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SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LXIV Број 105

25. септембар 2020. године

На основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја
(„Службни лист РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15 – др. закон, 9/16 одлука УС, 24/18, 41/18,
41/18 – др. закон, 87/18 и 23/19) и чл. 26. и 46. Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17,36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19
60/19, 85/19 и 101/19), заменик начелника Градске управе Града Београда – секретар Секретаријата за саобраћај донео је

РЕШЕЊЕ

Цена 265 динара

жи, комунална возила, возила шлеп службе и возила здравствених установа за вршење теренске службе.”.
У истом члану став 2. мења се и гласи:
„Возила из става 1. морају бити обележена ознаком предузећа, комунална возила морају поседовати путни налог,
возила јавних предузећа и шлеп службе у току хитне интервенције морају имати укључено ротационо светло жуте боје,
а возила здравствених установа морају бити обележена ознаком здравствене установе и поседовати радни налог.”.

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О РЕЖИМУ САОБРАЋАЈА ТЕРЕТНИХ И ЗАПРЕЖНИХ ВОЗИЛА И СНАБДЕВАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 2.
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”, а примењиваће се првог дана од објављивања.

Члан 1.
У Решењу о режиму саобраћаја теретних и запрежних
возила и снабдевању на територији града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 98/19 и 7/20) у члану 10.
став 1. мења се и гласи:
„Одредбе овог решења не односе се на возила јавних
предузећа за хитне интервенције на инфраструктурној мре-

Град Београд – Градска управа Града Београда
Секретаријат за саобраћај
IV – 02 број 344.1-7/20, 25. септембра 2020. године
Заменик начелника Градске управе Града Београда –
секретар Секретаријата за саобраћај
Душан Рафаиловић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ГРОЦКА
Скупштина Градске општине Гроцка, на седници одржаној 18. септембра 2020. године, на основу члана 38. став 2.
Закона o јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.
15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др.
закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 41. тачка 11. Статута Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13, 80/14, 80/19 и 68/20),
доноси

ОД Л У КУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ГРОЦКА
I. Покреће се поступак за избор директора ЈП „Водовод
и канализација” Гроцка, чији је оснивач Градскa општинa
Гроцка.

II. Поступак за избор директора спровешће Комисија за
избор директора чији је оснивач Градска општина Гроцка,
на основу огласа о јавном конкурсу за избор директора ЈП
„Водовод и канализација” Гроцка.
III. Усвајањем Одлуке о спровођењу јавног конкурса за
избор директора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка, сматра се усвојеним текст огласа о јавном конкурсу.
IV. Оглас о јавном конкурсу објавиће се у „Службеном
гласнику РС”, „Службеном листу Града Београда” и у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој
територији Републике Србије, као и на интернет страници
Градске општине Гроцка.
V. Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Гроцка
Број 111-60, 18. септембра 2020. године
Председник
Душица Мемаровић, ср.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Градске општине Гроцка, на основу члана 25.
члана 36. став 3. чл. 37. и 39. Закона o јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 15/16), члана 41. тачка 2. Статута Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13 и 80/14), члана 30. Статута ЈП „Водовод и канализација” Гроцка број 704/1/1 од 27.
априла 2017. године и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка,
број 111-60 од 18. септембра 2020. године, објављује

ОГЛАС
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ГРОЦКА
Подаци о јавном предузећу:
Предузеће послује под пословним именом: Јавно предузеће „Водовод и канализација” Гроцка.
Скраћенo пословно име гласи: ЈП „Водовод и канализација” Гроцка.
Седиште предузећа је у Гроцкој, Петра Драпшина 21.
ПИБ: 103222777
Матични број: 17536320
Претежна шифра делатности је – 36.00 – скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
Јавни конкурс се спроводи за радно место:
Директор Јавног предузећа „Водовод и канализација”
Гроцка, на период од четири године.
Услови за избор директора:
1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да има стечено високо образовање на основним студијима у трајању од најмање четири године, односно на
основним академским студијима у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијима специјалистичким академским студијама
или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2;
4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
5. да познаје област корпоративног управљања;
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова;
7. да није члан органа политичке странке односно да му
је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци;
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то:
1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
3. обавезно лечење наркомана;
4. обавезно лечење алкохоличара;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Гроцка, Петра Драпшина 21.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата за
именовање директора јавног предузећа оцењују се увидом
у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни
конкурс, писаном и усменом провером, односно на други
одговарајући начин сходно потребама рада јавног предузећа, у складу са Законом о јавним предузећима и Уредбом о
мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16).

25. септембар 2020.

Уз пријаву са биографијом кандидат подноси:
1. доказ да има општу здравствену способност;
2. диплому о стечаном високом образовању;
3. исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти којима се доказује најмање пет година
радног искуства на пословима на којима се захтева високо
образовање);
4. исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословањем јавног предузећа
(потврде или други акти којима се доказује да лице има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима предузећа);
5. исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
6. изјаву дату под кривичном и материјалном подговорношћу да није члан органа политичке странке односно да
му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
7. уверење надлежног органа да да лице није осуђивано
на казну затвора од најмање шест месеци;
8. уверење надлежног органа да му нису изречене мере
безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то: – обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи; – обавезно психијатријско лечење
на слободи; обавезно лечење наркомана; – обавезно лечење
алкохоличара; – забрана вршења позива, делатности и дужности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији
која је оверена у складу са законом.
Извод из матичне књиге рођених и Уверење о држављанству прибавиће Комисија сходно чл. 9. и 103. Закона о
општем управном поступку („Службени гласник РС”, број
18/16).
Рок за подношење пријаве:
Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања огласа о јавном конкурсу у „Службеном гласнику РС”.
Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса.
Подаци о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу:
Пријава са доказима о испуњености услова подноси се
у запечаћеној коверти Комисији за спровођење конкурса за
избор директора јавних предузећа чији је оснивач Градска
општина Гроцка, преко писарнице Управе Градске општине
Гроцка, или путем поште на адресу Булевар ослобођења бр.
39 Гроцка, са назнаком „За јавни конкурс за избор директора ЈП ,Водовод и канализација, Гроцка.
Сви докази се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење
јавног конкурса одбациће Решењем.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за избор директора је Мирјана Николић, дипл. правник,
телефон 011/8501-312, сваког радног дана од 9,00 до 15,00
часова.
Оглас о јавном конкурсу објавити у „Службеном гласнику РС” и најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на интернет страници Градске општине Гроцка.
Скупштина Градске општине Гроцка
Број 111-60/20-1, 18. септембра 2020. године
Председник
Душица Мемаровић, ср.

25. септембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Градске општине Гроцка, на седници одржаној 18. септембра 2020. године, на основу чл. 31. и 34. Закона o јавним предузећима („Службени гласник РС”, број
115/16), члана 41. Статута Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13,
80/14, 80/19 и 68/20), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАДСКА ОПШТИНА ГРОЦКА
I. Образује се Комисија за спровођење конкурса за избор директора Јавних предузећа чији је оснивач Градска општина Гроцка, у следећем саставу:
Председник комисије:
– Мирјана Николић, дип. правник;
Чланови:
– Мирјана Буквић, дипл. правник;
– Драгослава Митровић, дипл. ек.;
– Ивана Василев, дипл. правник;
– Драган Петровић, дипл. правник.
II. Задатак комисије је да по истеку рока за подношење
пријава, прегледа све приспеле пријаве и поднете доказе и
саставља списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Саставља ранг листу са највише три кандидата и исту са записником о спроведеном изборном поступку
доставља Већу ГО Гроцка.
III. Овим решењем ставља се ван снаге Решење Скупштине ГО Гроцка, број 112-17 од 27. марта 2017. године.
IV. Решење објавити у „Службени листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Гроцка
Број 112-244, 18. септембра 2020. године
Председник
Душица Мемаровић, ср.

Веће Градске општине Гроцка, на седници одржаној 21.
септембра 2020. године, на основу члана 51. став 1. тачка 2.
и члана 53. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник
РС”, бр. 21/16, 113/17, 113/17 – др. закон, 95/18 и 86/19), и
члана 5. Пословника о раду Већа Градске општине Гроцка
број 110-4 од 1. јула 2010. године и број 110-1 од 2. децембра
2014. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. Борису Прибичевићу, дипл. правнику из Врчина, престаје рад на положају заменика начелника Управе Градске
општине Гроцка, закључно са 21. септембром 2020. године,
због подношења писмене оставке.
II. Решење објавити у „Службени листу Града Београда”.
Веће Градске општине Гроцка
Број 112-259/2020, 21. септембра 2020. године
Председник
Драган Пантелић, ср.

Број 105 – 3

МЛАДЕНОВАЦ
Веће Градске општине Младеновац, на седници одржаној 23. септембра 2020. године, на основу члана 86. став 4.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), тачке 6.
Закључка Владе Републике Србије 05 број 023-5695/2020 од
30. јула 2020. године, и члана 39. Статута Градске општине
Младеновац („Службени лист Града Београда”, бр. 40/10 –
пречишћен текст, 38/13 и 82/19), донело је

ОДЛУКУ
I.
Веће Градске општине Младеновац сагласано је да се
потраживање Градске општине Младеновац, по основу
уступљених јавних прихода, са стањем на дан 30. јуна 2019.
године, утврђено записником Пореске управе са припадајућом каматом, конвертује у трајни улог Градске општине
Младеновац у капиталу ПД Новинско-издавачког предузећа „Компанија Борба” а.д. Београд.
II.
Предмет конверзије потраживања у удео у смислу тачке
I. ове одлуке су потраживања по основу уступљених јавних
прихода:
– износ главног дуга и камате са стањем на дан 30. јун
2019. године, утврђених Прилогом 2 као саставним делом
Закључка Владе Републике Србије 05 број 023-5695/2020 од
30. јула 2020. године, износи 125.955,27 динара, што чини
удео у капиталу ПД Новинско-издавачког предузећа „Компанија Борба” а.д. Београд од 0,01%.
III.
Веће Градске општине Младеновац прихвата Унапред
припремљен план реорганизације (УППР), ПД Новинско-издавачког предузећа „Компанија Борба” а.д. Београд,
са предложеном мером конверзије потраживања у удео у
класи поверилаца Д.
IV.
Веће Градске општине Младеновац задужује Градско
правобранилаштво Града Београда, Одељење у Младеновцу,
да на заказаном рочишту у Привредном суду у Београду 25.
септембра 2020. године у предмету II Рео бр. 22/2019, гласа
ЗА усвајање Унапред припремљеног плана реорганизације
ПД Новинско-издавачког предузећа „Компанија Борба” а.д.
Београд.
V.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у
„Службеном листу Града Београда”.
VI.
Ову одлуку доставити: Градском правобранилаштву
Града Београда Одељење у Младеновцу, Служби за буџет
и финансијске послове Управе Градске општине Младеновац, Министарству финансија – Пореској управи за Град
Београд и ПД Новинско-издавачког предузећа „Компанија
Борба” а.д. Београд и Архиви.
Веће Градске општине Младеновац
Број IV-00-06-4-2/1/2020, 23. септембра 2020. године
Председник
Владан Глишић, ср.
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СОПОТ
Скупштина Градске општине Сопот, на седници одржаној
2. јуна 2020. године, на основу члана 13. став 1. тачка 1. члана
14. став 1. тач. 2. и 3. и став 5. Закона о трговини („Службени
гласник РС”, број 52/19), члана 77. став 1. тач. 9. и 22. Статута
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08,
6/10, 23/13 и 60/19) и члана 13. став 1. тач. 12. и 29. и члана
18. Статута Градске општине Сопот („Службени лист Града
Београда”, бр. 45/08, 36/13 и 88/19), донела је

ОД Л У КУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОДАЈНИХ МЕСТА НА КОЈИМA СЕ
ОБАВЉА ТРГОВИНА НА МАЛО И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА
ПОТРОШАЧИМА НА ЈАВНОЈ И ДРУГОЈ ПОВРШИНИ
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ
Члан 1.
Овом одлуком одређују се продајна места на подручју
градске општине Сопот, на јавној и другој површини на којима се може вршити трговина на мало и пружање услуга
потрошачима – трговина на продајном месту у преносивим
продајним објектима (киоск, тезга, аутомат и слична средства и опрема), време и начин вршења покретне продаје
(амбулантне продаје), односно трговине са покретних средстава, као и услови за издавање одобрења трговине на продајном месту у преносивим продајним објектима, односно
путем покретне продаје.
Члан 2.
Продајно место је продајни објекат или друго продајно
место ван продајног објекта на којем је предвиђено и одобрено обављање трговине у складу са овом одлуком, законом и другим прописима.
Члан 3.
Трговина на мало и пружање услуга потрошачима може
се обављати као трговина на продајном месту и то:
1) у продајном објекту/монтажном објекту;
2) у преносивим продајним објектима (киоск, тезга, аутомат и слична средства и опрема);
3) са покретних средстава или опреме;
4) повремена продаја за време одржавања традиционалних манифестација (вашара, фестивала, изложби и других
манифестација у склопу културних, музичких, спортских и
других друштвених активности).
Продаја у објектима из става 1. тач. 1, 2. и 3. овог члана
може имати карактер сталне и повремене продаје.
Сталном продајом сматра се продаја организована свакодневно или у континуитету са одређеним мањим временским размацима у току календарске године, а повремена
продаја организује се у тачно одређеном временском интервалу, дневно, на сате, а најдуже месец дана у континуитету.
Члан 4.
На киосцима, тезгама и другим објектима из члана 3.
став 1. тач. 1, 2. и 3. ове одлуке могу се пружати услуге и
продавати:
1) прехрамбени производи (уз поштовање хигијенско-санитарних услова);
2) индустријско-непрехрамбени производи и половна
роба (одећа, обућа, финални производи за личну употребу
и употребу у домаћинству од порцелана, стакла, керамике,
коже, текстила, гуме и пластике, метална и електротехничка роба за чији промет и употребу није прописано обезбе-
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ђење гарантног листа и техничког упутства, спортска опрема, хемијски производи – сапуни и детерџенти, препарати
за чишћење и полирање, козметички и тоалетни препарати,
књиге и канцеларијски прибор);
3) дрво и други огревни материјали;
4) непрехрамбени производи занатских радњи и домаће
радиности;
5) новине, старе и антикварне књиге и публикације;
6) индустријски пакован сладолед и
7) безалкохолна пића и пиво у оригиналном паковању.
Изузетно од одредбе става 1. овог члана, новине се могу
продавати ван објекта преко колпортера.
Члан 5.
Трговина на мало и пружање услуга потрошачима из
чл. 3. и 4. ове одлуке може се обављати на површинама
јавне намене, површинама у јавном коришћењу, осталим
површинама (неизграђено грађевинско земљиште, пољопривредно земљиште), дефинисаним Одлуком о комуналном реду Града Београда и површинама у приватном власништву, а која се налазе на територији градске општине
Сопот.
Програм продајних места на подручју градске општине Сопот одређује Веће Градске општине Сопот на предлог
Одељења за урбанистичко-грађевинске и комунално-стамбене послове.
Члан 6.
Повремена продаја за време одржавања традиционалних манифестација (вашара, фестивала, изложби и других
манифестација у склопу културних, музичких, спортских
и других друштвених активности), сматра се продаја на тезгама, штандовима, путем аутомата и других преносивих
привремених објеката и може се обављати на површинама
јавне намене, површинама у јавном коришћењу, осталим
површинама дефинисаним Одлуком о комуналном реду
града Београда и површинама у приватном власништву.
Члан 7.
На уређеним површинама у приватном власништву
може се обављати продаја на мало одређених врста роба
и услуга дефинисаних чланом 4. став 1. ове одлуке и то на
киосцима, и сличним монтажним објектима који спадају у
категорију привремених објеката, на тезгама, штандовима,
путем аутомата или на другим средствима или опреми која
је везана за одређено место, уз услов да постављени објекти
не угрожавају саобраћај и не ометају учеснике у саобраћају,
