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SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LVII Број 26

3. јун 2013. године

Цена 220 динара

Градоначелник града Београда 22. маја 2013. године, на основу члана 28. став 2. Закона о култури („Службени гласник
РС”, број 72/09), члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 52. тачка 9. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА ИЗ ГРОЦКЕ, УЛ. СМЕДЕРЕВСКИ ПУТ БР. 174
1. Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова Центра за културу Гроцка,
који је донео вршилац дужности директора 14. маја 2013. године.
2. Утврђује се да се послови, под ред. бр. од 1. до 3 – са једним извршиоцем и 5 – са једним извршиоцем, што чини укупно четири посла са четири извршиоца, финансирају из буџета града Београда.
Утврђује се да се послови под редним бројем 4 – са једним извршиоцем, што чини укупно један посао са једним извршиоцем, финансирају из сопствених прихода Центра за културу Гроцка.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Градоначелник града Београда
Број 110-2387/13-Г, 22. маја 2013. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ЗЕМУН

3. јун 2013.

3. јун 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

ЧУКАРИЦА
Скупштина градске општине Чукарица на 8. седници,
одржаној 30. маја 2013. године, на основу члана 14. Закона о
локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/2007,
34/10 – одлуке УС и 54/11) и члана 24. Статута градске
општине Чукарица („Службени лист града Београда”, бр.
44/08 и 15/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

3. јун 2013.

Скупштина градске општине Чукарица на 8. седници,
одржаној 30. маја 2013. године, на основу члана 60. став 1.
тачка 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС”, број 119/2012) и члана 24. тачка 15. Статута градске
општине Чукарица („Службени лист града Београда”, бр.
44/2008 и 15/2010), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА”

1. Разрешава се дужности члана Изборне комсије ГО Чукарица Драган Вељић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

1. Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа “Пословни простор општине Чукарица”, који је донео Управни
одбор предузећа под бројем 02-1567 на седници одржаној
23. маја 2013. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Чукарица
VIII-04 број 06-39/2013, 30. маја 2013. године

Скупштина градске општине Чукарица
VIII-04 број 06-39/2013, 30. маја 2013. године

Председник
Mилан Стојић, с. р.

Скупштина градске општине Чукарица на 8. седници,
одржаној 30. маја 2013. године, на основу члана 14. Закона о
локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/2007,
34/10 – одлуке УС и 54/11) и члана 24. Статута ГО Чукарица
(„Службени лист града Београда”, бр. 44/08 и 15/10), донела је

Р ЕШЕЊ E
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
1. Именује се за члана Изборне комисије ГО Чукарица
Неда Нововић Васић, на предлог Српске напредне странке.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Чукарица
VIII-04 број 06-39/2013, 30. маја 2013. године
Председник
Mилан Стојић, с. р.

Председник
Mилан Стојић, с. р.

БАРАЈЕВО
Скупштина градске општине Барајево на седници одржаној 23. маја 2013. године, на основу члана 93. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/2007),
члана 4. Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на територији града Београда („Службени лист града Београда”,
бр. 7/94, 16/98, 3/2000, 3/2001 и 12/2004) и члана 19. тачка
22. Статута градске општине Барајево („Службени лист
града Београда”, број 30/2010 – пречишћен текст) уз претходну сагласност Министарства регионалног развоја и
локалне самоуправе број 015-00-00009/2013-04 од 4. марта
2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ НАЗИВА ДЕЛА УЛИЦЕ ГЛУМЧЕВО БРДО
У МЗ ГЛУМЧЕВО БРДО
Члан 1.
Мења се постојећи назив дела улице на територији месне
заједнице Глумчево брдо – градска општина Барајево, и то:

3. јун 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Део улице Глумчево брдо – огранак од главне трасе улице Глумчево брдо (односно кат. парц.број 1163 КО Барајево), који се састоји од кат.парцела 1062/13, 1062/12/, 1062/25
и 1062/29 мења назив у Улицу капетан Драгић Горуновић.
Члан 2.
Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Барајево
Број 06-9/2013-53, 23. маја 2013. године
Председник
Бранислав Мијаиловић, с. р.

