазни 
и повратни вод појединачно), вентила за хладну воду 

3.750,00

г. Пумпање експанзионе посуде (ревизија) 2.250,00

3. Електрични део уређаја  

a. Замена вентилатора 4.500,00

б. Замена електронске плоче,ЛЦД дисплеја комплетно 4.500,00

в. Замена: електричног уметка сензора протока, електрода упаљача, 
јонизујуће електроде,НТЦ сензора , заштитног (граничног) 
термостата, пресостата, трансформатора упаљача, мрежног транс-
форматора, сензора димних гасова,термопара, магнетног улошка 
(„шпулне”), „piezzo” упаљача

3.750,00

4. Гасни део уређаја  

a. Замена горионика 4.500,00

б. Замена гасне арматуре 4.500,00

в. Замена соленоидних намотаја вентила 3.500,00

г. Ревизија – чишћење гасног вентила 6.000,00

д Подешавање минималног и максималног притиска гаса на 
дизнама

3.500,00

1. Цену за годишњи севис Корисник уплаћује једнократно у износу од 5.000,00 дина-
ра по извршеној услузи и по рачуну на основу радног налога.

2. Уколико Корисник потпише са ЈП „Сурчин-гас” уговор о одржавању унутрашњих 
гасних инсталација (УГИ) за коришћење природног гаса, онда се на цену годишњег 
сервиса одобрава попуст од 1.666,00 динара. 

3. Цене сервисних услуга отклањања кварова на уређају у току експлоатације се 
састоје из збира позиција 1., 2.a. (ако се ради) и позиције отклкоњеног/их квара/ова. 
Уколико Корисник потпише са ЈП „Сурчин-гас” уговор о одржавању унутрашњих 
гасних инсталација за коришћење природног гаса (УГИ) онда се на укупну цену 
одобрава попуст од 1.666,00 динара. Исти попуст се односи и на велики сервис 
(позиција I б). Кориснику се даје уз радни налог уплатница са наведеним текућим 
рачуном и позивом на број радног налога ради уплате обрачунате цене услуге по 
радном налогу.

4. У случају неприступачности гасног трошила: трошило у неправилно димензиони-
саним плакарима или ормарима, трошило ниско постављено близу пода,трошило 
постављено у ниским просторијама испод степеница, у сутеренима и сл.,трошило 
постављено високо у степеништима или високим просторијама,као и трошило по-
стављено у купатилима или кухињама у неприступачним деловима, цена сервисне 
услуге се увећава за 25%. 

5. Ценовник се односи искључиво на правна лица. 

Сервис зидних гасних кондезационих котлова 

Ред.
бр. Опис рада цена/дин 

без ПДВ-а

I Редовни сервис  

а. Годишњи сервис котла са механичким чишћењем и испирањем 
коморе

7.500,00

б. Годишњи сервис котла са хемијским прањем измењивача 18.000,00

II Сервисне услуге отклањања кварова  

1. Долазак и утврђивање квара 1.750,00

2. Хидраулички део уређаја  

a. Пуњење и пражњење система 2.250,00

б. Замена: примарног или секундарног измењивача топлоте, цирку-
лационе пумпе,експанзионе посуде, хидро блока (пластичног или 
металног)

7.500,00

в. Замена:трокраког вентила,вентила за пуњење (допунски вентил), 
сигурносног вентила,одзрачног лончета, преструјног вентила, сен-
зора протока, манометра, вентила за централно грејање (полазни 
и повратни вод појединачно), вентила за хладну воду 

3.750,00

г. Пумпање експанзионе посуде (ревизија) 2.250,00

3. Електрични део уређаја  

a. Замена вентилатора 7.500,00

б. Замена електронске плоче, ЛЦД дисплеја комплетно 5.250,00

в. Замена: електричног уметка сензора протока, електрода упаљача, 
јонизујуће електроде,НТЦ сензора, заштитног (граничног) 
термостата, пресостата, трансформатора упаљача, мрежног 
трансформатора

3.750,00
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Ред. 
бр. Опис рада цена/дин 

без ПДВ-а
4. Гасни део уређаја  

a. Замена горионика 7.500,00

б. Замена гасне арматуре 7.500,00

г. Контрола и подешавање CO2 са гасним анализатором 6.000,00

1. Цену за годишњи севис Корисник уплаћује једнократно у износу од 7.500,00 дина-
ра по извршеној услузи и по рачуну на основу радног налога.

