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GRADA BEOGRADA
Година LXV Број 87

6. октобар 2021. године

Градско веће Града Београда на седници одржаној 1. октобра 2021. године, на основу члана 26. тачка 7. Закона о
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14
– др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19), члана 54. став 1.
тачка 13. Статута Града Београда („Службени лист Града
Бeoгрaдa”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”,
број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града Београда”,
број 60/19) и одредаба члана 15. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији града Београда („Службени лист Грaдa Бeoгрaдa”, број 84/21), донело је

ОД Л У КУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
1. Овом одлуком расписује се јавни позив за учешће
привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији града Београда.
2. Јавни позив спроводи Комисија за реализацију мера
енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и
станова на територији града Београда образована од стране Градског већа Града Београда Решењем бр. 020-678/21-ГВ
од 21. септембра 2021. године, као и оцењивање пристиглих
пријава по расписаном јавном позиву и одабир привредних
субјеката који ће вршити испоруку и радове на уградњи материјала, опреме на стамбеним зградама, кућама и становима.
3. Саставни део ове одлуке је јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у
домаћинствима на територији града Београда.
4. Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији града Београда биће објављен на званичној интернет-страници Града Београда, у рубрици „Градски огласи” и
Градске општине Палилула и огласној табли Градске управе
Града Београда и Управе Градске општине Палилула, као и
једном у дневном листу.
5. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Градско веће Градa Београдa
Број 3-706/21-ГВ, 1. октобра 2021. године
Председавајући
члан Градског већа
заменик градоначелника,
Горан Весић, ср.

Цена 265 динара

На основу Одлуке Градског већа Града Београда о расписивању јавног позива за учешће привредних субјеката
у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима
број 3-706/21-ГВ од 1. октобра 2021. године и члана 15. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације на територији града Београда („Службени лист Града Београда”,
број 84/21), Град Београд, расписује

ЈА ВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
У оквиру реализације члана 1а. Одлуке о бесповратном
суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде („Службени лист Града
Београда”, бр. 96/17, 101/19 и 71/21), а у складу са чланом
15. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији града Београда („Службени лист Града Београда”, број
84/21), расписује се јавни позив ради избора привредних
субјеката који се баве производњом, услугама и радовима
на енергетској санацији стамбених објеката. Мере енергетске санације у домаћинствима предвиђене Правилником,
спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који
се баве производњом, услугама и радовима на енергетској
санацији стамбених објеката, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији града Београда. Домаћинства која остваре право на суфинансирање
могу набавити добра или услуге искључиво од привредних
субјеката изабраних путем овог јавног позива.
Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији
града Београда.
I. ПРЕДМЕТ
Предмет јавног позива јесте избор привредних субјеката
за спровођење активности на реализацији мера енергетске
ефикасности у складу са чланом 6. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији града Београда (у даљем тексту: правилник):
Мера – замена (набавка са уградњом) спољних прозора
и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, на стамбеним зградама, породичним
кућама и становима, са пратећим грађевинским радовима.
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Термичка својства објекта која морају бити испуњена
у погледу енергетске ефикасности након реализације ове
мере су:
– Спољна столарија са следећим техничким карактеристикама (U – коефицијент прелаза топлоте):
– U≤ 1,5 W/m²K за прозоре и балконска врата;
– U ≤ 1,6 W/m²K за улазна врата.
Планирана укупна средстава за суфинансирање мере:
20.000.000,00 динара.
Укупно расположива средства подстицаја Града Београда и Министарства рударства и енергетике РС за реализацију правилника износе 20.000.000,00 динара.
Максимални износ бесповратних средстава који додељује Град Београд и Република Србија за финансирање појединачних пројеката грађана износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом.
НАПОМЕНА:
ПРАТЕЋИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ПОДРАЗУМЕВАЈУ ИСПУНУ МЕЂУПРОСТОРА ЗИДА АДЕКВАТНОМ ЕКСПАНДИРАЈУЋОМ ИСПУНОМ, ЗИДАРСКЕ РАДОВЕ И
ОБРАДУ ОКО СТОЛАРИЈЕ (ШПАЛЕТНЕ).