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/2012) и члана 19. тачка 10. Статута градске општине Барајево – пречишћен текст („Службени лист града Београда”, број 30/10),
Скупштина градске општине Барајево, на седници одржаној 23. маја 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ДИРЕКЦИЈЕ
ЗА РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЈП
1. Даје се сагласност на Статут Дирекције за развој и изградњу општине Барајево ЈП, донет на седници Управног
одбора Дирекције за развој и изградњу општине Барајево
ЈП, број 339 од 29. марта 2013. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина општине Барајево
Број 06-9/2013-51, 23. маја 2013. године
Председник
Бранислав Мијаиловић, с. р.

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/2012) и члана 19. тачка 10. Статута градске општине Барајево – пречишћен текст („Службени лист града Београда”, број 30/10),
Скупштина градске општине Барајево, на седници одржаној 23. маја 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈКП „10. ОКТОБАР” БАРАЈЕВО
1. Даје се сагласност на Статут ЈКП „10. октобар” Барајево, донет на седници Управног одбора ЈКП „10. oктобар”
Барајево, број 464 од 22. марта 2013. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина општине Барајево
Број 06-9/2013-52, 23. маја 2013. године
Председник
Бранислав Мијаиловић, с. р.
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На основу члана 60. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/2012) и члана 19. тачка 10. Статута градске општине Барајево – пречишћен текст („Службени лист града Београда”, број 30/10),
Скупштина градске општине Барајево, на седници одржаној 23. маја 2013. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О УСКЛАЂИВАЊУ ЦЕНА ИЗНОШЕЊА СМЕЋА, ДОНЕТУ НА СЕДНИЦИ УО ЈКП „10. ОКТОБАР” БАРАЈЕВО
1. Даје се сагласност на Одлуку о усклађивању цена изношења смећа, донету на седници Управног одбора ЈКП
„10. октобар” Барајево, број 455 од 22. марта 2013. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина општине Барајево
Број 06-9/2013-54, 23. маја 2013. године
Председник
Бранислав Мијаиловић, с. р.

На основу члана 31. Статута ЈКП „10. октобар” Барајево,
Управни одбор на седници одржаној 22. марта 2013. године
донео је следећу

ОДЛУКУ
I – Усваја се предлог одлуке о усклађивању цена изношења смећа и то:
– домаћинства у ГУП-у – 1. зона
4,46 дин/m²
– домаћинства – 2. зона
2,70 дин/m²
– домаћинства – 3. зона
1,80 дин/m²
– привреда, установе и радње
12,10 дин/m²
II – Ова одлука примењиваће се од 1. априла 2013. године када Скупштина општине Барајево на исту да сагласност.
Образложење
На основу висине трошкова изношења смећа по завршном рачуну за 2012 годину која износи на месечном нивоу
2.904.627,00 динара и методологије за израчунавање цене
коштања одређене комуналне услуге, а на основу чл. 25. и
28. Закона о комуналним делатностима Републике Србије
Управни одбор ЈКП „10. октобар” Барајево на седници одржаној 22. марта 2013. године донео је одлуку о усклађивању
цене услуге изношења смећа у циљу смањења разлике између стварних месечних трошкова и фактурисаних прихода за ову услугу. Предложеном ценом услуге за изношење
смећа по зонама месечни непокривени трошкови-губитак
ове услуге износи 500.000,00 динара. Потребна просечна
цена коштања услуге изношења смећа, која покрива стварне трошкове ове услуге на нивоу просте репродукције, треба да износи 3,63 дин/m², а овим усклађивањем она износи
2,92 дин/m².
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Према Закону о комуналним делатностима Републике
Србије цена ове услуге може се утврдити на нивоу стварне
цене коштања услуге изношења смећа.Управни одбор предузећа се определио да постепено дође до цене коштања
која покрива трошкове просте репродукције. Као што је већ
наведено предложено усклађивање не обезбеђује цену коштања ове услуге на нивоу просте репродукције, због чега
је потребно да Скупштина општине Барајево као оснивач
обезбеди средства за субвенцију као разлику између цене
коштања услуге изношења смећа и одобрене цене за ову услугу.
Утврђена просечна цена услуге изношења смећа за домаћинства је за више од 30% нижа од цене за исту категорију важећих цена које примењује ЈКП „Градска чистоћа“
Београд, а цене за привреду су у нивоу цена овог градског
предузећа
На утврђене цене обрачунава се законска стопа ПДВ-а
од 8%.
Примењиване цене у 2012 години су:
I зона
4,10 дин/m²
II зона
1,80 дин/m²
III зона
1,10 дин/m²
Привреда
10,40 дин/m²

3. јун 2013.