2. Уколико Корисник потпише са ЈП „Сурчин-гас” уговор о одржавању унутрашњих 
гасних инсталација (УГИ) за коришћење природног гаса, онда се на цену годишњег 
сервиса одобрава попуст од 1.666,00 динара. 

3. Цене сервисних услуга отклањања кварова на уређају у току експлоатације се 
састоје из збира позиција 1., 2.a. (ако се ради) и позиције отклкоњеног/их квара/ова. 
Уколико Корисник потпише са ЈП „Сурчин-гас” уговор о одржавању унутрашњих 
гасних инсталација за коришћење природног гаса (УГИ) онда се на укупну цену 
одобрава попуст од 1.666,00 динара. Исти попуст се односи и на велики сервис 
(позиција I б). Кориснику се даје уз радни налог уплатница са наведеним текућим 
рачуном и позивом на број радног налога ради уплате обрачунате цене услуге по 
радном налогу.

4. У случају неприступачности гасног трошила: трошило у неправилно димензиони-
саним плакарима или ормарима, трошило ниско постављено близу пода,трошило 
постављено у ниским просторијама испод степеница, у сутеренима и сл., трошило 
постављено високо у степеништима или високим просторијама,као и трошило по-
стављено у купатилима или кухињама у неприступачним деловима, цена сервисне 
услуге се увећава за 25 %. 

5. Ценовник се односи искључиво на правна лица. 

Пројектовање и извођење унутрашњих гасних инсталација (УГИ)

 1. Израда техничке документације цена/дин 
без ПДВ-а

1. Израда пројекта УГИ ком 10.500,00

2. Израда пројекта реконструкције УГИ ком 6.600,00

3. Излазак на терен пројектанта ком 1.750,00

4. Снимање техничких могућности објекта за прикључење ком 1.500,00

5. Подношење документације у електронској форми за 
добијање различитих решења и одбрења на ЦЕОП 
у АПР-у тј. за сваки посебан документ (таксе плаћа 
Инвеститор)

ком 2.500,00

6. Израда извођачке атестно-техничке документације (АТД) ком 5.000,00

 2. Изградња УГИ за гасно трошило (котао, пећ, проточни/акумулацио-
ни бојлер, шпорет и калорифер)

цена/дин 
без ПДВ-а

Изградња Уги за гасни котао и/или пећ без подземног дела УГИ

1. Испорука и уградња бакарних цеви Ø15x1.0 mm m 1.332,00

2. Испорука и уградња бакарних цеви Ø18x1.0 mm m 1.560,00

3. Испорука и уградња бакарних цеви Ø22x1.0 mm m 1.680,00

4. Испорука и уградња бакарних цеви Ø28x1.0 mm m 1.920,00

5. Испорука и уградња бакарних цеви Ø28x1.5 mm m 2.074,00

6. Испорука и уградња бакарних цеви Ø35x1.0 mm m 2.196,00

7. Испорука и уградња бакарних цеви Ø35x1.5 mm m 2.440,00

8. Испорука и уградња бакарних цеви Ø42x2.0 mm m 2.928,00

9. Припрема и отварање градилишта са транспортом 
материјала,опреме и алата и завршни радови

ком 5.000,00

10. Испитивање инсталације УГИ на непропусност и 
чврстоћу

ком 3.500,00

11. Израда уземљења и изједначења по потенцијалу ком 5.500,00

12. Атест уземљења и изједначења по потенцијалу ком 2.500,00

11. Изградња УГИ за гасни котао и/или пећ – подземни 
део УГИ

   

