
Градоначелник града Београда, 8. фебруара 2018. године, 
на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Служ-
бени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. 
закон) и члана 52. тачка 6. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС) и чл. 6, 7. и 9. Правилника о додатној образов-
ној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику 
(„Службени гласник РС”, број 63/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА 
ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ЗА ПРУЖАЊЕМ ДОДАТНЕ ОБ-
РАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ 

ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ

I
У Решењу о образовању комисија за процену потреба 

за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне 
подршке детету и ученику („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 7/13, 13/13, 39/13, 46/13, 78/13, 11/14, 22/14, 42/14, 
46/14, 67/14, 73/14, 3/15, 7/15, 37/15, 54/15, 82/15, 3/16, 8/16, 
33/17, 74/17, 111/17 и 7/18), у тачки I, подтачка 7. мења се 
тако што се, уместо Вишње Миливојевић, дипл. психолога 

у Градском центру за социјални рад – Одељење Сурчин, за 
члана Комисије за Градску општину Сурчин именује Ана 
Лазаров, дипл. психолог у Градском центру за социјални 
рад – Одељење Сурчин.

Подтачка 8. мења се тако што се, уместо др Вере Вујовић, 
педијатра у Дому здравља „Др Симо Милошевић”, за члана 
Комисије за Градску општину Чукарица именује др Биљана 
Јеремић, спец. педијатрије у Дому здравља „Др Симо Мило-
шевић”.

Подтачка 17. мења се тако што се, уместо Јадранке Сто-
кић Граховац, педијатра у Дому здравља „Милорад Влајко-
вић – Барајево”, за члана Комисије за Градску општину 
Барајево именује др Љиљана Бановић Ђенић, спец. пе-
дијатрије у Дому здравља „Др Милорад Влајковић” – Ба-
рајево.

II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”. 
Градоначелник града Београда
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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ВОЖДОВАЦ

Веће Градске општине Вождовац на седници одржаној 9. 
фебруара 2018. године, на основу члана 58 Статута Градске 
општине Вождовац („Службени лист Града Београда”, бр. 
36/10, 41/13 и 55/16), донело је

ПРА ВИЛНИК
О КОРИШЋЕЊУ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА У СЛУЖБЕ-

НЕ СВРХЕ

Члан 1.
Овим правилником утврђује се право на бесплатну упо-

требу службених мобилних телефона, категорије запосле-
них којима то право припада, као и услови и начини ко-
ришћења тог права.

Члан 2.
При утврђивању права на коришћење мобилних те-

лефона полазиће се од стварне потребе запослених за ко-

ришћењем ових уређаја. Оствариваће га запослени при оба-
вљању одређених послова који захтевају интензивну и сталну 
пословну комуникацију са другим запосленима, пословним 
партнерима и странкама, без обзира на радно време.

Члан 3.
Општина може да обезбеди запосленима, за које постоји 

потреба да користе службене телефоне, мобилни уређај и 
претплатнички број, или само претплатнички број.

Члан 4.
Евиденцију о подељеним претплатничким картицама 

запосленима води руководилац Одељења за информациону 
технологију и заједничке послове.

Члан 5.
Трошкови коришћења мобилних телефона, који се 

плаћају на терет буџета Градске општине Вождовац, 
утврђују се у годишњем износу у висини од максимум 
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1.680.000,00 динара са ПДВ-ом, за 200 претплатничких 
бројева уз могућност да се број претплатника повећа или 
смањи за максимално 10%.

Члан 6.
Лица која су задужила мобилне телефоне и претплат-

ничке картице, које је обезбедила општина, у обавези су 
да их користе са дужном пажњом, а у случају губитка или 
оштећења истих, да надокнаде штету општини, уколико на-
длежни орган посебним актом не одлучи другачије.

Члан 7.
По престанку радног односа запослени је дужан да вра-

ти претплатничку картицу.

Члан 8
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник Градске општине Вождовац I број 110– 3/15 од 
6. марта 2015. године.

Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у „ Службеном листу Града Београда”.

Веће Градске општине Вождовац
I Број 110-1/18, 9. фебруара 2018. године

Председник
Александар Савић, ср.