као и друге услове прописане овом одликом, Законом о трговини, као и посебним прописима (хигијенско-санитарни
услови, прописани технички захтеви и друго).
Члан 8.
Пољопривредна газдинства могу обављати продају властитих пољопривредних производа на месту производње
тих производа и само ако су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, односно ако се налазе у активном
статусу и ако су испуњени услови за обављање трговине
прописани Законом о трговини, као и посебним прописима
(хигијенско-санитарни услови, прописани технички захтеви и други).
Пољопривредна газдинства продају властитих пољопривредних производа могу обављати на киосцима/монтажним објектима привременог карактера, тезгама, путем
продајних аутомата и на другим средствима или опреми
која је везана за одређено место и покретном продајом (путем колица и покретних возила).
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Уколико се продаја властитих пољопривредних производа обавља на површини у приватном власништву које
није у својини носиоца пољопривредног газдинства, продајно место мора бити одобрено од стране Већа Градске
општине Сопот, према предлогу Одељења за урбанистичко-грађевинске и комунално-стамбене послове и постављено тако да не угрожава саобраћај, не омета учеснике у саобраћају и не ремети мир у стамбеним зонама.
Носиоци пољопривредног газдинства немају обавезу
подношења захтева за издавање одобрења за продају својих
производа на поседу где су произведени.
Члан 9.
Захтев за издавање одобрења за продајно место ради
обављања трговине на мало – трговине у преносивим продајним објектима (киоск, тезга, аутомат и слично средства и
опрема), садржи:
1) назив и адресу правног лица или предузетника или
носиоца пољопривредног газдинства који обавља трговину
на мало;
2) фотокопију решења о регистрацији за обављање делатности промета робе/услуга на мало, а за носиоца пољопривредног газдинства потврду о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства од Управе за трезор
са прилогом о структури биљне производње и изводом за
животиње и изводом за чланове;
3) врсту робе/услуге која се продаје;
4) доказ о испуњавању услова прописаних Законом о трговини, другим прописима и овом одлуком (хигијенско-санитарни, услови безбедности и здравља на раду, услови
заштите животне средине, прописани технички услови и
друго);
5) локацију на којој ће се вршити продаја и време продаје.
Члан 10.
Носилац пољопривредног газдинства који намерава да
обавља трговину на мало ван места производње дужан је уз
захтев да приложи сагласност власника поседа на коме намерава да врши продају.
Члан 11.
Решење којим се одобрава продајно место и време за
трговину у преносивим продајним објектима (киоск, тезга, аутомат и слична средства и опрема), а која се обавља
путем киоска/монтажног објекта, тезги, аутомата и других
средстава, доноси Одељење за урбанистичко-грађевинске и
комуналне-стамбене послове Градске општине Сопот, и садржи:
1) назив и адресу правног лица или предузетника или
носиоца пољопривредног газдинства који обавља трговину
на мало;
2) број и датум решења о регистрацији за обављање делатности промета робе/услуга на мало, а за носиоца пољопривредног газдинства потврду о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства од Управе за трезор
са прилогом о структури биљне производње и изводом за
животиње и изводом за чланове;
3) опис робе/услуге која је предмет продаје;
4) локацију на којој се може обављати трговина на мало
– трговина у преносивим продајним објектима (киоск, тезга, аутомат и слична средства и опрема);
5) радно време;
6) висину и начин плаћања накнаде за издавање одобрења;
7) време трајања одобрења;
8) одредбе о укидању решења у случају неиспуњавања
прописаних услова;
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9) одредбе о правном леку.
На решење којим се одлучује о одобрењу трговине на
мало – трговине у преносивим продајним објектима (киоск,
тезга, аутомат и слична средства и опрема), може се поднети жалба Већу Градске општине Сопот, у року од 15 дана од
дана достављања решења.
Члан 12.
Решење из члана 10. ове одлуке издаје се правном лицу
или предузетнику или носиоцу пољопривредног газдинства, који испуњава услове прописане посебним прописима
и овом одлуком, на период до једне године, уз плаћену накнаду прописану чланом 12. ове одлуке.
Решење из члана 10. ове одлуке може се укинути у
управном поступку, уколико лице којем је издато одобрење
