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SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LVIII Број 13

1. март 2014. године

Цена 220 динара

На основу чл. 18. и 24. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС”, бр. 104/09 и 99/11) и решења
Министарства правде и државне управе број 208-00-23/2014-37/20-101 од 28. фебруара 2014. године у 24.00 часова, Градска
изборна комисија на 24. седници, одржаној 1. марта 2014. године у 19.00 часова, донела је

ОДЛУКУ
О ОБЈАВЉИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА БИРАЧА У ГРАДУ БЕОГРАДУ
1. Укупан број бирача у граду Београду, на дан 28. фебруар 2014. године, је 1.597.503.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Градска изборна комисија
Број 013-292-12/14, 1. марта 2014. године
Председник
Зоран Лукић, с.р.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

ВРАЧАР
Скупштина градске општине Врачар је на седници одржаној 27. фебруара 2014. године, на основу члана 15. став
1. тачка 13. Статута градске општине Врачар („Службени
лист града Београда”, бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12,
44/12 и 29/13), донела

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-12/2014-VIII/1, 27. фебруара 2014. године
Председница
др Тијана Благојевић, с.р.

ОД Л У КУ
О УСВАЈАЊУ ЕВРОПСКЕ ПОВЕЉЕ О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ
1. Усваја се Европска повеља Савета европских општина
и региона (ЦЕМР) о родној равноправности на локалном
нивоу.
2. У име градске општине Врачар Европску повељу о
родној равноправности на локалном нивоу потписаће
председник градске општине Врачар.
3. Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу је основ за израду Локалног акционог плана за
родну равноправност градске општине Врачар.
4. Задужује се Савет за родну равноправност Скупштине градске општине Врачар да у сарадњи са Канцеларијом
за равноправност полова градске општине Врачар, изради
Предлог локалног акционог плана за родну равноправност
градске општине Врачар.
5. Имплементација Локалног акционог плана за родну
равноправност градске општине Врачар финансираће се из
средстава буџета градске општине Врачар.

Скупштина градске општине Врачар је на седници одржаној 27. фебруара 2014. године на основу члана 59. став
1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”,
број 129/07), члана 15. став 1. тачка 17. и члана 41. став 1.
Статута градске општине Врачар („Службени лист града
Београда”, бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12, 44/12 и 29/13)
донела

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Члан 1.
У Одлуци о организацији Управе градске општине Врачар („Службени лист града Београда”, бр. 49/10, 40/12 и
74/13), (у даљем тексту: одлука), члан 19. мења се и гласи:
„Служба за финансијске и заједничке послове врши:
стручне послове везане за финансијско-материјално пословање у оквиру средстава планираних буџетом за фи-
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нансирање рада директних корисника буџетских средстава (Скупштине градске општине, председника градске
општине, Већа градске општине, Управе градске општине,
Јавног правобранилаштва градске општине и Заштитника
грађана градске општине) и ЈП „Пословни простор Врачар” као индиректног корисника буџетских средстава и
то: припрему и израду предлога финансијских планова,
припрему и комплетирање документације за извршавање
финансијских планова, као и припрему захтева и налога
за плаћање, извршавање задатака који се односе на управљање имовином за коју је одговорна служба, вођење
помоћних књига и евиденција за директне кориснике
буџетских средстава и ЈП „Пословни простор Врачар”,
усклађивање података са главном књигом трезора и састављање периодичних и годишњих извештаја и завршних
рачуна директних корисника буџетских средстава, састављање консолидованог завршног рачуна, као и друге финансијско-материјалне послове; вођење персоналне евиденције и стручне послове у вези са радним односима као
и обрачун зарада; коришћење биротехничких средстава опреме; коришћење и одржавање зграде и простора и
обезбеђење других услова рада за директне кориснике
буџета; послове спровођења јавних набавки и све друге
стручне послове у области јавних набавки који се односе
на учествовање у припреми интерних нормативних аката
из области јавних набавки, доношење плана јавних набавки, подношење извештаја о јавним набавкама и сл; организовање и спровођење превентивних и других мера заштите од пожара; друге послове утврђене законом и другим
прописима и послове по налогу начелника/начелнице Управе градске општине.”
Члан 2.
Члан 25. став 3. мења се и гласи:
„Руководилац/руководитељка кабинета председника/
председнице је шеф/шефица кабинета кога/коју распоређује
начелник/начелница Управе градске општине уз претходну
сагласност председника/председнице градске општине.”
Члан 3.
Руководиоци/руководитељке унутрашњих организационих јединица и њихови/њихове заменици/заменице настављају са радом на истим пословима до распоређивања у
складу са одредбама ове одлуке.
Управа градске општине Врачар ускладиће опште акте
са одредбама ове одлуке у року од 15 дана од дана ступања
на снагу ове одлуке.
Начелник/начелница Управе градске општине распоредиће раднике из става 1. овог члана у наредном року од 15
дана по истеку рока из става 2. овог члана.
Члан 4.
Задужује се Комисија за прописе, управу и административно-мандатна питања Скупштине градске општине Врачар да на основу усвојених измена и допуна утврди
пречишћен текст Одлуке о организацији Управе градске
општине Врачар.
Члан 5.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи
одредба чл. 52. и 53. став 2. Одлуке о организацији Управе
градске општине Врачар („Службени лист града Београда”,
број 49/10).
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Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Врачар
Број 96-12/2014-VIII/2, 27. фебруарa 2014. године
Председница
др Тијана Благојевић, с.р.