стоји више законских заступника подносиоца захтева потребно је да сви доставе наведену изјаву која не мора бити
оверена код нотара.
У случају да је оснивач привредног субјекта страно физичко лице потребно је да сви законски заступници привредног субјекта подносиоца захтева доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара.

II. ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ

Критеријуми за рангирање директних корисника обухватају следеће:
1) цене кључних добара заједно са уградњом за меру за
коју конкуришу;
2) рок важења цена за меру за коју конкуришу.
Јавним позивом се одређује максимални број бодова по
сваком од критеријума и број бодова по поткритеријумима,
ако су поткритријуми дефинисани у оквиру појединих критеријума.
Укупан максимални број бодова по свим критеријумима
и поткритеријумима примењеним на поједини Програм не
може прећи 100.

Право учешћа на овом јавном позиву имају сви заинтересовани привредни субјекти који испуњавају законом
утврђене услове за обављање делатности и који испуњавају
услове дефинисане правилником и овим јавним позивом.
На јавном позиву могу учествовати привредни субјекти
који врше набавку, радове и уградњу материјала, опреме и
уређаја.
Подносилац пријаве – привредни субјект конкурише за
реализацију мере из одељка I. јавног позива.
III. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ

V. ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ
Конкурсна документација за јавни позив може се преузети на интернет-страници Града Београда, у рубрици
„Градски огласи” и Градске општине Палилула, линк: www.
palilila.org.rs и садржи:
− Комплетан текст јавног позива;
− Прилог 1 – Пријавни образац;
− Прилог 2 – Изјава подносиоца пријаве и
− Прилог 3 – Критеријуми и начин бодовања за оцену пријаве.
VI. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

VII. МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

На јавном позиву могу учествовати привредни субјекти
који врше испоруку и радове на уградњи материјала, опреме и уређаја и испуњавају следеће услове:
– да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као
привредна друштва и предузетници најмање шест месеци
од дана подношења пријаве;
– да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације и
– да имају атесте за материјале и производе.

Подносиоци пријаву за учешће на јавном позиву попуњавају на српском језику, ћириличним писмом.
Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац у
три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком:

IV. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ ПРИ ПОДНОШЕЊУ
ПРИЈАВЕ

са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.
Пријава се предаје лично на писарници Управе Градске
општине Палилула, у Таковској 12 или препоручено поштом на адресу:

Подносилац пријаве је потребно да достави следећу документацију:
1. Пријавни образац (Прилог 1) у три примерка (оригинал и две копије);
2. Потписану изјаву (Прилог 2);
3. Атесте за материјале и производе.
За предузетнике је потребно да изјаву достави лице које
је регистровало обављање делатности као предузетник. За
задруге потребно је доставити изјаву директора. Ова изјава
мора бити дата након датума објављивања јавног позива.
У случају да је оснивач привредног субјекта страно
правно лице, узима се изјава коју ће дати законски заступник привредног субјекта подносиоца захтева. Уколико по-

ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА/Комисија за
реализацију мера енергетске санације стамбених зграда,
породичних кућа и станова на територији града Београда
ТАКОВСКА 12, БЕОГРАД

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ
САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА – НЕ ОТВАРАТИ”,

Рок за подношење пријава је 22. октобар 2021. године.
Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана
утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат
поште), без обзира на датум приспећа. Пријаве послате на
било који други начин неће бити узете у разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.
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За све додатне информације и обавештења подносилац
пријаве се може обратити на контакт телефон 069 8266532.
За информације у вези са јавним позивом можете се обратити на електронску адресу: имејл: sjovanovic@palilula.org.rs.
Сва питања и одговори биће објављени на званичној интернет-страници Града Београда, у рубрици „Градски огласи”, односно на званичној интернет-страни Градске општине Палилула.

нет-страници Града Београда, у рубрици „Градски огласи”, и
Градске општине Палилула.
На Одлуку о учешћу привредних субјеката у спровођењу
мера енергетске санације може се поднети приговор Градском већу Града Београда у року од осам дана од дана објављивања. Приговор се предаје на писарници Управе Градске општине Палилула, Таковска 12. Одлука Градског већа
Града Београда је коначна.

