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10. јун 2021. године

Скупштина града Београда, на седници одржаној 9. јуна
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 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) у члану 1. речи: „комуналних производа и услуга” бришу се, а после речи: „одлагање комуналног отпада,” додају се речи: „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”.”
Члан 2.
После члана 13. Одлуке додаје се нови члан 13а који гласи:
„Члан 13а
Цена услуге за сакупљање, транспорт, третман и одлагање
комуналног отпада, третман кабастог отпада и збрињавање
посебно одвојених фракција из комуналног отпада које се због
свог састава и карактеристика не могу одлагати у опрему за сакупљање комуналног отпада, за домаћинства обрачунава се по
квадратном метру стамбеног простора и плаћа се месечно.
Цена услуге из става 1. овог члана посебно се обрачунава за сакупљање и транспорт комуналног отпада, инертног
и неопасног отпада; посебно за услуге третмана и одлагања
комуналног отпада инертног и неопасног отпада, а посебно
за сакупљање, транспорт и третман кабастог отпада и збрињавање посебно одвојених фракција из комуналног отпада
које се због свог састава и карактеристика не могу одлагати
у опрему за сакупљање комуналног отпада.
Изузетно од става 1. овог члана, за подручја града Београда где се отпад одлаже у индивидуалне канте, цена услуга
за домаћинства обрачунава се по запремини индвидуалних
канти и броју пражњења у току месеца, и плаћа се месечно.
Цена услуге за сакупљање, транспорт, третман и одлагање комуналног и комерцијалног отпада за кориснике комуналне услуге као правна лица, односно друге привредне
субјекте, обрачунава се по квадратном метру пословног
простора и отвореног пословног простора који је у функцији обављања пословне делатности, и плаћа се месечно, а за
отворени пословни простор који није функцији обављања
пословне делатности обрачунава се по контејнеру јединици
(запремини) опреме и плаћа се месечно.”

Цена 265 динара

Члан 3.
У члану 14. у ставу 1. после речи: „једне уплатнице” додају се речи: „преко предузећа за обједињену наплату,”.
Члан 4.
После члана 14. Одлуке додаје се нови члан 14а који гласи:
„Члан 14а
Јединствена уплатница из члана 14. Одлуке, у погледу
услуга везаних за комунални отпад садржи:
– посебно исказане месечне износе накнада услуга сакупљања и транспорта комуналног отпада;
– посебно исказане месечне износе накнада услуга третмана и одлагања комуналног отпада,
– посебно исказане месечне износе накнада услуга које
се односе на третман кабастог отпада и збрињавање посебно одвојених фракција из комуналног отпада које се по
свом саставу не могу одлагати у опрему за сакупљање комуналног отпада.”
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”, осим одредбе
члана 14а став 1. алинеја 3. која се примењује од 1.октобра
2021. године.
Скупштина града Београда
Број 352-337/21-С, 9. јуна 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина града Београда, на седници одржаној 9. јуна
2021. године, на основу члана 12. став 1. тачка 2. Закона о
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14
– др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19), чл. 77–79. 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, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и
149/20) и члана 31. став 1. тачка 2. и члана 101. став 3. Статута града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08,
6/10 и 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА
2020. ГОДИНУ
Члан 1.
Остварени текући приходи и примања, као и извршени
расходи и издаци у финансијским извештајима буџета града Београда за 2020. годину, износе у 000 динара, и то:

