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SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LXIII Број 93

24. октобар 2019. године

Цена 265 динара

Заменик градоначелника града Београда 21. октобра 2019. године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, брoj 15/16), члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11,
104/16 и 95/18), члана 23. став 2. и члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др.
закон, 101/16 – др. закон и 37/19), члана 51. став 2. и члана 52. тачка 10. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ КОЈОМ СЕ МЕЊА ЦЕНА УСЛУГЕ САКУПЉАЊА, ОДВОЖЕЊА И ОДЛАГАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА ЗА ДОМАЋИНСТВА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА ЧИСТОЋА”
I. Даје се сагласност на Одлуку којом се мења цена услуге сакупљања, одвожења и одлагања комуналног отпада за домаћинства, коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа” под бројем 14385/4, на седници
одржаној 16. септембра 2019. године.
II. Решење и одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда” по добијању сагласности оснивача.
Заменик градоначелника града Београда
Број 38-7204/19-Г-01, 21. октобрa 2019. године
Заменик градоначелника
Горан Весић, ср.
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, брoj 15/16), члана 28. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11 и 104/16), члана 41. Одлуке о одржавању чистоће („Службени лист Града
Београда”, бр. 27/02, 11/05, 6/10 – други пропис, 2/11, 10/11 – други пропис, 42/12, 31/13, 44/14, 79/15 и 19/17) и члана 31.
Статута ЈКП „Градска чистоћа” („Службени лист Града Београда”, бр. 64/16 и 100/17), Надзорни одбор је на својој 21. редовној седници одржаној 16. септембра 2019. године, решавајући тачку 4. предложеног дневног реда донео следећу

ОДЛУКУ
1. У Одлуци Надзорног одбора број 14629/4 од 8. октобра 2018. године, у тачки 1. у одељку „врсте корисника услуге”
мења се алинеја а) тако да сада гласи:
Цена услуге сакупљања, одвожење и одлагања комуналног отпада
Врста корисника услуге

Нова цена
Цена без
ПДВ-а

а

за домаћинства по m²

5, 13

ПДВ 10%
0, 51

Цена са
ПДВ-ом
5, 64

2. У осталом делу, Одлука Надзорног одбора број 14629/4 од 8. октобра 2018. године, остаје непромењена.
3. Одлуку доставити надлежном органу оснивача на сагласност.
4. Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања решења, о давању сагласности надлежног органа оснивача
у „Службеном листу Града Београда”.
5. ЈКП „Градска чистоћа” ће кориснике комуналне услуге, односно потрошаче, обавестити о промени цена 30 дана пре
почетка примене коригованих цена.
6. Ова одлука се примењује до почетка примене Одлуке о цени услуге третмана и одлагања комуналног отпада.
Надзорни одбор Јавног комуналног предузаћа „Градска чистоћа”
Број 14385/4, 16. септембра 2019. године
Председник
Александар Лучић, ср.
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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ГРОЦКА
Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржаној 18. октобра 2019. године на основу члана 79. Статута
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08,
6/10 и 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 – одлука УС и
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), члана 41. Статута Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13, 80/14 и 80/19) и члана 65.
Пословника Скупштине Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 42/08 и 80/14) на предлог Комисије за прописе Скупштине Градске општине Гроцка, доноси

ОД Л У КУ
О ПРОМЕНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ГРОЦКА
Члан 1.
У Пословнику Скупштине Градске општине Гроцка
(„Службени лист Града Београда”, бр. 42/08 и 80/14) у члану
18. додаје се нови став који гласи:
„Ако заменику председника скупштине мирују права из
радног односа услед избора на ту функцију, заменик председника скупштине може бити на сталном раду у општини.”
Члан 2.
У члану 19. став 1. речи „из реда дипломираних правника” замењује се речима
„који има стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму
најмање 240 ESPB бодова, мастер академским студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету,”.
Члан 3.
У члану 25. став 1. мења се и гласи:
„Веће градске општине чије чланове бира Скупштина,
на предлог председника општине, може да има до девет
чланова.
Члан 4.
У члану 30. став 3. после речи „који истовремено” додају
се речи „и обједињено”
У истом члану после става 3. додаје се нови став који
гласи:
„О поднетој оставци председника општине, заменика
председника општине или члана већа, председник Скупштине обавештава одборнике на почетку прве наредне седнице скупштине”.
Члан 5.
У члану 80. став 2. речи „5 (пет) дана” замењује се речима „7 (седам) дана”.
У истом члану после става 2. додају се нови ст. 3, 4, 5, 6.
и 7. који гласе:
„У ситуацијама које оправдавају хитност у заказивању
седнице скупштине, председник скупштине може заказати
седницу у року који није краћи од 24 часа од пријема захтева.