за коришћење продајног места ради продаје у преносивим
продајним објектима (киоск, тезга, аутомат и слична средства и опрема), крши закон и друге прописе, одредбе ове
одлуке и услове прописане решењем.
У случају укидања решења или да лице којем је издато
одобрење престане вршити покретну продају, Градска општина Сопот нема обавезу враћања накнаде из члана 12.
ове одлуке.
Решење из члана 10. ове одлуке неће се издати ако подносилац захтева у неком ранијем поступку није платио накнаду из члана 12. ове одлуке.
Члан 13.
Накнаду за издавање одобрења за продајно место на којем се обавља трговина на мало – трговина у преносивим
продајним објектима (киоск, тезга, аутомат и слична средства и опрема), утврђује посебном одлуком Веће Градске
општине Сопот за сваку календарску годину посебно и иста
се уплаћује се на прописани рачун Градске општине Сопот,
одмах по пријему решења.
У случају неплаћања накнаде из става 1. овог члана, укинуће се решење у управном поступку.
Члан 14.
Покретном продајом (амбулантном продајом) у смислу
ове одлуке подразумева се свако заустављање у сврху продаје робе/услуга на мало из уређеног и опремљеног возила
за продају робе/услуга на подручју градске општине Сопот.
Члан 15.
Обављање трговине са покретних средстава и опреме
(амбулантна продаја) не сме угрожавати сигурност саобраћаја, нити реметити мир у стамбеним зонама.
Трговци који обављају трговину са покретних средстава
и опреме (амбулантна продаја) дужни су да се придржавају
одредби Одлуке о комуналном реду Града Београда.
Члан 16.
Захтев за издавање одобрења за продајно место ради
обављања покретне продаје (амбулантне продаје) садржи:
1) назив и адресу правног лица или предузетника или
носиоца пољопривредног газдинства који обавља трговину
са покретних средстава и опреме;
2) фотокопију решења о регистрацији за обављање делатности промета робе на мало, а за носиоца пољопривредног газдинства потврду о активном статусу регистрованог
пољопривредног газдинства од Управе за трезор са прилогом о структури биљне производње и изводом за животиње
и изводом за чланове;
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3) марку и регистарску ознаку возила из којег ће се вршити покретна продаја;
4) врсту робе/услуге која се продаје;
5) доказ о испуњавању санитарних услова за обављање
трговине из возила, уколико је прописана законом и другим прописима;
6) локацију на којој ће се вршити продаја и време продаје.
Члан 17.
Решење којим се одобрава продајно место и време за
обављање покретне продаје (амбулантне продаје) доноси
Одељење за урбанистичко-грађевинске и комуналне-стамбене послове Градске општине Сопот, и садржи:
1) назив и адресу правног лица или предузетника или
носиоца пољопривредног газдинства који обавља амбулантну продају;
2) број и датум решења о регистрацији за обављање делатности промета робе на мало, односно потврду о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства;
3) опис робе/услуге која је предмет продаје;
4) регистарску ознаку и марку возила из којег ће се вршити трговина са покретних средстава и опреме;
5) попис локација на којима се може обављати трговина
на мало у преносивим продајним објектима (киоск, тезга, аутомат и слична средства и опрема) и путем покретне продаје;
6) време трајања одобрења;
7) висину и начин плаћања накнаде за коришћење површина јавне намене и површина у јавном коришћењу ради
обављања покретне продаје;
8) одредбе о правном леку.
На решење којим се одлучује о одобрењу покретне продаје (амбулантне продаје), може се поднети жалба Већу
Градске општине Сопот, у року од 15 дана од дана достављања решења.
Члан 18.
Решење из члана 16. ове одлуке издаје се правном лицу
или предузетнику или носиоцу пољопривредног газдинства који испуњава услове прописане посебним прописима
и овом одлуком уз плаћену накнаду прописану чланом 18.
ове одлуке.
Решење из члана 16. ове одлуке може се укинути у
управном поступку, уколико лице којем је издато одобрење
за коришћење продајног места ради покретне продаје (амбулантне продаје), крши закон и друге прописе, одредбе ове
одлуке и услове прописане решењем.
У случају укидања решења или да лице којем је издато
одобрење престане вршити покретну продају, Градска општина Сопот нема обавезу враћања накнаде из члана 18.
ове одлуке.
Решење из члана 16. ове одлуке неће се издати ако подносилац захтева у неком ранијем поступку није платио накнаду из члана 18. ове одлуке.