12. Подземни део УГИ – атестно техничка документација ком 7.500,00

13. Подземни део УГИ грађевински и машински радови 
са материјалом по m 

m 2.400,00

 3. Услуге у вези гасних трошила цена/дин 
без ПДВ-а

1. Монтажа фасадног гасног котла без прикључења и без 
прикључног сета

ком 8.500,00

2. Монтажа димњачког гасног котла без прикључења и 
без прикључног сета

ком 4.500,00

3. Монтажа кондензационог гасног котла без прикљу-
чења и без прикључног сета

ком 12.000,00

4. Монтажа фасадне гасне пећи ком 8.500,00

Ред. 
бр. Опис рада цена/дин 

без ПДВ-а
5. Монтажа димњачке гасне пећи ком 4.000,00

6. Испорука и монтажа утичнице за котао (до 5 m) ком 2.000,00

Ценовник се односи на физичка и правна лица. 

Типски кућни гасни прикључак (КГП) са мерно-регулационим сетом за грађане који 
су учествовали у изградњи водовдне мреже у насељу Бољевци

Ред. 
бр. Опис рада цена/дин 

без ПДВ-а

1. Тип Г-2,5, капацитет 4 m³/h 32.333,00

2. Тип Г-4, капацитет 6 m³/h 51.667,00

3. Тип Г-6, капацитет 10 m³/h 57.083,00

Услуге за руковање и одржавање системима грејања, вентилације и хлађења

Ред. 
бр. Опис рада цена/дин 

без ПДВ-а

1. Сервисирање гасног котла VIESSMANN VITOPLEX 100 27.500,00

2. Сервисирање склопа горионика Weishaupt-tip WM-G10/03 46.500,00

3. Појединачно контролисање и испитивање гасне ложишне инста-
лације горионика Weishaupt-tip WM-G10/03 постављен на котлу 
VIESSMANN VITOPLEX 100

35.000,00

4. Сервисирање система за хемијску припрему воде 25.000,00

5. Преглед и атест Schiedel димњака котларнице 15.000,00

6. Провера функционалности и подешавања параметара аутоматике 
за управљање системом грајања

20.000,00

7. Руковање котларницом (грејна сезона шест месеци) 105.000,00

8. Сервисирање система вентилације – С3 (галерија) произвођач 
TEРМОВЕНТ 

25.000,00

9. Руковање вентилационим системом 25.000,00

10. Сервисирање клима уређаја– чилера:  

a) модел АОY 90ТPC3L SR NO T005466, капацитет 25,4 kW на 
хлађењу и 29,5 kW на грејању, Fuitsu

80.000,00

б) модел RO– 90 ТPB SR NO T000845, капацитет 25,4 kW на хлађењу 
и 29,5 kW на грејању, Fuitsu

80.000,00

11. Руковање клима уређајима– чилером 15.000,00

Ценовник се односи искључиво на правна лица

Сервисирање, поправка и монтажа зидних клима уређаја (сплит систем) капацитета 
од 9 до 24 kBtu/h

Ред.
бр. Опис рада цена/дин без 

ПДВ-а

I СЕРВИСИРАЊЕ КЛИМА УРЕЂАЈА  

1. Мали сервис клима уређаја капацитета 9 и 12 kBtu/h 2.500,00

2. Мали сервис клима уређаја капацитета 18 и 24 kBtu/h 2.800,00

3. Велики сервис клима уређаја капацитета 9 и 12 kBtu/h 9.000,00

4. Велики сервис клима уређаја капацитета 18 и 24 kBtu/h 12.000,00

II ПУЊЕЊЕ КЛИМЕ  

1. Пуњење климе фреоном R22 (CHF2CL) 4.500,00

2. Пуњење климе фреоном R410A (Смеша R32:R125=50:50) 5.500,00

3. Пуњење климе фреоном R407C (Смеша R32:R125:R134a=23:25:52) 5.500,00

III ПОПРАВКА КЛИМА УРЕЂАЈА  

1. Замена кондезатора за покретање мотора вентилатора (турби-
на) унутрашње јединице (УЈ) за клима уређаје капацитета 9 и 
12 kBtu/h

