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Заменик градоначелника града Београда, 4. марта 2022.
године, на основу члана 23. став 2. и члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19 и 111/21 – др.
закон), члана 51. став 2. и члана 52. тачка 6. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08,
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС
и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), члана 28.
став 2. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
13/16, 30/16 – исправка, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 159. став
1. Закона о запосленима у јавним службама („Службени
гласник РС”, бр. 113/17, 95/18, 86/19 и 157/20), донео је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ПОЗОРИШТУ „ЗВЕЗДАРА ТЕАТАР”
1. Даје се сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова у Позоришту „Звездара театар” број
202 од 9. фебруара 2022. године који је донео вршилац дужности директора 9. фебруара 2022. године.
2. Утврђује се да се послови под редним бројем од 1. до 19.
– са једним извршиоцем, што чини укупно 19 радних места
са 19 извршилаца, финансирају из буџета Града Београда.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Заменик градоначелника града Београда
Број 110-2025/22-Г-01, 4. марта 2022. године
Заменик градоначелника
Горан Весић, ср.
Заменик градоначелника града Београда, 4. марта 2022.
године, на основу члана 23. став 2. и члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19 и 111/21 – др.
закон), члана 51. став 2. и члана 52. тачка 6. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08,
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС
и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), члана 28.
став 2. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
13/16, 30/16 – исправка, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 159. став
1. Закона о запосленима у јавним службама („Службени
гласник РС”, бр. 113/17, 95/18, 86/19 и 157/20), донео је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ БЕОГРАДА
1. Даје се сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова у Културном центру Београда број

Цена 265 динара

IV-1-3928 од 31. децембра 2021. године који је донео вршилац дужности директора 28. децембра 2021. године.
2. Утврђује се да се послови под редним бројем од 1. до
38. – са једним извршиоцем, што чини укупно 38 радних места са 38 извршилаца, финансира из буџета Града Београда.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Заменик градоначелника града Београда
Број 110-2026/22-Г-01, 4. марта 2022. године
Заменик градоначелника
Горан Весић, ср.

Заменик градоначелника града Београда, 4. марта 2022.
године, на основу члана 23. став 2. и члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19 и 111/21 – др.
закон), члана 51. став 2. и члана 52. тачка 6. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08,
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС
и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), члана 28.
став 2. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
13/16, 30/16 – исправка, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 159. став
1. Закона о запосленима у јавним службама („Службени
гласник РС”, бр. 113/17, 95/18, 86/19 и 157/20), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У МАЛОМ ПОЗОРИШТУ „ДУШКО РАДОВИЋ”
1. Даје се сагласност на Правилник о организацији и
систематизацији послова у Малом позоришту „Душко Радовић” број 238 од 14. фебруара 2022. године који је донео
вршилац дужности директора 14. фебруара 2022. године.
2. Утврђује се да се послови под редним бројем од 1. до
55. – са једним извршиоцем, што чини укупно 55 радних места са 55 извршилаца, финансира из буџета Града Београда.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Заменик градоначелника града Београда
Број 110-2027/22-Г-01, 4. марта 2022. године
Заменик градоначелника
Горан Весић, ср.
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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
СУРЧИН
Скупштина Градске општине Сурчин, на седници одржаној 7. марта 2022. године, на основу члана 20. Закона о
локалној самоуправи ( „Службени гласник РС”, бр. 129/07,
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др.
закон), члана 29. став 1. тачка 1. и члана 43. став 1. тач. 1),
2), 3) и 4) Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”,
бр. 87/18) и члана 18. Статута Градске општине Сурчин
(,,Службени лист Града Београда”, број 112/19 – пречишћен
текст), донела је

ОД Л У КУ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
СУРЧИН
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком регулише се: Организација и функционисање цивилне заштите на територији градске општине Сурчин, субјекати и снаге система смањења ризика од катастрофа
и управљања ванредним ситуацијама на територији градске
општине Сурчин, образовање, надлежност и састав Штаба за
ванредне ситуације Градске општине Сурчин, дужности општинских органа у заштити и спасавању, именовање повереника и заменика повереника цивилне заштите за градску општину Сурчин, образовање јединица цивилне заштите опште
намене за територију градске општиине Сурчин, управљање
ванредним ситуацијама у оквиру права која су поверена Градској општини Сурчин, лична и узјамна заштита, одређивање
оспособљених правних лица за заштиту и спасавање за територију градске општине Сурчин, надлежност органа општине
у отклањању последица од катастрофа, елементарних непогода и других ванредних ситуација када су прописима или актима надлежних државних органа и органа Града Београда ти
послови поверени или уступљени Градској општини Сурчин,
планирање и обезбеђивање буџетских средстава намењених
за смањење ризика од катастрофа, израду процене и планова,
заштиту и спасавање, и управљање ванредним ситауцијама,
друга питања из области цивилне заштите, смањења ризика
од катастрофа, управљања ванредним ситуацијама и отклањања последица катастрофа, елементарних непогода и других
ванредних ситуација.
Члан 2.
У складу са законом смањење ризика од катастрофа и
управљање ванредним ситуацијама представља приоритет.
У складу са законом свако има право на заштиту од последица катастрофа без икакве дискриминације, а заштита и
спасавање људских живота има приоритет у односу на све
друге заштите и спасилачке активности. У складу са законом у отклањању последица катастрофа, елементарних непогода и других ванредних ситуација предност имају рањиве групе: особе са инвалидитетом, самохрани родитељи,
породице са децом, корисници социјалне помоћи, пензионери, жене, незапослени, избегла и расељена лица. У складу
са законом субјекти система смањења ризика од катастрофа
и управљања ванредним ситуацијама су дужни да воде ра-

