
АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ПАЛИЛУЛА

Скупштинa Градске општине Палилула, на 18. седници 
одржаној 26. септембра 2022. године, на основу члана 69. 
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 
14/22), констатовала је и донела

ОДЛУКУ

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-
НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

1. Утврђује се престанак мандата одборника у Скупштини 
Градске општине Палилула Жарку Станковићу, са изборне ли-
сте „Александар Вучић – За нашу децу”, због поднете оставке.

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

Скупштина Градске општине Палилула
Број 020-3/2022-II, 26. септембра 2022. године

Председник
Драгослав Шолак, с. р.

Скупштина Градске општине Палилула, на 18. седници 
одржаној 26. септембра 2022. године, на основу члана 64. 
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 
14/22), донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

1. Потврђује се мандат одборницима Скупштине Градске 
општине Палилула изабраним на изборима за одборнике 
Скупштине Градске општине Палилула, одржаним 21. јуна 
2020. године и поновљеним на једном бирачком месту 28. 
јуна 2020. године, и то:

– Мирославу Којићу са изборне листе Александар Вучић 
– За нашу децу и

– Катарини Малетић са изборне листе „Александар Ву-
чић – За нашу децу”.

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

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

Скупштина Градске општине Палилула
Број 020-4/2022-II, 26. септембра 2022. године

Председник
Драгослав Шолак, с. р.

Скупштина Градске општине Палилула, на 18. седници 
одржаној 26. септембра 2022. године, на основу чл. 25. и 55. 
Статута Градске општине Палилула („Службени лист Града 
Београда”, бр. 111/19 – пречишћен текст и 132/21) и чла-
на 44. Пословника Скупштине Градске општине Палилула 
(„Службени лист Града Београда, бр. 48/08 и 9/17), конста-
товала је и донела

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНОВА 
ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗБОГ ПОДНЕ-

ТЕ ОСТАВКЕ

1. Констатује се да је престала функција члановима Већа 
Градске општине Палилула:

– Игору Шишићу, на сталном раду у Градској општини 
Палилула, због поднете оставке и

– Миљану Милинковићу, на сталном раду у Градској оп-
штини Палилула, због поднете оставке.

2. Решење ступа на снагу даном доношења.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Градске општине Палилула
Број 020-5/2022-II, 26. септембра 2022.године

Председник
Драгослав Шолак, с. р.
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Скупштина Градске општине Палилула, на 18. седници 
одржаној 26. септембра 2022.године, на основу члана 50. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 и 101/16), чл. 25. и 55. Статута Градске општи-
не Палилула („Службени лист Града Београда”, бр. 111/19 – 
пречишћен текст и 132/21), и чл. 38. и 44. Пословника Скуп-
штине Градске општине Палилула („Службени лист Града 
Београда”, бр. 48/08 и 9/17), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПА-

ЛИЛУЛА
1. Бира се:
– Александар Караџић, струковни инжењер грађевинар-

ства, за члана Већа Градске општине Палилула и
– Маја Жмукић, менаџер у туризму, за члана Већа Град-

ске општине Палилула.
2. Именовани ће функцију обављати до истека мандата 

овог сазива Скупштине Градске општине Палилула.
3. Решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Градске општине Палилула
Број 020-6/2022-II, 26. септембра 2022. године

Председник
Драгослав Шолак, с. р.

Скупштина Градске општине Палилула, на 18. седници 
одржаној 26. септембра 2022. године, на основу члана 42. 
Закона о туризму („Службени гласник РС”, број 17/19), чла-
на 20. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, 
бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – исправка др. за-
кон, 83/05 – исправка др. закона и 83/14 – др. закон), чла-
на 8. Одлуке о оснивању Туристичке организације Градске 
општине Палилула („Службени лист Града Београда”, брoj 
108/21) и члана 25. Статута Градске општине Палилула 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 111/19 – пречишћен 
текст и 132/21), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОД-
БОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОП-

ШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

1. У Решењу о именовању Управног одбора Туристичке 
организације Градске општине Палилула („Службени лист 
Града Београда”, број 108/21), врши се следећа измена:

– разрешава се Маја Жмукић дужности члана Управног 
одбора Туристичке организације Градске општине Палилула.

2. У осталом делу Решење о именовању Управног одбора 
Туристичке организације Градске општине Палилула остаје 
непромењено.

3. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објави-
ће се у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-14/2022-II, 26. септембра 2022. године

Председник
Драгослав Шолак, с. р.

Скупштина Градске општине Палилула, на 18. седници 
одржаној 26. септембра 2022. године, на основу члана 16. 
став 1. тачка 1. Одлуке о оснивању Туристичке организације 
Градске општине Палилула („Службени лист Града Београ-
да”, брoj 108/21) и члана 25. Статута Градске општине Пали-
лула („Службени лист Града Београда”, бр. 111/19 – пречи-
шћен текст и 132/21), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ТУРИСТИЧ-
КЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

1. Даје се сагласност на Статут Туристичке организаци-
је Градске општине Палилула, који је донео Управни одбор 
Туристичке организације Градске општине Палилула на 
седници одржаној 13. јула 2022. године.

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

Скупштина Градске општине Палилула
Број 060-15/2022-II, 26. септембра 2022. године

Председник
Драгослав Шолак, с. р.

СТАРИ ГРАД

Скупштина Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, 
на седници одржаној 8. септембра 2022. године, по приба-
вљеном мишљењу Већа Градске општине , на основу члана 
35. став 1. тачка 16. Статута Градске општине Стари град 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 4/2014 – други пречи-
шћен текст, 25/15, 94/16, 75/17, 105/18, 73/19, 3/20 и 117/20), 
а у вези са одредбама члана 76. став 3. Статута Града Бео-
града („Службени лист Града Београда”, број 39/08, 6/10, 
23/13 и 60/19, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 – одлука УС) 
и чл. 13. и 88б. 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), доноси

ОДЛУКУ 1

О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ГРАДСКЕ ОПШТИ-
НЕ СТАРИ ГРАД У БЕОГРАДУ, РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
И ГРАДА ВИЋЕНЦЕ, РЕГИЈА ВЕНЕТО, РЕПУБЛИКА 

ИТАЛИЈА
Члан 1.

С циљем успостављања заједничке сарадње и развоја 
међусобних пријатељских односа који могу да допринесу 
напретку, размени знања и искуства, спремности за промо-
цију и продубљивање узајамних односа и сарадње у обла-
стима од заједничког интереса, на основу узајамности и 
равноправности у сфери делатности које су од обостраног 
интереса, поштујући спољне политике и национална зако-
нодавства, Градска општина Стари град у Београду, Репу-
блика Србија, успоставља сарадњу са Градом Вићенца, Реги-
ја Венето, Република Италија.