VIII. НЕУРЕДНА ПРИЈАВА

X. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА

Пријава ће се сматрати неуредном ако у достављеној писаној форми недостаје било који документ из одељка IV. јавног позива и у том случају решењем ће бити одбачена.

Град Београд и Градска општина Палилула, са једне стране, ће закључити Споразум о техничкој сарадњи у спровођењу мера енергетске санације са привредним субјектима
који буду изабрани.
Након потписивања Споразума о техничкој сарадњи са
привредним субјектима, Град Београд ће расписати јавни позив за појединачне пројекте грађана. Грађани су у обавези да
приликом конкурисања доставе предмер и предрачун (профактуру) издат од стране привредних субјеката са листе.
Након избора појединачних пројеката грађана и утврђивања коначног броја корисника по привредном субјекту,
Град Београд и Градска општина Палилула, са једне стране
потписују Уговор о реализацији мера енергетске санације
са привредним субјектима, са друге стране.
Привредни субјекти су дужни да Комисији за праћење
реализације мера енергетске санације (у даљем тексту: комисија), у сваком моменту, омогуће контролу реализације
активности и увид у сву потребну документацију.
Град Београд односно Градска општина Палилула ће вршити пренос средстава искључиво привредним субјектима,
као директном кориснику, а не грађанима као крајњим корисницима, али тек након што појединачни крајњи корисник изврши уплату директном кориснику целокупну своју
обавезу и након завршетка реализације мере.
Услов да се пренесу средства директном кориснику је
потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено
предмером и предрачуном (профактуром) који је грађанин
предао када се пријавио за меру, као и у складу са записником Комисије о обављеном изласку на терен, а након извршених радова.
Корисник средстава ће вршити пренос средстава изабраним привредним субјектима у складу са закљученим
уговором. Крајњи корисник ће сам сносити трошкове изведених радова који буду већи од износа субвенције наведене
у члану 6. Правилника (максималног износа учешћа Града
Београда).
Привредни субјекти након завршетка реализације мере
енергетске санације достављају Управи Градске општине
Палилула, Таковска 12, захтев за исплату средстава за суфинансирање мера енергетске санације по основу обављених
радова или извршених услуга. Уз захтев достављају фотокопију издатог рачуна за извршене радове и услуге.
Пренос средстава врши се након што:
1) комисија провери да ли су активности стварно реализоване, и то констатује записником;
2) корисник бесповратних средстава привредном субјекту исплати извршене радове/извршене услуге у износу
умањеном за одобрена бесповратна средства.
Средства која се одобре за реализацију појединачних
пројеката енергетске санације преносе се привредним субјектима у складу са одредбама Уговора.
На основу захтева за исплату и записника Комисије,
Одељење за финансије и привреду Управе Градске општине
Палилула врши исплату из буџета.