25. септембар 2020.

Члан 19.
Накнада за издавање одобрења за продајно место на којем
се обавља покретна продаја (амбулантна продаја) утврђује се
посебном одлуком Већа Градске општине Сопот за сваку календарску годину посебно и иста се уплаћује се на прописани
рачун Градске општине Сопот, одмах по пријему решења.
У случају неплаћања накнаде из става 1. овог члана, укинуће се решење у управном поступку.
Члан 20.
Инспекцијски надзор над применом одредби ове одлуке врши Организациона јединица Управе Градске општине
Сопот надлежна за послове комуналне инспекције.
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор
наређује извршење утврђених обавеза и предузимање мера
и радњи на које је овлашћен Законом о трговини и другим
прописима.
Члан 21.
Новчаном казном од 15.000,00 динара казниће се физичко лице и носилац пољопривредног газдинства за непоштовање одредби чл. 4, 6. и 15. ове одлуке.
Новчаном казном у износу од 25.000,00 динара казниће
се предузетник за непоштовање одредби из става 1. овог
члана.
Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара казниће се правно лице за непоштовање одредби из става 1. овог
члана, а новчаном казном у износу од 5.000,00 динара казниће се одговорно лице у правном лицу.
Члан 22.
Новчаном казном од 15.000,00 динара казниће се физичко лице, носилац пољопривредног газдинства и вланик земљишта на којем се обавља трговина на мало или пружање
услуга, за непоштовање одредби чл. 7. и 8. ове одлуке.
Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара казниће
се предузетник за непоштовање одредби из става 1. овог
члана.
Новчаном казном у износу од 100.000,00 динара казниће се правно лице за непоштовање одредби из става 1. овог
члана, а одговорно лице у правном лицу казниће се новчаном казном у износу од 10.000,00 динара.
Члан 23.
За непоштовање одредби ове одлуке, комунални инспектор издаје прекршајни налог у складу са законом.
Члан 24.
Ова oдлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београдa”.
Скупштина Градске општине Сопот
Број 330-1/2020-IV, 2. јуна 2020. године
Заменик председника
Данијела Петровић, ср.

25. септембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 105 – 7

САДРЖАЈ
Страна
Решење о измени и допуни Решења о режиму саобраћаја теретних и запрежних возила и снабдевању на територији града Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1

Акти градских општина
ГРОЦКА
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈП „Водовод и канализација” Гроцка са огласом – – –
Решење о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач
Градска општина Гроцка – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о престанку рада на положају заменика начелника Управе Градске општине Гроцка – – – – – – – – – – – –

3
3

МЛАДЕНОВАЦ
Одлука Већа Градске општине Младеновац број IV-00-06-4-2/1/2020 од 23. септембра 2020. године – – – – – – – –

3

СОПОТ
Одлука о одређивању продајних места на којима се обавља трговина на мало и пружање услуга потрошачима
на јавној и другој површини на подручју градске општине Сопот – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

4

1
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