Члан 2.
Средства за финансирање ове сарадње биће обезбеђена 

у буџету Градске општине Стари град у Београду, Република 
Србија.
______________
1 Влада је дала сагласност на ову одлуку 30. септембра 2022. године Решењем 05 број 

016-7576/2022.
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Члан 3.
Сарадња између Градске општине Стари град у Београду, 

Република Србија и Града Вићенца, Регија Венето, Републи-
ка Италија, оствариваће се у свим областима од заједничког 
интереса, а нарочито:

– у размени информација, знања, искустава и стручњака,
– у учешћу на конференцијама, семинарима и другим 

догађајима у организацији обеју страна,
– у учествовању у европским пројектима у областима од 

заједничког интереса,
– у пружању подршке и помоћи које су од обостраног 

интереса у успостављању узајамних контаката у области ту-
ризма, привреде, образовања, културе и спорта.

Члан 4.
Ову одлуку доставити Влади Републике Србије ради 

прибављања сагласности.

Члан 5.
Овлашћује се председник градске општине Стари град 

да након прибављене сагласности Владе Републике Србије 
потпише Споразум о сарадњи Градске општине Стари град 
у Београду, Република Србија и Града Вићенца, Регија Вене-
то, Република Италија.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављива-

ња у „Службеном листу Града Београда”, а објавиће се након 
добијања сагласности Владе Републике Србије.

Скупштина Градске општине Стари град
I-01 број 020-836/2022, 8. септембра 2022. године

Председник
Душан Петрић, с. р.

ЧУКАРИЦА

Скупштина Градске општине Чукарица је на 19. седници 
одржаној 22. септембра 2022. године, на основу члана 67. 
став 1. тачка 9. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС”, број 14/22) и члана 22. Статута ГО Чукарица 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 84/19, 86/21 и 124/21 – 
исправка), донела

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

1. Констатује се престанак мандата одборника Скупштине 
Градске општине Чукарица, Марије Гаврић са Изборне листе 
„Александар Вучић – За нашу децу” са 13. септембром 2022. 
године због поднете оставке.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града” и на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-90/2022, 22. септембра 2022. године

Председник
Лидија Јовановић, с. р.

Скупштина Градске општине Чукарица, на 19. седници 
одржаној 22. септембра 2022. године, на основу члана 72. 
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 
14/22) и члана 22. Статута ГО Чукарица („Службени лист 
Града Београда”, бр. 84/19, 86/21 и 124/21 – исправка), донела

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУП-

ШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине Градске оп-
штине Чукарица, изабранoм на изборима одржаним 21. јуна 
2020. године, Радисаву Минићу, са Изборне листе „Александар 
Вучић – За нашу децу”.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града” и на веб-презентацији Републичке изборне комисије.

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-90/2022, 22. септембра 2022. године

Председник
Лидија Јовановић, с. р.

Скупштина Градске општине Чукарица, на 19. седници 
одржаној 22. септембра 2022. године, на основу члана 22. 
Статута ГО Чукарица („Службени лист Града Београда”, бр. 
84/19, 86/21 и 124/21 – исправка) и члана 34. Пословника 
Скупштине Градске општине Чукарица („Службени лист 
Града Београда”, бр. 32/15, 71/17 и 112/19), доноси:

РЕШЕЊЕ
О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНА 

ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
1. Констатује се да престаје мандат члана Већа Градске 

општине Чукарица Вука Јанковића, због поднете оставке.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Градске општине Чукарица

XII-01 број 06-90/2022, 22. септембра 2022. године
Председник

Лидија Јовановић, с. р.

Скупштина ГО Чукарица, на 19. седници одржаној 22. 
септембра 2022. године, на основу члана 22. став 1. тачка 
14. Статута ГО Чукарица („Службени лист Града Београда”, 
бр. 84/19, 86/21 и 124/21 – исправка) и члана 37. Пословника 
Скупштине ГО Чукарица („Службени лист Града Београда”, 
бр. 32/15, 71/17 и 112/19), донела

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКА-

РИЦА
1. Бира се за члана Већа Градске општине Чукарица Ни-

кола Ђукановић.
2. Избор се врши на период од четири године, односно 

до истека мандата тренутног сазива Скупштине.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Градске општине Чукарица

XII-01 број 06-90/2022, 22. септембра 2022. године
Председник

Лидија Јовановић, с. р.
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Скупштина Градске општине Чукарица, на 19. седници 
одржаној 22. септембра 2022. године, на основу члана 46. 
став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 22. став 1. тачка 19. Стату-
та ГО Чукарица („Службени лист Града Београда”, бр. 84/19, 
86/21 и 124/21 – исправка), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ЧУКАРИЦА”
 1. Утврђује се престанак мандата вршиоцу дужности 

директора Јавног предузећа „Пословни центар Чукарица” 
Мирјани Андрић, дипломираном политикологу, због истекa 
периода на који је именована, закључно са 29. септембром 
2022. године.

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

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-90/2022, 22. септембра 2022. године

Председник
Лидија Јовановић, с. р.

Скупштина Градске општине Чукарица, на 19. седници 
одржаној 22. септембра 2022. године, на основу члана 52. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 
15/16 и 88/19), члана 22. став 1. тачка 19. Статута Градске 
општине Чукарица („Службени лист Града Београда”, бр. 
84/19, 86/21 и 124/21 – исправка) донела

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР 

ЧУКАРИЦА”
1. Именује се Марија Гаврић, мастер економиста из Бео-

града, за вршиоца дужности директора Јавног предузећа 
„Пословни центар Чукарица”, на период не дужи од једне 
године, почев од 30. септембра 2022. године.

2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Чукарица

XII-01 број 06-90/2022, 22. септембра 2022. године
Председник

Лидија Јовановић, с. р.

Скупштина Градске општине Чукарица, на 19. седници одр-
жаној 22. септембра 2022. године, на основу члана 18. Закона 
о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 
79/05 – др. закон, 81/05 – исправка др. закона, 83/05 – исправка 
др. закона и 83/14 – др. закон) и члана 22. став 1. тачка 19. Ста-
тута Градске општине Чукарица („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 84/19, 86/21 и 124/21 – исправка), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ЧУКАРИЦА
1. Утврђује се престанак мандата вршиоцу дужности ди-

ректора Спортске организације Чукарица Зорану Малови-
ћу, због истека периода на који је именован, закључно са 3. 
октобром 2022. године.