чуна да својим деловањем не доведу до неповољнијег положаја жена и обезбеде њихово равноправно учествовање
у доношењу одлука и спровођењу мера смањења ризика од
катастрофа и управљања ванредним ситуацијама.
Члан 3.
Процена ризика од катастрофа, план смањења ризика
од катастрофа и план заштите и спасавања за територију
градске општине Сурчин морају бити усклађени са одговарајућим актима Града Београда и надлежних државних
органа. Сви субјекти и снаге система смањења ризика од
катастрофа и управљања ванредним ситуацијама на територији градске општине Сурчин усклађују и координишу
своје деловање са субјектима и снагама суседних општина
и у целокупан систем Града Београда и Републике Србије. У
складу са законом, систем смањења ризика од катастрофа
и управљања ванредним ситауцијама је део система националне безбедности и представља интегрисани облик управљања и организовања субјеката система на спровођењу
превентивних и оперативних мера и извршавању задатака
заштите и спасавања људи и добара од последица катастрофа, укључујући и мере опоравка од тих последица. У складу
са законом јединица локалне самоуправе и локална самоуправа (укључујући и градске општине Града Београда) има
примарну улогу у управљању ризиком од катастрофа и ту
улогу подржавају све надлежне државне институције.
Члан 4.
Законом је одређено да све јединице локалне самоуправе
имају примарну улогу у управљању ризиком од катастрофа
и да ту улогу подржавају све надлежне државне институције.
Такође да се сва права и обавезе предвиђене законом за јединице локалне самоуправе односе и на градске општине Града
Београда. Органи месних самоуправа на територији градске
општине Сурчин учествују у изради: процене ризика од катастрофа, плана смањења ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања, функционисању цивилне заштите и отклањању последица ванредних ситауција у складу са овом одлуком.
Право угрожених грађана је да учествују у: осмишљавању
садржаја и изради: процене ризика од катастрофа, плана
смањења ризика од катастрофа, плана заштите и спасавања
за територију градске општине Сурчин, извршењу одређених
мера и задатака прописаних овом одлуком, поднесу захтев за
помоћ у складу са одредбама ове одлуке и другим актима органа градске општине Сурчин, актима органа Града Београда
и надлежних државних органа. Законом је прописано да грађани који су погођени последицама катастрофа имају право
на помоћ у складу са својим потребама и приоритетима које
пружају хуманитарне организације и друге регистроване организације у складу са законом, а уколико су претрпели већу
материјалну штету имају право на надокнаду.
II. СУБЈЕКТИ И СНАГЕ СИСТЕМА СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И УПРАВЉАЊА ВАНРЕДНИМ
СИТУАЦИЈАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
СУРЧИН
Члан 5.
Субјекти система смањења ризика од катастрофа и
управљања ванредним ситуацијама на територији градске
оштине Сурчин су:
– органи државне управе ангажовани за територију
градске општине Сурчин;
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– организационе јединице Градске управа Града Београда ангажовани за територију градске општине Сурчин;
– органи Градске општине Сурчин;
– јавне службе, односно њихове организационе јединице, које су образоване од стране: градске општине Сурчин,
Града Београда и Републике Србије на територији градске
општине Сурчин;
– привредна друштва, друга правна лица и предузетници на територији градске општине Сурчин;
– организације цивилног друштва које су ангажоване на
територији градске општине Сурчин;
– образовне установе, научно истраживачке организације, односно њихове организационе јединице на територији градске општине Сурчин;
– јавне агенције ангажоване на територији градске општине Сурчин;
– други субјекти, у складу са законом, актима Града Београда, овом одлуком, плановима, програмима и другим актима Градске општине Сурчин који учествују у утврђивању
мера и активности од значаја за смањење ризика и управљање ванредним ситуацијама.
Члан 6.
Снаге система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама на територи градске општине Сурчин су:
– припадници Републичког штаба за ванредне ситуације и
припадници Градског штаба за ванредне ситауције Града Београда када су ангажовани за територију градске општине Сурчин и Штаб за навредне ситауације Градске општине Сурчин;
– јединице цивилне заштите образоване и распоређене
или ангажоване за територију градске општине;
– ватрогасно-спасилачке јединице образоване и распоређене за територију градске општине Сурчин;
– Служба за јединствени европски систем заштите и
спасавања (1985, односно 112) када је ангажована за територију градске општине Сурчин;
– јединице МУП-а образоване, распоређене или ангажоване за територију градске општине Сурчин;
– јединице Војске Србије када су употребљене за територију градске општине Сурчин (у случају употребе јединица
њима командује старешина Војске Србије),
– Општинска организација Црвеног крста Сурчин;
– Ватрогасна станица Сурчин и добровољна ватрогасна
друштва;
– повереници, односно заменици повереника цивилне
заштите;
– месне заједнице на територији градске општине Сурчин;
– грађани, удружења грађана и организације чија је делатност од посебног интереса за развој и функционисање
система.
III. ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
Члан 7.
За праћење активности на смањењу ризика од катастрофа и координацију и руковођење у ванредним ситуацијама
на територији градске општине Сурчин, Скупштина Градске општине Сурчин својим решењем образује Штаб за ванредне ситуације Градске општине Сурчин. Обрзовање Штаба уређује се сагласно члану 41. Закона о смањењу ризика
од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/18) и члану 10. Уредбе о саставу и начину рада штаба за ванредне ситуације („Службени
гласник РС”, број 27/20).
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Штаб чине командант, заменик команданта, начелник и
чланови штаба.
Командант Штаба је председник градске општине Сурчин, а заменик команданта Штаба је заменик председника
градске општине Сурчин.
Начелник Штаба је представник Министарства унутрашњих послова Републике Србије – Управе за ванредне ситуације у Београду.
Штаб има координаторе, које по правилу чини стручна
лица запослена у институцијама, установама или јавним
службама, и то за вршење: оперативних активности у случају пожара, рушевина, експлозија и техничко-технолошких несрећа; оперативних активности у случају поплава,
несрећа на води и под водом.
Чланови Штаба су:
– одређени члан Општинског већа Градске општине
Сурчин задужен за послове од значаја за заштиту и спасавање;
– начелник, односно заменик начелника Управе Градске
општине Сурчин;
– руководиоци и запослени у организационим јединицама Управе Градске општине Сурчин који обављају послове од значаја за заштиту и спасавање;
– руководиоци и запослени: Дома здравља Земун – организационе целине Сурчин, Полицијске станице Сурчин,
Градског центра за социјални рад – Одељење Сурчин, Водопривредног предузећа „Галовица”, ЕДБ Сурчин, ЈКП „ Београд пут”, Телеком Србија, ЈКП „Београдски водовод и канализација”;
– представници хуманитарних организација, удружења
грађана – оспособљених правних лица за заштиту и спасавање Црвеног крста Сурчин, Ватрогасног савеза Сурчин;
– представници других инистуција, установа, јавних
служби и других правних лица који на територији градске
општине Сурчин обављају послове од заначаја за заштиту и
спасавање у ванредним ситацијама.
Штаб по потреби образује помоћне стручно-оперативне
тимове за извршавање специфичних задатака у области заштите и спасавања.
Штаб доноси наредбе, закључке и препоруке.
Штаб има сопствени печат и деловодник, у складу са посебним законом.
Стручне и административне послове за потребе Штаба
обавља надлежна организациона јединица Управе Градске
општине Сурчин, односно лице распоређено за обављање
тих послова.
IV. ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА
Члан 8.
У складу са законом – ванредна ситуација за територију или део територије градске општине Сурчин, је стање
које настаје проглашењем од надлежног органа (члан 5. ове
одлуке) када су ризици и претње или настале последице катастрофе по становништво, материјална и културна добра
или животну средину таквог обима и интензитета да њихов настанак или последице није могуће спречити или отклонити редовним деловањем надлежних органа и служби,
због чега је за њихово ублажавање и отклањање неопходно
употребити посебне мере, додатне снаге и средства уз појачан режим рада.
Члан 9.
Ванредну ситуацију за територију градске општине
Сурчин, у складу са законом и прописима Града Београда, проглашава надлежни државни орган или орган Града
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Београда. Ванредну ситауцију за целу територију или део
територије градске општине Сурчин може прогласити и
председник градске општине Сурчин на предлог Штаба за
ванредне ситуације Градске општине Сурчин.
V. ЦИВИЛНА ЗАШТИТА
Појам и улога
Члан 10.
У складу са законом, цивилна заштита је организован
систем чија је основна делатност заштита, спасавање и отклањање последица елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и других већих опасности које могу
угрозити становништво, материјална и културна добра и
животну средину у миру и ванредном и ратном стању.
У складу са законом и потврђеним међународним правним актима, цивилна заштита, као део снага система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, организује се и припрема у миру и рату, и у складу
са Допунским протоколом II из 1977. године уз Женевске
конвенције о заштити жртава рата из 1949. године, и другим правилима међународног хуманитарног права.
Члан 11.
У складу са законом лична и узајамна заштита je облик
организовања грађана за личну заштиту и самопомоћ и
пружање помоћи другим особама којима је та помоћ неопходна. У складу са законом, ради остваривања личне и узајамне заштите, државни органи, органи јединице локалне
самоуправе, привредна друштва и друга правна лица обезбеђују и држе у исправном стању потребна средства и опрему за личну и узајамну заштиту и врше обуку запослених.
У складу са законом грађани, власници зграда и власници посебних и самосталних делова стамбених зграда и зграда било које друге намене дужни су да обезбеђују и држе у
исправном стању потребна средства и опрему за личну и
узајамну заштиту.
У складу са законом, обавезна средства, опрему и обуку за
личну и узајамну заштиту од катастрофа ближе уређује Влада.
VI. ПРАВА И ДУЖНОСТИ СУБЈЕКАТА СИСТЕМА
СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И УПРАВЉАЊА
ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
VI 1. ПРАВА И ДУЖНОСТИ ОРГАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН У СИСТЕМУ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД
КАТАСТРОФА И ОТКЛАЊАЊА ПОСЛЕДИЦА ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА
1. Скупштина Градске општине Сурчин
Члан 12.
У остваривању своје улоге у у области смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама на
територији градске општине Сурчин, применом одредаба
Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/18) и
области отклањања последица ванредних ситуација, применом посебног закона и других прописа, Скупштина Градске
општине Сурчин врши следеће послове:
1) доноси акт о организацији и функционисању цивилне заштите на територији градске општине Сурчин и друге
опште акте у тој области, на предлог Штаба и врши надзор
над њиховим спровођењем;
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2) усваја Процену ризика за територију градске општине
Сурчин, План смањења ризика од катастрофа за територију градске општине Сурчин и План заштите и спасавања за
територију градске општине Сурчин у складу са законом и
другим прописима;
3) образује Штаб за ванредне ситуације Градске општине Сурчин (Штаб);
4) планира и обезбеђује буџетска средства намењена за
смањење ризика од катастрофа, израду процене и планова,
заштиту и спасавање, управљање ванредним ситауцијама и
отклањање последица ванредних ситуација;
5) одобрава извештај о набавци, постављању и одржавању сирена, у складу са проценом ризика и акустичком студијом, техничким нормативима и упутствима за одржавање
и другим прописима и општим актима;
6) одобрава извештај о акустичкој студији за своју територију;
7) усваја годишњи план рада и годишњи извештај о раду
Штаба;
8) разматра извештај о предузимању хитних и превентивних мера у циљу смањења ризика од катастрофа, разматра висину насталих штета од елементарних непогода и доставља захтеве за помоћ Влади РС и Граду Београду;
9) разматра извештаје Општинског већа и председника
градске општине Сурчин о битним питањима из области
смањења ризика од катастрофа, управљања ванредним ситуацијама и отклањању последица ванредних ситуација.
10) обавља и друге послове утврђене законом, прописима Града Београда и Статутом Градске општине Сурчин.
