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Скупштина града Београда на седници одржаној 23. јуна
2014. године, на основу члана 13. ст. 2. и 3. и члана 88. став
2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”,
број 129/07), чл. 13. и 31. став 1. тачка 20. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и
23/13), донела је

ОД Л У КУ 1

Цена 265 динара

Скупштина града Београда на седници одржаној 18. септембра 2014. године, на основу чл. 22. и 48. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, у даљем
тексту: закон), а у вези са чланом 2. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка и 108/13), и чланом 31.
Статута града Београда („Службени лист града Београда”,
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ 2
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ГРАДА БЕОГРАДА (РЕПУБЛИКА СРБИЈА) И ГРАДА МИНСКА (РЕПУБЛИКА БЕЛОРУСИЈА)

О ОСНИВАЊУ И РАДУ СЛУЖБЕ ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И КОНТРОЛУ НАБАВКИ
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Град Београд (Република Србија) успоставља сарадњу са
Градом Минском (Република Белорусија) на основу Споразума о трговинско-економској, научно-технолошкој и културној сарадњи између Града Београда и Града Минска.

Члан 1.
Овом одлуком оснива се Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки (у даљем тексту: служба) и
уређује се њена организација и надлежност, права и дужности службе, као и друга питања од значаја за рад службе.

Члан 2.

Члан 2.
Служба се оснива као посебна служба Града Београда у
циљу обављања послова из делокруга прописаних законом
и подзаконским актима у области јавних набавки.

Сарадња између Града Београда и Града Минска ће се
конкретизовати кроз реализацију пројеката у области привреде, образовања, културе, јавног здравља, спорта, туризма, хуманитарних активности и других области од обостраног значаја.
Члан 3.

Члан 3.
Рад службе је независан и самосталан.
Служба организује свој рад на начин којим обезбеђује примену закона и подзаконских акта у области јавних набавки.

Средства за реализацију ове одлуке обезбедиће се у
буџету Града Београда.

II. ОРГАНИЗАЦИЈА СЛУЖБЕ

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а објавиће се
по прибављеној сагласности Владе Републике Србије.

Члан 4.
Радом службе руководи директор, који за свој рад и рад
службе одговара градоначелнику.
Директора службе поставља и разрешава градоначелник.
Директор службе поставља се на период од четири године.

______________

Члан 5.
Директор службе може имати заменика, који за свој
рад одговара директору службе и градоначелнику. Заменик
директора помаже директору службе у оквиру овлашћења
која му он одреди и замењује га док је одсутан или спречен.
______________

1

2

Скупштина града Београда
Број 93-529/14-С, 23. јунa 2014. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Влада је дала сагласност на ову одлуку 24. септембра 2014. године Решењем 05
број 016-8922/2014-1.

Управа за јавне набавке дала је сагласност на ову одлуку 3. октобра 2014. године
под бројем 404-02-3381/14.
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Заменика директора поставља и разрешава градоначелник.
Заменик директора поставља се на период од четири године.
Члан 6.
Директор службе има једног или више помоћника, који
за свој рад одговарају директору и градоначелнику. Помоћник директора руководи одређеном области рада службе.
Помоћника директора поставља и разрешава градоначелник.
Члан 7.
О правима и обавезама директора службе, заменика директора и помоћника директора одлучује градоначелник.
Члан 8.
Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у служби доноси директор службе уз сагласност градоначелника.
Aктoм o унутрaшњeм урeђeњу и систeмaтизaциjи рaдних мeстa у служби мoгу сe oбрaзoвaти сeктoр, oдeљeњe, oдсeк и другe унутрaшњe oргaнизaциoнe jeдиницe.
Члан 9.
На запослене у служби примењују се прописи, којима се
уређују радни односи запослених у јединици локалне самоуправе.
О правима и обавезама запослених у служби одлучује
директор службе.
Члaн 10.
У рaдни oднoс у службу мoжe бити примљeнo лицe кoje,
пoрeд oпштих услoвa утврђeних зaкoнoм, испуњaвa и пoсeбнe услoвe у пoглeду стручнe спрeмe и рaднe спoсoбнoсти,
утврђeнe зaкoнoм и aктoм o систeмaтизaциjи рaдних мeстa.
Члaн 11.
Oдлуку o избoру зaпoслeнoг измeђу кaндидaтa
приjaвљeних нa oглaс, дoнoси директор службе.
Члaн 12.
Директор службе врши рaспoрeђивaњe зaпoслeних у
служби.
Члaн 13.
Звaњa, зaнимaњa и плaтe зaпoслeних у службе утврђуjу
сe oпштим aктoм грaдoнaчeлникa.
У склaду сa aктoм из стaвa 1. oвoг члaнa и aктoм o
унутрaшњeм урeђeњу и систeмaтизaциjи рaдних мeстa,
директор службе пojeдинaчнo утврђуje звaњa, зaнимaњa и
плaтe зaпoслeних у служби.
Члaн 14.
Oдгoвoрнoст зaпoслeних у служби утврђуje сe aктoм
грaдoнaчeлникa у склaду сa зaкoнoм.
Члaн 15.
Рaдни oднoс зaпoслeних у служби прeстaje пoд услoвимa
и нa нaчин утврђeн зaкoнoм и другим прoписимa.
Члaн 16.
Пунo рaднo врeмe у служби изнoси 40 чaсoвa нeдeљнo.
Рaднa нeдeљa трaje пeт рaдних дaнa.
Рaспoрeд рaднoг врeмeнa у служби пoсeбним aктoм
утврђуje грaдoнaчeлник.
Члaн 17.
Служба имa пeчaт.
O изрaди пeчaтa стaрa сe службa зa oпштe пoслoвe Градске управе града Београда, кoja вoди eвидeнциjу изрaђeних
пeчaтa и зaпoслeних зaдужeних зa рукoвaњe пeчaтoм.

3. октобар 2014.