ЗЕМУН

Скупштина Градске општине Земун на седници одржа-
ној 12. фебруара 2018. године, на основу члана 14. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10 и 54/11) и члана 16. тачка 18. Статута Градске општи-
не Земун („Службени лист Града Београда”, број 43/13 – 
пречишћен текст), донела је 

РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КО-
МИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

1. У Решењу о именовању Изборне комисије Градске 
општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 59/16, 
31/17 и 108/17), врши се измена:

а) Разрешава се дужности у сталном саставу Изборне 
комисије Градске општине Земун, због подношења оставке 
4. децембра 2017. године Драган Сикимић, дипл. правник, 
председник Изборне комисије.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Земун
Број 06-126/2018-IV/43, 12. фебруара 2018. године 

Председник
Ненад Врањевац, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржа-
ној 12. фебруара 2018. године, на основу члана 16. тачка 9. 
Статута Градске општине Земун („Службени лист Града Бе-
ограда”, број 43/13 – пречишћен текст) и члана 43. Послов-
ника Скупштине Градске општине Земун („Службени лист 
Града Београда”, бр. 28/09 и 5/10), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА МЕЂУОПШТИН-

СКУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ 

1. Разрешава се Маринко Узелац, дужности члана Коми-
сије за међуопштинску и међународну сарадњу. 

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Земун
Број 06-127/2018-IV/43, 12. фебруара 2018. године 

Председник
Ненад Врањевац, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 
12. фебруара 2018. године, на основу члана 16. став 1. тачка 9. 
Статута Градске општине Земун („Службени лист Града Бео-
града”, број 43/13 – пречишћен текст) и члана 3. Одлуке о об-
разовању Комисије за давање мишљења о остваривању права 
из области борачко-инвалидске заштите („Службени лист 
Града Београда”, број 6/06), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ 
МИШЉЕЊА О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА ИЗ ОБЛАСТИ 

БОРАЧКО – ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

1. Разрешава се Маринко Узелац дужности члана Коми-
сије за давање мишљења о остваривању права из области 
борачко-инвалидске заштите.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Земун
Број 06-128/2018-IV/43, 12. фебруара 2018. године 

Председник
Ненад Врањевац, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржа-
ној 12. фебруара 2018. године, на основу члана 16. став 1. 
тачка 10. Статута Градске општине Земун („Службени лист 
Града Београда”, број 43/13 – пречишћен текст) и члана 11. 
став 1. Одлуке о оснивању Туристичко-културног центра 
Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, 
број 89/17), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ТУРИСТИЧКО 

– КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН 

1. Даје се сагласност на Статут Туристичко-културног 
центра Градске општине Земун, број 02-03, који је донео Уп-
равни одбор Туристичко-културног центра Градске општи-
не Земун на седници одржаној 17. јануара 2018. године.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Земун
Број 06-124/2018-IV/43, 12. фебруара 2018. године 

Председник
Ненад Врањевац, ср.

ЧУКАРИЦА

Скупштина Градске општине Чукарица на 14. седници 
одржаној 13. фебруара 2018. године, на основу члана 46. 
став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлуке УС и 54/11) и чла-
на 24. Статута Градске општине Чукарица („Службени лист 
Града Београда”, број 61/14 – пречишћен текст), донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИ-

КА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

1. Утврђује се престанак мандата Милету Јовановићу, 
одборнику Скупштине Градске општине Чукарица, са Из-
борне листе „Александар Вучић – Србија побеђује”, пре ис-
тека времена на који је изабран, због поднете писане оставке. 

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-17/2018, 13. фебруара 2018. године

Председник
Милан Стојић, ср.

Скупштина ГО Чукарица на 14. седници одржаној 13. 
фебруара 2018. године, на основу члана 48, члана 56. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10 – одлуке УС и 54/11) и члана 24. Статута ГО Чукарица 
(„Службени лист Града Београда”, број 61/14– пречишћен 
текст), донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

1. Потврђује се мандат одборници Скупштине Градске 
општине Чукарица изабраној на изборима за одборнике 
Скупштине Градске општине Чукарица, одржаним 24. ап-
рила 2016. године, и то Ивани Чучковић, из Београда, са Из-
борне листе „Александар Вучић – Србија побеђује”. 

2. Мандат одобрнице Скупштине Градске општине Чу-
карица почиње да тече даном потврђивања мандата и траје 
до истека мандата одборника којем је престао мандат.

3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-17/2018, 13. фебруара 2018. године

Председник
Милан Стојић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарица на 14. седници 
одржаној 13. фебруара 2018. године, на основу члана 24. 
Статута Градске општине Чукарица („Службени лист Града 
Београда”, број 61/14 – пречишћен текст), а у вези са Локал-
ним еколошким акционим планом ГО Чукарица 2017–2023, 
донела је

ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИМПЛЕМЕНТА-
ЦИЈУ И МОНИТОРИНГ ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ АК-

ЦИОНОГ ПЛАНА ГО ЧУКАРИЦА 2017–2023

1. Oбразује се Радна група за имплементацију и мони-
торинг Локалног еколошког акционог плана ГО Чукарица 
2017-2023 (у даљем тексту: Радна група).