Скупштина градске општине Врачар је на седници одржаној 27. фебруара 2014. године, на основу члана 15. став 1.
тачка 8. и члана 24. став 4. Статута градске општине Врачар
(„Службени лист града Београда”, бр. 45/08, 17/10, 44/10,
6/12, 35/12, 44/12 и 29/13) и члана 23. став 5. Пословника Скупштине градске општине Врачар („Службени лист
града Београда”, бр. 15/11 – пречишћен текст, 6/12, 35/12 и
44/12), донела

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ СЕКРЕТАРКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ВРАЧАР
1. Разрешава се Биљана Мировић функције секретарке Скупштине градске општине Врачар, са 27. фебруаром
2014. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Врачар
Број 96-12/2014-VIII/9, 27. фебруарa 2014. године
Председница
др Тијана Благојевић, с.р.

Скупштина градске општине Врачар је на седници одржаној 27. фебруара 2014. године, на основу члана 15. став 1.
тачка 8. и члана 24. став 2. Статута градске општине Врачар
(„Службени лист града Београда”, бр. 45/08, 17/10, 44/10,
6/12, 35/12, 44/12 и 29/13) и члана 23. став 1. Пословника
Скупштине градске општине Врачар („Службени лист
града Београда”, бр. 15/11 – пречишћен текст, 6/12, 35/12 и
44/12), донела

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
1. Поставља се Александра Гојковић, дипломирани правник, за секретарку Скупштине градске општине Врачар,
са 28. фебруаром 2014. године.
2. Постављење се врши на време од четири године, односно до престанка мандата овог сазива Скупштине градске општине Врачар.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине врачар
Број 96-12/2014-VIII/10, 27. фебруара 2014. године
Председница
др Тијана Благојевић, с.р.

1. март 2014.
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Скупштина градске општине Врачар је на седници одржаној 27. фебруара 2014. године, на основу члана 52. ст.
1. и 2. Пословника Скупштине градске општине Врачар
(„Службени лист града Београда”, бр. 15/11 – пречишћен
текст, 6/12, 35/12 и 44/12) донела

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА И ЧЛАНИЦА СТАЛНИХ
РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ВРАЧАР
1. Разрешавају се:
– Драган Орловић чланства у Савету за екологију и комуналне послове Скупштине градске општине Врачар,
– Александра Гојковић чланства у Комисији за прописе,
управу и административно-мандатна питања Скупштине
градске општине Врачар и
– Јелена Лончаревић чланства у Савету за односе са јавношћу Скупштине градске општине Врачар.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Врачар
Број 96-12/2014-VIII/6, 27. фебруара 2014. године
Председница
др Тијана Благојевић, с.р.
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Скупштина градске општине Врачар је на седници одржаној 27. фебруара 2014. године, на основу члана 15. став
1. тачка 17. Статута градске општине Врачар („Службени
лист града Београда”, бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12,
44/12 и 29/13) и члана 7. Одлуке о јавном правобранилаштву градске општине Врачар („Службени лист града Београда”, број 42/12) донела

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ВРАЧАР
1. Разрешава се Миланка Перовић функције јавног правобраниоца градске општине Врачар, са 28. мартом 2014.
године, на лични захтев због одласка у пензију.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Врачар
Број 96-12/2014-VIII/8, 27. фебруара 2014. године
Председница
др Тијана Благојевић, с.р.