III. НАДЛЕЖНОСТ СЛУЖБЕ
Члан 18.
Службa у области спровођења јавних набавки обавља
послове који се односе на:
– спровођење поступака централизованих јавних набавки ради закључивања оквирног споразума или додељивања
уговора за потребе организационих јединица Градске управе Града Београда, установа, јавних комуналних предузећа,
осталих предузећа и организација чији је оснивач град Београд, за набавне категорије које су актом који доноси градоначелник утврђене за централизовано спровођење;
– спровођење јавних набавки добара, услуга и радова за
које су средства опредељена на разделу службе, ради закључивања уговора;
Члан 19.
Служба обавља следеће послове који се односе на редовну контролу планирања, спровођења поступака и извршења јавних набавки организационих јединица Градске управе града Београда, и то:
– контролу целисходности планирања конкретне јавне
набавке са становишта потреба и делатности наручиоца,
– контролу начина испитивања тржишта,
– контролу критеријума за сачињавање техничке спецификације,
– контролу оправданости критеријума за доделу уговора,
– контролу спровођења поступка јавне набавке давањем
мишљења на: елементе одлуке о покретању поступка, елементе конкурсне документације и извештај комисије за
јавну набавку о стручној оцени понуда;
– контролу извршења уговора;
Члан 20.
Служба обавља послове који се односе на ванредну контролу планирања, спровођења поступака и извршења јавних набавки организационих јединица Градске управе града
Београда, установа, јавних комуналних предузећа, осталих
предузећа и организација чији је оснивач град Београд, као
и општина, а по налогу градоначелника, Градског већа, начелника Градске управе града Београда и директора службе.
Члан 21.
Служба обавља и послове који се односе на: припрему
нацрта интерних аката из области јавних набавки; припрему и израду финансијског плана службе, у складу са одлуком о буџету града; израду и доношење плана набавки
службе; праћење извршења финансијског плана службе;
вршење прегледа и контролу финансијских докумената у
вези са реализацијом закључених уговора службе; вођење
евиденције плаћања; праћење утрошка средстава и сачињавање извештаја о утрошеним средствима; вођење јединствене електронске евиденције добављача; праћење извршења оквирних споразума; праћење извршења уговора који
се реализују из средстава са раздела службе; успостављање
информационог система и примену система динамичне набавке и електронске лицитације, када је то могуће; вршење
синтетичких анализа података из јавних набавки; предлагање нових решења ради унапређења мониторинга закључених уговора; предлагање мера и контролу спровођења
истих у циљу повећања ефикасности трошења буџетских
средстава; вршење едукације из области јавних набавки;
обављање и других послова из области јавних набавки у
складу са одлукама Скупштине града и градоначелника;
остваривање сарадње са органима и организацијама који у
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оквиру своје надлежности примењују прописе из области
јавних набавки и друге послове у складу са законом, Статутом града и другим прописима.
IV. ПРАВА И ДУЖНОСТИ СЛУЖБЕ
Члан 22.
Послови спровођења централизованих јавних набавки,
обављају се у складу са овом одлуком, законом и подзаконским актима из области јавних набавки, као и актима из ове
области које доноси градоначелник.
Послови контроле, у складу са овом одлуком, обављају се
према плану контроле службе који доноси градоначелник.
Члан 23.
Организационе јединице Градске управе града Београда, установе, јавна комунална предузећа, остала предузећа
и организације чији је оснивач град Београд, за чије потребе служба спроводи централизоване јавне набавке, у обавези су да служби достављају предлоге потреба за предметима
набавке и план набавки за текућу годину ради спровођења
централизованих јавних набавки.
О поступцима централизованих јавних набавки служба је у обавези да градоначелнику доставља шестомесечне
извештаје.
Члан 24.
Организационе јединице Градске управе града Београда су у обавези да служби ради обављања послова редовне
контроле достављају:
– предлоге потреба,
– предлог плана набавки,
– предлоге одлука о покретању поступка,
– предлоге конкурсних документација,
– извештаје комисија за јавну набавку о стручној оцени
понуда, односно пријава,
– закључене уговоре и
– одлуке о измени уговора.
О спроведеној редовној контроли за сваку организациону јединицу Градске управе града Београда, служба сачињава годишњи извештај, који доставља руководиоцу организационе јединице на коју се извештај односи, Градском већу
града Београда и градоначелнику.
Члан 25.
Пре отпочињања ванредне контроле, директор службе је
дужан да најави контролу руководиоцу субјекта контроле.
Изузетно од става 1. овог члана, контрола неће бити
најављена ако је то изричито наведено у налогу за обављање
контроле.
Одговорно лице у субјекту контроле дужно је да на захтев директора службе сачини писано објашњење у вези са
предметом контроле.
О спроведеној ванредној контроли служба сачињава извештај са препорукама, који доставља руководиоцу субјекта контроле на којег се извештај односи, Градском већу
града Београда и градоначелнику.
Члан 26.
Служба је дужна да Скупштини града Београда достави
годишњи извештај о раду службе, најкасније до 31. јануара
текуће године за претходну годину.
Члан 27.
Служба у обављању послова из своје надлежности има
право приступа свим потребним подацима, документима,
извештајима и информацијама укључујући и поверљиве,
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код организационих јединица Градске управе града Београда, установа, јавних комуналних предузећа, осталих предузећа и организација чији је оснивач град Београд, као и
општина.
У обављању послова из своје надлежности, служба је
обавезна да чува тајност службених и пословних података.
V. СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАДА СЛУЖБЕ
Члан 28.
Средства за финансирање рада службе обезбеђују се у
буџету Града Београда.
Члан 29.
Зa oбрaчун и исплaту плaтe директора службе, његовог заменика и помоћника примeњуjу сe одредбе правилника којима
се уређују плате изабраних, именованих и постављених лица у
органима града Београда и Градском јавном правобранилаштву, а које се односе на директора, заменика директора и помоћника директора службе у Градској управи града Београда.
Зa oбрaчун и исплaту плaта зaпoслeних у служби примeњуjу сe одредбе правилника којима се уређују плате
зaпoслeних у Грaдској упрaви града Београда.
VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.
Градоначелник ће поставити директора службе у року
од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 31.
Директор службе, уз сагласност градоначелника, донеће
акт из члана 8. став 1. ове одлуке у року од 15 дана од дана
постављења.
Члан 32.
Служба ће почети са радом у складу са одредбама ове
одлуке ступањем на снагу акта из члана 31. ове одлуке.
Члан 33.
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки од Агенције за јавне набавке и контролу јавних набавки Градске управе града Београда преузеће послове, као
и предмете, архиву и запослене који су на дан почетка рада
службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки радили на тим пословима у Агенција за јавне набавке и
контролу јавних набавки Градске управе града Београда.
Члан 34.
Рад запослених у служби финансираће се средствима
опредељеним Одлуком о буџету града Београда, на разделу
службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки.
Члан 35.
До израде печата службе користиће се печат Агенција
за јавне набавке и контролу јавних набавки Градске управе
града Београда.
Члан 36.
Ова одлука ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у
„Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 02-1016/14-С, 18. септембра 2014. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 18. септембра 2014. године, на основу члана 38. став 1. Закона о
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чл.
31. и 68. став 1. Статута града Београда („Службени лист
града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