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

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-90/2022, 22. септембра 2022. године

Председник
Лидија Јовановић, с. р.

Скупштинa Градске општине Чукарица, на 19. седни-
ци одржаној 22. септембра 2022. године, на основу чл. 17. 
и 18. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, 
бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – исправка др. за-
кона, 83/05 – исправка др. закона и 83/14 – др. закон) и чла-
на 22. став 1. тачка 19. Статута Градске општине Чукарица 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 84/19, 86/21 и 124/21 
– исправка), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-

РА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА
1. Именује се Зоран Маловић, мастер инжењер менаџ-

мента, за вршиоца дужности директора Спортске органи-
зације Чукарица, најдуже једну годину, почев од 4. октобра 
2022. године.

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

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-90/2022, 22. септембра 2022. године

Председник
Лидија Јовановић, с. р.

На основу члана 72. став 1. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС”, број 14/22), Изборна комисија ГО 
Чукарица на 25. седници, одржаној 22. септембра 2022. го-
дине, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ ОДБОРНИЧКОГ МАНДАТА

I. На основу Извештаја о спроведеним изборима за од-
борнике Скупштине ГО Чукарица, одржаним 21. јуна 2020. 
године, а у складу са чланом 72. став 1. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС”, број 14/22), Изборна ко-
мисија ГО Чукарица, након престанка мандата одборника 
Скупштине ГО Чукарица, додељује мандат следећем канди-
дату са изборне листе коме није био додељен мандат – при-
паднику исте политичке странке, и то: Радисаву Минићу, са 
изборне листе „Александар Вучић – За нашу децу”.

II. Изборна комисија ГО Чукарица ће у складу са Зако-
ном о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 
14/22) кандидату коме је доделила мандат издати уверење 
да је изабран за одборника Скупштине ГО Чукарица.

III. Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања 
мандата од стране Скупштине Градске општине Чукарица.

IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града” и на веб-презентацији Градске општине Чукарица.

Изборна комисије Градске општине Чукарица
I-06 број 013-39/2022, 22. септембра 2022. године

Председник
Др Игор Митровић, с. р.
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БАРАЈЕВО

Скупштина Градске општине Барајево, на седници одр-
жаној 21. септембра 2022. године, на основу члана 2. став 1. 
Закона о комуналним делатностима („Службени гласник 
РС”, бр. 46/14, 104/16 и 95/18) члана 3. Закона о управља-
њу отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/9, 88/10, 14/16, 
95/18 – други закон) члана 1. став 2. Одлуке о управљању 
комуналним, инертним и неопасним отпадом („Службени 
лист Града Београда”, бр. 71/19, 78/19, 26/21), члана 13. тачка 
41. члана 18. Статута Градске општине Барајево донела је

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ НА ТЕРИ-

ТОРИЈИ ГО БАРАЈЕВО

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.  
Овом одлуком уређује се начин обављања комуналне 

делатности управљања комуналним отпадом на територији 
градске општине Барајево.

Члан 2.  
Начин обављања комуналне делатности управљање ко-

муналним отпадом у смислу ове одлуке је спровођење про-
писаних мера за поступање са отпадом у оквиру сакупља-
ња, транспорта и одлагања отпада.

Члан 3.  
Комунални отпад јесте отпад из домаћинстава (кућни 

отпад), као и други отпад који је због своје природе или са-
става сличан отпаду из домаћинства.

Комунални амбалажни отпад је отпад од примарне и се-
кундарне амбалаже који настаје као отпад у домаћинствима 
(кућни отпад) или у индустрији, занатским делатностима, 
услужним или другим делатностима (комерцијални отпад), а 
који је сличан отпаду из домаћинства у погледу његове приро-
де или састава, а одлаже се посебно од отпада из става 1.

Кабасти отпад је отпад који настаје у домаћинствима, 
који због своје величине није могуће одложити у опрему за 
комунални отпад (намештај, санитарни уређаји, велики ка-
басти отпад попут мадраца, тепиха и сл.) и др.)

Посебно одвојене фракције из комуналног отпада које се 
због свог састава и карактеристика не могу одлагати у опре-
му за сакупљање комуналног отпада, су: отпад од електрич-
них и електронских производа, фрижидери, клима-уређаји 
замрзивачи истрошене батерије и акумулатори, отпадна 
уља, боје, лакови, отпадне гуме и сл.

Комунални отпад из става 1. овог члана који је по свом 
саставу и карактеристикама неопасан и инертан, одлаже се 
у опрему за сакупљање комуналног отпада.

II. ВРШИОЦИ И КОРИСНИЦИ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

Члан 4.  
Комуналну делатност управљања комуналним отпадом 

обавља јавно комунално предузеће које је за обављање ове 
комуналне делатности основала Градска општина Барајево, 
односно друго привредно друштво, предузетник или при-
вредни субјект коме Градска општина Барајево повери оба-
вљање ове делатности или појединих послова из оквира ове 
комуналне делатности, у складу са законом (у даљем тексту: 
вршилац комуналне услуге).

Члан 5.  
Вршилац комуналне услуге је јавно комунално предузе-

ће које је основала Градска општина Барајево (у даљем тек-
сту: вршилац комуналне услуге).

Вршилац комуналне услуге сакупљања и транспорта ко-
муналног отпада је јавно комунално предузеће које је осно-
вала Градска општина Барајево (у даљем тексту вршилац 
комуналне услуге сакупљања и транспорта отпада).

Вршилац комуналне услуге третмана кабастог отпада 
и збрињавањa посебно одвојених фракција из комуналног 
отпада које се због свог састава и карактеристика не могу 
одлагати у опрему за сакупљање комуналног отпада је јав-
но комунално предузеће које је основала Градска општина 
Барајево.

Члан 6.  
Корисник комуналне услуге је произвођач комуналног 

отпада, односно физичко лице, правно лице и предузетник, 
као власник, закупац, носилац права коришћења или кори-
сник стамбеног, стамбено-пословног, пословног простора и 
отвореног пословног простора који је у функцији обављања 
пословне делатности, гаража и гаражног места у јавној сво-
јини и приватној својини (у даљем тексту: корисник кому-
налне услуге).