IX. ОЦЕНА, ИЗБОР И ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА
Оцена и избор привредних субјеката врши се у складу са
јавним позивом и правилником.
Оцењивање и избор привредних субјеката врши Комисија реализацију мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији града Београда (у даљем тексту: комисија) на основу прегледа поднетих
пријава.
Пријаве са документацијом чија садржина није у складу
са Јавним позивом се не оцењују и решењем ће бити одбијене.
У току поступка оцене и избора привредних субјеката
комисија може да од подносиоца пријаве, према потреби,
затражи додатну документацију и информације.
Комисија разматра, оцењује и рангира приспеле пријаве.
Прелиминарна листа изабраних привредних субјеката
се објављује на огласној табли Градске управе Града Београда и званичној интернет-страници Града Београда – у
рубрици „Градски огласи”, као и на огласној табли Управе
Градске општине Палилула и званичној интернет-страници
Градске општине Палилула, у року од 15 дана од дана истека
рока за подношење пријава.
Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе изабраних привредних субјеката, у року од три
дана од дана објављивања листе. На прелиминарну листу
изабраних привредних субјеката учесници конкурса имају
право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се предаје на писарници Управе Градске општине Палилула, Таковска 12.
Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на
прелиминарну листу изабраних привредних субјеката као и
да донесе Одлуку о приговору, која мора бити образложена,
у року од 15 дана од дана његовог пријема.
О спроведеном поступку Комисија води записник и сачињава Предлог коначне Одлуке о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације и исту доставља Градском већу Града Београда на усвајање.
Градско веће Града Београда доноси Одлуку о избору
привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у року од 30 дана од дана истека рока за подношење
приговора.
Одлука Градског већа Града Београда о избору привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације објављује се на огласној табли Градске управе Града Београда
и Управе Градске општине Палилула и званичној интер-
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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ЗЕМУН
Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 4. октобра 2021. године, на основу члана 14. Закона
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
34/10, 54/11, 12/20 и 68/20) и члана 16. тачка 26. Статута
Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”,
бр. 95/19 – пречишћен текст и 156/20), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. У Решењу о именовању Изборне комисије Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 102/20,
112/20 и 61/21), врши се следећа измена:
а) Разрешава се дужности у сталном саставу Изборне комисије Градске општине Земун Јелена Јањић, члан, на
предлог Одборничке групе Ивица Дачић – СПС, Јединствена Србија – Драган Марковић Палма.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-631/2021-II/22, 4. октобра 2021. године
Председник
Мирослав Гајић, ср.

54/11, 12/20 и 68/20) прописано је да мандат одборника
престаје пре истека времена на који је изабран ако наступи
смрт одборника.
Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 22. септембра 2021. године утврдила је да је одборник
Радиша Лазаревић преминуо 24. јуна 2021. године и да су се
испунили сви законом дефинисани услови за утврђивање
престанка мандата одборника.
Поука о правном средству: Против овог решења није
допуштена жалба, али се може покренути управни спор тужбом пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од
дана достављања решења.
Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-32/2021-98, 22. септембра 2021. године
Председник
Дарко Пауновић, ср.

Скупштина ГО Барајево на седници одржаној 22. септембра 2021. године, и на основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/17, 34/10
– одлука УС, 54/11, 12/20 и 68/20) и на основу члана 19. Статута Градске општине Барајево („Службени лист Града Београда”, бр. 30/10 – пречишћен текст, 40/13 и 88/15, 89/19),
доноси

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

БАРАЈЕВО
Скупштина ГО Барајево на седници одржаној 22. септембра 2021. године, и на основу члана 46. став 1. тачка 8.
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/17, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20 и 68/20) и на основу члана 19. Статута Градске општине Барајево („Службени
лист Града Београда”, бр. 30/10 – пречишћен текст, 40/13 и
88/15, 89/19), доноси

1. Потврђује се мандат одборнику Драгану Тешовићу са
изборне листе „Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС) – Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић –
Палма”, са 22. септембром 2021. године.
2. Ову одлуку објавити у „Службени листу Града Београда”.

ОД Л У КУ

Чланом 56. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС”, бр. 129/17, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20 и
68/20) прописано је да мандат одборника почиње да тече
даном потврђивања мандата.
Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 22. септембра 2021. године утврдила је да су се испунили
сви законом дефинисани услови за потврђивање мандата.
Поука о правном средству: Против овог решења није
допуштена жалба, али се може покренути управни спор тужбом пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од
дана достављања решења.

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКУ У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО
1.Утврђује се престанак мандата одборнику Радиши Лазаревић са изборне листе „Ивица Дачић – Социјалистичка
партија Србије (СПС) – Јединствена Србија (ЈС) – Драган
Марковић – Палма”, због смрти.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Обра зложење
Чланом 46. став 1. тачка 8. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/17, 34/10 – одлука УС,

Обра зложење

Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-32/2021-99, 22. септембра 2021. године
Председник
Дарко Пауновић, ср.