територији града Београда, израду планова заштите и спасавања, обавештавање и координацију активности органа
Града Београда и других субјеката у ванредним ситуацијама, као и друге послове у области ванредних ситуација.”
Досадашњи став 3. постаје став 4.

ОД Л У КУ

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ГРАДСКОЈ
УПРАВИ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 9.
Агенција за јавне набавке и контролу јавних набавки
престаје са радом даном почетка рада службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки.

Члан 1.
У Одлуци о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 8/13 – пречишћен текст, 9/13
– испрaвка, 61/13, 15/14, 34/14, 37/14 и 44/14) у члану 46. после става 3, додаје се нови став, који гласи:
,,Шеф кабинета градског менаџера за свој рад одговара
градском менаџеру и градоначелнику.”
Члан 2.
У члану 58. ставу 1. после речи: „издавање информације
о локацији”, додају се зарез и речи: „осим оних које издаје
градска општина”.
У истом члану и ставу после речи: „издавање локацијске дозволе”, додају се зарез и речи: „осим оних које издаје
градска општина”.
У истом члану и ставу после речи: „спровођење
поступка контроле и потврђивања урбанистичког пројекта
и пројекта парцелације и препарцелације”, додају се зарез и
речи: „осим оних које потврђује градска општина”.
У истом члану и ставу речи: „припрему планова”, замењују се речима: „давање сагласности на планове”.
У истом члану и ставу речи: „издавање решења о постављању балон хале спортске намене и издавање одобрења за
коришћење балон хале спортске намене”, бришу се.
Члан 3.
У члану 72. тачка 3. брише се.
Члан 4.
У члану 74. ставу 1. речи: „ИТ и ЕРП услуге”, бришу се.
Члан 5.
Члан 75. брише се.
Члан 6.
У члану 78. ставу 1. после речи: „јавне набавке добара и
услуга рачунарске опреме и периферија и комуникационе
опреме;”, додају се речи: „ИТ и ЕРП услуге”.
Члан 7.
У члану 85. став 2. брише се.
Досадашњи став 3. постаје став 2.
Члан 8.
У члану 89. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
„Кабинет градоначелника обавља студијско-аналитичке
и стручно-оперативне послове који се односе на израду и
руковање планом одбране Града Београда; припрема план
мера приправности, план функционисања цивилне заштите, план измештања на ратне локације, план безбедности и
заштите, план попуне војним обавезницима радне обавезе; координира рад лица овлашћених за послове одбране у
градским општинама града Београда, као и друге послове из
области одбране и безбедности; обавља стручно-оперативне послове који се односе на: планирање, израду процене
угрожености од елементарних непогода и других несрећа на

Члан 10.
Даном почетка примене ове одлуке Агенција за инвестиције и становање наставља да ради са делокругом утврђеним овом одлуком.
Члан 11.
Даном почетка примене ове одлуке Завод за информатику и статистику од Агенције за инвестиције и становање преузеће послове и архиву из области јавних набавки ИТ и ЕРП
услуга, осим започетих јавних набавки ИТ и ЕРП услуга, које
ће реализовати Агенција за инвестиције и становање.
Члан 12.
Даном ступања на снагу ове одлуке служба за опште послове наставља да ради са делокругом утврђеним овом одлуком.
Члан 13.
Даном ступања на снагу ове одлуке Кабинет градоначелника од службе за опште послове преузеће послове у области одбране, безбедности и ванредних ситуација, као и
предмете, архиву и запослене који су на дан ступања на снагу ове одлуке радили на тим пословима у служби за опште
послове.
Члан 14.
Начелник Градске управе, уз сагласност Градског већа,
донеће акте о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у организационим јединицама Градске управе из
чл. 12. и 13. ове одлуке у року од 30 дана од дана ступања на
снагу ове одлуке.
Члан 15.
Начелник Градске управе распоредиће запослене у организационим јединицама из чл. 12. и 13. ове одлуке у року од
30 дана од дана доношења акта из члана 14. ове одлуке.
Члан 16.
Запослени у Агенцији за јавне набавке и контролу јавних набавки настављају са радом на досадашњим пословима до преузимања у новоосновану службу из члана 9. ове
одлуке.
Руководећи радници у Агенцији за јавне набавке и контролу јавних набавки настављају са радом на досадашњим
пословима до разрешења у складу са одредбама које се примењују на руководеће раднике утврђене Одлуком о Градској
управи града Београда.
Члан 17.
Запослени у служби за опште послове, који обављају
послове у области одбране, безбедности и ванредних ситуација, настављају са радом на досадашњим пословима до
распоређивања у складу са актом из члана 14. ове одлуке.
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Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу града Београда”, с тим да одредбе чл. 3.
и 5. ове одлуке почињу да се примењују даном почетка рада
службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки,
а одредбе чл. 4. и 6. почињу да се примењују ступањем на снагу Одлуке о ребалансу буџета града Београда за 2014. годину.
Скупштина града Београда
Број 020-1017/14-С, 18. септембра 2014. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