III. НАЧИН ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

Члан 7.
Управљање отпадом врши се на начин којим се обезбе-

ђује најмањи ризик по угрожавање живота и здравља људи 
и животне средине контролом и мерама смањења:

1. загађења вода, ваздуха и земљишта;
2. опасности по људе, биљни и животињски свет;
3. опасности од настајања удеса, експлозија или пожара;
4. негативних утицаја на пределе и природна добра по-

себних вредности;
5. нивоа буке и непријатних мириса.

Члан 8.
Комунални отпад се сакупља у опреми за сакупљање 

комуналног отпада. Опрема за сакупљање комуналног 
отпада, у смислу ове одлуке, је контејнер и индивидуална 
канта (у даљем тексту: опрема).

Члан 9.
За делове територије градске општине Барајево где је за-

ступљен систем сакупљања отпада путем индивидуалних 
канти, корисник је у обавези да индивидуалне канте, у вре-
ме и на место које одреди вршилац комуналне услуге, по-
стави уз коловоз којим је могућ пролаз возила за сакупља-
ње отпада, ради њиховог пражњења.

Запремина индивидуалних канти из става 1. овог члана 
мора задовољавати потребе корисника услуге.

Члан 10.
Канте за одлагање отпада које се држе у оквиру индиви-

дуалних домаћинстава морају бити постављене на равној по-
вршини, затворене и прописно одржаване, како би се спре-
чило расипање отпада и ширење непријатних мириса.

Уколико су временски услови такви да вршиоцу услуге 
онемогућавају приступ кантама, вршилац комуналне услу-
ге није у обавези да изврши пражњење канти све док такви 
услови трају, те да одмах о томе обавести кориснике услуге 
и организациону јединицу управе Градске општине Бараје-
во надлежне за комуналне послове.
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Вршилац комуналне услуге је дужан да по престанку 
околности које су довеле до немогућности приступа инди-
видуалним кантама из става 2. овог члана, одмах изврши 
пражњење канти.

Члан 11.  
Опрема за комунални отпад не сме се поставити против-

но забранама прописаним важећим законским прописима 
(прописима из области безбедности у саобраћају којима се 
обезбеђује безбедност саобраћаја и др.).

Члан 12.  
Корисник комуналне услуге је дужан да у опрему за 

одлагање отпада одлаже само комунални отпад.

Члан 13.
На делу територије Градске општине Барајево где је за-

ступљен систем сакупљања комуналног, односно рецикла-
билног отпада из индивидуалних канти, отпад се сакупља и 
транспортује минимум једном недељно.

Члан 14.  
Вршилац комуналне услуге набавља опрему за сакупља-

ње комуналног отпада у потребном броју и поставља их на 
јавним површинама и на начин одређен техничком докумен-
тацијом за тај објекат.

Опрему за сакупљање комуналног отпада за новоизграђене 
стамбене објекте за колективно становање набавља инвеститор 
тих објеката у броју одређеном техничком документацијом, а 
одржавање и замену ове опреме врши о свом трошку вршилац 
комуналне услуге.

Опрему за сакупљање комуналног отпада за новоизгра-
ђене стамбене објекте за индивидуално становање набавља 
вршилац комуналне услуге, а одржавање и замену ове опреме 
врши о свом трошку корисник комуналне услуге.

Опрему за сакупљање комуналног отпада за новоизгра-
ђене пословне објекте и новоизграђене или новопостављене 
пословне привремене објекте (мањи монтажни објекти, кио-
сци, тезге и др.) набавља инвеститор односно власник објекта 
у броју који одреди вршилац комуналне услуге. Одржавање и 
замену ове опреме о свом трошку врши власник новоизграђе-
ног пословног објекта и новоизграђеног или новопостављеног 
пословног привременог објекта. Инвеститор, односно власник 
објекта дужан је да вршиоцу комуналне услуге пружи доказ о 
набавци опреме.

У опрему за сакупљање комуналног отпада је забрањено 
палити смеће, бацати жар, сипати воду или другу течност, 
као и бацати отпатке који не спадају у комунални отпад.

Лице које поступи супротно забрани из претходног ста-
ва овог члана и на тај начин оштети или уништи опрему 
дужно је да правном лицу, односно предузетнику накнади 
причињену штету.

Члан 15.
Пражњење опреме и транспорт отпада обавља се тако да 

се отпад дефинисан у члану 3. ове одлуке не расипа приликом 
превоза, утовара и истовара и да се не подиже прашина.

Члан 16.
Кабасти отпад из домаћинства корисник комуналне 

услуге може о свом трошку допремити на локацију коју је 
одредио вршилац комуналне услуге.

Корисник комуналне услуге може свој кабасти отпад од-
ложити поред опреме за сакупљање комуналног отпада уз 
претходно обавештење вршиоца комуналне услуге у време 
и на место које одреди вршилац комуналне услуге. Саку-

пљање кабастог отпада на овај начин врши се једном месеч-
но, и то прве суботе у месецу, осим када временски услови 
то не дозвољавају.

Вршилац комуналне услуге је у обавези да кабасти отпад 
одложен на начин и у време из става 2. овог члана, сакупи и 
транспортује без накнаде.

Члан 17.  
 Програм сакупљања комуналног отпада за територију 

градске општине Барајево доноси надлежни орган на начин 
и под условима прописаним чланом 27. Одлуке о управља-
њу комуналним, инертним и неопасним отпадом („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 71/19, 78/19 и 26/21).

Члан 18.
 Постављање опреме за сакупљање комуналног, односно 

рециклабилног отпада, врши се на основу члана 28. Одлуке 
о управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 71/19, 78/19 и 26/21).

Члан 19.
Вршилац комуналне услуге дужан је да организује свој 

рад и пословање на начин којим се обезбеђује трајно и не-
сметано пружање комуналне услуге корисницима услуге.

Члан 20.
Вршилац комуналне услуге дужан је да на писани за-

хтев органа оснивача, врши и ванредне послове у вези са 
обављањем комуналне делатности, уз обезбеђење новчаних 
средстава за те послове.

Члан 21.
У случају наступања непланираних или неочекиваних 

поремећаја или прекида у пружању комуналне услуге, вр-
шилац комуналне услуге је дужан да у року од 24 сата о томе 
обавести организациону јединицу Градске управе Града Бео-
града надлежну за послове управљања комуналним отпадом 
и организациону јединицу управе Градске општине Барајево 
надлежну за комуналне послове.

Члан 22.
Вршилац комуналне услуге дужан је да предузима мере 

одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постро-
јења и опреме, који служе за обављање комуналне делатности.