2. Задатак Радне групе је праћење и контрола спро-
вођења Локалног еколошког акционог плана ГО Чукарица 
2017-2023, односно поређење извршених активности у од-
носу на планиране. 

Радна група има задатак да припреми план активности 
у спровођењу мера заштите животне средине у складу са 
буџетским средствима за 2018. годину.

За сваку наредну годину до 2023. године припремиће 
план активности са предлогом извора финансирања који ће 
Скупштина усвојити када се усвоји и Одлука о буџету за на-
редну годину.

Руководилац радне групе је у обавези да најмање два 
пута у току календарске године информише Скупштину о 
спровођењу утврђених задатака и мера.

Записници са састанака радне групе за мониторниг биће 
доступни свим заинтересованим преко сајта општине.

3. Радну групу чине:
1) председник градске општине Чукарица, руководилац 

Радне групе;
2) члан Већа ГО Чукарица здужен за финансије;
3) председник Савета за унапређење здравствене зашти-

те, заштите животне средине и социјалне заштите;
4) члан Већа ГО Чукарица здужен за привреду, пољопри-

вреду, водопривреду и екологију;
5) члан Већа ГО Чукарица задужена за комуналну делат-

ност;
6) начелник Управе ГО Чукарица;
7) начелник Одељења за комуналну инспекцију ГО Чу-

карица;
8) делегирани члан испред Шумарског факултета Београд;
9) делегирани члан испред ЈКП „Београдски водовод и ка-

нализација”; 
10) делегирани члан испред Дома здравља „Др Симо Ми-

лошевић”;
11) делегирани члан испред ЈКП „Зеленило – Београд”; 
12) делегирани члан испред ЈКП „Градска чистоћа”.
4. Радна група састајaће се у редовним временским 

(кварталним) интервалима.
5. Скупштина Градске општине Чукарица, донеће по-

себно решење о о именовању чланова Радне група за им-
плементацију и мониторинг Локалног еколошког акционог 
плана ГО Чукарица 2017–2023. 

6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-17/2018, 13. фебруара 2018. године

Председник
Милан Стојић, ср.
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Скупштина Градске општине Чукарица на 14. седници, 
одржаној 13. фебруара 2018. године, на основу члана 24. 
Статута Градске општине Чукарица („Службени лист Града 
Београда”, бр. 61/14 – пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИМПЛЕ-
МЕНТАЦИЈУ И МОНИТОРИНГ ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШ-

КОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ГО ЧУКАРИЦА 2017–2023

1. У Радну групу за имеплементацију и монторинг Ло-
калног еколошког акционог плана ГО Чукаица 2017–2023, 
именују се: 

1) Срђан Коларић, председник градске општине Чукари-
ца, руководилац Радне групе;

2) Виолета Јевђић, члан Већа ГО Чукарица здужен за фи-
нансије;

3) Стефан Цветковић, председник Савета за унапређење 
здравствене заштите, заштите животне средине и социјалне 
заштите;

4) Здравко Топаловић, члан Већа ГО Чукарица здужен за 
привреду, пољопривреду, водопривреду и екологију;

5) Татјана Видојевић, члан Већа ГО Чукарица задужена 
за комуналну делатност;

6) Бојан Поповић, начелник Управе ГО Чукарица;
7) Снежана Мирковић, начелница Одељења за комунал-

ну инспекцију ГО Чукарица;
8) Др Миодраг Златић, делегирани члан испред Шумар-

ског факултета Београд;
9) Владимир Буразор, делегирани члан испред ЈКП „Бео-

градски водовод и канализација’’; 
10) Елизабета Петковић, делегирани члан испред Дома 

здравља „Др Симо Милошевић’’;
11) Весна Ћирковић, делегирани члан испред ЈКП „Зеле-

нило – Београд’’; 
12) Драган Панчић, делегирани члан испред ЈКП „Град-

ска чистоћа”.
2. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-17/2018, 13. фебруара 2018. године

Председник
Милан Стојић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарица на 14. седни-
ци, одржаној 13. фебруара 2018. године, на основу члана 
24. став 1. тачка 15. Статута Градске општине Чукарица 
(„Службени лист Града Београда”, број 61/14 – пречишћен 
текст), донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ТУРИСТИЧ-
КО-СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ЧУКАРИЦА 

1. Даје се сагласност на Статут Туристичко-спортске ор-
ганизације Градске општине Чукарица донетог од стране 

Управног одбора Туристичко-спортске организације Град-
ске општине Чукарица на седници одржаној 3. јануара 2018. 
године.

2. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-17/2018, 13. фебруара 2018. године

Председник
Милан Стојић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарица на 14. седни-
ци одржаној 13. фебруара 2018. године, на основу члана 
24. став 1. тачка 30. Статута Градске општине Чукарица 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 61/14 – пречишћен 
текст), а у вези са чланом 14. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлуке УС и 
54/11), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИ-

СИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

1. Разрешава се Александар Јовичић, дужности заме-
ника члана Изборне комисије Градске општине Чукарица 
у сталном саставу, на предлог одборничке групе Доста је 
било – Саша Радуловић.

2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-17/2018, 13. фебруара 2018. године 

Председник
Милан Стојић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарица на 14. седници 
одржаној 13. фебруара 2018. године, на основу члана 24. 
став 1. тачка 30. и члана 34. став 2. Статута Градске општи-
не Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 61/14 
– пречишћен текст), а у вези са чл. 14. и 15. Закона о локал-
ним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – 
одлуке УС и 54/11), донела је

РЕШЕЊE
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КО-

МИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

1. Именује се Мики Ивановић, за заменика члана Из-
борне комисије Градске општине Чукарица у сталном саста-
ву, на предлог одборничке групе Доста је било – Саша Раду-
ловић.

2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-17/2018, 13. фебруара 2018. године 

Председник
Милан Стојић, ср.
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На основу члана 247. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05 и 61/05, 54/09, 32/13, 13/17 и 111/17), и члана 134. Ко-
лективног уговора ЈП Спортски центар „Нови Београд” бр. 117 од 29. јануара 2015. године објављеног у „Службеном листу Града 
Београда”, број 7/15, Анекса I број 1362 од 13. септембра 2016. године објављеног у „Службеном листу Града Београда”, број 94/16 
од 30. септембра 2016. године, Анекса II број 1722 од 24. октобра 2016. године објављеног у „Службеном листу Града Београда”, 
број 103/16 од 28. октобра 2016. године и Анекса III број 2055 од 7. децембра 2016. године објављеног у „Службеном листу Гра-
да Београда”, број 123/16 од 26. децембра 2016. године, Анекса IV број 750 од 11. априла 2017. године објављеног у „Службеном 
листу Града Београда”, број 26/17 од 27. априла 2017. године, репрезентативни Синдикат у Јавном предузећу Спортски центар 
„Нови Београд”, директор Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд” и председник градске општине Нови Београд (у 
даљем тексту: учесници), закључују

А НЕКС V
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈП СПОРТСКИ ЦЕНТАР „НОВИ БЕОГРАД” БРОЈ 117 ОД 29. ЈАНУАРА 2015. ГОДИНЕ, 
АНЕКСА I БРОЈ 1362 ОД 13. СЕПТЕМБРА 2016. ГОДИНЕ И АНЕКСА II БРОЈ 1722 ОД 24. ОКТОБРА 2016 ГОДИНЕ, 

АНЕКСА III БРОЈ 2055 ОД 7. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ И АНЕКСА IV БРОЈ 750 ОД 11. АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ

Члан 1.
Допуњава се члан 15. ставом 5. који гласи:
„Послодавац је дужан да на основу уговора о раду или другог уговора о обављању послова закљученог у складу са овим 

Уговором поднесе јединствену пријаву на обавезно социјално осигурање у року прописаном законом којим се уређује 
Централни регистар обавезног социјалног осигурања, а најкасније пре ступања запосленог и другог радно ангажованог 
лица на рад.”

Члан 2.
Допуњава се члан 27. ставом 3. који гласи:
„Послодавац је дужан да води дневну евиденцију о прековременом раду запослених.”

Члан 3.
Допуњава се став 6. члана 116. реченицом која гласи који гласи:
„Упозорење се доставља запосленом на начин прописан за достављање решења о отказу уговора о раду из члана 185.

Закона о раду.”
Члан 4.

Мења се став 1. члана 133. који гласи:
„Овај уговор се закључује на период од једне године године.“

Члан 5.
Овај Анекс Колективног уговора ступа на снагу даном потписивања сва три потписника а објавиће се у „Службеном 

листу Града Београда”. 