Захтев за заказивање седнице из става 3. мора да садржи
разлоге који оправдавају хитност сазивања, као и образложење последица које би наступиле њеним несазивањем.
Минимални рок за сазивање седнице скупштине, из става 3. не односи се на сазивање седнице скупштине у условима проглашене ванредне ситуације.
Одборник има право да буде редовно обавештаван о питањима од значаја за обављање одборничке дужности, као
и да на лични захтев од органа и служби градске општине
добије податке који су му потребни за рад.
За благовремено достављање обавештења, тражених података, списа и упутства одговоран је секретар Скупштине,
а начелник Управе градске општине када се обавештење,
тражени податак, спис и упутство односе на делокруг и рад
Управе градске општине.”
Члан 6.
Одредба члана 3. ове одлуке, која се односи на број чланова Већа градске општине, примењује се након спроведених избора за одборнике Скупштине градске општине одржаних после ступања на снагу ове одлуке.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Гроцка
Број 020-16, 18. октобра 2019. године
Председник
Стефан Дилберовић, ср.

Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржаној 18. октобра 2019. године, на основу члана 29. став 1.
тачка 1. и става 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа
и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник
РС”, број 87/18), члана 20. став 1. тачка 15. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 –
др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), и чл. 17. и 41. Статута
Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”,
бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13, 80/14 и 80/19), доноси

ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ГРОЦКА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком регулише се организација и функционисање цивилне заштите на територији градске општине
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Гроцка, дужности општинских органа у заштити и спасавању и изради процене ризика од катастрофа, плана смањења ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања;
образовање Штаба за ванредне ситуације; именовање повереника и заменика повереника цивилне заштите у насељеним местима; формирање јединице цивилне заштите
опште намене; одређивање оспособљених правних лица
за заштиту и спасавање; финансирање и друга питања из
области цивилне заштите.
Члан 2.
Цивилна заштита је организован систем чија је основна делатност заштита, спасавање и отклањање последица
елементарних непогода, техничко технолошких несрећа и
других већих опасности које могу угрозити становништво,
материјалана и културна добра и животну средину у миру и
ванредном и ратном стању.
Цивилну заштиту чине лична и узајамна заштита, мере,
повереници, заменици повереника и јединице цивилне заштите.
Члан 3.
Субјекти заштите и спасавања на територији градске општине Гроцка су:
– Скупштина градске општине;
– Веће градске општине;
– председник градске општине;
– Управа градске општине и њени органи;
– привредна друштва, предузетници, други привредни
субјекти и друга правна лица, субјекти од посебног значајна
за заштиту и спасавање;
– грађани, групе грађана, удружења и друге организације.
НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Скупштина Градске општине Гроцка
Члан 4.
У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања становништва и материјалних и културних добара на
територији градске општине Гроцка, а у складу одредбама
Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, (у даљем тексту: Закон), Скупштина
Градске општине Гроцка врши следеће послове:
– доноси Одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији градске општине Гроцка и
обезбеђује њено спровођење у складу са системом заштите и
спасавања на територији града Београда и Републике Србије;
– планира и обезбеђује буџетска средства намењена за
смањење ризика од катастрофа, израду процене и планова,
заштиту и спасавање и управљање ванредним ситуацијама;
– образује Штаб за ванредне ситуације;
– разматра висину насталих штета од елементарних непогода и доставља захтеве за помоћ Влади РС и граду Београду;
– разматра и усваја годишњи план рада и извештај о
раду Штаба за ванредне ситуације;
– обавља и друге послове у складу са законом и другим
прописима;
– усваја годишњи план рада и годишњи извештај о раду
Штаба.
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Веће Градске општине Гроцка
Члан 5.
У остваривању своје улоге у систему заштите и спасавања становништва, животиња, материјалних и културних
добара на територији градске општине Гроцка, у складу са
одредбама закона, Веће Градске општине Гроцка врши следеће послове:
– усваја Процену ризика од катастрофа за територију
градске општине;
– усваја План смањења ризика од катастрофа;
– усваја План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
– усваја План функционисања цивилне заштите;
– образује јединице цивилне заштите;
– образује Комисију за процену штете настале од елементарних непогода,
– доноси Одлуку о накнади штете настале од елементарних непогода и других несрећа;
– одређује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији градске општине Гроцка;
– овлашћује надлежну организациону јединицу Управе
Градске општине Гроцка, да са субјектима из претходне тачке
закључи уговор о трошковима стављања у припавност односно ангажовања субјекта од посебног значаја;
– доноси Решење о постављању сирена, уређаја и средстава за јавно узбуњивање;
– доноси Одлуку о додели помоћи грађанима који су
претрпели штете у ванредним ситуацијама, у складу са расположивим финансијским средствима;
– доноси Одлуку о обезбеђивању средстава за опремање
и обуку јединице цивилне заштите опште намене и специјализовану јединису цивилне заштите за узбуњивање;
– обавља и друге послове у складу са законом и другим
прописима.
Председник градске општине Гроцка
Члан 6.
Председник градске општине Гроцка обавља следеће послове:
– стара се о спровођењу закона и других прописа из
области заштите и спасавања;
– врши функцију команданта Штаба за ванредне ситуације и руководи његовим радом;
– у сарадњи са замеником и начелником Штаба предлаже постављење осталих чланова Штаба за ванредне ситуације;
– руководи заштитом и спасавањем и наређује мере
утврђене законом и другим прописима;
– усмерава, усклађује и координира радом органа Управе, служби и правних лица у спровођењу мера и задатака
заштите и спасавања на територији градске општине;
– предлаже Већу градске општине Процену ризика од
катастрофа и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на усвајање;
– остварује сарадњу са Градским штабом за ванредне ситуације у циљу јединственог и усклађеног деловања у ванредним ситуацијама;
– наређује формирање, опремање и обуку јединица цивилне заштите опште намене;
– наређује евакуацију грађана, животиња, правних лица
и материјалних добара са угроженог подручја и стара се о
њиховом збрињавању;
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– стара се о организацији и спровођењу мобилизације
грађана, правних лица и материјалних добара у циљу укључења истих у активности заштите и спасавања;
– одлучује о организовању превоза, смештаја и исхране
припадника јединица цивилне заштите опште намене и грађана који учествују у заштити и спасавању становништва,
животиња и материјалних добара у градској општини;
– одлучује о увођењу дежурства у општинским органима и другим правним лицима у ванредној ситуацији;
– остварује сарадњу са другим општинама, Министарством унутрашњих послова и Војском Србије у циљу усклађивања активности у ванредним ситуацијама;
– разматра и одлучује о другим питањима из области заштите и спасавања из своје надлежности ;
– извештава Скупштину општине о стању на терену и о
преузетим активностима у ванредној ситуацији.
Управа Градске општине Гроцка
Члан 7.
Управа Градске општине Гроцка у оквиру своје надлежности у систему заштите и спасавања обавља следеће послове и задатке:
– прати стање у вези са заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама и предузима мере за заштиту и спасавање;
– учествује у изради Процене ризика од катастрофа на
територији градске општине Гроцка;
– учествује у изради Плана смањења ризика од катастрофа на територији градске општине Гроцка
– учествује у изради Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
– учествује у припремама и извођењу привремене евакуације становништва;
– учествује у припремама и спровођењу збрињавања настрадалог становништва;
– стара се око обезбеђења неопходних средстава за рад
Штаба за ванредне ситуације;
– врши послове урбанистичких мера заштите и спасавања из своје надлежности;
– набавља и одржава средства за узбуњивање у оквиру
система јавног узбуњивања у Републици Србији, учествује у
изради студија покривености система јавног узбуњивања за
територију градске општине Гроцка;
– стара се о обезбеђивању телекомуникационе и информационе подршке за потребе заштите и спасавања;
– организује, развија и води личну и колективну заштиту;
– учествује у организацији, формирању и опремању јединице цивилне заштите опште намене;
– остварује сарадњу са организационим јединицама
Сектора за ванредне ситуације и
– обавља и друге послове заштите и спасавања.
Послови заштите и спасавања општине
Члан 8.
За стручне, оперативне, планске и организационе послове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за градску општину Гроцка одређена је организациона јединица
Управе градске општине Гроцка у чијој су надлежности послови одбране и ванредних ситуација, и врши следеће послове:
– носилац је активности на изради Процене ризика од
катастрофа;
– носилац је активности на изради Плана смањења ризика од катастрофа;
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– носилац је активности на изради Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
– носилац је активности на изради Плана функционисања цивилне заштите и система осматрања и обавештавања
(као дела Плана одбране градске општине);
– носилац је активности на формирању, опремању и
обучавању јединице цивилне заштите опште намене;
– прати опасности, обавештава становништво о опасностима и предузима друге превентивне мере за смањење ризика од елементарних непогода и других несрећа;
– предлаже набавку средства за узбуњивање у оквиру
система јавног узбуњивања у РС, учествује у изради студије покривености система јавног узбуњивања за територију
градске општине;
– организује, развија и води личну и колективну заштиту;
– усклађује планове заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама са суседним општинама;
– остварује непосредну сарадњу са организационим јединицама Сектора за ванредне ситуације;
– израђује план мобилизације и организује извршење
мобилизације јединице ЦЗ опште намене;
– врши и друге послове из области заштите и спасавања.
Штаб за ванредне ситуације Градске општине Гроцка
Члан 9.
Обједињавање, координацију и руковођење снагама за
заштиту и спасавање јединицама цивилне заштите опште
намене, које формира градска општина, и активностима
које се предузимају у заштити и спасавању људи, животиња
и материјалних добара, као и спровођењу мера и задатака
цивилне заштите у случају елементарних непогода, техничко–технолошких несрећа и других опасности на територији
градске општине Гроцка, спроводи Штаб за ванредне ситуације.
Члан 10.
Штаб за ванредне ситуације Градске општине Гроцка,
поред послова предвиђених чланом 43. закона, обавља и