Члан 23.
Вршилац комуналне услуге који врши сакупљање отпа-

да, сакупља и транспортује комунални отпад до постројења 
за управљање отпадом, односно до центра за сакупљање, 
складиштење, трансфер станице или постројења за третман 
или одлагање комуналног отпада.

Забрањено је комунални отпад истоварати и остављати 
ван места одређених у ставу 1. овог члана.

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.  
Надзор над применом одредаба ове одлуке врши орга-

низациона јединица управе Градске општине Барајево на-
длежна за комуналне послове.

Инспекцијски надзор врши се у складу са чланом 49. 
Одлуке о управљању комуналним, инертним и неопасним 
отпадом („Службени лист Града Београда”, бр. 71/19, 78/19 
и 26/21).
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Члан 25.
Прекршаји и казне за учињене прекршаје у вези са ко-

муналном делатношћу управљања комуналним, инертним 
и неопсаним отпадом прописани су чл. 50. 51. и 52. Одлуке 
о управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 71/19, 78/19 и 26/21).

Члан 26.
Услови обављања комуналне делатности управљања ко-

муналним отпадом, права и обавезе вршилаца комунале 
делатности и корисника комуналне услуге, обим и квалитет 
комуналне услуге укључујући и начин плаћања цене кому-
налне услуге, начин вршења контроле коришћења и пла-
ћања комуналне услуге као и друга питања регулисана су 
Одлуком о управљању комуналним, инертним и неопасним 
отпадом („Службени лист Града Београда”, бр. 71/19, 78/19 
и 26/21).

Члан 27.    
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-63/2022-165, 21. септембра 2022. године

Председник
Дарко Пауновић, с. р.

Скупштина Градске општине Барајево на седници одр-
жаној 21. септембра 2022. године, на основу чл. 4. и 5. став 
3. и члана 6. Закона о јавним предузећима („Службени гла-
сник РС”, бр. 15/16, 88/19), члана 19. тачка 11. Статута Град-
ске општине Барајево („Службени лист Града Београда”, бр. 
30/10, 40/13, 88/15 и 89/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИ-
ВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„10. ОКТОБАР” БАРАЈЕВО

Члан 1.
У Одлуци о промени Оснивачког акта Јавног комунал-

ног предузећа „10. октобар” Барајево („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 6/13, 58/14, 88/15, 10/16, 79/16, 138/16), у 
члану 10. након шифре делатности: 82.99 – остале услужне 
активности подршке пословању, додаје се шифра делатно-
сти: 93.11 – делатност спортских објеката.

Члан 2.
Јавно комунално предузеће „10. октобар” Барајево 

ускладиће Статут са овом одлуком у року од 90 дана од дана 
доношења ове одлуке.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-63/2022-166, 21. септембра 2022. године

Председник
Дарко Пауновић, с. р.

Скупштина Градске општине Барајево, на седници одр-
жаној 21. септембра 2022. године, на основу члана 101. За-
кона о основама система образовања и васпитања („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон), члана 3. 
Правилника о Општинском савету родитеља („Службени 
гласник РС”, бр. 72/18), члана 19. Статута Градске општине 
Барајево („Службени лист Града Београда”, бр. 30/10, 40/3 и 
88/15, 89/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА РОДИТЕ-
ЉА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ШКОЛСКУ 

2022/2023. ГОДИНУ

Члан 1.
Именује се Општински савет родитеља Градске општине 

Барајево у следећем саставу:
1. Представници ОШ „Кнез Сима Марковић” Барајево:
– Вера Поповић, члан, и
– Тања Милосављевић, заменик члана.
2. Представници ОШ „Павле Поповић” Вранић:
– Ивана Јовановић, члан;
– Љиљана Лечић, заменик члана.
3.Представници Средње школе Барајево:
– Миломир Николић, члан;
– Марина Јовановић. заменик члана.
4. Представници Предшколске установе „Полетарац” 

Барајево:
– Маријана Митровић, члан и
– Биљана Усковић, заменик члана.

Члан 2.
Задатак Општинског савета родитеља је да:
1) даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за 

остваривање права детета, унапређивање образовања, ва-
спитања и безбедности деце, односно ученика у општини;

2) учествује у утврђивању општинских планова и про-
грама који су од значаја за остваривање образовања, васпи-
тања и безбедности деце;

3) прати и разматра могућности за унапређивање једнаког 
приступа, доступности и могућности образовања и васпитања 
за децу, односно ученике; спречавања социјалне искључено-
сти деце односно ученика из угрожених и осетљивих група на 
територији општине;

4) пружа подршку Савету родитеља свих установа на 
територији општине у вези са питањима из њихове надле-
жности;

5) заступа интересе деце и ученика општине у ситуација-
ма које су од значаја за унапређивање њиховог образовања, 
васпитања, безбедности и добробити на територији општине;

6) сарађује са организацијама које делују у области обра-
зовања и васпитања, заштите здравља, социјалне заштите, 
културе, заштите и унапређења права детета и људских пра-
ва и

7) обавља и друге послове у вези са образовањем и ва-
спитањем на територији општине.

Члан 3.
Општински савет родитеља о свом раду сачињава полу-

годишњи извештај и доставља га установaма за које је тај 
Општински савет именован и скупштини општине.

Члан 4.
Мандат Општинског савета родитеља траје годину дана 

од дана именовања.
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Члан 5.
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 

„Службеном листу Града Беогарда”.

Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-63/2022-177, 21. септембра 2022. године

Председник
Дарко Пауновић, с. р.

Скупштина Градске општине Барајево, на седници одр-
жаној 21. септембра 2022. године, на основу члана 60. Зако-
на о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 
и 18/19) и члана 19. тачка 12. Статута Градске општине Ба-
рајево – пречишћен текст („Службени лист Града Београда”, 
бр. 30/10, 40/13, 88/15 и 89/19), донела је

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на Други ребаланс Програма по-
словања ЈКП „10. октобар” Барајево за 2022. годину усвојен 
одлуком надзорног одбора ЈКП „10. октобар” Барајево број: 
1885 од 7. септембра 2022. године.

2. Ово решење објавиће се у „Службеном листу Града 
Београда”.

Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-63/2022-172, 21. септембра 2022. године

Председник
Дарко Пауновић, с. р.

Скупштина Градске општине Барајево, на седници одр-
жаној 21. септембра 2022. године, на основу члана 19. тачка 
12. Статута Градске општине Барајево – пречишћен текст 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 30/10, 40/13, 88/15 и 
89/19), донела је

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити ЈКП 
„10. октобар” Барајево за 2021. годину.