6.000,00

2. Замена кондезатора за покретање мотора вентилатора (турби-
на) унутрашње јединице (УЈ) за клима уређаје капацитета 18 
и 24 kBtu/h

8.000,00

2. Замена кондезатора мотора вентилатора СЈ за клима уређаје 
капацитета 9, 12, 18 и 24 kBtu/h

6.000,00

3. Замена кондезатора за покретање компресора 6.000,00

4. Сервис штампане плоче УЈ 8.000,00

5. Замена холендера (по цеви) 2.000,00

6. Пертловање (по цеви) 1.000,00

7. Вакумирање (кућне климе, до 10 m инсталације) 1.000,00

8. Замена двокраког вентила спољашње јединице-СЈ (ако је 
могуће на лицу места)

6.500,00
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Ред.
бр. Опис рада цена/дин без 

ПДВ-а

9. Замена трокраког вентила СЈ (ако је могуће на лицу места) 9.500,00

10. Замена четворокраког вентила СЈ (ако је могуће на лицу места) 10.500,00

11. Замена степ мотора УЈ 6.000,00

12. Замена вентилатора УЈ (турбина) 12.000,00

13. Замена мотора вентилатора СЈ 12.000,00

14. Замена хоризонталног усмеривача ваздуха на УЈ 5.000,00

IV МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА КЛИМА УРЕЂАЈА  

1. Монтажа клима уређаја капацитета 9 Кbtu/h 7.000,00

2. Монтажа клима уређаја капацитета 12 Кbtu/h 8.000,00

3. Монтажа Инвертер клима уређаја капацитета 9 и 12 kBtu/h 8.000,00

4. Монтажа Инвертер клима уређаја капацитета 18 kBtu/h 10.000,00

5. Монтажа клима уређаја капацитета 24 Кbtu/h 12.000,00

6. Монтажа Инвертер клима уређаја капацитета 24 kBtu/h 12.000,00

7. Демонтажа клима уређаја капацитета 9 и 12 kBtu/h 3.500,00

8. Демонтажа клима уређаја капацитета 18 kBtu/h 4.500,00

9. Демонтажа клима уређаја капацитета 24 kBtu/h 5.000,00

10. Дужни метар инсталације за клима уређаје капацитета 9 и 
12 kBtu/h

1.300,00

11. Дужни метар инсталације за клима уређаје капацитета 18 kBtu/h 1.500,00

12. Дужни метар инсталације за клима уређаје капацитета 24 kBtu/h 1.800,00

V ПОВЕЋАЊЕ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ КЛИМА УРЕЂАЈА  

1. Проширење радног опсега климе до -15° C за 9 и 12 Кbtu/h 
(грејач 240 W+термостат)

6.500,00

2. Проширење радног опсега климе до -15° C за 18 Кbtu/h (грејач 
240 W+термостат)

7.300,00

3. Проширење радног опсега климе до -15° C за 24 Кbtu/h (грејач 
240 W+термостат)

8.400,00

4. Уградња преднапонске заштите за Инвертер климе (до 10А, са 
уређајем КРК)

9.000,00

Ред.
бр. Опис рада цена/дин без 

ПДВ-а

5. Уградња преднапонске заштите за Инвертер климе (преко 10А, 
са уређајем КРК)

11.000,00

VI ДОДАТНИ РАДОВИ  

1. Замена или продужетак кондез црева по дужном метру 350,00

2. Замена термоизолације на бакарним цевима по дужном метру 600,00

3. Продужетак напајајућег кабла (ПП/Л 3x1,5) по дужном метру 150,00

4. Продужетак напајајућег кабла (ПП/Л 3x2,5) по дужном метру 180,00

5. Виљушка (утичница Л) 350,00

6. Постављање цевовода у пластичне каналице по дужном метру 1.500,00

7. Бушење рупе у армираном бетону 1.200,00

8. Излазак на терен и констатација квара (на територији ГО 
Сурчин)

2.000,00

Ценовник се односи на физичка и правна лица. 