следеће послове:
– учествује, руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања на спровођењу утврђених задатака
у ванредним ситуацијама;
– учествује, руководи и координира спровођење мера и
задатака цивилне заштите;
– ставља у приправност и ангажује субјекте од посебног
значаја за заштиту и спасавање;
– обавља и друге послове у складу са законом.
Штаб за ванредне ситуације Градске општине Гроцка
може наредити и следеће мере:
– мобилизацију јединиса цивилне заштите опште намене, грађана и материјалних средстава;
– увођење дежурства правних лица;
– посебан режим обављања одређених комуналних делатности;
– посебне мере и поступке хигијенско-профилактичког
карактера;
– посебан режим саобраћаја или забрану саобраћаја локалним путевима;
– евакуацију становништва;
– одређивање другачијег распореда радног времена;
– посебне приоритете у испоруци комуналних и других
производа и пружања услуге (воде, грејања, гаса, електричне енергије, градског и друмског превоза и сл.);
– привремену забрану приступа и кретања у појединим
угроженим подручјима;
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– привремену забрану коришћења одређених покретних
и непокретних ствари власницима односно корисницима;
– обезбеђење обавезног поштовања наређених мера од
стране становништва и правних лица у организовању и
спровођењу евакуације и других активности у заштити и
спасавању;
– корисницима, односно власницима стамбених зграда,
станова, пословних просторија и других зграда да приме на
привремени смештај угрожена лица из угроженог подручја;
– и друге мере предвиђене законом.
ЦИВИЛНА ЗАШТИТА
Члан 11.
Цивилна заштита је организован систем чија је основна делатност заштита, спасавање и отклањање последица
елементарних непогода, техничко технолошких несрећа и
других већих опасности које могу угрозити становништво,
материјалана и културна добра и животну средину у миру и
ванредном и ратном стању.
Цивилну заштиту чине лична и узајамна заштита, мере,
повереници и јединице цивилне заштите.
Лична и узајамна заштита
Члан 12.
Лична и узајамна жаштита обухвата мере и поступке
непосредне заштите и спасавања грађана у пословним и
стамбеним зградама, другим објектима и местима где живе
и раде.
Ради остваривања личне и узајамне заштите органи
Градске општине Гроцка, привредна друштва и друга правна лица обезбеђују и држе у исправном стању потребна
средства и опрему за личну и узајамну заштиту и врше обуку запослених.
Грађани, власници зграда и власници посебних и самосталних делова стамбених зграда и зграда било које друге
намене дужни су да обезбеђују и држе у исправном стању
потребна средства и опрему за личну и узајамну заштиту.
Средства, опрема и обука за личну и узајамну заштиту
од катастрофа преевиђена је Уредбом о обавезним средствима и опреми за личну и колективну зажтиту од елементарних непогода и других несрећа.
Мере цивилне заштите
Члан 13.
У циљу заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара од опасности изазваних катастрофама спроводе се мере цивилне заштите и то:
1. узбуњивање;
2. евакуација;
3. склањање;
4. збрињавање узрожених и настрадалих;
5. радиолошка, хемијска и биолошка заштита;
6. заштита од техничко технолошких несрећа;
7. заштита и спасавање из рушевина;
8. заштита и спасавање од поплава и несрећа на води и
под водом;
9. заштита и спасавање на неприступачним теренима;
10. заштита и спасавање од пожара и експлозија;
11. заштита од експлозивних остатака рата;
12. прва и медицинска помоћ;
13. асанација терена.
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Осим наведених мера на територији градске општине Гроцка, могу се планирати, припремати и спроводити и
друге мере и активности у циљу смањења ризика и управљања ванредним ситуацијама.
Повереници цивилне заштите
Члан 14.
Повереници и заменици повереника цивилне заштите,
постављају се у Управи и на територији градске општине
Гроцка.
Поверенике и заменике повереника цивилне заштите у
Управи Градске општине Гроцка поставља решењем начелник Управе.
Поверенике и заменике повереника цивилне заштите у
месним заједницама Градске општине Гроцка именује Штаб
за ванредне ситуације градске општине Гроцка и то:
1. МЗ „Бегаљица” један повереник и један заменик повереника;
2. МЗ „Болеч ” један повереник и један заменик повереника;
3. МЗ „Брестовик ” један повереник и један заменик повереника;
4. МЗ „Винча” један повереник и један заменик повереника;
5. МЗ „Врчин” један повереник и један заменик повереника;
6. МЗ „Камендол” један повереник и један заменик повереника;
7. МЗ „Гроцка” један повереник и један заменик повереника;
8. МЗ „Дражањ” један повереник и један заменик повереника;
9. МЗ „Живковац” један повереник и један заменик повереника;
10. МЗ „Заклопача” један повереник и један заменик повереника;
11. МЗ „Калуђерица” један повереник и један заменик
повереника;
12. МЗ „Лештане” један повереник и један заменик повереника;
13. МЗ „Пударци” један повереник и један заменик повереника;
14. МЗ „Ритопек” један повереник и један заменик повереника;
15. МЗ Умчари један повереник и један заменик повереника.
Повереници и заменици повереника учествују у припремама грађана за личну и узајамну заштиту, обавештавају грађане о правовременом предузимању мера цивилне заштите, обавештавају грађане о општој мобилизацији ради
учешћа у заштити и спасавањуљуди и материјалних добара
у ванредним ситуацијама, врше координацију и спровођење евакуације, збрињавања, склањања и друге мерецивилне
заштите и врше проверу постављања обавештења о знацима за узбуњивање грађана у зградама у зони своје одговорности.
Грађани на угроженим и настрадалим подручјима дужни су да поступају по упуствима повереника, односно заменика повереника.
Јединице цивилне заштите опште намене
Члан 15.
Јединице цивилне заштите опште намене формирају се,
опремају и оспособљавају за извршавање обимних и мање
сложених задатака из области заштите и спасавања као
што су локализовање и гашење почетних и мањих пожара
и шумских пожара, учешће у заштити од поплава, указивање прве помоћи, за одржавање реда, учешће у збрињавању
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угроженог становништва, помоћ у асанацији терена и друге
активности по процени потреба и одлука Штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Гроцка.
У Градској општини Гроцка образоваће се јединице цивилне заштите опште намене, у складу са Проценом ризика
од катастрофа.
Попуну, опремање и обуку јединица цивилне заштите
опште намене извршиће организациона јединица Управе
Градске општине Гроцка у чијој су надлежности послови одбране и ванредних ситуација.
Координацију и надзор послова из става 3. овог члана,
вршиће Веће Градске општине Гроцка.
Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање
Члан 16.
Правна лица и привредна друштва на територији градске општине Гроцка као и правни субјекти чији је оснивач
градска општина, обезбеђују средства за опремање , оспособљавање и обучавање јединица цивилне заштите које
образују за спровођење мера и задатака цивилне заштите.
Веће Градске општине Гроцка одређује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање, на предлог Штаба за
ванредне ситуације на територији градске општине Гроцка,
а председник градске општине налаже њихово активирање.
Субјекти од посебног значаја, као и правни субјекти чији
је оснивач градска општина, врше заштиту и спасавање, у
складу са својом делатношћу односно задатцима које им нареди Штаб за ванредне ситуације Градске општине Гроцка.
Уговор о ангажовању субјеката из става 1. овог члана,
за извршење мера и задатака цивилне заштите и накнади
стварних трошкова за извршавање послова у име градске
општине , закључује председник градске општине или лице
које он овласти.
Средства се, у складу са уговором за извршавање задатака заштите и спасавања, обезбеђују се из буџета Градске
општине Гроцка.
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТА
Члан 17.
Планска документа заштите и спасавања су:
– Процена ризика од катастрофа;
– План смањења ризика од катастрофа;
– План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
– План функционисања цивилне заштите.
ФИНАНСИРАЊЕ
Члан 18.
За потребе заштите и спасавања становништва и материјалних добара од елементарних непогода, техничко – технолошких несрећа и опасности, из буџета Градске општине
Гроцка финансираће се следеће:
– организовање, опремање и обучавање Штаба за ванредне ситуације;
– организовање, опремање и обучавање Јединица цивилне заштите опште намене;
– трошкови ангажовања оспособљених правних лица;
– изградња система за узбуњивање на својој територији;
– набавка, одржавање, смештај, чување и осигурање посебне опреме за општинске јединица цивилне заштите, опште намене;
– изградња, адаптација, одржавање, опремање и чување
објеката за потребе цивилне заштите;
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– обука из области цивилне заштите коју организује општина;
– организација и спровођење мера и задатака цивилне
заштите из делокруга општине;
– друге послове цивилне заштите који су одређени прописима.
ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
Члан 19.
За нарочите успехе у организовању и спровођењу задатака цивилне заштите и других послова заштите и спасавања, у привредним друштвима и другим правним лицима,
службама и органима управе, штаба за ванредне ситуације,
јединице цивилне заштите, повереницима и заменицима
повереника и другим припадницима и заслужним појединцима могу се додељивати признања и награде, у складу са
прописима.
Веће Градске општине Гроцка ће посебним актом ближе
уредити критеријуме, врсту признања и награда.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Гроцка
Број 82-5, 18. октобра 2019. године
Председник
Стефан Дилберовић, ср.