6. октобар 2021.
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Скупштина Градске општине Барајево на основу члана
34. став 2. и члана 35. Закона о култури („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка, 6/20, 47/21, 78/21)
члана 19. Статута Градске општине Барајево („Службени
лист Града Београда”, бр. 30/10, 40/13, 88/15 и 89/19), на седници одржаној 22. септембра 2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРКЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР
ЗА КУЛТУРУ БАРАЈЕВО
1. Весна Ранковић, мастер просторни планер из Барајева, Светосавска 129ц, именује се за директорку установе
Центар за културу Барајево, са 22. септембром 2021. године,
на период од четири године од дана именовања.
2. Ово решење објавиће се у „Службеном листу Града
Београда”.
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На основу члана 19. Статута Градске општине Барајево
– пречишћен текст („Службени лист Града Београда”, бр.
30/10, 40/13, 88/15 и 89/19), Скупштина Градске општине
Барајево, на седници одржаној 22. септембра 2021. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Први Ребаланс Програма пословања ЈКП „10. октобар” Барајево за 2021. годину, усвојен
Одлуком Надзорног одбора ЈКП „10. октобар” Барајево број
2007/1 од 15. септембра 2021. године.
2. Ово решење објавиће се у „Службеном листу Града
Београда”.
Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-32/2021-105, 22. септембра 2021. године
Председник
Дарко Пауновић, ср.

Обра зложење
Чланом 34. став 2. Закона о култури прописано је да
директора установе културе именује и разрешава оснивач.
Члан 35. истог закона прописује да се директор установе
именује на основу предлога управног одбора установе, односно на основу ранг листе коју управни одбор сачињава
након спроведеног јавног конкурса за именовање директора установе културе.
Чланом 19. Статута Градске општине Барајево, прописано је да Скупштина Градске општине Барајево именује и
разрешава директоре јавних предузећа, установа и других
организација чији је оснивач.
Управни одбор установе Центар за културу Барајево,
расписао је јавни конкурс за именовање директора установе Центар за културу Барајево. На наведени конкурс који
је објављен 18. августа 2021. године, пристигле су пријаве
две кандидаткиње: Весне Ранковић и Светлане Петковић.
Од две наведене пријаве Управни одбор је одбацио пријаву
Светлане Петковић као некомплетну због непотпуне документације, тако да је једино пријава Весне Ранковић узета у
даље разматрање и оцењивање.
У предлогу од 10. септембра 2021. године, бр. 558/21
Управни одбор установе Центар за културу Барајево, на
основу спроведеног јавног конкурса, а у складу са чланом
35. Закона о култури, предложио је оснивачу након обављеног усменог разговора, да кандидаткиња за директорку
установе Центар за културу Барајево буде Весна Ранковић,
мастер просторни планер из Барајева, Светосавска 129ц,
као једини кандидат који испуњава све услове прописане
Законом о култури и Статутом установе Центар за културу
Барајево. Уз наведени образложени предлог достављен је и
записник од 10. септембра 2021. године, о обављеном разговору са кандидаткињом.
На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог решења није дозвољена жалба , већ се може покренути управни спор тужбом која се подноси Управном суду у Београду у року од
30 дана од дана достављања решења.
Скупштина Градске општине Барајево
Број 06-32/2021-100, 22. септембра 2021. године
Председник
Дарко Пауновић, ср.

МЛАДЕНОВАЦ
Скупштина Градске општине Младеновац на седници
одржаној 27. септембра 2021. године, на основу члана 13.
став 1. тачка 14. и члана 18. Статута Градске општине Младеновац („Службени лист Града Београда”, бр. 40/10 – пречишћен текст и 38/13 и 82/19), а у складу са одредбама Закона о путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/18 и 95/18
– др. закон), Одлуке о улицама, локалним и некатегорисаним путевима („Службени лист Града Београда”, бр. 3/01,
15/05 и 29/07 – др. одлука), Одлуке о категоризацији општинских путева и улица („Службени лист Града Београда”,
број 139/20), Одлуке о заштити општинских путева и улица
на територији града Београда („Службени лист Града Београда”, број 17/20) и Одлуке о некатегорисаним путевима на
територији града Београда („Службени лист Града Београда”, број 139/20), донела је