На основу чл. 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13) и члана 58. Одлуке о градској управи града Београда (пречишћен текст) („Службени лист
града Београда”, бр. 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА АВАЛСКУ УЛИЦУ У ЖЕЛЕЗНИКУ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације за Авалску
улицу у Железнику, градска општина Чукарица (у даљем
тексту: план детаљне регулације).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну
средину разматраће се постојеће стање животне средине
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на
микро и макролокацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја плана на животну средину,
а узимајући у обзир планиране намене.
3. Стратешком проценом утицаја плана на животну средину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на
животну средину израдиће се извештај који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене ,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор
индикатора,
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених
за смањење негативних утицаја на животну средину,
– смернице за процену утицаја пројеката на животну средину (смернице које се односе на спровођење плана
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на
животну средину у складу са прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину),
– програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг),
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене,
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних
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решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план,
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљени на начин разумљив јавности,
– други подаци од значаја за стратешку процену.
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће
се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљна мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације део је
документације која се прилаже уз план.
5. Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30,
које је дужно да Нацрт плана изради у року од 10 (десет)
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Његошева бр. 84.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја
плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у
доношењу одлука које се односе на заштиту животне средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен на јавни увид, заједно са јавним увидом у нацрт плана, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10) и члану 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда”.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације за Авалску улицу
у Железнику, градска општина Чукарица („Службени лист
града Београда”, бр. 51/14).
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске
послове у поступку доношења овог решења, имајући у виду
територију плана, планиране намене, чињеницу да су планирани будући развојни пројекти одређени прoписима којима
се уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је
да предметни план представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана
5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на микро и макро
локацију, док се неће разматрати прекогранична природа
утицаја обзиром да имплементација плана не може имати
негативан утицај на животну средину друге државе.
Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04),
уз дописе IX-03 бр. 350.14-21/14 од 10. јула 2014. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је
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на мишљење Предлог решења о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације за Авалску улицу у Железнику, градска општина
Чукарица, Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно
здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализациа”, ЈКП „Зеленило – Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан
Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр.
501.3-47/2014-V-04 од 21. јула 2014. године), ЈКП „Београдски водовод и канализација” (допис бр. 3297/1 од 7. августа
2014. године) и Завод за заштиту природе Србије (допис бр.
020-1773/2 од 30. јула 2014. године) доставили су мишљење
у коме наводе да се може донети решење о приступању
стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.
ЈКП „Зеленило Београд”, Градски завод за јавно здравље,
Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”
и ЈВП „Београдводе” нису доставили тражено мишљење у
законском року, па се у складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10) сматра да су сагласни са
Предлогом решења о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-21/2014, 1. септембра 2014. године
Секретар
Љиљана Новаковић, дипл. инж. арх., ср.
На основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на
путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 – одлука УС и 55/14) и члана 23 и 63. Одлуке о Градској
управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр.
8/13 – пречишћен текст, 9/13 – исправка, 61/13, 15/14, 34/14
и 44/14) секретар Секретаријата за саобраћај донео је

РЕШЕЊЕ
О ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА БЕОГРАДА У ПЕРИОДУ ОД 15. НОВЕМБРА 2014.
ГОДИНЕ ДО 15. МАРТА 2015. ГОДИНЕ (У ЗИМСКИМ
УСЛОВИМА)
1. Овим решењем утврђује се посебан режим саобраћаја
у периоду од 15. новембра 2014. до 15. марта 2015. године (у
зимским условима) на подручју Града Београда.
2. За време трајања снежног покривача обуставља се
саобраћај за сва возила осим за возила хитних служби (возила полиције, хитне помоћи, ватрогасна возила, возила
за хитне интервенције и сл.) и одређују за санкање следеће
улице:
на територији општине Вождовац:
– Катарине Ивановић, од Игњата Јоба до Растка Петровића,
– Грчића Миленка, од Љубе Чупе до Озренске;
на територији општине Звездара:
– Милана Милићевића, од Војводе Саватија до Димитрија Туцовића;
на територији општине Земун:
– Синђелићева – цела;
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на територији општине Палилула:
– Маљенска, од Јуре Керошевића до Уралске,
– Данила Илића, од Чиче Романијског до Прибојске;
на територији општине Раковица:
– Станка Пауновића Вељка, од Богдана Жерајића до
Борске;
на територији општине Савски венац:
– Сењачка, од Персиде Миленковић до Војислава Вучковића,
– Фабрисова, од Звечанске до Добропољске;
на територији општине Стари град:
– Рељина, од Краљице Наталије до Призренске;
на територији општине Чукарица:
– Владимира Чопића, од Здравка Јовановића до Милана
Делића.
Постављање и одржавање саобраћајних знакова и заштитне мреже у улицама наведеним у овој тачки обавља ЈКП
„Београд-пут” по налогу Секретаријата за саобраћај. Заштитна мрежа се постављају у тренутку када дебљина снежног покривача у наведеним улицама онемогућава безбедно
кретање возила и пружа могућност безбедног санкања.
3. За време снежних падавина и поледице брзина кретања моторних возила ограничава се на 40 km/h, на следећим објектима, и то:
а) на надвожњацима и улицама:
– Радничкој, на улазу у Аду Циганлију,
– Петља Радничка, код Господарске механе,
– Надвожњак код Цареве ћуприје,
– Трговачкој, на улазу и излазу из Жаркова (вијадукти),
– Пилота Михајла Петровића у Раковици,
– Војводе Путника, преко аутo-пута,
– Мишка Јовановића, преко ауто-пута и
– Војислава Илића, преко ауто-пута;
б) на мостовима:
– Мост на Ади
– преко реке Саве у Бранковој улици (нови мост),
– Земунском путу (стари мост) и
– преко реке Дунав Панчевачки мост са прилазним
објектима.
Постављање и одржавање саобраћајних знакова обавља
ЈКП „Београд-пут” по налогу Секретаријата за саобраћај.
4. За време снежних падавина или поледице, семафорски уређаји се из режима редовног рада стављају на режим
трептања жутог светла на следећим раскрсницама:
– Балканска – Краљице Наталије,
– Браће Јерковић – Дарвинова,
– Устаничка – Карла Лукача (пешачки прелаз),
– Устаничка – Булевар краља Александра,
– Устаничка – Кружни пут,
– Батутова – Милана Ракића,
– Старине Новака – Далматинска,
– Булевар кнеза Александра Карађорђевића – Теодора
Драјзера – Љутице Богдана,
– Пилота М. Петровића – Маричка,
– Заплањска – Игњата Јоба,
– Борска – Вукасовићева,
– Борска – Станка Пауновића,
– Борска – Варешка,
– Борска – Ивана Мичурина,
– Борска – Српских ударних бригада,
– Паштровићева – Висока,
– Тургењева – Кировљева,
– Кировљева – Љешка,