Скупштинa Градске општине Гроцка на седници одржаној 18. октобра 2019.године, на основу члана 32. тачка 12.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана
84а. став 4. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13 и „Службени гласник РС”,
бр. 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број
60/19), члана 41, тачка 6, и члана 61. Статута Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 42/08,
17/10, 59/11, 36/13, 80/14 и 80/19) и члана 30. Пословника
Скупштине Градске општине Гроцка („Службени лист Града
Београда”, бр. 42/08 и 80/14), доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ГРОЦКА
I. Разрешавају се функције члана Већа Градске општине
Гроцка и то:
– Јасмина Мандић и
– Стево Благојевић.
II. Решење ступа на снагу даном доношења.
III. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Гроцка
Број 112-106, 18. октобра 2019. године
Председник
Стефан Дилберовић, ср.
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Скупштинa Градске општине Гроцка на седници одржаној
18. октобра 2019. године, на основу члана 32. тачка 12. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 84. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08,
6/10 и 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 – одлука УС и
„Службени лист Града Београда”, брoj 60/19), члана 41. тач.
6. и 63. тачка 11. Статута Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13, 80/14
и 80/19) и члана 30. став 3. Пословника Скупштине Градске
општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 42/08
и 80/14), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ГРОЦКА
I. Бирају се за чланове Већа Градске општине Гроцка и то:
– Драгана Петковић из Винче,
– Милан Марковић из Калуђерице.
II. Избор се врши за период до истека мандата овог сазива Скупштине Градске општине Гроцка.
III. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Гроцка
Број 112-107, 18. октобра 2019. године
Председник
Стефан Дилберовић, ср.
Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржаној 18. октобра 2019. године, на основу члана 22. Одлуке
Општинском правобранилаштву Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 104/14, 59/16 и
118/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ОПШТИНСКОГ
ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
I. Престаје функција заменика општинског правобраниоца Градске општине Гроцка и то Тијани Бјеловук , дипл.
правнику из Београда, пре истека времена на коју је постављена због поднете оставке.
II. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Гроцка
Број 112-112, 18. октобра 2019. године
Председник
Стефан Дилберовић, ср.
Скупштинa Градске општине Гроцка на седници одржаној
18. октобра 2019.године, на основу чл. 46. и 47. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, брoj 15/16) члана 41. тачка 8. Статута Градске општине Гроцка („Службени
лист Града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13, 80/14 и
80/19), доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ГРОЦКА
I. Разрешава се функције директора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка и то Борко Бали, мастер инж. грађ из Београда због поднете оставке.
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II. Решење ступа на снагу даном доношења.
III. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Гроцка
Број 112-110, 18. октобра 2019. године
Председник
Стефан Дилберовић, ср.

Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржаној 18. октобра 2019. године, на основу члaна 52. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и
члана 41. тачка 8. Статута Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13,
80/14 и 90/19), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ГРОЦКА
I. Именује се вршилац дужности директора ЈП „Водовод
и канализација” Гроцка и то Иван Евтов, мастер менаџер из
Калуђерице.
II. Вршилац дужности директора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка именује се на период од 12 месеци тј. до
окончања Јавног конкурса и именовања директора овог
предузећа.
III. Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћење директора.
IV. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службени листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Гроцка
Број 112-111, 18. октобра 2019. године
Председник
Стефан Дилберовић, ср.

Веће Градске општине Гроцка на седници одржаној 22.
октобра 2019. године на основу члана 51. став 1. тачка 9. и
члана 53. Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”,
бр. 21/16, 113/17, 113/17 – др. закон и 95/18), и члана 5. Пословника о раду Већа Градске општине Гроцка број 110-4 од
1. јула 2010. године и бр. 110-1 од 2. децембра 2014. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
I. Борису Прибичевићу, дипл. правнику из Врчина, престаје мандат в.д. начелника Управе Градске општине Гроцка,
закључно са 22. октобром 2019. године.
II. Решење ступа на снагу даном доношења.
III. Решење објавити у „Службени листу Града Београда”.
Веће Градске општине Гроцка
Број 112-114, 22. октобра 2019. године
Председница Већа
Живадинка Аврамовић, ср.
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Веће Градске општине Гроцка на седници одржаној 22. октобра 2019. године на основу члана 56. Закона о запосленима
у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 21/16, 113/17, 113/17 – др. закон
и 95/18), и члана 5. Пословника о раду Већа Градске општине Гроцка број 110-4 од 1. јула 2010. године и број 110-1 од 2. децембра 2014. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. Тијана Бјеловук, дипл. правник из Београда, поставља се за в.д. начелника Управе Градске општине Гроцка.
II. Именована на рад ступа 23. октобра 2019. године.
III. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Веће Градске општине Гроцка
Број112-115, 22. октобра 2019. године
Председница Већа
Живадинка Аврамовић, ср.