Све цене у ценовнику су исказане без ПДВ-а.
ЈП Сурчин-гас је у систему ПДВ-а.

2. Ценовник доставити Општинском већу ГО Сурчин на 
сагласност.

3. Oдлука ступа на снагу даном добијања сагласности од 
стране оснивача.

4. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука НО ЈП „Сурчин – гас”, број 431/17 од 19. маја 2017. 
године о утврђивању Ценовника услуга ЈП „Сурчин – гас” 
за физичка и правна лица.

5. Ценовник објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Надзорни одбор ЈП „Сурчин – гас”
Број 602/17, 11. јула 2017. године

Председник
Жељко Ђурчић, ср.
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Страна

Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја Измене Плана детаљне регулације за 
подручје између улица: Француске, Цара Душана, 
Тедеуша Кошћушка и постојеће пруге на Дорћолу, 
општина Стари град  – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Решење о приступању изради стратешке проце-
не утицаја планираних намена на животну средину 
Плана детаљне регулације за део Блока 20, градска 
општина Нови Београд– – – – – – – – – – – – – – – –  2

Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја Измена и допуна Плана детаљне регу-
лације Блока 51 у Новом Београду – прва фаза  – – – 3

Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја Плана детаљне регулације Пијаце „Ка-
ленић”, градска општина Врачар  – – – – – – – – – –  4

Решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја Плана детаљне регулације пијаце у 
делу блока 44, градска општина Нови Београд – – –  5

Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја Плана детаљне регулације Пијаце 
„Бањица”, градска општина Вождовац  – – – – – – –  6

Акти градских општина
ПАЛИЛУЛА

Одлука о утврђивању престанка мандата одбор-
ника Скупштине Градске општине Палилула  – – –  7

Одлука о потврђивању мандата одборника 
Скупштине Градске општине Палилула  – – – – – –  7

Одлука о изменама и допунама Одлуке о ценама 
услуга на скуповима пијачних тезги и привременим 
објектима, накнадама за коришћење спортских и 
других објеката и ценама осталих услуга које пружа 
Градска општина Палилула у вези са управљањем 
покретном и непокртеном имовином– – – – – – – –  7

Решење о утврђивању престанка функције чла-
нова Већа Градске општине Палилула због поднете 
оставке  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  8

Страна

Решење о избору чланова Већа Градске општине 
Палилула  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  8

Решење о утврђивању престанка функције 
одборнику Скупштине Градске општине Палилула 
због преласка на нову функцију – – – – – – – – – – –  8

САВСКИ ВЕНАЦ
Одлука о измени Одлуке о начину суфинанси-

рања пројеката и програма удружења грађана из 
буџета Градске општине Савски венац  – – – – – – –  9

Одлука о избору заменице заштитника грађана/
грађанки Градске општине Савски венац– – – – – –  9

Одлука о престанку функције чланице Надзор-
ног одбора Установе културе Дечји културни цен-
тар „Мајдан”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  10

Одлука о избору члана Надзорног одбора Уста-
нове културе Дечји културни центар „Мајдан”  – –  10

Одлука о разрешењу и именовању једног члана 
Надзорног одбора Установе културе Дечји култур-
ни центар „Мајдан”– – – – – – – – – – – – – – – – – –  10

ЧУКАРИЦА
Решење о постављењу заменика начелника Уп-

раве Градске општине Чукарица– – – – – – – – – – –  10
Одлука о додели одборничког мандата  – – – – –  11

ЛАЗАРЕВАЦ
Одлука о расписивању јавног конкурса за по-

пуњавање положаја начелника Управе Градске 
општине Лазаревац– – – – – – – – – – – – – – – – – –  11

СУРЧИН
Решење о давању сагласности на Ценовник ус-

луга Јавном предузећу за обављање послова на из-
градњи и одржавању гасоводне мреже Сурчин за 
физичка и правна лица са Ценовником   – – – – – –  13

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