2. Ово решење објавиће се у „Службеном листу Града 
Београда”.

Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-63/2022-173, 21. септембра 2022. године

Председник
Дарко Пауновић, с. р.

Скупштина Градске општине Барајево, на седници одр-
жаној 21. септембра 2022. године, на основу члана 19. тачка 
12. Статута Градске општине Барајево – пречишћен текст 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 30/10, 40/13, 88/15 и 
89/19), донела је

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на Одлуку о спровођењу поступка 
отуђења расходованих основних средстава ЈКП „10. окто-
бар” Барајево.

2. Ово решење објавиће се у „Службеном листу Града 
Београда”.

Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-63/2022-174, 21. септембра 2022. године

Председник
Дарко Пауновић, с. р.

Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 
21. септембра 2022. године, на основу члана 19. тачка 12. Статута 
Градске општине Барајево – пречишћен текст („Службени лист 
Града Београда”, бр. 30/10, 40/13, 88/15 и 89/19), донела је

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени цена производа 

и услуга ЈКП „10. октобар” Барајево за 2022. годину.
2. Ово решење објавиће се у „Службеном листу Града 

Београда”.
Скупштина Градске општине Барајево

Број 06-63/2022-178, 21. септембра 2022. године
Председник

Дарко Пауновић, с. р.

ЛАЗАРЕВАЦ

Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници 
одржаној 8. септембра 2022. године, на основу члана 67. 
став 1. тачка 9, члана 68. став 6. и члана 69. Закона о локал-
ним изборима („Службени гласник РС”, број 14/22) и члана 
24. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист 
Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19), донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
I. Констатује се да је Милану Караџићу из Лазаревца, 

изабраном за одборника Скупштине Градске општине Ла-
заревац, са изборне листе Група грађана Лазаревац – наша 
кућа – Милан Ђорђевић – Ђокин на изборима одржаним 
21. јуна 2020. године, престао мандат одборника 8. августа 
2022. године због поднете писмене оставке.

II. Ову одлуку објавити на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије и у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-177/2022, 8. септембра 2022. године

Председник
Бојан Синђелић, с. р.

Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници 
одржаној 8. септембра 2022. године, на основу члана 67. 
став 1. тачка 9, члана 68. став 6. и члана 69. Закона о локал-
ним изборима („Службени гласник РС”, број 14/22) и члана 
24. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист 
Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19), донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

I. Констатује се да је Александру Арсеновићу из Лазаревца, 
изабраном за одборника Скупштине Градске општине Лазаре-
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вац са изборне листе „Ивица Дачић – Социјалистичка парти-
ја Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић 
Палма, Зелени Србије (Зелени)” на изборима одржаним 21. 
јуна 2020. године престао мандат одборника 8. септембра 2022. 
године због поднете усмене оставке.

II. Ову одлуку објавити на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије и у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-177/2022, 8. септембра 2022. године

Председник
Бојан Синђелић, с. р.

Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници 
одржаној 8. септембра 2022. године, на основу члана 13. 
тачка 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Службени гласнсик РС”, 
бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон, 95/18 – др. закон, 
86/19 – др. закон, 157/20 – др. закон и 114/21) и члана 24. 
Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града 
Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19), констатовала је и 
донела

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА 

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Констатује се да је Небојши Максимовићу престала 
функција заменика секретара Скупштине Градске општине 
Лазаревац, закључно са 17. августом 2022. године, због смрти.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-177/2022, 8. септембра 2022. године

Председник
Бојан Синђелић, с. р.

Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници 
одржаној 8. септембра 2022. године, на основу члана 46. 
став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 24. тачка 6а. Статута Градске 
општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 
43/08, 15/10, 44/13 и 88/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ЛА-

ЗАРЕВЦА

1. Утврђује се да је Милану Платанићу, дипл. грађ. инж. 
из Лазаревца, престао мандат вршиоца дужности директора 
Јавног предузећа за изградњу Лазаревца, закључно са 14. ју-
лом 2022. године, због истека периода на који је именован.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-177/2022, 8. септембра 2022. године

Председник
Бојан Синђелић, с. р.

Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници 
одржаној 8. септембра 2022. године, на основу члана 52. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 
15/16 и 88/19) и члана 24. тачка 6а. Статута Градске општи-
не Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 
15/10, 44/13 и 88/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-

РА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ЛАЗАРЕВЦА
1. Именује се Миле Ранковић, дипл. инж. менаџмента из 

Миросаљаца, за вршиоца дужности директора Јавног пре-
дузећа за изградњу Лазаревца на период од три месеца, по-
чев од дана доношења овог решења.

2. Вршилац дужности директора има сва права, обавезе 
и овлашћења која има директор јавног предузећа.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-177/2022, 8. септембра 2022. године

Председник
Бојан Синђелић, с. р.

Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници одр-
жаној 8. септембра 2022. године, на основу члана 39. став 1. 
Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 
30/16 – исправка, 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 24. тачка 6. 
Статута Градске општине Лазаревац, („Службени лист Града 
Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ В. Д. ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА 

ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Утврђује се да је Марку Мијушковићу, дипл. правнику 

из Лазаревца, престала дужност в. д. директора Центра за 
културу Лазаревац, закључно са 15. јулом 2022. године, због 
истека мандата.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-177/2022, 8. септембра 2022. године

Председник
Бојан Синђелић, с. р.

Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници 
одржаној 8. септембра 2022. године, на основу члана 37. За-
кона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 
30/16 – исправка, 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 24. тачка 6. 
Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града 
Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-

РА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Именује се Александар Арсеновић, дипл. хидрогеолог 

из Лазаревца, за вршиоца дужности директора Центра за 
културу Лазаревац на период од три месеца, почев од дана 
доношења решења.
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2. Вршилац дужности директора има сва права, обавезе 
и овлашћења директора.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-177/2022, 8. септембра 2022. године

Председник
Бојан Синђелић, с. р.