2. Општинско веће Градске општине Сурчин
Члан 13.
У остваривању своје улоге у области смањења ризика од
катастрофа и управљања ванредним ситуацијама на територији градске општине Сурчин, применом оредаба Закона
о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/18 ) и области отклањања последица ванредних ситуација, применом
посебног закона и других прописа, Општинско веће Градске
општине Сурчин врши следеће послове:
1) разматра предлоге аката о организацији и функционисању цивилне заштите на територији Градске општине
Сурчин, на основу предлога Штаба и доставља Скупштини
Градске општине Сурчин на усвајање;
2) доноси одлуку о образовању јединица цивилне заштите. У складу са законом не постоји обавеза образовања
јединица цивилне заштите опште намене, уколико на територији јединице локалне самоуправе постоји добровољно
ватрогасно друштво, које финансира јединица локалне самоуправе и које у свом саставу има формирану, обучену и
опремљену ватрогасну јединицу од најмање 20 припадника;
3) разматра и доставља Скупштини процену ризика, локални план смањења ризика од катастрофа, план заштите
и спасавања и екстерни план заштите од великог удеса уколико се на њеној територији налази СЕВЕСО комплекс вишег реда по основу предлога надлежног штаба и доставља
Скупштини Грдске општне Сурчин на усвајање;
4) одређује субјекте од посебног значаја за заштиту и
спасавање на територији градске општине Сурчин на предлог Штаба;
5) овлашћује надлежну организациону јединицу Управе Градске општине Сурчин, да са субјектима из предходне
тачке овог члана закључи уговор о трошковима стављања
у приправност односно ангажовања субјеката од посебног
значаја, који се надокнађују по тржишним ценама;
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6) прати реализацију мера из области смањења ризика
од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама;
7) по предлогу Штаба разматра документа из области
смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним
ситуацијама на територији градске општине Сурчин и предлаже на усвајање она акта која доноси Скупштина Градске
општине Сурчин;
8) у ситуацијама када су Градској општини Сурчин, актима надлежних државних органа или органа Града Београда,
поверени или уступљени послови отклањања последица ванредних ситауција, или када је то предвиђено одлукама Скупштине Градске општине Сурчин, на предлог председника
градске општине Сурчин, образује комисије и стручна радна
тела која обављају послове пописа и процене штете за територију градске општине Сурчин услед ванредне ситуације;
9) обавља и друге послове утврђене законом, прописима
Града Београда и Статутом Градске општине Сурчин.
3. Председник градске општине Сурчин
Члан 14.
У остваривању своје улоге у у области смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама на
територији градске општине Сурчин, применом одредаба
Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/18) и
области отклањања последица ванредних ситуација, применом посебног закона и других прописа, председник градске
општине Сурчин врши следеће послове:
1) стара се о спровођењу закона и других прописа из
области смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама у оквиру надлежности Градске општине Сурчин;
2) обавља функцију команданта Штаба за ванредне ситуације Градске општине Сурчин (Штаба) и руководи његовим радом;
3) у сарадњи са начелником Штаба предлаже чланове
Штаба;
4) проглашава и укида ванредну ституацију, за целу територију градске општине Сурчин или део територије општине, на предлог Штаба;
5) руководи заштитом и спасавањем и наређује мере и
задатке утврђене законом и другим прописима;
6) усмерава и усклађује рад општинских органа и правних лица чији је оснивач општина у спровођењу мера и задатака заштите и спасавања;
7) наређује формирање, опремање и обуку јединица цивилне заштите опште намене;
8) остварује сарадњу са командантом Градског штаба за
ванредне ситуације у циљу јединственог и усклађеног деловања у области смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама;
9) наређује делимичну мобилизацију и активирање за јединице цивилне заштите из своје надлежности (општу мобилизацију у складу са законом наређује Влада Републике
Србије);
10) обезбеђује, из буџета Градске општине Сурчин, накнаду за: превоз, смештај и исхрану, обзиром да, у складу са
законом припадник цивилне заштите, за време извршавања задатака заштите и спасавања, има право на накнаду за
превоз, смештај и исхрану када извршавање задатака траје
дуже од осам сати;
11) сарађује са суседним јединицама локалне самоуправе у спровођењу мера и активности од значаја за смањење
ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама;
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12) разматра и одлучује о другим питањима из области
смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама из своје надлежности;
13) извештава Скупштину Градске општине Сурчин о
стању на терену и предузетим активностима у циљу смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама;
14) доноси решење о хитној додели средстава за санирање последица ванредних ситуација, из буџета Градске општине Сурчин, која су у складу са законом и другим прописима, планирана за помоћ појединцима и домаћинствима
која су у стању социјалне потребе, уз писмено мишљење
начелника организационе јединице надлежне за финансије
Управе Градске општине Сурчин, а на предлог Скупштинске службе Градске општине Сурчин;
15) обавља и друге послове утврђене законом, прописима Града Београда и Статутом Градске општине Сурчин.
4. Управа Градске општине Сурчин
Члан 15.
У остваривању своје улоге у у области смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама на
територији градске општине Сурчин применом оредаба
Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/18 )
и области отклањања последица ванредних ситуација применом посебног закона и других прописа, Управа Градске
општине Сурчин врши следеће послове:
1) успоставља Ситуациони центар, уз сагласност председника градске општине Сурчин, у складу са техничких и
материјалним могућностима Градске општине Сурчин;
2) припрема нацрте прописа и аката које доносе органи
Градске општине Сурчин у оквиру својих надлежности прописаних овом одлуком;
3) прати стање у вези са заштитом и спасавањем у области смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним
ситуацијама и предузима или предлаже Штабу за ванаредне
ситуације Градске општине Сурчин (Штаб) да нареди предузимање мера у области смањења ризика од катастрофа и
управљања ванредним ситуацијама;
4) обезбеђује логистичку подршку и потребне стручне
кадрове током учешћа у изради Процене ризика од катастрофа на територији градске општине Сурчин;
5) обезбеђује логистичку подршку и потребне стручне кадрове током учешћа у изради појединих делова Плана смањења ризика од катастрофа, као и Плана заштите и спасавања;
6) обезбеђује логистичку подршку током припремама за извођење привременог померања или евакуације становништва;
7) обезбеђује логистичку подршку током припремама за
спровођење збрињавања настрадалог становништва;
8) обезбеђује логистичку подршку набавком неопходних
материјално техничких средстава за рад Штаба, као и неопходну телекомуникациону и информатичку подршку и потребна средстава за извођење обучавања и оспособљавање
председника општине и његових заменика, чланова Штаба,
повереника и заменика повереника цивилне заштите, припадника јединица цивилне заштите, представника субјеката од посебног значаја и представника деташираних органа
државне управе;
9) врши послове урбанистичких мера заштите и спасавања из своје надлежности;
10) врши набавку, постављање и одржавање сирена у
складу са проценом ризика, акустичком студијом чујности,техничким нормативима и упутствима за одржавање и
другим прописима и општим актима;
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11) дужна је да изради акустичку студију за своју територију у року од три године од дана ступања на снагу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама;
12) дужна је да на видном месту истакне обавештење о
телефонском броју 112, као и знаке за узбуњивање у свим
јавним установама и другим јавним местима из надлежности управе. Ка и да ће се до успостављања броја као јединственог броја за територију Републике Србије користити
досадашњи телефонски број 1985, као и остали бројеви телефона хитних служби;
13) у складу са законом, ради остваривања личне и узајамне заштите, органа Градске општине Сурчин, обезбеђује
и одржава у исправном стању потребна средства и опрему
за личну и узајамну заштиту и врше обуку запослених;
14) учествује у организацији, формирању и опремању јединица цивилне заштите опште намене;
15) оставрује сарадњу са организационим јединицама
Сектора за ванредне ситуације;
16) обавља и друге послове утврђене законом и другим
прописима.
Организациона јединица Управе Градске општине Сурчин надлежна за послове ванредних ситуација, када су
Градској општини Сурчин, прописима или актима надлежних државних органа или органа Града Београда и у другим ситуацијама, поверени или уступљени послови отклањања последица ванредних ситауција, решава о праву на
државну помоћ, по спроведеном поступку, применом критеријума и мерила предвиђених државним програмом обнове.
Комисије и стручна радна тела у складу са чланом 10.
тачка 8) ове одлуке по правилу чине запослени у Управи
Градске општине Сурчин и јавним службама чији је оснивач општина. Реч је о запосленима који су стручњаци грађевинске или друге одговарајуће струке, комунални инспектори и други стучњаци. Запослени који се финансирају из
буџета Градске општине Сурчин су дужни да прихвате рад у
Комисијама и стручним радним телима. У погледу распореда радног времена и финасирања рада ван радног времена
ангажованих чланова комисија и стручних радних тела решава начелник Управе Градске општине Сурчин или његов
заменик, на предлог руководица организационе јединице
Управе Градске општине Сурчин надлежног за послове ванредних ситуација.
Поступак доделе средстава и предлог решења које дониси председник градске општине Сурчин, на основу члана 3.
тачка 14) ове одлуке припрема Служба за скупштинске и
заједничке послове Градске општине Сурчин. Образложени предлог решења се са свим списима предмета, заједно
са мишљењем руководиоца организационе јединице за финансије Управе Градске општине Сурчин, доставља председнику градске општине Сурчин ради доношења.
5. Надлежност организационе јединице Управе Градске
општине Сурчин
Члан 16.
Стручне, оперативне, планске и организационе послове заштите и спасавања у области смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама за Штаб за
ванредне ситуације Градске општине Сурчин вршиће надлежна организациона јединица Управе Градске општине
Сурчин, односно лица распоређена на пословима одбране,
ванредних ситуација, цивилне заштите и заштите животне
средине. Организационе промене и по потреби распоређи-
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вање запослених на овим пословима извршиће начелник
Управе Градске општине Сурчин својим решењем у року од
30 дана од дана доношења ове одлуке.
У смислу извршавања послова из надлежности обухваћено је ангажовање на задацима:
– носилац је активности на изради пословника о раду,
годишњег плана рада и извештаја о раду Штаба;
– носилац је активности на изради оперативног плана
одбране од поплава;
– носилац је припремних активности на прикупљању и
обради материјала за израду Процене ризика од катастрофа
за градску општину Сурчин;
– носилац је припремних активности на прикупљању и
обради материјала за израду Плана смањења ризика од катастрофа;
– носилац је припремних активности на прикупљању и
обради материјала за израду Плана заштите и спасавања;
– прати прописе и по потреби учествује у усклађивању
и усаглашавању Процене ризика од катастрофа, Плана смањења ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања;
– носилац је активности на формирању, опремању и
обучавању општинских јединица цивилне заштите опште
намене;
– стара се и контролише организацију личне и узајамне
заштите запослених у објекатима у надлежности општинског органа органа управе ГО Сурчин;
– прати појаву назнака опасности, обавештава становништво о опасностима и предузимађ друге превентивне
мере у области смањења ризика од катастрофа и управљања
ванредним ситуацијама;
– стара се да се на видном месту у објектима из надлежности управе истакну обавештења о телефонском броју
112 као и знаци за узбуњивање а до успостављања броја 112
као јединственог броја за територију Републике Србије користиће се досадашњи телефонски број 1985, као и остали
бројеви телефона хитних служби;
– предлаже набавку и учествује у набавци, постављању и
одржавању сирена у складу са проценом ризика, акустичком
студијом чујности, техничким нормативима и упутствима