СУРЧИН
Веће ГО Сурчин на 77. седници одржаној 16. јануара 2019. године, на основу члана 42. став 9. Статута ГО Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и 47/15), доноси

ЗА КЉУЧ А К
I. Даје се сагласност на Одлуку Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за
грађане градске општине Сурчин број 12797/18 од 31. децембра 2018. године о утврђивању цене грађевинског песка и хумуса из лежишта „Јаковачка кумша”.
II. Овај ценовник објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Обра зложење
Дана 8. јануара 2019. године, Јавно предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин доставило је Већу ГО Сурчин одлуку Надзорног одбора број 12797/18 од 31. децембра 2018.
године на разматрање и усвајање. Веће ГО Сурчин је донело закључак као у диспозитиву у складу са надлежностима.
Веће Градске општине Сурчин
Број III-01-06-90-10/19, 16. јануара 2019. године
Председник
Стеван Шуша, ср.

На основу члана 23. тачка 9. Статута Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане Градске општине Сурчин, члана 4. Пословника о раду НО, Надзорни одбор на седници одржаној 31. децембра
2018. године, донео је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПЕСКА И ХУМУСА ИЗ ЛЕЖИШТА „ЈАКОВАЧКА КУМША”
I. Утврђује се цена грађевинског песка из лежишта „Јаковачка кумша” према следећој табели:
Ред. бр.

Назив производа

Цена по m³

Цена са 20% ПДВ-а

1.

Природни грађевински песак

375, 00

450, 00

2.

Рефулисани грађевински песак

425, 00

510, 00

3.