3. октобар 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

– Тадеуша Кошћушког – Узун Миркова,
– Пешачки прелаз у Тадеуша Кошћушка,
– Војислава Илића – Струмичка,
– Војислава Илића – Игњата Јоба,
– Војислава Илића – Грчића Миленка,
– Јованке Радаковић – Витезова Карађорђеве звезде,
– Смедеревски пут – Калуђерица,
– Благоја Паровића – Жарковачка,
– Војводе Степе – Боже Јанковића,
– Војводе Степе – Витановачка,
– Кумодрашка нова – Кружни пут,
– Блаже Јовановића – Косте Нађа,
– Матице Српске – Душана Петровића Шанета,
– Париска – Кнеза Симе Марковића,
– Трговачка – Водоводска,
– Мите Ружића – Милана Ракића,
– Господара Вучића – Ђердапска,
– Господара Вучића – Максима Горког,
– Љубинке Бобић – Бежанијских илегалаца,

Број 75 – 7

– Пилота М. Петровића – пешачки прелаз код поште,
– Николе Пашића – Вука Караџића (Младеновац),
– Бранка Радичевића – Колубарски трг (Лазаревац).
Измену режима рада светлосних уређаја обавља ЈКП
„Београд-пут” по налогу Секретаријата за саобраћај.
5. Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење о посебном режиму саобраћаја на територији града
Београда у периоду од 15. новембра 2013. до 15. марта 2014.
године (у зимским условима) бр. IV-01 бр. 344.16-2105/13 од
24. октобра 2013. године („Службени лист града Београда”,
број 50/2013).
6. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Град Београд – Градска управа града Београда
Секретаријат за саобраћај
IV-01 бр. 344.16-1788/14, 3. октобра 2014. године
Секретар
Душан Рафаиловић, дипл. инж. саобр., ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
РАКОВИЦА
Скупштина градске општине Раковица на седници одржаној 25. септембра 2014. године, на основу члана 28. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.
119/12, 116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014 – др. закон), члана 19. тачка 16a. Статута градске општине Раковица („Службени лист града Београда”, бр. 45/08, 10/10, 7/12 и
35/13) и члана 107. Пословника Скупштине градске општине Раковица („Службени лист града Београда”, бр. 57/08 и
41/12), донела је

ОД Л У КУ
О ПОНИШТАВАЊУ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СПОРТСКИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА”
И ОГЛАСА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СПОРТСКИ ЦЕНТАР РАКОВИЦА”
Члан 1.
Поништава се Одлука Скупштине градске општине Раковица о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Спортски центар Раковица” број
06-44/2013-IV од 26. јуна 2013. године, објављена у „Службеном листу града Београда” бр. 35/13 и Јавни конкурс за
именовање директора Јавног предузећа „Спортски центар
Раковица” број 06-44/2013-IV од 26. јуна 2013. године, који
је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 55/13. године,
дневном листу „Данас” од 28. јуна 2013. године и званичној
интернет-страници градске општине Раковица.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а објавиће се и у
„Службеном гласнику РС”, дневном листу „Данас” и на званичној интернет страници градске општине Раковица.
Скупштина градске општине Раковица
Број 06-25/2014-IV, 25. септембра 2014. године
Председник
Бранислав Вујовић, ср.

Скупштина градске општине Раковица на седници одржаној 25. септембра 2014. године, на основу члана 19. тачка 15. и
члан 31. став 1. Статута градске општине Раковица („Службени лист града Београда”, бр. 45/08, 10/10, 7/12 и 35/13) и чл.
43. и 45. Пословника Скупштине градске општине Раковица
(„Службени лист града Београда”, бр. 57/08 и 41/12), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ СТАЛНИХ И
ПОВРЕМЕНИХ РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА
1. У Решењу о оснивању сталних и повремених радних
тела Скупштине ГО Раковица („Службени лист града Београда”, бр. 48/12, 68/12, 12/13 и 35/13, 73/13, 22/14 и 49/14)
врши се следећа измена:
– у Комисији за прописе, представке и предлоге, члан
Драгана Зарић замењује се чланом Миладином Бојановићем
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Раковица
Број 06-25/2014-IV, 25. септембра 2014. године
Председник
Бранислав Вујовић, ср.
Скупштина градске општине Раковица на седници одржаној 25. септембра 2014. године, на основу члана 15. став
1. тачка 4, члана 33. став 1. тачка 5. и става 2 и члана 42. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС‘‘, бр.
111/09, 92/11 и 93/12), чл. 10. и 11. Уредбе о саставу и начину
рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник
РС”, бр. 98/10) и члана 14. тачка 19а. и члана 19. тачка 10.
Статута градске општине Раковица („Службени лист града
Београда”, бр. 45/08, 10/10 и 7/12 и 35/13) донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА
I. У Решењу о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Раковица
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(„Службени лист града Београда”, бр. 57/12 и 49/14), у ставу
I, тачки 4) врше се следеће измене и допуне:
1. у подтачки (5) уместо члана Светлане Марчетић, именује се нови члан Зорица Агатоновић, заменик начелника
управе градске општине Раковица,
2. у подтачки (6) уместо члана Драгане Коцић, именује
се нови члан Ружица Милијановић, шеф одсека комуналне
инспекције,
3. у подтачки (9) уместо члана Милана Пејовића, именује се нови члан Горан Миленковић, начелник Полицијске
станице Раковица,
4. у подтачки (12) уместо члана Весне Јовановић Симић,
именује се нови члан Владан Гашић, шеф погона РЈ ЈКП
„Градска чистоћа”,
5. у подтачки (20) иза имена члана Зорана Лукића, уместо звања виши референт за планове одбране, треба да стоји
сарадник за планове одбране,
6. додаје се нова подтачка (21) која гласи: „Славица Трифуновић, руководилац Одељења за грађевинске послове и
грађевинску инспекцију,
7. додаје се нова подтачка (22) која гласи: „Светислав
Костић, председник Добровољног ватрогасног друштва
општине Раковица”.
II. Остали ставови решења остају неизмењени.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Раковица
Број 06-25/2014-IV, 25. септембра 2014. године
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Скупштина градске општине Раковица на седници одржаној 25. септембра 2014. године, на основу члана 17. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број
119/2012), члана 19. тачка 16а Статута градске општине Раковица („Службени лист града Београда”, бр. 45/08, 10/10,
7/12 и 35/13), и члана 107. Пословника Скупштине градске
општине Раковица („Службени лист града Београда”, бр.
57/08 и 41/12), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „СПОРТСКИ ЦЕНТАР – РАКОВИЦА”
1. Разрешавају се функције председника и чланова надзорног одбора ЈП „Спортски центар – Раковица” са 14. јула
2014. године и то:
председник
– Душко Марушић,
Чланови
– Оливера Вуковић и
– Милена Шуковић
2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се
у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Раковица
Број 06-25/2014-IV, 25. септембар 2014. године
Председник
Бранислав Вујовић, ср.