Синдикат ЈП Спортски 
центар „Нови Београд”

Број 2
Београд, 29. јануара 2018. године

Председник
Небојша Микић, ср.

ЈП Спортски центар 
„Нови Београд”

Број 162
Београд, 29. јануара 2018. године

Директор 
Бојан Бован, ср.

Градска општина Нови Београд
X број 020-35

Београд, 29. јануара 2018. године 
Председник

Александар Шапић, ср. 

На основу члана 247. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 , 75/14, 13/17 и одлука УС – 
113/17 ) Синдикат ЈКП „10. октобар”, Барајево – „Синдикална организација Самосталног синдиката, вршилац дужности 
директора ЈКП-а „10. октобар” Барајево и председник градске општине Барјево у име оснивача, закључују 

А НЕКС
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „10. ОКТОБАР”, БАРАЈЕВО

Члан 1. 
Потписници Колективног уговора Јавног комуналног предузећа „10. октобар”, Барајево који је објављен у „Службе-

ном листу Града Београда”, број 7/15 од 29. јануара 2015. године, репрезентативни синдикат основан код послодавца, и то: 
Синдикална организација Самосталног Синдиката ЈКП „10. октобар”, Барајево, вд директор ЈКП „10. октобар”, Барајево и 

КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ
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председник Градске општине Барајево споразумели су се и сагласили да се примена истог продужава до закључења и пот-
писивања Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „10. октобар”, Барајево у складу са Посебним колективним 
уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности Београда потписаног 17. јануара 2018. године, односно 
до стицања законских услова за примену истог, а најдуже 120 дана од дана потписивања овог анекса. 

Члан 2. 
Овај анекс ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”. 

Јавно комунално предузеће 
„10. октобар” Барајево 

Број 222
Београд, 29. јануара 2018. године

Вд директора 
Предраг Павловић, ср.

Синдикат ЈКП „10. октобар” Барајево
Синдикална организација

самосталног синдиката
ЈКП „10. октобар” Барајево

Београд, 29. јануара 2018. године
Милан Мандић, ср.

Градска општина Барајево
VII-03 број 110-1

Београд, 13. фебруара 2018. године
Председник

Слободан Адамовић, ср.
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Страна

Решење о измени Решења о образовању коми-
сија за процену потреба за пружањем додатне об-
разовне, здравствене и социјалне подршке детету и 
ученику  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Акти градских општина

ВОЖДОВАЦ
Правилник о коришћењу мобилних телефона у 

службене сврхе  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

ЗЕМУН
Решење о измени Решења о именовању Изборне 

комисије Градске општине Земун  – – – – – – – – – –  2
Решење о разрешењу члана Комисије за међу-

општинску и међународну сарадњу– – – – – – – – –  2
Решење о разрешењу члана Комисије за давање 

мишљења о остваривању права из области борач-
ко-инвалидске заштите  – – – – – – – – – – – – – – –  2

Решење о давању сагласности на Статут Туристич-
ко-културног центра Градске општине Земун – – – – –  2

ЧУКАРИЦА
Одлука о утврђивању престанка мандата одбор-

ника Скупштине Градске општине Чукарица  – – –  3

Страна

Одлука о потврђивању мандата одборника 
Скупштине Градске општине Чукарица  – – – – – –  3

Одлука о образовању Радне групе за имплемен-
тацију и мониторинг Локалног еколошког акционог 
плана ГО Чукарица 2017–2023– – – – – – – – – – – –  3

Решење о именовању чланова Радне групе за им-
плементацију и мониторинг Локалног еколошког 
акционог плана ГО Чукарица 2017–2023  – – – – – –  4

Решење о давању сагланости на Статут Ту-
ристичко-спортске организације Градске општине 
Чукарица  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  4

Решење о разрешењу заменика члана Изборне 
комисије Градске општине Чукарица  – – – – – – – –  4

Решење о именовању заменика члана Изборне 
комисије Градске општине Чукарица  – – – – – – – –  4

Колективни уговори
Анекс V Колективног уговора ЈП Спортски цен-

тар „Нови Београд” број 117 од 29. јануара 2015. го-
дине, Анекса I број 1362 од 13. септембра 2016. годи-
не и Анекса II број 1722 од 24. октобра 2016. године, 
Анекса III број 2055 од 7. децембра 2016. године и 
Анекса IV број 750 од 11. априла 2017. године  – – – – 5

Анекс Колективног уговора Јавног комуналног 
предузећа „10. октобар” Барајево  – – – – – – – – – –  5

САДРЖАЈ
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

„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

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
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