за одржавање и другим прописима и општим актима;
– у сталном је контакту са Секретаријатом за послове
одбране и ванредних ситуације граске управе;
– остварује непосредну сарадњу са надлежним организационим јединицама Сектора и Управе за ванредне ситуације у Београду;
– врши позивање припадника јединице цивилне заштите опште намене;
– учествује у активностима у вези функционисања система узбуњивања на територији града Београда;
– врши и друге послове из области смањења ризика од
катастрофа и управљања ванредним ситуацијама;
– учествује у достављању ажурних података потребних
за израду Регистгра ризика од мкатастрофа;
– у сарадњи са организационом јединицом Сектора за
ванредне ситуације, учествује у припреми и подели упутстава и других публикација којима ће се вршити едукација
становништва о поступцима у могућој или насталој опасности;
– посебан значај даје едукацији становништва о реаговању у земљотресу, поплавама и пожарима као опасностима које су проценом ризика од катастрофа идентификоване
као опасности са повећаним ризиком;
– у реализацију наведених активности укључити поверенике цивилне заштите.
Повереници и заменици повереника цивилне заштите
месних заједница на територији градске општине Сурчин,
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учествују у изради: процене ризика од катастрофа, плана
смањења ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања, функционисању цивилне заштите и отклањању последица ванредних ситауција, у складу са овом одлуком.
Повереници и заменици повереника цивилне заштите на територији градске општине Сурчин од грађанства и
других субјеката прикупљају податке од значаја са подручја,
и у писаном облику достављају надлежној организационој
јединици Управе Градске општине Сурчин, са предлогом
одговарајућих мера и активности.
VI 2. ПРАВА И ДУЖНОСТИ СУБЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ
ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ У СИСТЕМУ
СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА
Члан 17.
У складу са законом субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање су привредна друштва и друга правна лица која
се баве делатношћу из области: телекомуникација, рударства
и енергетике, транспорта, метеорологије, хидрологије, сеизмологије, заштите од јонизујућег зрачења и нуклеарне сигурности, заштите животне средине, водопривреде, шумарства
и пољопривреде, здравства, збрињавања лица, ветерине, комуналне делатности, грађевинарства, угоститељства, и други
који располажу ресурсима за смањење ризика од катастрофа.
У складу са законом субјекте од посебног значаја за заштиту
и спасавање јединице локалне самоуправе, одређује извршни
орган јединице локалне самоуправе (Општинско веће Градске
општине Сурчин за територију градске општине Сурчин).
Штаб за ванредне ситуације може ставити у приправност
или ангажовати субјекте од посебног значаја у ванредној ситуацији, као и за потребе вежби цивилне заштите када ванредна ситуација није проглашена. Изузетно од става 3. овог
члана, а услед хитности спровођења мера заштите и спасавања људи и материјалних добара, руководилац надлежне
службе може извршити ангажовање субјеката од посебног
значаја за заштиту и спасавање односно одобрити њихово ангажовање на захтев Штаба. Надлежни орган јединице локалне самоуправе, са субјектима из става 1. овог члана уговором
уређују трошкове стављања у приправност односно ангажовања субјеката од посебног значаја, који се надокнађују по тржишним ценама. У складу са законом, трошкови стављања у
приправност односно ангажовања падају на терет буџета јединице локалне самоуправе, у зависности од тога који штаб
за ванредне ситуације је наредио приправност односно извршио ангажовање. На одређивање и ангажовање субјеката од
посебног значаја не примењују се одредбе закона којим се уређују јавне набавке. За потребе заштите и спасавања грађана,
материјалних и културних добара од елементарних непогода,
техничко технолошких несрећа и опасности на територији
градске општине Сурчин оспособљена привредна друштва и
друга правна лица, ангажоваће се на спровођењу мере цивилне заштите из члана 21. став 1. тачка 1–13 ове одлуке. Усаглашавање Одлуке о одређивању оспособљених правних лица на
територији градске општине Сурчин извршиће се у року од
девет месеци у складу са чланом 31. став 4. и чланом 119. став
1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/18).
VII. НАДЛЕЖНОСТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
Члан 18.
Руковођење и координацију субјектима система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, као и снагама за заштиту и спасавање и јединицама
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цивилне заштите које образује Градска општина Сурчин и
активностима које се предузимају у заштити и спасавању
људи и материјалних добара, и спровођењу мера и задатака цивилне заштите на територији градске општине Сурчин спроводи Штаб за ванредне ситуације градске општине
Сурчин (Штаб).
Члан 19.
Надлежност Штаба је дефинисана чл. 43. и 44. Закона о
смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/18).
Члан 20.
Штаб обавља следеће послове:
1) руководи и координира рад субјеката система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака;
2) руководи и координира спровођење мера и задатака
цивилне заштите;
3) разматра процене ризика, планове заштите и спасавања и друга планска документа и даје препоруке за њихово
унапређење;
4) прати стање и организацију система смањења ризика
од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама и предлаже мере за њихово побољшање;
5) наређује употребу снага система смањења ризика од
катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, средстава помоћи и других средстава која се користе у ванредним
ситуацијама;
6) стара се о редовном информисању и обавештавању
становништва о ризицима и опасностима и предузетим мерама;
7) процењује угроженост од настанка ванредне ситуације и доставља предлог за проглашење и укидање ванредне
ситуације;
8) наређује приправност субјеката и снага система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама;
9) сарађује са другим штабовима за ванредне ситуације;
10) ангажује субјекте од посебног значаја;
11) учествује у организацији и спровођењу мера и задатака обнове, реконструкције и рехабилитације, узимајући у
обзир смањење ризика од будућих ванредних ситуација;
12) израђује предлог годишњег плана рада и предлог годишњег извештаја о раду и доставља Скупштини Градске
општине Сурчин на усвајање;
13) образује стручно-оперативне тимове за извршавање
специфичних задатака из области заштите и спасавања.
14) именује поверенике и заменике повереника цивилне
заштите за територију градске општине Сурчин;
15) ставља у приправност и ангажује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији градске
општине Сурчин;
16) предлаже субјекте од посебног значаја за територију
градске општине Сурчин;
17) обавља друге послове у складу са законом.
Члан 21.
Поред послова дефинисаних чланом 16. ове одлуке, у
случају ванредне ситуације, Штаб:
1) доноси наредбу о обиму евакуације и категоријама
становништва са територије градске општине Сурчин које
се евакуише и стара се о њиховом збрињавању. Планира,
припрему и спровођење евакуације са једног дела на други
део територије градске општине Сурчин или на територију
друге локалне самоуправе;
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2) планира и врши организацију склањања грађана које
је у надлежности јединица локалне самоуправе, запослених у надлежности привредних друштава и других правних
лица, а културних добара у надлежности установа културе;
3) руководи збрињавањем као надлежни штаб за ванредне ситуације док се не створе услови у којима ће даљу
бригу о збрињавању преузети надлежни државни органи;
4) именује и разрешава у случају потребе поверенике и
заменике повереника цивилне заштите у насељу, односно
делу насеља као надлежни штаб за ванредне ситуације;
5) доноси наредбу и одлучује о увођењу дежурства општинским органима и другим правним лицима у ванредној
ситуацији;
6) захтева извештаје о предузетеим мерама на заштити
живота и здравља људи од привредног друштва и другог
правног лица које се бави активностима у објектима у којима се врши експлоатација минералних сировина и објектима у којима се користе или складиште и одлажу радиоактивни и нуклеарни материјали, чије последице у случају
техничко-технолошке несреће угрожавају живот и здравље
људи, економију и екологију и друштвену стабилност и животну средину, а у циљу заједничког прдузимања мера заштите од последица техничко-технолошких несрећа;
7) у складу са својим овлашћењима и дужностима захтева извештаје о предузетим мерама и активно учествује
у отклањању последица и спровођењу асанације ангажовањем надлежних органа, ветеринарске инспекције, комуналне инспекције, здравствених и ветеринарскиах установа,
комуналних предузећа, кафилерија и других субјеката од
посебног значаја за заштиту и спасавање, снагама Министарства, Војске Србије, јединица цивилне заштите и грађанима;
8) захтева извештаје о предузетеим мерама на заштити
живота и здравља људи од водопривредних субјеката који
управљају и одржавају водопривредне објекте која су дужна
да обезбеде благовремено обавештавање и узбуњивање
становништва о опасностима које могу настати услед елементарних непогода;
9) делимичну мобилизацију и активирање наређује руководилац надлежне службе, односно председник општине,
за јединице цивилне заштите из своје надлежности;
10) активирање које обухвата поступке, задатке и активности којим се редовни капацитети субјеката од посебног
значаја за заштиту и спасавање из редовног стања преводе у
стање потпуне спремности за извршавање задатака заштите и спасавања;
11) посебан режим обављања одређених комуналних
делатности по препоруци комуналне инспекције или надлежног стручно оператаивнг тима;
12) посебне мере и поступке хигијенско-профилактичког карактера по препоруци санитарне или ветеринарске
инспекције каи и надлежносг стручно оператаивнг тима;
13) посебан режим саобраћаја или забрану саобраћаја
локалним и некатегорисаним путевима по препоруци саобраћајне полиције, инспекције или по захтеву аутопревозника путника у локалном и међуградском саобраћају;
14) препоруке о одређивање другачијег распореда радног времена;
15) по наредби надлежног штаба привредна друштва
и друга правна лица, власници и корисници залиха воде,
хране, медицинских средстава и лекова, енергената, одеће,
обуће, грађевинских и других производа неопходних за извршавање задатака заштите и спасавања, дужна су да ова
средства ставе на располагање за потребе заштите и спасавања, привремену забрану приступа и кретања у појединим
угроженим подручјима;
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16) по наредби надлежног штаба власници и корисници
непокретних ствари дужни су да омогуће да се на њиховим
непокретностима спроводе радови неопходни за заштиту и
спасавање, уз право на накнаду која се исплаћује по тржишним ценама;
17) наредбу власницима и корисницима објеката и просторија у јавној употреби, као и приватних објеката погодних за смештај, да приме на привремени смештај грађане.
Члан 22.
Уколико Штаб не доносе правовремене и одговарајуће
одлуке, у складу са законом, Градски штаб за ванредне ситуације Града Београда је овлашћен да нареди предузимање
мера и активности на заштити и спасавању, односно мере и
активности наведене у члану 16. и члану 17. ове одлуке.
VIII. ЛИЧНА И УЗАЈАМНА ЗАШТИТА, МЕРЕ ЦИВИЛНЕ
ЗАШТИТЕ, ПОВЕРЕНИЦИ И ЗАМЕНИЦИ ПОВЕРЕНИКА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ И ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ
ЗАШТИТЕ
Члан 23.
У складу са законом, цивилну заштиту чине лична и
узајамна заштита, мере, повереници и заменици повереника и јединице цивилне заштите.
Члан 24.
1. Лична и узајамна заштита
Лична и узајамна заштита у градској општини Сурчин
организује се у складу са Уредбом о обавезним средствима
и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа („Службени гласник
РС”, бр. 3/11 и 37/15), односно другим подзаконски актом
којим се утврђује врста и минимум средстава и опреме за
спровођење личне, узајамне и колективне заштите од елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа –
удеса и катастрофа, последица тероризма, ратних дејстава
и других већих несрећа (у даљем тексту: елементарне непогоде и друге несреће), а које су дужни да набаве и држе
државни органи, органи аутономних покрајина, органи
јединица локалне самоуправе, привредна друштва, друга
правна лица, грађани и власници стамбених зграда, као и
рокови за набавку тих средстава.
Члан 25.
2. Мере цивилне заштите
У складу са законом, у циљу заштите и спасавања људи,
материјалних и културних добара од опасности изазваних
катастрофама на територији градске општине Сурчин планирају се, организују и спроводе следеће мере цивилне заштите:
1) узбуњивање;