Скупштина градске општине Врачар је на седници одржаној 27. фебруара 2014. године, на основу члана 15. став 1. тачка
17. Статута градске општине Врачар („Службени лист града
Београда”, бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12, 44/12 и 29/13) и
члана 7. Одлуке о jавном правобранилаштву градске општине
(„Службени лист града Београда”, број 42/12), донела

РЕШЕЊЕ
Скупштина градске општине Врачар је на седници одржаној 27. фебруара 2014. године на основу члана 51. и члана
52. став 1. Пословника Скупштине градске општине Врачар
(„Службени лист града Београда”, бр. 15/11 – пречишћен
текст, 6/12, 35/12 и 44/12), донела

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА СТАЛНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
1. Бирају се:
– Самир Сезаири за члана Савета за екологију и комуналне послове Скупштине градске општине Врачар,
– Драган Орловић за члана Комисије за прописе, управу
и административно-мандатна питања Скупштине градске
општине Врачар и
– Борис Поповић за члана Савета за односе са јавношћу
Скупштине градске општине Врачар.
2. Избор се врши за мандатни период за који је изабрана
Скупштина.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Врачар
Број 96-12/2014-VIII/7, 27. фебруара 2014. године
Председница
др Тијана Благојевић, с.р.

О ПОСТАВЉЕЊУ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
1. Поставља се Биљана Мировић, дипломирана правница за јавног правобраниоца градске општине Врачар, почев
од 1. априла 2014. године.
2. Постављење се врши на време од четири године.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Врачар
Број 96-12/2014-VIII/11, 27. фебруара 2014. године
Председница
др Тијана Благојевић, с.р.

ЗЕМУН
Скупштина градске општине Земун на седници одржаној
27. фебруара 2014. године, на основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10
и 54/11) и чл. 7. и 9. Пословника Скупштине градске општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 28/09 и 5/10),
донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине градске
општине Земун, изабраном на изборима одржаним 2. јуна
2013. године, и то Ненаду Николићу, са изборне листе Демократска странка – Сава Јерковић.
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2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Земун
Број 06-133/2014-II/21, 27. фебруара 2014. године

Скупштина градске општине Земун
Број 06-138/2014-II/21, 27. фебруара 2014. године
Председник
Ненад Врањевац, с.р.

Председник
Ненад Врањевац, с.р.

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 27. фебруара 2014. године, на основу члана 8. став 1. Одлуке о jавном правобранилаштву градске општине Земун
(„Службени лист града Београда”, број 45/09), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Разрешава се Гордана Пиперац Рајчевић, дипл. правник, функције вршиоца дужности јавног правобраниоца
градске општине Земун.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-136/2014-II/21, 27. фебруара 2014. године
Председник
Ненад Врањевац, с.р.

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 27. фебруара 2014. године, на основу чл. 8. и 9. став 1.
Одлуке о Јавном правобранилаштву градске општине Земун („Службени лист града Београда”, број 45/09), донела је

ЛАЗАРЕВАЦ
Веће градске општине Лазаревац на седници одржаној 25.
фебруара 2014. године, на основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11), члана
48. Статута градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и члана 5. став 1. тачка
5. Пословника Већа градске општине Лазаревац („Службени
лист града Београда”, број 48/08) донело је следећe

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ
ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈПКП ,,ЛАЗАРЕВАЦ”
ЛАЗАРЕВАЦ О ЦЕНАМА ПИЈАЧНИХ УСЛУГА БРОЈ
091-V/13-2-2 ОД 23. ДЕЦЕМБРА 2013. ГОДИНЕ
I. Даје се сагласност на Одлуку о измени Одлуке Надзорног одбора ЈПКП ,,Лазаревац” Лазаревац о ценама пијачних
услуга број 091-V/13-2-2 од 23. децембра 2013. године, коју
је Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду
„Лазаревац” Лазаревац, под бројем 091-VI/14-6 донео на седници одржаној 30. јануара 2014. године.
II. Ово решење и oдлуку објавити у „Службеном листу
града Београда”.
Веће градске општине Лазаревац
II-број 06-19.10/2014, 25. фебруара 2014. године
Председник
Драган Алимпијевић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Поставља се Дражен Мајсторовић, дипл. правник, за
јавног правобраниоца градске општине Земун, на период
од четири године, почев од 1. марта 2014. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Земун
Број 06-137/2014-II/21, 27. фебруара 2014. године
Председник
Ненад Врањевац, с.р.