МЛАДЕНОВАЦ

Веће Градске општине Младеновац, на седници одржа-
ној 28. септембра 2022. године, на основу члана 20. став 1. 
тачка 8. 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), чл. 69. и 70. Закона о енергетској ефи-
касности и рационалној употреби енергије („Службени 
гласник РС”, број 40/21), чл. 25. и 40. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 
– др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 
и 118/21) и члана 39. Статута Градске општине Младено-
вац („Службени лист Града Београд”, бр. 40/10 – пречишћен 
текст, 38/13 и 82/19), уз претходну сагласност Министар-
ства рударства и енергетике од 22. септембра 2022. године, 
донело је

ПРА ВИЛНИК
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О СУФИНАНСИРАЊУ 
МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА 
И СТАНОВА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕР-
МИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛА-
ЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕН-
ТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ ЗА 
ПОДСТИЦАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИ-

КАСНОСТИ ЈП1/22

Члан 1.
У Правилнику о суфинансирању мера енергетске сана-

ције породичних кућа и станова које се односе на унапре-
ђење термичког омотача, термотехничких инсталација и 
уградње соларних колектора за централну припрему по-
трошне топле воде за подстицање и унапређење енергетске 
ефикасности ЈП1/22 („Службени лист Града Београда”, број 
47/22), после члана 6. додаје се нови члан 6а, који гласи:

„Члан 6а
Уколико се ова планирана средства за суфинансирање 

мера енергетске санације не утроше за намену која је пред-
виђена овим правилником, Веће Градске општине Младено-
вац доноси Одлуку о преносу средстава за подстицање дру-
гих мера ради унапређења енергетске ефикасности, а које 
се на територији градске општине Младеновац спроводе у 
току 2022. године.”

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења и биће 

објављен у „Службеном листу Града Београда.”
Веће Градске општине Младеновац

Број IV-00-06-4-90/2/2022, 28. септембра 2022. године
Председник

Владан Глишић, с. р.

Веће Градске општине Младеновац, на седници одржаној 
28. септембра 2022. године, на основу члана 20. став 1. тачка 
8. 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), чл. 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и 
рационалној употреби енергије („Службени гласник РС”, број 
40/21), чл. 25. и 40. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 
– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21) и члана 39. Стату-
та Градске општине Младеновац („Службени лист града Бео-
град”, бр. 40/10 – пречишћен текст, 38/13 и 82/19), уз претход-
ну сагласност Министарства рударства и енергетике од 22. 
септембра 2022. године, донело је

ПРА ВИЛНИК
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О СУФИНАНСИРАЊУ 
МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА 
И СТАНОВА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА 
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОП-
СТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧ-
КОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОЛИМЕТАРА 
ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ТЕРМОСТАТСКИХ ВЕН-
ТИЛА И ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ 
ПОЗИВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЕНЕР-
ГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНО-

ВА, ЈП1/22

Члан 1.
У Правилнику о суфинансирању мера енергетске сана-

ције породичних кућа и станова путем уградње соларних 
панела за производњу електричне енергије за сопствене по-
требе и унапређење термотехничког система путем уградње 
калолиметара, циркулационих пумпи, термостатских вен-
тила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфи-
насирање програма енергетске санације, породичних кућа 
и станова ЈП1/22 („Службени лист Града Београда”, број 
47/22), после члана 6. додаје се нови члан 6а који гласи:

„Члан 6а
Уколико се ова планирана средства зa суфинансирање мера 

енергетске санације не утроше за намену која је предвиђена 
овим правилником, Веће Градске општине Младеновац доноси 
Одлуку о преносу средстава за подстицање других мера ради 
унапређења енергетске ефикасности, а које се на територији 
градске општине Младеновац спроводе у току 2022. године.
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Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном листу Града Београда.”

Веће Градске општине Младеновац
Број IV-00-06-4-90/1/2022, 28. септембар 2022. године

Председник
Владан Глишић, с. р.

ОБРЕНОВАЦ

На основу члана 4. став 5. члана 99. ст. 1. и 170. 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 114/21), члана 55. тачка 18. и члана 67. 
Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка) 
и члана 23. став 1. Одлуке о Управи Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр 117/16, 39/19, 121/19 
и 20/21), Веће Градске општине Обреновац, на седници одржаној 22. септембра 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉEЊУ НА ПОЛОЖАЈ

Катарина Мијук, дипломирани правник из Обреновца, поставља се на положај начелника Управе Градске општине Об-
реновац, почев од 22. сепетембра 2022. године, на период од пет година.

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Веће Градске општине Обреновац
VII-02 број 020-3/154, 22. септембра 2022. године

Председник
Милош Станојевић, с. р.

СОПОТ

Скупштина Градске општине Сопот, на седници одржаној 30. септембра 2022. године, на основу члана 29. став 1. тачка 
3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/18), чла-
на 6. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС”, број 27/20) и 
члана 18. Статута Градске општине Сопот („Службени лист Града Београда”, бр. 45/08, 12/10, 36/13 и 88/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ

I. Образује се Штаб за ванредне ситуације за територију градске општине Сопот (у даљем тексту: Штаб), као оператив-
но стручно тело за координацију и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама.

Штаб чине командант, заменик команданта, начелник и чланови.
У Штаб се именују:
– за команданта:
– Живорад Милосављевић, председник градске општине Сопот, по положају;
– за заменика команданта:
– Владан Лукић, заменик председника градске општине Сопот;
– за начелника:
Душан Гајић, командир Ватрогасно-спасилачке јединице Сопот;
за чланове:
1. Маја Јездимировић Цвијовић, референт Центра Министарства одбране Вождовац/ОК Сопот;
2. Радмило Милојкић, начелник Полицијске станице Сопот;
3. Др Богдан Короман, вршилац дужности директора Дома здравља Сопот;
4. Весна Вујановић, директор ЈКП „Сопот”;
5. Марија Ђорђевић, начелник Одељења за изградњу Управе Градске општине Сопот;
6. Миливоје Вилотијевић, члан Већа Градске општине Сопот;
7. Радољуб Јовановић, секретар Црвеног крста Сопот;
8. Илија Јешић, вршилац дужности директора ЈКП „Пијаце Ропочево”;
9. Дејан Јовановић, виши стручни сарадник ЕДБ Београд – Технички центар Младеновац – Одсек Сопот;
10. Ранко Пешовић, мастер инжењер саобраћаја;
11. Љиљана Голубовић, руководилац у Градском центру за социјални рад Београд – Одељење Сопот;
12. Арсен Ивић, комунални инспектор у Управи Градске општине Сопот;
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13. Дуња Пауновић, послови информисања у Кабинету председника Градске општине Сопот.
Штаб ће из реда својих чланова посебним актом одредити координаторе оперативних активности за случај природних 

непогода, поплаве, клизишта, земљотреса, снежних наноса и других појава и акцесних ситуација.
II. Командант Штаба је члан Градског штаба у проширеном саставу.
III. Штаб по потреби, посебним актом образује помоћне стручно-оперативне тимове за специфичне задатке заштите и 