Хумус

250, 00

300, 00

24. октобар 2019.
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II. На утврђене цене се одобрава рабат и то на два начина:
РАБАТНА СКАЛА
АВАНС

КОЛИЧИНА

30%

50%

100%

Рабат на количину

0–5.000 m³

/

2%

4%

/

5.001–15.000 m³

2%

3%

5%

/

15.001–40.000 m³

3%

4%

6%

/

40.001–70.000 m³

4%

5%

7%

2%

70.001–100.000 m³

5%

6%

8%

3%

Цена 375, 00 (ПРИРОДНИ ПЕСАК)
КОЛИЧИНА
0–5.000 m³

Цена 425, 00 (РЕФУЛИСАНИ ПЕСАК)

АВАНС

АВАНС

30%

50%

100%

30%

50%

100%

375, 00 + ПДВ

367, 50 + ПДВ

360, 00 + ПДВ

425, 00 + ПДВ

416, 50 + ПДВ

408, 00 + ПДВ

5.001–15.000 m³

367, 50 + ПДВ

363, 75 + ПДВ

356, 25 + ПДВ

416, 50 + ПДВ

412, 25 + ПДВ

403, 75 + ПДВ

15.001–40.000 m³

363, 75 + ПДВ

360, 00 + ПДВ

352, 50 + ПДВ

412, 25 + ПДВ

408, 00 + ПДВ

399, 50 + ПДВ

40.001–70.000 m³

352, 50 + ПДВ

348, 75 + ПДВ

341, 25 + ПДВ

399, 50 + ПДВ

395, 25 + ПДВ

386, 75 + ПДВ

70.001–100.000 m³

345, 00 + ПДВ

341, 25 + ПДВ

333, 75 + ПДВ

391, 00 + ПДВ

386, 75 + ПДВ

378, 25 + ПДВ

РАБАТНА СКАЛА
АВАНС

КОЛИЧИНА

Рабат на количину

30%

50%

100%

100.001–135.000 m³

6%

7%

9%

4%

135.001–170.000 m³

7%

8%

10%

5%

170.001–200.000 m³

8%

9%

11%

6%

Цена 375, 00 (ПРИРОДНИ ПЕСАК)
КОЛИЧИНА

Цена 425, 00 (РЕФУЛИСАНИ ПЕСАК)

АВАНС

АВАНС

30%

50%

100%

30%

50%

100%

100.001–135.000 m³

337, 50 + ПДВ

333, 75 + ПДВ

326, 25 + ПДВ

382, 50 + ПДВ

378, 25 + ПДВ

369, 75 + ПДВ

135.001–170.000 m³

330, 00 + ПДВ

326, 25 + ПДВ

318, 75 + ПДВ

374, 00 + ПДВ

369, 75 + ПДВ

361, 25 + ПДВ

170.001–200.000 m³

322, 50 + ПДВ

318, 75 + ПДВ

311, 25 + ПДВ

365, 50 + ПДВ

361, 25 + ПДВ

352, 75 + ПДВ

III. Ценовник доставити оснивачу ради давања сагласности на примену истог.
IV. Одлука важи од дана добијања сагласности.
V. Ценовник објавити у „Службеном листу Града Београда”.
VI. Ступањем на снагу овог ценовника, престају да важе Одлука о утврђивању цене грађевинског песка и хумуса из лежишта „Јаковачка кумша”, бр. 3078/17 и 5612/17 објављене у „Службеном листу Града Београда”, бр. 30/17 и 59/17.
Надзорни одбор Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане
градске општине Сурчин
Број 12797/18, 31. децембрa 2018. године
Председник
Ивана Делић, ср.
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САДРЖАЈ
Страна
Решење о давању сагласности на Одлуку којом се мења цена услуге сакупљања, одвожења и одлагања комуналног отпада за домаћинства Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа” са Одлуком – – – – – – – – – – – – – – – – –

1

Акти градских општина
ГРОЦКА
Одлука о промени Пословника Скупштине Градске општине Гроцка – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Градске општине Гроцка – – – – – – –
Решење о разрешењу чланова Већа Градске општине Гроцка – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о избору чланова Већа Градске општине Гроцка – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о престанку функције заменика општинског правобраниоца градске општине Гроцка – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу директора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка – – – – – – – – – – – – –
Решење о престанку мандата в.д. начелника Управе Градске општине Гроцка – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о постављењу в.д. начелника Управе Градске општине Гроцка – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2
2
6
7
7
7
7
7
8

СУРЧИН
Закључак о давању сагласности на Одлуку Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од
општег интереса за грађане градске општине Сурчин о утврђивању цене грађевинског песка и хумуса из лежишта
„Јаковачка кумша”, са Одлуком – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

8
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„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 – 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