Скупштина градске општине Земун на седници одржаној 27. фебруара 2014. године, на основу чл. 8. и 9. став 1.
Одлуке о Јавном правобранилаштву градске општине Земун („Службени лист града Београда”, број 45/09), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Поставља се Гордана Пиперац Рајчевић, дипл. правник, за заменика јавног правобраниоца градске општине
Земун, на период од четири године.

Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду
„Лазаревац” Лазаревац на седници одржаној 30. јануара 2014.
године, на основу члана 28. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11) и члана 36.
Статута Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”
Лазаревац донео је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈПКП „ЛАЗАРЕВАЦ” ЛАЗАРЕВАЦ О ЦЕНАМА ПИЈАЧНИХ УСЛУГА БРОЈ 091-V/13-2-2 ОД 23. ДЕЦЕМБРА 2013. ГОДИНЕ
Члан 1.
Одлука Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац број 091-V/13-2-2 од
23. децембра 2013. године о ценама пијачних услуга мења
се у члану 1. тако што се под редним бројем 22а „Месечна
резервација места за продају половне робе – 12 m2” – тако
што се постојећа цена у износу од 1.188,00 динара са ПДВом мења у износ од 900,00 динара са ПДВ-ом.
Члан 2.
Остале одредбе Одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац број
091-V/13-2-2 од 23. децембра 2013. године о ценама пијачних услуга се не мењају и остају на снази.
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Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

Број 13 – 5

услуга ЈКП „Топловод” Обреновац објавити у „Службеном
листу града Београда”.
Председник градске општине Обреновац
VIII-01 број 020-4/ 14, 21. фебруара 2014. године

Надзорни одбор ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац
Број 091-VI/14-6, 30. јануара 2014. године

Председник
Мирослав Чучковић, с.р.

Председник
Радован Милановић, с.р.

ОБРЕНОВАЦ
Председник градске општине Обреновац, дана 21. фебруара 2014. године, на предлог Већа градске општине са
седнице одржане 21. фебруара 2014. године, на основу
члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени
гласник РС”, број 88/11), члана 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12), члана 30. Одлуке о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању ЈКП
„Топловод” Обреновац („Службени лист града Београда”,
број 12/13), члана 52. Статута градске општине Обреновац
(„Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 4/10, 15/10 и
49/13), поступајући по захтеву ЈКП „Топловод” Обреновац
број 2014-315/1 од 21. јануара 2014. године – за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о измени Ценовника основних и осталих комуналних производа и услуга НО
број XII-01/2014 од 21. јануара 2014. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ТОПЛОВОД” ОБРЕНОВАЦ О ИЗМЕНИ ЦЕНОВНИКА
ОСНОВНИХ И ОСТАЛИХ КОМУНАЛНИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
1. Даје се саглaсност на Одлуку ЈКП „Топловод” Обреновац НО број XII-01/2014 од 21. јануара 2014. године о измени
Ценовника основних и осталних комуналних производа и
услуга Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац.
Одлука из претходног става саставни је део овог решења.
2. О ценама комуналних производа и услуга из тачке
1. овог решења ЈКП „Топловод” из Обреновца обавестиће
Градски секретаријат за привреду – Управу за цене и надлежна министарства РС.
3. Ово решење са одлуком на коју се даје сагласност и
Ценовником основних и осталих комуналних производа и

На основу члана 18. став 1. и члана 60. став 1. тачка 3.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.
119/12 од 7. децембра 2012.), члана 28. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11), члана 30.
и члана 37. став 1. Одлуке о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању ЈКП „Топловод” Обреновац („Службени
лист града Београда”, број 12/13) и члана 30. став 1. Статута
ЈКП „Топловод” Обреновац број 2013-2884/1 од 10. маја 2013.
године, Надзорни одбор ЈКП „Топловод” Обреновац је на XII
седници одржаној дана 21. јануара 2014. године донео следећу