ОДЛУКУ
О НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком градска општина уређује и обезбеђује
обављање послова који се односе на изградњу, реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање
некатегорисаним путевима у насељу.
Члан 2.
Некатегорисани путеви на територији градске општине
Младеновац су путеви који нису категорисани као државни, општински путеви или улице и који су уписани у катастар непокретности као некатегорисани путеви.
Некатегорисани путеви су добра у општој употреби и на
њима се не могу стицати ни заснивати стварна права, осим
у случајевима прописаним законом.
Некатегорисани путеви су јавна својина Града Београда.
Члан 3.
Некатегорисани пут може постати јавни пут уколико
испуни критеријуме за категоризацију јавних путева прописаних актом Владе Републике Србије.
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Члан 4.
Одељење за имовинско-правне и стамбене послове и пословни простор у сарадњи са Одељењем за инвестиције и
инфраструктуру и послове јавних набавки и Одељењем за
грађевинске, урбанистичке и комуналне послове сачињава,
ажурира списак и води евиденцију о некатегорисаним путевима на територији општине.
Сагласност на списак из става 1. овог члана даје организациона јединица Градске управе Града Београда надлежнa
за послове саобраћаја.
Градска општина је дужна да списак некатегорисаних
путева на својој територији сачини до 31. децембра 2021. године.
Члан 5.
Ради уписа некатегорисаних путева у катастар непокретности, Одељење за имовинско правне и стамбене послове и пословни простор, доставља све потребне податке
са пратећом документацијом организационој јединици
Градске управе Града Београда надлежнoj за имовинске и
правне послове.
II. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
Члан 6.
Изградња и реконструкција некатегорисаних путева
у насељу врши се у складу са прописима којима се уређују
планирање и изградња објеката, а према програму који доноси Веће Градске општине Младеновац.
Предлог програма из става 1. овог члана сачињава Одељење за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних
набавки најкасније до 1. децембра текуће, а за наредну годину.
Реконструкција некатегорисаног пута јесте извођење
радова на постојећем путу са циљем унапређења функционалних карактеристика пута у целини или његових појединих делова.
Члан 7.
Послове изградње и реконструкције некатегорисаних
путева на подручју општине Младеновац обезбеђује Градска општина Младеновац преко Одељења за инвестиције,
инфраструктуру и послове јавних набавки.
Радове на изградњи и реконструкцији врши овлашћени
извођач регистрован за те послове, изабран у законом прописаном поступку.
III. ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
Члан 8.
Одржавањем некатегорисаног пута, сматрају се радови
који се предузимају током дела или целе календарске године, којима се обезбеђује проходност, заузеће, стабилност и
други радови неопходни за нормално одвијање саобраћаја у
зимским и летњим условима и то:
– стално праћење стања некатегорисаних путева;
– местимично поправљање и обнављање коловоза;
– чишћење коловоза у границама путног земљишта;
– заштита косине насипа, усека и засека;
– чишћење снега и леда са коловоза.
Радови на одржавању могу бити редовни и ургентни.
Радови на ургентном одржавању некатегорисаних путева обухватају радове којима се отклањају штетне последице
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настале услед елементарних непогода и других несрећа и
непредвиђених околности, а све ради и обезбеђивања проходности пута и безбедног одвијања саобраћаја.
Члан 9.
Радове на одржавању некатегорисаних путева на територији општине Младеновац врши јавно предузеће које
оснива градска општина, као и овлашћени извођач регистрован за те послове.
Надзор над радовима из става 1. овог члана врши Одељење за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних
набавки.
Члан 10.
Ограде и дрвеће поред некатегорисаних путева подижу
се и саде тако да не ометају прегледност и проходост и не
угрожавају безбедност саобраћаја.
Одржавање и кресање дрвећа, шибља, корова и другог
растиња, те кошење траве поред некатегорисаних путева
дужни су да врше сопственици, односно корисници земљишта које се граничи са тим некатегорисаним путевима.
Члан 11.
Одржавање некатегорисаних путева врши се на основу
годишњег програма одржавања, који за подручје градске
општине Младеновац доноси Веће Градске општине Младеновац на предлог Одељења за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки.
Члан 12.
Радови на одржавању некатегорисаних путева по правилу се изводе тако да се не обуставља саобраћај.
Одељење за инвестиције и инфраструктуру и послове
јавних набавки је дужно да у случају обуставе саобраћаја из
става 1. овог члана најмање у року од 48 сати пре почетка
обуставе саобраћаја, обавести кориснике некатегорисаног
пута, преко средстава јавног информисања.
Члан 13.
Одржавање некатегорисаних путева у насељима у зимским условима (чишћење и уклањање снега и леда), врши
се према оперативном плану који доноси Одељење за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки.
Оперативни план садржи:
– списак некатегорисаних путева са којих се чисти снег
и лед у зимском периоду;
– кратак извод из технологије чишћења снега и леда са
усвојеним стандардима.
Оперативни план доноси се најкасније до 15. октобра текуће године.
Чишћење и уклањање снега поверава се јавном комуналном предузећу, чији је оснивач Градска општина Младеновац.
IV. ЗАШТИТА НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
Члан 14.
На некатегорисаним путевима, ради њихове заштите у
циљу безбедног и несметаног одвијања саобраћаја, забрањено је:
– вучење по коловозу предмета којима се оштећује коловоз и омета саобраћај;
– спуштање низ стране насипа, засека и усека, камења,
дрвене грађе и другог материјала;
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– орање, копање и вршење сличних радова, одлагање
отпадног материјала, смећа, наношење блата са прилазних
путева;
– спречавање отицања атмосферских вода, као и испуштање отпадних и других вода на путно земљиште или у
путни јарак.
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Члан 20.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-37/8/2021, 27. септембра 2021. године