2) евакуација;
3) склањање;
4) збрињавање угрожених и настрадалих;
5) радиолошка, хемијска и биолошка заштита;
6) заштита од техничко-технолошких несрећа;
7) заштита и спасавање из рушевина;
8) заштита и спасавање од поплава и несрећа на води и
под водом;
9) заштита и спасавање на неприступачним теренима;
10) заштита и спасавање од пожара и експлозија;
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11) заштита од ЕОР (експлозивни остаци рата);
12) прва и медицинска помоћ;
13) асанација терена.
Осим мера из става 1. овог члана, могу се планирати,
припремати и спроводити и друге мере и активности у
циљу смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама.
Члан 26.
3. Повереници и заменици повереника цивилне заштите
У складу са законом, ради вршења задатака цивилне заштите у насељеним местима, делу насеља, стамбеним зградама, привредним друштвима и другим правним лицима и
органима државне управе, именују се повереници и заменици повереника цивилне заштите.
У складу са законом, повереници и заменици повереника цивилне заштите учествују у припремама грађана и
запослених за личну и узајамну заштиту, обавештавају грађане и запослене о правовременом предузимању мера цивилне заштите, обавештавају грађане и запослене о општој
мобилизацији ради учешћа у заштити и спасавању људи и
материјалних добара у ванредним ситуацијама, врше координацију и спровођење евакуације, збрињавања, склањања
и друге мере цивилне заштите и врше проверу постављања
обавештења о знацима за узбуњивање грађана у зградама у
зони своје одговорности. Грађани на угроженим и настрадалим подручјима дужни су да поступају у складу са упутствима повереника и заменика повереника цивилне заштите.
Поверенике и заменике повереника цивилне заштите
именује и разрешава:
1) у органу државне управе – руководилац органа државне управе;
2) у привредном друштву и другом правном лицу – директор, односно други надлежни орган
3) за извршење мера заштите на територији градске општине – Штаб за ванредне ситуације.
У оквиру организације извршења активности на заштити и спасавању грађана, добара и заштите животне средине у ванредним ситуацијама предлоге Штабу за именовање
или разрешење повереника и заменика повереника месних
заједница Градске општине Сурчин, припрема Служба за
скупштинске и заједничке послове.
Повереници и заменици повереника именују се за територију:
1. МЗ Сурчин;
2. МЗ Нови Сурчин;
3. МЗ Радио фар;
4. МЗ Добановци;
5. МЗ Петровчић;
6. МЗ Прогар;
7. МЗ Бољевци;
8. МЗ Јаково;
9. МЗ Бечмен.
Број повереника и заменика повереника утврђује се на
основу процењених ризика од катастрофа, стања и ситуације на терену и потреба за ангажовањем лица на територији. Именовање нових повереника и заменика повереника
као и усклађивање са проценом утврђеним бројем на бази
идентификованих опасности извршиће се у складу са чланом 78. став 1. тачка 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени
гласник РС”, број 87/18), у сарадњи са надлежним органима.
Персоналне промене повереника и заменика повереника
цивилне заштите за територију извршавају се у року не дужем од 60 дана уз обезбеђивање привремене замене.
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4. Јединице цивилне заштите
Јединице цивилне заштите образују се, опремају и оспособљавају као оперативне снаге за извршавање мера цивилне заштите на територији градске општине Сурчин. Јединице цивилне заштите су јединице цивилне заштите опште
намене и специјализоване јединице цивилне заштите за
узбуњивање образују се у броју према потребама извршења
мера на основу Плана развоја који се доноси од стране надлежних органа Градске општине Сурчин. Посебном одлуком Скупштине регулиса ће се питање о образовању јединица цивилне заштите опште намене и специјализованих
јединица цивилне заштите за узбуњивање.
Члан 28.
У складу са законом јединице цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање образују јединице локалне самоуправе (Град Београд
и Градска општина Сурчин у смислу члана 29. став 3. Закона
о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/18). У складу
са законом одлуку о образовању јединица цивилне заштите
из става 1. овог члана доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе. У складу са законом, изузетно од става 1.
овог члана, јединице локалне самоуправе могу бити ослобођене обавезе образовања јединица цивилне заштите опште
намене, уколико на њеној територији постоји добровољно
ватрогасно друштво, које јединица локалне самоуправе финансира и које у свом саставу има формирану, обучену и
опремљену ватрогасну јединицу од најмање 20 припадника.
У складу са законом, услов за примену става 3. овог члана је да јединица локалне самоуправе има уговором дефинисан однос са добровољним ватрогасним друштвом у смислу обавезности њиховог учешћа у заштити и спасавању
људи и материјалних добара у ванредним ситуацијама, као
и обавезности јединице локалне самоуправе да делом финансира њихово опремање и обучавање.
У складу са законом, јединице цивилне заштите опште
намене оспособљавају се за извршавање мање обимних
и мање сложених задатака из области заштите и спасавања као што су локализовање и гашење почетних и мањих
пожара и шумских пожара, учешће у заштити од поплава,
указивање прве помоћи, за одржавање реда, затим учешће
у збрињавању угроженог становништва, помоћ у асанацији
терена и друге активности по процени надлежног штаба за
ванредне ситуације.
У Градској општини Сурчин број формираних јединица
цивилне заштите опште намене и специјализованих јединица цивилне заштите за узбуњивање утврђиваће се на основу
процене ризика и потребе спровођења мера цивилне заштите
и извршавања задатака заштите и спасавања на територији
XI. ФИНАНСИРАЊЕ СИСТЕМА СМАЊЕЊА РИЗИКА
ОД КАТАСТРОФА И УПРАВЉАЊА ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
Члан 29.
Из буџета Градске општине Сурчин, за потребе инвестирања и финансирања у систем смањења ризика од катасрофа и управљања ванредним ситуацијама на годишњем нивоу, Градска општина Сурчин:
– планира и обезбеђује буџетска средства намењена за
смањење ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама;
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– инвестира у превенцију и смањење ризика од катастрофа кроз подстицање јавног и приватног улагања и предузимања структурних и неструктурних мера, у оквиру
своје надлежности и могућности;
– финансира израду Процене ризика од катастрофа за
градску општину Сурчин;
– финансира израду Плана смањења ризика од катастрофа градске општине Сурчин;
– финансира израду Плана заштите и спасавања градске
општине Сурчин;
– учествује у изради студије покривености система за
јавно узбуњивање за територију града Београда и реализује
задатке утврђене од од стрене органа Града у овој области;
– финансира предузимање хитних и превентивних мера
у циљу смањења ризика од катастрофа;
– врши финансирање трошкова који могу настати учешћем правних лица у спровођењу мера заштите и спасавања из члана 30. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени
гласник РС”, број 87/18) који се надокнађују се из буџета
јединице локалне самоуправе, покрајине и Републике, у зависности од тога који штаб за ванредне ситуације је упутио
захтев за ангажовање. У складу са законом, Влада Републике Србије, односно надлежни орган јединице локалне самоуправе, са овим субјектима уговором уређују трошкове
стављања у приправност односно ангажовања субјеката од
посебног значаја, који се надокнађују по тржишним ценама;
– врши финансирање трошкова, по наредби надлежног
штаба, који могу настати код власника и корисника непокретних ствари који су дужни да омогуће да се на њиховим
непокретностима спроводе радови неопходни за заштиту и
спасавање сходно члану 32. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени
гласник РС”, број 87/18);
– исплаћује накнаду привредним друштвима, другим
правним лицима и грађанима за ствари и материјална
средства дата на коришћење, као и за штету насталу извођењем радова на непокретностима за потребе заштите и
спасавања, која се исплаћује по тржишним ценама. Начин
коришћења непокретних ствари, возила, машина, опреме,
материјално-техничких и других материјалних средстава
и начин утврђивања надокнаде привредним друштвима и
другим правним лицима и грађанима, настале услед извршавања обавеза из члана 37. Закона о смањењу ризика од
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/18), у складу са законом, ближе
уређује Влада Републике Србије;
– планира и обезбеђује буџетска средства намењена за
остваривање личне и узајамне заштите и набавку неопходних средстава сходно Уредби о обавезним средствима и
опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа („Службени гласник РС”,
бр. 3/11 и 37/15), за територију градске општине Сурчин;
– врши финансирање опремања јединица цивилне заштите сходно члану 86. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени
гласник РС”, број 87/18) чији је оснивач;
– врши исплату рефундација из става 3. члана 90. и накнаде из ст. 4. и 5. истог члана Закона о смањењу ризика од
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/18), који се у складу са тим
одредбама исплаћују на терет јединица локалне самоуправе у зависности од тога у коју јединицу цивилне заштите је
лице распоређено и који орган је лице ангажовао;
– врши финансирање накнаде за превоз, смештај и исхрану припадника цивилне заштите у случају када учешће
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у извршавању задатака заштите и спасавања траје дуже од
осам сати сходно члану 93. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени
гласник РС”, број 87/18);
– врши финансирање обучавања и оспособљавања за
потребе смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама председника општине, заменика председника општине, чланова Штаба за ванредне ситуације
градске општине Сурчин (Штаб), повереника и заменика
повереника цивилне заштите за градску општину Сурчин,
припадника јединица цивилне заштите чији је оснивач,
представника субјеката од посебног значаја и представника
органа државне управе за Градску општину Сурчин;
– обезбеђује средства извршење Програмских активности и финасирање трошкова рада Ватрогасног спасилачка
једниница ГО Сурчин и добровољних ватрогасних друштва
(члан 32. Закона о добровољном ватрогаству („Службени
гласник РС”, број 87/18);
– врши организацију и спровођење мера цивилне заштите из делокруга градске општине Сурчин;
– обезбеђује средстава за санирање штета насталих елементарном и другом незгодом, у складу са Законом о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник
РС”, број 112/15), у оквиру поверених или уступљених надлежности од стране надлежног државног органа или органа Града Беорада на основу наведеног закона, односно другог посебног законом и подзаконског акта којим је уређено
питање државне помоћи, пре свега у складу са државним
програмом обнове, у оквиру материјалних могућности општине;
– врши финансирање и других активности и послова из
домена цивилне заштите а који су одређени законом, подзаконским актима и овом одлуком.
Члан 30.
На финансирање ангажовања субјеката од посебног значаја у ванредној ситуацији не примењују се одредбе закона
којим се уређују јавне набавке сходно члану 31. став 9. Закона о смањењу ризика катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/18).
XII. ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
Члан 31.
За нарочите успехе у организовању и спровођењу задатака цивилне заштите и других послова заштите и спасавања, у привредним друштвима и другим правним лицима,
службама и органима општинске управе, Штаба за ванредне ситуације Градске општине Сурчин, јединицама цивилне
заштите, повереницима цивилне заштите, заменицима повереника, другим припадницима и заслужним појединцима
на територији градске општине Сурчин, додељују се признања и награде. Признања и награде додељује надлежни
орган градске општине у складу са прописима општине.
Награда и признања се уручују на Дан општине и на Светски дан цивилне заштите 1. марта.
XIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32.
Акти за спровођење ове одлуке донеће се у роковима
утврђеним законом.
Члан 33.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
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Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији градске општине Сурчин („Службени лист
Града Београда”, број 87/15).
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-65/22, 7. марта 2022. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.
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– удео члана друштва у укупном основном капиталу изражен у процентима;
– врста и надлежности органа друштва;
– заступање друштва;
– трајање и престанак друштва;
– остала питања.
Пословно име и седиште друштва
Члан 3.
Пословно име друштва гласи:
„Кабловска дистрибуција Сурчин” д.о.о. Београд – Сурчин