ОДЛУКУ
1. Усваја се предлог измене Ценовника основних и осталих
комуналних услуга које плаћају непосредни корисници ЈКП
„Топловод” Обреновац за дванаестомесечно плаћање („Службени лист града Београда”, број 64/12 – пречишћен текст).
2. Ову одлуку доставити оснивачу на сагласност.
3. По добијању сагласности из претходног става, ову одлуку објавити у складу са законом.
Образложење
Законом о изменама Закона о порезу на додату вредност
(„Службени гласник РС”, број 108/13), извршена је промена
пореске стопе од 8% на 10%.
Како би се та промена негативно одразила на пословање предузећа уколико је не би пратила и промена цена
услуга на које се промена пореске стопе односи, Надзорни
одбор ЈКП „Топловод” Обреновац је на основу овлашћења
која му дају Закон о јавним предузећима, Одлука о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању ЈКП „Топловод”
Обреновац и Статут ЈКП „Топловод” Обреновац, а у складу
са законском процедуром предвиђеном за промену цена комуналних услуга, донео одлуку као у диспозитиву.
Надзорни одбор ЈКП „Топловод” Обреновац
НО број XII-01/2014
Председник
Драган Миленковић, с.р.

ЦЕНОВНИК
ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА КОЈЕ ПЛАЋАЈУ НЕПОСРЕДНИ КОРИСНИЦИ
Ред. број

Назив

Јед. мере

Основна цена

ПДВ 8%

УКУПНО

Основна цена

ПДВ 10%

УКУПНО

Испорука топлотне енергије
1.

За домаћинства

m2

38,74

3,10

41,84

38,74

3,87

42,61

2.

За установе (ЈП за информисање, установа за МНРО
и црквени објекти на територији општине Обреновац)

m2

38,74

3,10

41,84

38,74

3,87

42,61

3.

За пословни простор

m2

58,12

4,65

62,77

58,12

5,81

63,93

ЦЕНОВНИК
УСЛУГА ДАВАЊА ПОДАТАКА, УСЛОВА И САГЛАСНОСТИ НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
Ред. број

Основна цена

ПДВ 20%

УКУПНО

Основна цена

ПДВ 20%

УКУПНО

1

Давање података о положају комуналне инфраструктуре
за индивидуалне стамбене јединице – постоји регулациони
план – обрачун по парцели

Назив

Јед. мере

2.000,00

400,00

2.400,00

2.000,00

400,00

2.400,00

2

Давање података о положају комуналне инфраструктуре за
индивидуалне пословне објекте – постоји регулациони план
– обрачун по парцели

3.000,00

600,00

3.600,00

3.000,00

600,00

3.600,00
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Ред. број

Назив

3

Давање података о положају комуналне инфраструктуре за
пословне објекте и објекте колективног становања – постоји
регулациони план – обрачун по парцели

4

Давање услова и података о положају комуналне инфраструктуре за урбанистичке пројекте и акте (не постоји
регулациони план):

Јед. мере

– обрачун по парцели
5
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Основна цена

ПДВ 20%

УКУПНО

Основна цена

ПДВ 20%

УКУПНО

6.000,00

1.200,00

7.200,00

6.000,00

1.200,00

7.200,00

500,00

100,00

600,00

500,00

100,00

600,00

500,00

100,00

600,00

500,00

100,00

600,00

Давање додатних услова и давање података о положају комуналне инфраструктуре за урбанистичке пројекте:
– обрачун по парцели

6

Давање података о положају комуналне инфраструктуре у
односу на трасе друге инфраструктуре

обрачун по ангажованом радном сату

7

Давање сагласности на трасе друге инфраструктуре

обрачун по ангажованом радном сату

обрачун по ангажованом радном сату

8

Овера пројектне документације комуналне
инфраструктуре

обрачун по ангажованом радном сату

обрачун по ангажованом радном сату

9

Давање сагласности на трасу каблова

3.500,00

3.500,00

700,00

4.200,00

700,00

обрачун по ангажованом радном сату

4.200,00

ЦЕНОВНИК
ЦЕНЕ ПРИКЉУЧКА НА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА
Ред. број

Јед. мере

Основна цена

ПДВ 20%

УКУПНО

Основна цена

ПДВ 20%

УКУПНО

1

Прикључак индивидуалног стамбеног објекта на систем
даљинског грејања- по метру

Назив

дин/m²

800,00

160,00

960,00

800,00

160,00

960,00

2

Прикључак индивидуалног пословног објекта на систем
даљинског грејања- по метру

дин/m²

800,00

160,00

960,00

800,00

160,00

960,00

3

Прикључак објекта колективног становања и пословног
простора у оквиру објекта колективног становања на систем
даљинског грејања – по метру квадратном укупна цена је :

дин/m²

1.350,00

270,00

1.620,00

1.350,00

270,00

1.620,00

4

Структура укупне цене је:
Прикључак на систем даљинског грејања за инвеститора који
није учестовао у изградњи магистралне мреже – по метру
квадратном