спасавања.
IV. Штаб за ванредне ситуације има сопствени печат и деловодник, у складу са посебним законом.
V. 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 уна-

пређење;
4) прати стање и организацију система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама и предла-

же мере за њихово побољшање;
5) наређује употребу снага система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, средстава по-

моћи 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 ситу-

ације;
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 об-

зир смањење ризика од будућих ванредних ситуација;
12) израђује предлог годишњег плана рада и предлог годишњег извештаја о раду и доставља надлежном органу на усва-

јање;
13) образује стручно-оперативне тимове за извршавање специфичних задатака из области заштите и спасавања;
14) именује поверенике и заменике повереника цивилне заштите;
15) ставља у приправност и ангажује субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање у градској општини и једини-

цама локалне самоуправе;
16) предлаже субјекте од посебног значаја за градску општину;
17) обавља и друге послове у складу са законом.
Члан Штаба за ванредне ситуације је дужан да се одазове и учествује у обуци.
VI. Послови из тачке V. овог решења финансирају се из средстава буџета Градске општине Сопот у складу са законом.
VII. Стручне и административно-техничке послове за потребе рада Штаба обављаће Управа Градске општине Сопот у 

сарадњи са начелником Штаба и Управом за ванредне ситуације у Београду.
VIII. Доношењем овог решења престаје да важи Решење Скупштине Градске општине Сопот о образовању Штаба за 

ванредне ситуације на територији градске општине Сопот број 020-18/10-IV од 29. децембра 2010. године, 020-60/12-IV од 
1. октобра 2012. године, 020-7/14-IV од 26. априла 2014. године, 020-16/2017-IV од 24. новембра 2017. године, 020-8/2019-IV 
од 21. марта 2019. године, 020-9/2019-IV од 20. јуна 2019. године и 020-13/2022-IV од 22. јуна 2022. године.

IX. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Сопот
Број 020-20/2022-IV, 30. септембра 2022. године

Председник
Љиљана Галић, с. р.
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САДРЖАЈ

Страна

Акти градских општина

ПАЛИЛУЛА
Одлука о престанку мандата одборника Скуп-

штине Градске општине Палилула  – – – – – – – – –  1
Одлука о потврђивању мандата одборника 

Скупштине Градске општине Палилула  – – – – – –  1
Решење о утврђивању престанка функције чла-

нова Већа Градске општине Палилула због поднете 
оставке  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Решење о избору чланова Већа Градске општине 
Палилула  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Решење о измени Решења о именовању Управ-
ног одбора Туристичке организације Градске оп-
штине Палилула  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Решење о давању сагласности на Статут Тури-
стичке организације Градске општине Палилула  – – 2

СТАРИ ГРАД
Одлука о успостављању сарадње Градске општи-

не Стари град у Београду, Република Србија и Града 
Вићенце, Регија Венето, Република Италија  – – – –  2

ЧУКАРИЦА
Одлука о престанку мандата одборника Скуп-

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

Скупштине Градске општине Чукарица  – – – – – –  3
Решење о констатовању престанка мандата чла-

на Већа Градске општине Чукарица – – – – – – – – –  3
Решење о избору члана Већа Градске општине 

Чукарица  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3
Решење о утврђивању престанка мандата врши-

оца дужности директора Јавног предузећа „Послов-
ни центар Чукарица” – – – – – – – – – – – – – – – – –  4

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Јавног предузећа „Пословни центар Чукарица”  4

Решење о утврђивању престанка мандата врши-
оца дужности директора Спортске организације 
Чукарица  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  4

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Спортске организације Чукарица  – – – – – – –  4

Решење о додели одборничког мандата – – – – –  4

БАРАЈЕВО
Одлука о начину обављања комуналне делатно-

сти управљања отпадом на територији ГО Барајево  5
Одлука о измени и допуни Одлуке о промени 

оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „10. 
октобар” Барајево  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  7

Решење о именовању Општинског савета роди-
теља Градске општине Барајево за школску 2022/23. 
годину  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  7

Страна

Решење о давању сагласности на Други ребаланс 
Програма пословања ЈКП „10. октобар” Барајево  –  8

Решење о давању сагласности на Одлуку о рас-
подели добити ЈКП „10. октобар” Барајево за 2021. 
годину  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  8

Решење о давању сагласности на Одлуку о спро-
вођењу поступка отуђења расходованих основних 
средстава ЈКП „10. октобар” Барајево– – – – – – – –  8

Решење о давању сагласности на Одлуку о изме-
ни цена производа и услуга ЈКП „10. октобар” Бара-
јево за 2022. годину– – – – – – – – – – – – – – – – – –  8

ЛАЗАРЕВАЦ
Одлуку о престанку мандата одборника Скуп-

штине Градске општине Лазаревац  – – – – – – – – –  8
Одлуку о престанку мандата одборника Скуп-

штине Градске општине Лазаревац  – – – – – – – – –  8
Решење о престанку функције заменика секре-

тара Скупштине Градске општине Лазаревац  – – –  9
Решење о престанку мандата вршиоца дужности 

директора Јавног предузећа за изградњу Лазаревца  9
Решење о именовању вршиоца дужност дирек-

тора Јавног предузећа за изградњу Лазаревца  – – –  9
Решење о престанку дужности в. д. директора 

Центра за културу Лазаревац  – – – – – – – – – – – –  9
Решење о именовању вршиоца дужности дирек-

тора Центра за културу Лазаревац  – – – – – – – – –  9

МЛАДЕНОВАЦ
Правилник о допуни Правилника о суфинaн-

сирању мера енергетске санације породичних кућа 
и станова које се односе на унапређење термичког 
омотача, термотехничких инсталација и уградњу со-
ларних колектора за централну припрему потрошне 
топле воде за подстицање и унапређење енергетске 
ефикасности ЈП 1/22  – – – – – – – – – – – – – – – – – – 10

Правилник о допуни Правилника о суфинанси-
рању мера енергетске санације породичних кућа и 
станова путем уградње соларних панела за прои-
зводњу електричне енергије за сопствене потребе и 
унапређење термотехничког система путем уградње 
калориметара, циркулационих пумпи, термостат-
ских вентила и делитеља топлоте по основу јавног 
позива за суфинансирање програма енергетске са-
нације, породичних кућа и станова ЈП 1/22  – – – –  10

ОБРЕНОВАЦ
Решење о постављењу на положај – – – – – – – –  11

СОПОТ
Решење о образовању Штаба за ванредне ситуа-

ције за територију градске општине Сопот– – – – –  11
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„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
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