На основу чл. 11, 12, 141, 478 – 481. Закона о привредним
друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14,
5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21), члана 18 став 11. тач. 28.
и 34. Статута Градске општине Сурчин („Службени листи
Града Београда”, број 112/19 – пречишћен текст), Скупштина Градске општине Сурчин, а уз претходно прибављену сагласност Скупштине Града Београда, на седници одржаној
7. марта 2022. године донела је

Члан 4.
Седиште друштва је на следећој адреси:
Војвођанска 109, Београд – Сурчин
Адреса за пријем електронске поште је: kdsfinansije@
gmail.com

ОД Л У КУ

Члан 5.
Претежна делатност којом ће се друштво бавити је:
61.10 – Кабловске телекомуникације
Поред претежне делатности, друштво може обављати и
све друге делатности које нису законом забрањене.

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОСНИВАЧКОГ АКТА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА КАБЛОВСКА ДИСТРИБУЦИЈА,
СУРЧИН1

Претежна делатност

Уводне одредбе

Основни капитал

Члан 1.
У складу са Одлуком о промени правне форме, Јавно
предузеће Кабловска дистрибуција, Сурчин, МБ 20461136,
ПИБ 105793710, са седиштем на адреси Војвођанска 109,
Сурчин (у даљем тексту: јавно предузеће), мења правну
форму у складу са одредбама Закона о привредним друштвима и организује се у форми друштва са ограниченом
одговорношћу, те наставља да послује под пословним именом „Кабловска дистрибуција Сурчин” д.о.о. Београд –
Сурчин (у даљем тексту: друштво) и обавља претежну делатност 61.10 – Кабловске телекомуникације.
Променом правне форме се не утиче на правни субјективитет јавног предузећа. Јавно предузеће наставља да послује као друштво с ограниченом одговорношћу и престаје
да послује као јавно предузеће. Седиште и претежна делатност остају непромењени.
Друштво наставља да буде власник целокупне имовине
и дужник свих обавеза јавног предузећа. Судски и други
поступци у име, односно против јавног предузећа настављају се у име, односно против друштва. Сви уговори које
је јавно предузеће пуноважно закључило до дана регистрације промене правне форме, остају на снази и Друштво
наставља да буде уговорна страна у тим уговорима без потребе закључења посебних анекса. Основни капитал јавног
предузећа постаје основни капитал друштва.