Председник
Бранислав Вујовић, ср.

Скупштина градске општине Раковица на седници одржаној 25. септембра 2014. године, на основу члана 35. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.
119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/2014 – др. закон), члана 19. тачка 16a. Статута градске општине Раковица („Службени лист града Београда”, бр. 45/08, 10/10, 7/12 и
35/13) и члана 107. Пословника Скупштине градске општине Раковица („Службени лист града Београда”, бр. 57/08 и
41/12), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СПОРТСКИ ЦЕНТАР – РАКОВИЦА”

Скупштина градске општине Раковица на седници одржаној 25. септембра 2014. године, на основу члана 35. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.
119/12, 116/2013 – аутентично тумачење и 44/2014 – др. закон), члана 19. тачка 16a. Статута градске општине Раковица („Службени лист града Београда”, бр. 45/08, 10/10, 7/12 и
35/13) и члана 107. Пословника Скупштине градске општине Раковица („Службени лист града Београда”, бр. 57/08 и
41/12), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИМ
ПРОСТОРОМ „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР – РАКОВИЦА”

1. Разрешава се Светлана Тонић функције вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Спортски центар – Раковица”, са 14. јулом 2014. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

1. Разрешава се Милош Петровић функције вршиоца
дужности директора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни центар – Раковица”.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”, а примењиваће се даном ступања на дужност директора Јавног предузећа за управљање пословним простором
„Пословни центар – Раковица” именованог по спроведеном
јавном конкурсу.

Скупштина градске општине Раковица
Број 06-25/2014-IV, 25. септембра 2014. године

Скупштина градске општине Раковица
Број 06-25/2014-IV, 25. септембра 2014. године

Председник
Бранислав Вујовић, ср.

Председник
Бранислав Вујовић, ср.

3. октобар 2014.
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Скупштина градске општине Раковица на седници одржаној 25. септембра 2014. године, на основу члана 21. Став
2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”,
број 119/12), члана 19. тачка 16a. Статута градске општине
Раковица („Службени лист града Београда”, бр. 45/08 ,10/10,
7/12 и 35/13) и члана 107. Пословника Скупштине градске
општине Раковица („Службени лист града Београда”, бр.
57/08 и 41/12), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРАЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР – РАКОВИЦА”
1. Именује се Милош Петровић за директора Јавног
предузећа за управљање пословним простором „Пословни
центар – Раковица” на период од четири године.
2. Именовани је дужан да ступи на рад у року од осам
дана од дана објављивања овог решења у „Службеном
гласнику РС”.
3. Ово решење је коначно.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику РС”,
„Службеном листу града Београда”, као и на интернет-страници градске општине Раковица.
Скупштина градске општине Раковица
Број 06-25/2014-IV, 25. септембра 2014. године
Председник
Бранислав Вујовић, ср.
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6. Бељина – кат. парцела 826 и 827/8 КО Бељина,
7. Арнајево – кат. парцела 542, 557/5, 556, 544, 557/1 и 547
КО Арнајево,
8. Гунцати – кат. парцела 1293, 1288, 1266, 1273 и 1265 КО
Гунцати
9. Лисовић – кат. парцела 1069, 1068, 1232/4, 1067 и 1853
КО Лисовић,
10. Манић – кат. парцела 751, 752/2 КО Манић,
11. Мељак – кат. парцела 742/1, 741, 765 КО Мељак,
12. Рожанци – кат. парцела 944, 945/1, 946/3 КО Рожанци,
13. Шиљаковац – кат. парцела 587, 588 и 589/1 КО Шиљаковац.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Барајево
Број 06-33/2014-194, 3. октобра 2014. године
Председник,
Саша Костић, ср.

На основу члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12) и члана 19. тачка 10. Статута градске општине Барајево – пречишћени
текст („Службени лист града Београда” бр. 30/10 и 40/13),
Скупштина општине Барајево, на седници одржаној 3. октобра 2014. године, донела је

ОДЛУКУ
БАРАЈЕВО
Скупштина градске општине Барајево на седници одржаној 3. октобра 2014. године, на основу члана 1. Закона о
сахрањивању и гробљима („Службени гласник СРС”, бр.
20/77, 24/85, 6/89, „Службени гласник РС”, бр. 6/89, 53/93,
67/93, 48/94, 101/05, 53/06, 120/12), члана 13. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/2011)
и члана 19. Статута градске општине Барајево („Службени
лист града Београда”, број 30/2010 – пречишћен текст), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УРЕЂИВАЊУ И
ОДРЖАВАЊУ ГРОБАЉА И САХРАЊИВАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
Члан 1.
У Одлуци о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању на територији градске општине Барајево (,,Службени
лист града Београда”, број 40/13), члан 3. став 1. мења се и
гласи:
Гробља у смислу ове одлуке су гробља у насељеним местима на територији општине Барајево:
1. Барајево – кат. парцела 4889, 4890/2, 4887, 2382, 2383 и
2381/1 КО Барајево,
2. Вранић – кат. парцела 3399,2106/19, 2110, 2030 и 2031
КО Вранић,
3. Баћевац – кат. парцела 823/2, 823/4 и 1857 КО Баћевац,
4. Велики Борак – кат. парцела 1872, 1870, 1869, 1868,
1867, 1873/4, 700/2, 700/1, 711, 718 и 699 КО Велики Борак,
5. Бождаревац – кат. парцела 1269 и 1270/4 КО Бождаревац,