дин/m²

800,00

160,00

960,00

800,00

160,00

960,00

а цена прикључка на систем даљинског грејања за инвеститора који није учестовао у изградњи примарног прикључка и
топлотне подстанице – по метру квадратном

дин/m²

550,00

110,00

660,00

550,00

110,00

660,00

9.000,00

1.800,00

10.800,00

9.000,00

1.800,00

10.800,00

0,00

Прикључак индустријског објекта на систем даљинског
грејања – по киловату инсталиране снаге

0,00

ЦЕНОВНИК
УСЛУГА ДАВАЊА УСЛОВА, САГЛАСНОСТИ И ПРИКЉУЧАКА НА СИСТЕМ ТОПЛИФИКАЦИЈЕ
Ред. број
1

2

Назив

4

Основна цена

ПДВ 20%

УКУПНО

Основна цена

ПДВ 20%

УКУПНО

– за објекте индивидуалног становања – обрачун по објекту

1.000,00

200,00

1.200,00

1.000,00

200,00

1.200,00

– за пословне објекте и објекте колективног становања –
обрачун по објекту

10.000,00

2.000,00

12.000,00

10.000,00

2.000,00

12.000,00

500,00

100,00

600,00

500,00

100,00

600,00

– за објекте индивидуалног становања и индивидуално
пословне објекте – обрачун по објекту

1.000,00

200,00

1.200,00

1.000,00

200,00

1.200,00

– за објекте колективног становања и колективно пословне
објекте – обрачун по објекту

10.000,00

2.000,00

12.000,00

10.000,00

2.000,00

12.000,00

– за објекте индивидуалног становања – обрачун по објекту

1.000,00

200,00

1.200,00

1.000,00

200,00

1.200,00

– за пословне објекте и објекте колективног становања –
обрачун по објекту

10.000,00

2.000,00

12.000,00

10.000,00

2.000,00

12.000,00

-за пројекте зонских подстаница обрачун по прикључној
снази дин/кw

50,00

10,00

60,00

50,00

10,00

60,00

Потврда о обезбеђењу додатне топлотне енергије:
– обрачун по прикључној снази дин/kW

3

Јед. мере

Потврда о обезбеђењу топлотне енергије
ЕНЕРГЕТСКА ПОТВРДА):

Давање услова за пројектовање и прикључење:

Овера пројектне документације за индивидуалне стамбене
објекте и пословно-стамбене објекте и објекте колективног
становања
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Ред. број
1
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Назив

Јед. мере

– за стамбени простор до 150 m2 – обрачун по објекту
– за стамбени простор преко 150 m2

УКУПНО

Основна цена

ПДВ 20%

УКУПНО

4.000,00

800,00

4.800,00

4.000,00

800,00

4.800,00

300,00

60,00

360,00

300,00

60,00

360,00

1.078,35

215,67

1.294,02

1.078,35

215,67

1.294,02

основна цена + 1% по квад. метру
од оснoвне цене

– за пословни простор до 100 m2 – обрачун по објекту

1.848,60

– за пословни простор преко 100 m2

4

ПДВ 20%

Сагласности на прикључење и регулација на предајном
вентилу – пословно-стамбени објекти и објекти колективног
становања
по прикључном kW инсталисане снаге дин/kW

3

Основна цена

Сагласност на прикључење (контрола испуњености дефинисаних услова), објекта и регулација на предајном вентилу
– индивидуални стамбени објекти
– обрачун по прикључку

2
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369,72

2.218,32

основна цена + 1% по квад. метру
од оснoвне цене
1.848,60

369,72

2.218,32

основна цена + 1% по квад. метру од
оснoвне цене

основна цена + 1% по квад. метру од
оснoвне цене

– за објекте индивидуалног становања

(цена грејања x 2 ) x12 месеци

(цена грејања x 2 ) x12 месеци

– за пословне објекте и објекте колективног становања

(цена грејања x 2 ) x12 месеци

(цена грејања x 2 ) x12 месеци

(цена грејања x 2 ) x број месеци грејања

(цена грејања x 2 ) x број месеци грејања

Надокнада за коришћење топлотне енергије у претходном
периоду за откривене нелегално прикључене потрошаче

Цена испоручене енергије у режиму пробног грејања

ЦЕНОВНИК
ОСТАЛИХ УСЛУГА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКУТРЕ
Ред. број