Члан 6.
Укупан новчани део основног капитала Друштва износи: 38.291,90 динара, (словима : тридесет и осам хиљада, две
стотине деведесет и један динар и деведесет пара), у целости уплаћен 21. августа 2008. године.

Члан 2.
Овом одлуком о оснивању се уређују:
– подаци о члановима друштва из члана 9а ЗПД-а;
– пословно име и седиште друштва;
– претежна делатност друштва;
– укупан износ основног капитала друштва;
– износ новчаног улога члана друштва;
1

Скупштина Града Београда дала је сагласност на Предлог ове одлуке 21. децембра 2021. године Решењем 020-1072/21-С.

Чланови друштва
Члан 7.
Једини члан друштва је:
Град Београд – Градска општина Сурчин, Војвођанска
79, Београд – Сурчин, матични број: 17587714, са уписаним
новчаним улогом од 38.291,90 динара, (словима: тридесет и
осам хиљада, две стотине деведесет и један динар и деведесет пара), у целости уплаћеним дана 21. августа 2008. године, а што износи 100 (словима сто) посто удела у укупном
основном капиталу друштва.
Члан 8.
Члан друштва има право на исплату добити, у складу са
законом.
Члан 9.
У правном промету са трећим лицима друштво иступа у
своје име и за свој рачун.
За обавезе према трећим лицима, настале у пословању
друштва, друштво одговара својом целокупном имовином.
Органи друштва
Члан 10.
Управљање друштвом је организовано као једнодомно.
Органи друштва су скупштина и директор.
Њихова овлашћења и делокруг рада утврђују се у складу
са Законом о привредним друштвима.
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Скупштина

Члан 11.
Члан друштва ће вршити функцију Скупштине преко
овлашћених представника.
Скупштину друштва именује оснивач на период од четири године.
Скупштина друштва има председника и два члана.
Делокруг скупштине
Члан 12.
Скупштина друштва:
1) доноси измене оснивачког акта;
2) усваја финансијске извештаје, као и извештаје ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
3) надзире рад директора и усваја извештаје директора;
4) одлучује о повећању и смањењу основног капитала
друштва, као и о свакој емисији хартија од вредности;
5) одлучује о расподели добити и начину покрића губитака, укључујући и одређивање дана стицања права на учешће у
добити и дана исплате учешћа у добити члановима друштва;
6) именује и разрешава директора и утврђује накнаду за
његов рад односно начела за утврђивање те накнаде, ако је
управљање друштвом једнодомно;
7) именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад;
8) одлучује о покретању поступка ликвидације, као и о
подношењу предлога за покретање стечајног поступка од
стране друштва;
9) именује ликвидационог управника и усваја ликвидационе билансе и извештаје ликвидационог управника;
10) одлучује о стицању сопствених удела;
11) одлучује о обавезама члана друштва на додатне
уплате и о враћању тих уплата;
12) одлучује о захтеву за иступање члана друштва;
13) одлучује о искључењу члана друштва из разлога неплаћања, односно неуношења уписаног улога;
14) одлучује о покретању спора за искључење члана друштва;
15) одлучује о повлачењу и поништењу удела;
16) именује и разрешава остале заступнике друштва, ако
је управљање друштвом једнодомно;
17) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја
за заступање друштва у спору са прокуристом, као и у спору са директором, ако је управљање друштвом једнодомно;
18) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја
за заступање друштва у спору против члана друштва;
19) одобрава приступање новог члана и даје сагласност
на пренос удела трећем лицу у случају из члана 167. ЗПД-а;
20) одлучује о статусним променама и променама правне форме;
21) даје одобрење на правне послове у којима постоји
лични интерес, у складу са чланом 66. ЗПД-а;
22) даје сагласност на стицање, продају, давање у закуп,
залагање или друго располагање имовином велике вредности у смислу члана 470. ЗПД-а;
23) врши друге послове и одлучује о другим питањима, у
складу са овим законом и оснивачким актом.
Директор
Члан 13.
Друштво заступа директор друштва, самостално и са
неограниченим овлашћењима.
За директора друштва именује се:
Александар Тодоровић, ЈМБГ 1006973710186.
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Члан 14.
Друштво има једног директора који је законски заступник друштва.
Директора именује Скупштина друштва.
Директор се региструје у складу са законом о регистрацији.
Члан 15.
Делокруг директора је:
1) заступање друштва и вођење послова друштва у складу са законом и овим оснивачким актом;
2) уредно вођење пословних књига;
3) тачност финансијских извештаја друштва;
4) обавеза извештавања скупштине,
5) сви остали послови који нису у надлежности Скупштине.
Члан 16.
Друштво се оснива на неодређено време.
Друштво престаје да постоји брисањем из регистра привредних субјеката у случајевима предвиђеним законом.
Члан 17.
На сва питања која нису регулисана овом одлуком о
оснивању, примењиваће се Закон о привредним друштвима.
Члан 18.
Измене ове одлуке врше се у писаној форми и није потребна овера потписа.
Измене оснивачког акта, након сваке такве измене, региструју се у складу са законом о регистрацији.
Ова одлука о оснивању састављена је у три истоветна
примерка, један за поступак регистрације, један за члана
друштва и један за архиву друштва.
Ова одлука о оснивању ступа на снагу у року од осам
дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-56/22, 7. марта 2022. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.
На основу чл. 478. – 481. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21), члана 18 став 1. тач.
28. и 34. Статута Градске општине Сурчин („Службени лист
Града Београда”, број 112/19 – пречишћен текст), Скупштина Градске општине Сурчин, на седници одржаној 7. марта
2022. године, доноси следећу

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ ПРАВНЕ ФОРМЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
КАБЛОВСКА ДИСТРИБУЦИЈА, СУРЧИН
1. Мења се правна форма Јавног предузећа Кабловска
дистрибуција, Сурчин, МБ 20461136, ПИБ 105793710, са
седиштем на адреси Војвођанска 109, Сурчин (у даљем тексту: јавно предузеће) из правне форме јавног предузећа у
правну форму друштва с ограниченом одговорношћу, под
пословним именом:
„Кабловска дистрибуција Сурчин” д.о.о. Београд – Сурчин (у даљем тексту: друштво)
Седиште друштва је на адреси Војвођанска 109, Београд
– Сурчин.

7. март 2022.
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2. Регистрацијом друштва, настају следеће правне последице:
– Јавно предузеће наставља да послује као друштво с
ограниченом одговорношћу и престаје да послује као Јавно
предузеће;
– Друштво наставља да буде власник целокупне имовине и дужник свих обавеза јавног предузећа;
– судски и други поступци у име, односно против јавног
предузећа настављају се у име, односно против друштва;
– сви уговори које је јавно предузеће пуноважно закључило до дана регистрације промене правне форме, остају на
снази и Друштво наставља да буде уговорна страна у тим
уговорима без потребе закључења посебних анекса;
– Основни капитал јавног предузећа постаје основни
капитал друштва.
3. Доношењем ове одлуке утврђује се да:
– основни капитал јавног предузећа у износу од
38.291,90 РСД (словима: тридесет осам хиљада две стотине
91 динар и 90 пара) у целости уплаћен дана 21.08.2008. године, постаје основни капитал Друштва;
– после промене правне форме, укупан основни капитал
друштва износи 38.291,90 РСД (словима: тридесет осам хиљада две стотине 91 динар и 90 пара)
– оснивач и једини члан Јавног предузећа, Град Београд
– Градска општина Сурчин, МБ 17587714, са седиштем на
адреси Војвођанска 79, Београд – Сурчин, постаје једини
члан друштва са новчаним улогом од 38.291,90 РСД (словима: тридесет осам хиљада две стотине 91 динар и 90 пара)
у целости уплаћеним 21. августа 2008. године, а што чини
100% (100 процената) удела у основном капиталу друштва.
4. Ову одлуку објавити у Службеном листу Града Београда.
5. Ова одлука ступа на снагу у року од осам дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-55/22, 7. марта 2022. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.