O ПОНАВЉАЊУ ОГЛАСА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈКП „10. ОКТОБАР”
БАРАЈЕВО
Члан 1.
Понавља се оглас о јавном конкурсу за именовање директора ЈКП „10. октобар” Барајево, на одређено време, од
четири године.
Члан 2.
Конкурс, у смислу одредаба ове одлуке чини скуп активности на припреми и објављивању Огласа за именовање директора ЈКП „10. октобар” Барајево (у даљем тексту: оглас),
прикупљању пријава за рангирање кандидата, као и доношење одговарајућих правних аката, у складу са законом.
Члан 3.
На конкурсу могу учествовати сва заинтересована физичка лица која испуњавају услове конкурса и Мерила за
оцењивање стручне оспособљености, знања и вештина за
именовање директора јавних предузећа („Службени лист
града Београда”, број 40/13) и поднесу пријаву на конкурс.
Члан 4.
Утврђени услови за учешће на конкурсу објављују се у
огласу, који је саставни део ове одлуке.
Служба за скупштинске послове ће текст огласа доставити на објављивање у „Службеном гласнику РС”, једном
дневном листу који се дистрибуира на територији Републике Србије и на интренет страницу градске општине Барајево, у року од осам дана од дана доношења ове одлуке.
Услови из става 1. овог члана су минимални захтави
који се постављају учеснику конкурса и не могу имати дискриминаторски карактер у било ком смислу.
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Члан 5.
Општи и посебни услови и критеријуми за именовање
директора ЈКП „10. октобар” Барајево прописани чланом
29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”,
број 119/12), чланом 43. Статута ЈКП „10. октобар” Барајево, Одлуком о промени оснивачког акта ЈКП „10.Октобар”
Барајево („Службени лист града Београда”, број 6/13) и Мерилима за оцењивање стручне оспособљености, знања и
вештина за именовање директора јавних предузећа, а које
донело Веће градске општине Барајево (у даљем тексту: мерила), а која су објављена у („Службеном листу града Београда”, број 40/13).
Члан 6.
Поступак за спровођење конкуса и предлагање кандидата спровешће Комисија за именовање директора јавних предузећа на територији градске општине Барајево (у
даљем тексту: комисија), образована Решењем Скупштине
општине Барајево (у даљем тексту: Скупштина).
Комисија спроводи поступак у складу са прописаним
задацима из Решења о именовању и у потпуности је независна у свом раду и доношењу одлука.
Члан 7.
Комисија, по спроведеном поступку саставља ранглисту свих кандидата који су бодовани, а на основу укупног
броја бодова које је освојио сваки кандидат.
На основу ранг-листе из става 1. овог члана, комисија
саставља листу за именовање директора са највише три најбоље рангирана кандидата, са бројчано исказаним утврђеним резултатима и доставља је, заједно са Записником о
спроведеном поступку, Већу градске општине Барајево,
посредством Службе за скупштинске послове. Веће градске
општине Барајево припрема предлог акта о именовању директора и доставља га са листом Скупштини општине Барајево.
Члан 8.
Скупштина, након разматрања достављене листе и
предлога акта, одлучује о именовању директора ЈКП „10.
октобар” Барајево, доношењем решења о именовању предложеног или неког другог кандидата са листе, за директора
ЈКП „10. октобар” Барајево,
Решење о именовању директора ја коначно.
Члан 9.
Решење о именовању директора доставља се лицу које је
именовано, а објављује се у „Службеном листу града Београда”, а са образложењем се објављује и на интернет страници градске општине Барајево.
По примерак решења о именовању директора са образложењем, доставља се и свим кандидатима, учесницима јавног конкурса.
Члан 10.
Кандидату који је учествовао у изборном поступку, на
његов захтев, Комисија је дужна да у року од два дана од
пријема захтева омогући увид у документацију јавног конкурса, под надзором комисије.
Члан 11.
Именовани кандидат дужан је да ступи на дужност у
року од осам дана од дана објављивања решења о именовању, а из оправданих разлога овај рок може се продужити
за још осам дана.

3. октобар 2014.

Члан 12.
Ако именовани кандидат не ступи на дужност у року из
претходног члана, Скупштина може именовати неког другог кандидата са листе кандидата.
Ако нико од кандидата благовремено не ступи на дужност, или ако Скупштини не буде предложен ниједан кандидат из разлога што је Комисија утврдила да ниједан кандидат не испуњава услове конкурса, или ако Скупштина не
именује ниједног кандидата са листе, спроводи се нови јавни конкурс, у складу са зконом, мерилима и одредбама ове
одлуке.
Члан13.
Ову одлуку доставити комисији, Надзорном одбору ЈКП
„10. октобар” Барајево и органу Управе надлежном за комуналне послове.
Члан 14.
Ова одлука ступа на снaгу даном доношења а објавиће
се у („Службеном листу града Београда”).
Скупштина општине Барајево
Број06-33/2014-197, 3. октобра 2014. године
Председник,
Саша Костић, ср.

На основу члана 45. Пословника Скупштине општине Барајево („Службени лист града Београда”, број 77/13),
Скупштина општине Барајево, на седници одржаној 3. октобра 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА СТАЛНИХ
РАДНИХ ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
Члан1.
У Решењу о избору чланова сталних радних тела
Скупштине општине Барајево („Службени лист града Београда”, број 59/12), врше се следеће допуне:
1. У Савет за привредна питања, буџет и финансије,
бира се Саша Пауновић.
2. У Савет за пољопривреду бира се Славица Стевановић.
3. У Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине, бира се Александар Милосављевић.
4. У Комисију за доделу јавних признања, бира се Тијана
Дмитрашиновић.
5. У Комисију за споменике и називе улица и тргова
бира се Срђан Стевановић.
Члан 2.
Ово решење објавиће се у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина општине Барајево
Број 06-33/2014-199, 3. октобра 2014. године
Председник,
Саша Костић, ср.

