Број 101 – 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 8. новембра 2021. године, на основу члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11,
104/16, 95/18), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ
ПЛАЋАЊА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Одлуци о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
24/03, 11/05, 2/11, 34/14, 19/17, 85/19 и 38/21) у члану 2. став
2. после речи: „загревања просторија” ставља се запета и
додају се речи: „сакупљање и транспорт комуналног отпада,
третман кабастог отпада и збрињавања посебно одвојених
фракција из комуналног отпада, које се због свог састава
и карактеристика не могу одлагати у опрему за сакупљање
комуналног отпада”.
У истом члану после става два додаје се нови став који
гласи:
„Правна лица, односно други привредни субјекти, као
корисници комуналне услуге третмана и одлагања комуналног отпада плаћају цену услуге на начин прописан
одредбама ове одлуке”.
Члан 2.
Члан 14. одлуке мења се и гласи:
„Комуналне услуге корисници услуга из члана 2. одлуке
плаћају путем једне уплатнице преко предузећа за обједињену наплату, на којој су посебно исказани месечни износи накнада ових услуга, односно аконтација и која садржи
укупан збир свих тих износа (у даљем тексту: јединствена
уплатница).”.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 3.
До испуњења услова за отпочињање пружања комуналне услуге третманa комуналног отпада од стране вршиоца
комуналне делатности, предузеће за обједињену наплату ће
корисницима услуга достављати јединствену уплатницу у
делу који се односи на комунални отпад у складу са чланом
14а Одлуке, изузев алинеје друге, где ће посебно бити исказан месечни износ накнаде само за услуге одлагања комуналног отпада.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 8. новембра 2021. године, на основу члана 4. став 3. и члана 13.
ст. 1. и 2. Закона о комуналним делатностима („Службени
гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 и 95/18) и члана 25. тачка 11.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 –
Одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19),
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УРЕЂИВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊУ
Члан 1.
У Одлуци о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању („Службени лист Града Београда”, бр. 27/02, 30/03,
11/05, 18/11, 17/12, 44/14, 11/15, 61/15, 19/17, 138/20 и
152/20) назив одлуке мења се и гласи: „ОДЛУКА О УПРАВЉАЊУ ГРОБЉИМА, САХРАЊИВАЊУ И ПОГРЕБНОЈ
ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА”
Члан 2.
Члан 1. мења се и гласи:
„Овом одлуком се у складу са законом уређује начин
обављања комуналних делатности управљање гробљима и
сахрањивање и погребна делатност.
Овом одлуком се врши одређивање и стављање ван употребе гробља, уређују општа и посебна права и обавезе вршилаца ових комуналних делатности и корисника услуга
на територији града Београда, укључујући и начин плаћања
цене комуналне услуге, поступање и овлашћења Града, односно градске општине у случају прекида у обављању комуналне делатности, као и начин континуираног изјашњавања
корисника комуналних услуга о квалитету пружања комуналних услуга од стране вршилаца комуналних делатности.
Комуналне делатности из става 1. овог члана су комуналне делатности од општег интереса.”
Члан 3.
У члану 2а речи: „Уређивање и одржавање гробља и сахрањивање” замењују се речима: „Управљање гробљима и
сахрањивање”.
Члан 4.
У члану 4. речи: „предузећа односно предузетника из
члана 5. ове одлуке” замењују се речима: „привредног субјекта из члана 7б. став 1. ове одлуке”.
Члан 5.
Члан 5. и члан 6. бришу се.
Члан 6.
Мења се назив поглавља II и члан 7. и гласе:
„II – УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА
Члан 7.
Управљање гробљима и сахрањивање је: управљање и
одржавање гробља; одржавање гробног места и наплата нак-