На основу члaна 479. Закона о привредним друштвима
(„Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон,
5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21), члана 18. став 1. тач. 28.
и 34. Статута Градске општине Сурчин („Службени лист
Града Београда”, број 112/19 – пречишћен текст), Скупштина Градске општине Сурчин, на седници одржаној 7. марта
2022. године, доноси следећу

ОД Л У КА
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОРГАНА ПРИВРЕДНОГ
ДРУШТВА „КАБЛОВСКА ДИСТРИБУЦИЈА СУРЧИН”
ДОО БЕОГРАД – СУРЧИН
Члан 1.
Управљање привредним друштвом „Кабловска дистрибуција Сурчин” д.о.о. Београд – Сурчин (у даљем тексту
друштво) је организовано као једнодомно.
Органи друштва су скупштина и директор.
Члан 2.
Друштво заступа директор друштва, самостално и са
неограниченим овлашћењима.
За директора друштва именује се:
Александар Тодоровић, ЈМБГ 1006973710186.
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Члан 3.
Друштво има једног директора који је законски заступник друштва.
Директора именује Скупштина друштва.
Директор се региструје у складу са законом о регистрацији.
Члан 4.
Делокруг директора је:
1) заступање друштва и вођење послова друштва у складу са законом и оснивачким актом;
2) уредно вођење пословних књига;
3) тачност финансијских извештаја друштва;
4) обавеза извештавања скупштине,
5) сви остали послови који нису у надлежности скупштине.
Члан 5.
Једини члан друштва, Град Београд – Градска општина
Сурчин, Војвођанска 79, Београд – Сурчин, матични број:
17587714 ће вршити функцију Скупштине преко овлашћених представника.
Скупштину друштва именује оснивач на период од четири године.
Скупштина друштва има председника и два члана.
Чланови скупштине друштва су:
1. Милица Гојковић, ЈМБГ 2608991715113, која је уједно
и председник Скупштине Друштва;
2. Бобан Станковић, ЈМБГ 2809974710111, члан Скупштине Друштва;
3. Дамир Врањеш, ЈМБГ 0208984100019, члан Скупштине Друштва.
Члан 6.
Скупштина друштва:
1) доноси измене оснивачког акта;
2) усваја финансијске извештаје, као и извештаје ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
3) надзире рад директора и усваја извештаје директора;
4) одлучује о повећању и смањењу основног капитала
Друштва, као и о свакој емисији хартија од вредности;
5) одлучује о расподели добити и начину покрића губитака, укључујући и одређивање дана стицања права на учешће у добити и дана исплате учешћа у добити члановима
друштва;
6) именује и разрешава директора и утврђује накнаду за
његов рад односно начела за утврђивање те накнаде, ако је
управљање друштвом једнодомно;
7) именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад;
8) одлучује о покретању поступка ликвидације, као и о
подношењу предлога за покретање стечајног поступка од
стране друштва;
9) именује ликвидационог управника и усваја ликвидационе билансе и извештаје ликвидационог управника;
10) одлучује о стицању сопствених удела;
11) одлучује о обавезама члана друштва на додатне
уплате и о враћању тих уплата;
12) одлучује о захтеву за иступање члана друштва;
13) одлучује о искључењу члана друштва из разлога неплаћања, односно неуношења уписаног улога;
14) одлучује о покретању спора за искључење члана друштва;
15) одлучује о повлачењу и поништењу удела;
16) именује и разрешава остале заступнике друштва, ако
је управљање друштвом једнодомно;
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17) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја
за заступање друштва у спору са прокуристом, као и у спору са директором, ако је управљање друштвом једнодомно;
18) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја
за заступање Друштва у спору против члана друштва;
19) одобрава приступање новог члана и даје сагласност
на пренос удела трећем лицу у случају из члана 167. ЗПД-а;
20) одлучује о статусним променама и променама правне форме;
21) даје одобрење на правне послове у којима постоји
лични интерес, у складу са чланом 66. ЗПД-а;
22) даје сагласност на стицање, продају, давање у закуп,
залагање или друго располагање имовином велике вредности у смислу члана 470. ЗПД-а;
23) врши друге послове и одлучује о другим питањима, у
складу са овим законом и оснивачким актом.
Члан 7.
Чланови Скупштине друштва имају право на накнаду за
свој рад.
Нето накнада за рад председника Скупштине друштва,
износи 25.000,00 динара на месечном нивоу.
Нето накнада за рад чланова Скупштине друштва, износи 20.000,00 динара на месечном нивоу.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу у року од осам дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-59/22, 7. марта 2022. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.
Скупштина Градске општине Сурчин, на основу члана
92. став 4. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник
РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 –
испр. 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17,
95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21 – др. закон и члана 18. Статута Градске општине Сурчин (,,Службени лист
Града Београда”, број 112/19-пречишћен текст), донела је

ОД Л У КУ
О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2021. ГОДИНУ
Члан 1.
Завршни рачун буџета Градске општине Сурчин за 2021.
годину (у даљем тексту: завршни рачун) подлеже екстерној
ревизији, коју ће обавити ревизор, односно лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских
извештаја, прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија, у законом прописаном року.
На основу сагласности Државне ревизорске институције, за екстерну ревизију завршног рачуна, лице из става
1. овог члана, изабраће се у складу са прописима којима се
уређује поступак јавне набавке.
Члан 2.
Завршни рачун садржаће и Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима који су саставни део завршног рачуна.
Члан 3.
За реализацију ове одлуке задужује се Одељење за финансије Управе Градске општине Сурчин.

7. март 2022.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-60/22, 7. марта 2022. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.
Скупштина Градске општине Сурчин, на седници одржаној 7. марта 2022. године, на основу члана 32. став 1. тачка 19. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник
РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18
и 111/21 – др. закон), члана 29. став 1. Закона о привредним
друштвима (,,Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14
– др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21) и члана 18.
став 1. тачка 36. Статута Градске општине Сурчин (,,Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13, 47/15 и
87/2019), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ ИМЕНА
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН У НАЗИВУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ,,КАБЛОВСКА ДИСТРИБУЦИЈА СУРЧИН” ДОО БЕОГРАД – СУРЧИН
1. Даје се сагласност на употребу имена Градске општине
Сурчин у називу Привредног друштва „Кабловска дистрибуција Сурчин” д.о.о. Београд – Сурчин.
2. Решење објавити у ,,Службеном листу Града Београда”
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-57/22, 7. марта 2022. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.

Скупштина Градске општине Сурчин, на седници одржаној 7. марта 2022. године, на основу члана 21. Закона о
јавним предузећима (,,Службени гласник РС”, бр. 15/16 и
88/19), члана 35. Статута Градске општине Сурчин (,,Службени лист Града Београда”, број 112/19 – пречишћен
текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВД ДИРЕКТОРА, ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА КАБЛОВСКА ДИСТРИБУЦИЈА, СУРЧИН
1. Разрешава се Александар Тодоровић дужности в. д.
директора Јавног предузећа Кабловска дистрибуција, Сурчин, због поднете оставке, 16. мартом 2022. године,
2. Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Јавног
предузећа Кабловска дистрибуција, Сурчин, због поднете
оставке, са даном 16.мартом 2022. године, и то:
– Јелена Митић – председник;
– Дамир Врањеш – члан и
– Бобан Станковић – члан из реда запослених.
3. Решење објавити у ,,Службеном листу Града Београда”
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-58/22, 7. марта 2022. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.

7. март 2022.
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Скупштина Градске општине Сурчин, на седници одржаној 7. марта 2022. године, на основу члана 59. Закона о јавним
предузећима (,,Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 18. тачка 35. Статута Градске општине Сурчин (,,Службени
лист Града Београда”, број 112/19 – пречишћен текст) и члана 26. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин (,,Службени лист Града Београда”,
број 115/18), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАЂАНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2022. ГОДИНУ
Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за обављање комуналних
и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за 2020. годину, који је донео Надзорни одбор
Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин,
број 1493/22 од 28. фебруара 2022. године.
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-63/22, 7. марта 2022. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.

Скупштина Градске општине Сурчин, на седници одржаној 7. марта 2022. године, на основу члана 15. ст. 2. и 7. и члана
29. став 1. тачка 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”,
број 87/18) и члана 18. Статута Градске општине Сурчин (,,Службени лист Града Београда”, број 112/19 – пречишћен текст),
донела је

ЗА КЉУЧ А К
1. Усваја се Процена ризика од катастрофа на територији градске општине Сурчин.
2. Процена ризика од катастрофа на територији градске општине Сурчин је израђен у складу са чланом 15. ст. 2. и 7.
и члана 29. став 1. тачка 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама а по добијеној
сагласности Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду, број 09.7 бр.87.4-142/2021 од 5. новембра 2021. године.
3. За реализацију овог Закључка задужује се Одељење за скупштинске и заједничке послове Управе Градске општине
Сурчин.
4. Овај закључак објавити у ,,Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-66/22, 7. марта 2022. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.

Број 30 – 16
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7. март 2022.

САДРЖАК
Страна
Решење о давању сагласности на Правилник о
организацији и систематизацији послова у Позоришту „Звездара театар” – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Правилник о
организацији и систематизацији послова у Културном центру Београда – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Правилник о
организацији и систематизацији послова у Малом
позоришту „Душко Радовић” – – – – – – – – – – – –

1
1
1

Акти градских општина
СУРЧИН
Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији градске општине Сурчин – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама оснивачког акта
Јавног предузећа Кабловска дистрибуција, Сурчин
Одлука о промени правне форме Јавног предузећа Кабловска дистрибуција, Сурчин – – – – – – –

2
11
12

Страна
Одлука о именовању чланова органа Привредног друштва „Кабловска дистрибуција Сурчин”д.о.о.
Београд – Сурчин– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о обављању послова екстерне ревизије
завршног рачуна буџета Градске општине Сурчин
за 2021. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на употребу имена Градске општине Сурчин у називу Привредног
друштва „Кабловска дистрибуција Сурчин” д.о.о.
Београд – Сурчин– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу в. д. директора, председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа
Кабловска дистрибуција, Сурчин – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног
предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за 2022. годину– – – – – – – – – – – –
Закључак о усвајању Процене ризика од катастрофа на територији градске општине Сурчин – –

13
14

14
14
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15

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6,
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Секретаријат за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24.
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247.
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15