3. октобар 2014.
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На основу члана 42. став 1. тачка 1. и став 2. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12)
и члана 19. тачка 10. Статута градске општине Барајевопречишћени текст („Службени лист града Београда”, бр.
30/10 и 40/13), Скупштина општине Барајево, на седници
одржаној 3. октобра 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ

Број 75 – 11

Скупштина градске општине Сопот на седници одржаној 30. септембра 2014. године, на основу члана 56. Закона
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и
54/11) и члана 18. Статута градске општине Сопот („Службени лист града Београда”, бр. 45/08, 12/10 и 36/13), на предлог Административно-мандатне комисије, донела је

ОДЛУКУ

О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈКП „10. ОКТОБАР”
БАРАЈЕВО
1. Слободан Адамовић, именује се за в.д. директора ЈКП
„10. октобар” Барајево, са даном 3. октобром 2014. године,
на време до шест месеци од дана постављења.
2. Ово решење објавиће се у „Службеном листу града
Београда”.
Скупштина општине Барајево
Број06-33/2014-197, 3. октобра 2014. године
Председник,
Саша Костић, ср.
На основу члана 3. став 6. Закона о раду, („Службени
гласник РС”, број 75/14), и члана 19. тачка 5. Статута Градске општине Барајево – пречишћени текст („Службени лист
града Београда”, број 30/10), Скупштина општине Барајево
на седници одржаној 3. октобра 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Предлог правилника о раду Дирекције за развој и изградњу градске општине Барајево,
донет на седници Надзорног одбора Дирекције за развој и
изградњу градске општине Барајево, број 1232/2014 од 30.
септембра. 2014. године.
2. Ово решење објавиће се у „Службенм листу града Београда”.
Скупштина општине Барајево
Број 06-33/2014-198, 3. октобра 2014. године
Председник,
Саша Костић, ср.

СОПОТ
Скупштина градске општине Сопот на седници одржаној
30. септембра 2014. године, на основу члана 46. став 1. тачка
1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07 и 54/11) и члана 18. Статута градске општине Сопот
(„Службени лист града Београда”, бр. 45/08, 12/10 и 36/13),
на предлог Административно-мандатне комисије, донела је

ОД Л У КУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ
1. Утврђује се престанак мандата одборнику Скупштине
градске општине Сопот Драгану Милошевићу, са изборне
листе Покренимо Сопот – Томислав Николић, пре истека
времена на које је изабран, због поднете писане оставке.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сопот
Број 020-9/2014-IV, 30. септембра 2014. године
Председник
Миладин Марјановић, ср.

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ
1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине градске
општине Сопот, изабраном на изборима одржаним 6. маја
2012. године, и то Биси Вељовић, са изборне листе Покренимо Сопот – Томислав Николић.
2. Мандат одборника почиње да тече даном доношења
одлуке и траје до истека мандата одборника Скупштине
градске општине Сопот.
3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сопот
Број 020-10/2014-IV, 30. септембра 2014. године
Председник
Миладин Марјановић, ср.

По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено
је да су се у Решењу о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Павле Савић”, Београд које је објављено у
„Службеном листу града Београда”, број 63 од 22. јула 2014.
године, поткрале грешке, па се даје

ИСПРА ВК А
РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПАВЛЕ САВИЋ”, БЕОГРАД
У тачки 1, у првој алинеји, уместо речи: „проф. руског
језика и књижевности”, треба да стоје речи: „проф. разредне наставе”.
У истој тачки, у другој алинеји, уместо речи: „проф. хемије”, треба да стоје речи: „проф. географије”.
Из Скупштине града Београда

По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у Решењу о именовању чланова Школског одбора
Медицинске школе „Надежда Петровић”, Земун које је објављено у „Службеном листу града Београда”, број 63 од 22.
јула 2014. године, поткрала грешка, па се даје

ИСПРА ВК А
РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”, ЗЕМУН
У тачки 1, у осмој алинеји, уместо речи: „Ангелина Орболовић”, треба да стоје речи: „Ангелина Орбовић”.
Из Скупштине града Београда

Број 75 – 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3. октобар 2014.

САДРЖАЈ
Страна
Одлука о успостављању сарадње између Града
Београда (Република Србија) и Града Минска (Република Белорусија)– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о оснивању и раду Службе за централизоване јавне набавке и контролу набавки – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Београда – – – – – – – – – – – – –
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину
Плана детаљне регулације за Авалску улицу у Железнику, градска општина Чукарица – – – – – – – –
Решење о посебном режиму саобраћаја на подручју града Београда у периоду од 15. новембра
2014. године до 15. марта 2015. године (у зимским
условима) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1
1

8
9

4
БАРАЈЕВО
5

6

Акти градских општина
РАКОВИЦА
Одлука о поништавању Одлуке о спровођењу
јавног конкурса за именовање директора Јавног
предузећа „Спортски центар Раковица” и огласа
о јавном конкурсу за именовање директора Јавног
предузећа „Спортски центар Раковица” – – – – – –
Решење о измени Решења о оснивању сталних и повремених радних тела Скупштине градске
општине Раковица – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о изменама и допунама Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације
на територији градске општине Раковица – – – – –
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Спортски центар – Раковица” –
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Спортски центар – Раковица” – – –

Страна
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за управљање пословним
простором „Пословни центар – Раковица”– – – – –
Решење о именовању директора Јавног предузећа за управљање пословним простором „Пословни центар – Раковица” – – – – – – – – – – – – – – – –

Одлука о измени и допуни Одлуке о уређивању
и одржавању гробаља и сахрањивању на територији градске општине Барајево – – – – – – – – – – –
Одлука о понављању огласа о јавном конкурсу за
именовање директора ЈКП „10. октобар” Барајево – –
Решење о допуни Решења о избору чланова
сталних радних тела Скупштине општине Барајево
Решење о именовању в.д. директора ЈКП „10. октобар” Барајево – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Предлог правилника о раду Дирекције за развој и изградњу
градске општине Барајево – – – – – – – – – – – – – –

9
9
10
11
11

СОПОТ
7
7
7
8
8

Одлука о престанку мандата одборника
Скупштине градске општине Сопот – – – – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборнику
Скупштине градске општине Сопот – – – – – – – –
Исправке
Исправка Решења о именовању чланова Школског
одбора Основне школе „Павле Савић”, Београд – – – –
Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Медицинске школе „Надежда Петровић”, Земун – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

11
11

11
11

„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