Скупштина градске општине Младеновац на седници
одржаној 29. маја 2013. године, на основу члана 46. Закона
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
34/10 – Одлука Уставног суда и 54/11) и члана 18. Статута
градске општине Младеновац („Службени лист града Београда”, број 40/10 – пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине
градске општине Младеновац, и то Жарку Обрадовићу, са
Изборне листе – Драган Ђилас Избор за бољи Младеновац,
због преузимања функције која је неспојива са функцијом
одборника односно због именовања на другу јавну функцију.
2. Против овог решења може се изјавити жалба Управном
суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења решења.
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-4/2/2013, 29. маја 2013. године
Заменик председника
Момчило Савковић, с. р.

ЈКП „10. октобар” Барајево
Број 455-2, 22. марта 2013. године
Председник
Слободан Живанић, с. р.

Скупштина градске општине Младеновац на седници
одржаној 29. маја 2013. године, на основу чл. 18. и 44. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града
Београда”, број 40/10 – пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
МЛАДЕНОВАЦ
Скупштина градске општине Младеновац на седници
одржаној 29. маја 2013. године, на основу члана 46. Закона
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
34/10 – Одлука Уставног суда и 54/11) и члана 18. Статута
градске општине Младеновац („Службени лист града Београда”, број 40/10 – пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине градске општине Младеновац, и то Владану Глишићу, са
Изборне листе – Проф. др Зоран Станковић – Уједињени
региони Србије – Слободан Секулић, због избора на другу
јавну функцију.
2. Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења
решења.
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-4/1/2013, 29. маја 2013. године
Заменик председника
Момчило Савковић, с. р.

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
МЛАДЕНОВАЦ
1. Разрешава се Оливера Максимовић, дужности члана
Већа градске општине Младеновац, са 29. мајем 2013. године.
2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-4/6/2013, 29. маја 2013. године
Заменик председника
Момчило Савковић, с. р.
Скупштина градске општине Младеновац на седници
одржаној 29. маја 2013. године, на основу чл. 18. и 38. став
1. Статута градске општине Младеновац („Службени лист
града Београда”, брoj 40/10 – пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
1. Бира се за члана Већа градске општине Младеновац
Владан Глишић, доктор ветеринарске медицине.
2. Именовани ће функцију члана Већа обављати из радног односа, почев од 30. маја 2013. године.
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-4/19/2013, 29. маја 2013. године
Заменик председника
Момчило Савковић, с. р.

3. јун 2013.
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САДРЖАЈ

Страна
Решење о давању сагласности на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији послова Центра за културу Гроцка из Гроцке, ул. Смедеревски пут бр. 174 – – – – – – – – – – – – – – – – –

1

Акти градских општина
ЗЕМУН
Записник о раду Изборне комисије градске
општине Земун на утврђивању резултата избора за
одборнике Скупштине градске општине Земун одржаних 2. јуна 2013. године – – – – – – – – – – – – – –
ЧУКАРИЦА
Решење о разрешењу члана Изборне комисије
градске опшине Чукарица – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању члана Изборне комисије
градске опшине Чукарица – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Статут Јавног
предузећа „Пословни простор општине Чукарица”

2

4
4
4

Страна
БАРАЈЕВО
Решење о промени назива улице Глумчево брдо
у МЗ Глумчево брдо – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Статут Дирекције за развој и изградњу општине Барајево ЈП – –
Решење о давању сагласности на Статут ЈКП
„10. октобар” Барајево – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о
усклађивању цена изношења смећа, донету на седници УО ЈКП „10. октобар” Барајево са Одлуком –
МЛАДЕНОВАЦ
Решење о престанку мандата одборника
Скупштине градске општине Младеновац – – – – –
Решење о престанку мандата одборника
Скупштине градске општине Младеновац – – – – –
Решење о разрешењу члана Већа градске општине Младеновац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о избору члана Већа градске општине
Младеновац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

4
5
5
5

6
6
6
6
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3. јун 2013.

„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