Основна цена

ПДВ 20%

УКУПНО

Основна цена

ПДВ 20%

УКУПНО

1

Искључење са система топлификационе мреже по захтеву
корисника или због нередовног плаћања, након измирења
пуног износа дуговања за испоручену топлотну енергију –
обрачун по прикључку

Назив

Јед. мере

7.702,50

1.540,50

9.243,00

7.702,50

1.540,50

9.243,00

2

Укључење искључених корисника на систем топлификационе
мреже по захтеву корисника и укључење за легалне кориснике који су искључени због нередовног плаћања – обрачун по
прикључку

2.084,75

416,95

2.501,70

2.084,75

416,95

2.501,70

3

Мерење протока на топлификационој мрежи са инструментом – обрачун по мерном месту

1.694,92

338,98

2.033,90

1.694,92

338,98

2.033,90

4

Давање потврда о расположивим притисцима на топлификационој мрежи и других података

1.000,00

200,00

1.200,00

1.000,00

200,00

1.200,00

5

Давање потврда о постојању легалног прикључка на топловодну мрежу

200,00

40,00

240,00

200,00

40,00

240,00

6

Неоснована жалба утврђена изласком на терен

1.295,21

259,04

1.554,25

1.295,21

259,04

1.554,25

ЦЕНОВНИК
ОСТАЛИХ УСЛУГА
Ред. број

Назив

Јед. мере

Основна цена

ПДВ 20%

УКУПНО

Основна цена

ПДВ 20%

УКУПНО

216,00

Услуге рада и техничких средстава (дин/час)
1

Рад НК радника

час

180,00

36,00

216,00

180,00

36,00

2

Рад ПК радника

час

220,00

44,00

264,00

220,00

44,00

264,00

3

Рад КВ/ССС радника

час

280,00

56,00

336,00

280,00

56,00

336,00

4

Рад ВКВ радника

час

320,00

64,00

384,00

320,00

64,00

384,00

5

Рад ВСС/ВС радника

час

628,05

125,61

753,66

628,05

125,61

753,66

6

Рад компресора

час

2.000,00

400,00

2.400,00

2.000,00

400,00

2.400,00

7

Рад путара 1,5 t.

час

2.000,00

400,00

2.400,00

2.000,00

400,00

2.400,00

8

Употреба ПИК – АП-а и пут. возила по интервенцији

423,73

84,75

508,47

423,73

84,75

508,47

9

Услуга црпљења воде пумпом

1.000,00

200,00

1.200,00

1.000,00

200,00

1.200,00

час

Надзорни одбор ЈКП „Топловод” Обреновац
Број 2014-314/1, 21. јануара 2014. године
Председник
Драган Миленковић, с.р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

1. март 2014.

САДРЖАЈ
Страна
Одлука о објављивању укупног броја бирача у
граду Београду – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1

Акти градских општина
ВРАЧАР
Одлука о усвајању Европске повеље о родној
равноправности на локалном нивоу – – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Управе градске општине Врачар – – – – –
Решење о разрешењу секретарке Скупштине
градске општине Врачар – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о постављењу секретарке Скупштине
градске општине Врачар – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу члана и чланица сталних
радних тела Скупштине градске општине Врачар –
Решење о избору чланова сталних радних тела
Скупштине градске општине Врачар – – – – – – – –
Решење о разрешењу јавног правобраниоца
градске општине Врачар – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о постављењу јавног правобраниоца
градске општине Врачар – – – – – – – – – – – – – – –

1
1
2
2
3
3
3
3

Страна
ЗЕМУН
Одлука о потврђивању мандата одборнику
Скупштине градске општине Земун – – – – – – – –
Решење о разрешењу вршиоца дужности јавног
правобраниоца градске општине Земун – – – – – –
Решење о постављењу јавног правобраниоца
градске општине Земун – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о постављењу заменика јавног правобраниоца градске општине Земун– – – – – – – – – –

3
4
4
4

ЛАЗАРЕВАЦ
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке Надзорног одбора ЈПКП „Лазаревац”
Лазаревац о ценама пијачних услуга број: 091-V/132-2 од 23. децембра 2013. године са Одлуком– – – –

4

ОБРЕНОВАЦ
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац о измени Ценовника основних
и осталих комуналних производа и услуга са Одлуком и Ценовником – – – – – – – – – – – – – – – – – –

5

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

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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