V. ФИНАНСИРАЊЕ
Члан 15.
Средства за финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите некатегорисаних путева обезбеђују се:
– из средстава буџета Градске општине Младеновац и
– других средстава.
Средства за радове из члана 10. став 2. ове одлуке обезбеђују лица која су овом одлуком обавезана на извођење
тих радова.
VI. НАДЗОР
Члан 16.
Надзор над применом одредаба ове одлуке врши Одељење за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки.
Инспекцијски надзор над применом одредаба ове одлуке врши Одељење за инспекцијске послове и послове извршења.
VII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Новчаном казном од 50.000 до 100.000 динара казниће се
за прекршај правно лице које је сопственик, односно корисник земљишта које се граничи са некатегорисани путем:
1. ако поставља ограду, сади односно не одржава дрвеће,
шибље, коров и не коси траву и друго растиње поред некатегорисаног пута у складу са одредбама члана 10. одлуке;
2. ако поступа супротно забранама из члана 14. ове
одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 10.000 до
20.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и предузетник који је сопственик односно корисник земљишта које
се граничи са некатегорисани путем, новчаном казном до
50.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и физичко
лице које је сопственик односно корисник земљишта које
се граничи са некатегорисани путем, новчаном казном од
10.000 до 20.000 динара.
VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
На сва питања која нису уређена овом одлуком примењиваће се одредбе Закона о путевима („Службени гласник
РС”, бр. 41/18 и 95/18 – др. закон) и Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, .... 37/19 – др.
закон, 9/20 и 52/21).
Члан 19.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука
о улицама, локалним и некатегорисаним путевима („Службени лист Града Београда”, бр. 9/96, 12/96 и 20/00).

Председница
Гордана Димитријевић Бјеличић, ср.

Скупштина Градске општине Младеновац на седници
одржаној 27. септембра 2021. године, на основу члана 32.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 13. и члана 18. став 1. тачка 3. Статута Градске општине
Младеновац („Службени лист Града Београда”, бр. 40/10 –
пречишћен текст, 38/13 и 82/19) и члана 1. став 2. Одлуке
о радном времену угоститељских објеката на територији
града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 86/14
– пречишћен текст, 86/16, 19/17, 118/18, 101/19, 106/20 и
71/21), донела је

OДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О РАДНОМ
ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
Члан 1.
Мења се члан 5. у ставу 2. Одлуке о радном времену угоститељских објекта на територији градске општине Младеновац објављена у „Службеном листу Града Београда”, број
126/19 (у даљем тексту: одлука), и то тако да уместо речи:
„Обавештење привредног субјекта да је објекат привремено затворен мора бити истакнуто на главном улазу или
„а другом видном месту.” треба да стоје речи:
„Угоститељски објекти могу бити затворени један или
више дана у недељи, а привредни субјекти су дужни да обавештење о затварању истакну на главном улазу или на другом видном месту објекта.”
Члан 2.
Мења се члан 7. Одлуке, тако да се после 2. става додаје
став 3. који гласи:
„Баште и терасе које су у функцији угоститељских објеката из става 1. овог члана, раде у складу са почетком и завршетком радног времена које је одређено за те угоститељске објекте.”
Члан 3.
Мења се члан 8. Одлуке и то тако да се у ставу 2. овог
члана после речи:
„ ... могу радити сваког ... „додају речи: „... радног дана
и недељом...”, као и да се после става 3. додаје став 4. који
гласи:
„Баште и терасе које су у функцији угоститељских објеката из ст. 1. и 3. овог члана раде са почетком и завршетком
радног времена које је одређено за угоститељски објекат.”

Број 87 – 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 4.
Мења се члан 10. Одлуке и то тако да се у ставу 1. овог
члана после речи:
„... музички програм ...” додају речи: „... радним данима
и недељом...” и да се после става 1. додаје став 2. који гласи:
„Емитовање музике у баштама и на терасама угоститељских објеката из чл. 7. и 8. ове одлуке, односно утицај музике у башата и терасама која је пореклом из наведених угоститељских објеката, забрањен је радним данима и недељом
након 22 сата, а петком и суботом након 23 сата.”
Члан 5.
Бришу се чл. 11. и 12. Одлуке, па се мењају редни бројеви чланова од редног броја 13. до броја 16, који постају чланови од редног броја 11. до броја 14.
Садржај наведених чланова остаје исти и не мења се.
Члан 6.
Мења се редни број члана 16. Одлуке који сада постаје
члан 14. и мења се у ставу 1. алинеја 1, тако да уместо слова
и броја „... и члан 11. ...”, треба да стоје слова и бројеви ”... и
члан 5. став 2. ...”.
Члан 7.
Мења се редни број члана 17. Одлуке који сада постаје
члан 15, као и садржај истог тако да уместо бројева „... 15. и
16. ...” треба да стоје бројеви „ ... 13. и 14....”.
Члан 8.
Мења се редни број члана 18. Одлуке који сада постаје
члан 16. и то тако:
– да се у ставу 1. после бројева „ ... 101/19 ...”, додаје зрез и
бројеви „ ... , 106/20 и 71/ 21...”.
Члан 9.
Мења се редни број члана 19. Одлуке који сада постаје
члан 17.
Члан 10.
Остале одредбе ове одлуке остају исте и не мењају се.
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Скупштина Градске општине Младеновац на седници
одржаној 27. септембра 2021. године, на основу члана 46.
став 1. тачка 8. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20,
16/20 – аутентично тумачење и 68/20) и члана 18. Статута
Градске општине Младеновац („Службени лист Града Београда”, бр. 40/10 – пречишћен текст, 38/13 и 82/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац, и то Ненаду Јованчевићу
са изборне листе – Др Војислав Шешељ – Српска радикална
странка, због смрти одборника.
2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-37/1/2021, 27. септембра 2021. године
Председница
Гордана Димитријевић Бјеличић, ср.

Скупштина Градске општине Младеновац на седници
одржаној 27. септембра 2021. године, на основу члана 56.
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 – Одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20) и члана 18. Статута Градске општине
Младеновац („Службени лист Града Београда”, бр. 40/10 –
пречишћен текст, 38/13 и 82/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

1. Потврђује се мандат одборника Скупштине Градске
општине Младеновац, изабранoм на изборима одржаним
21. јуна 2020. године, и то Слободану Петровићу, са изборне
листе – Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка.
2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-37/9/2021, 27. септембрa 2021. године

Скупштина Градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-37/1-1/2021, 27. септембра 2021. године

Председница
Гордана Димитријевић Бјеличић, ср.

Председница
Гордана Димитријевић Бјеличић, ср.
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На основу чл. 247. и 263. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука
УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), члана 163. Колективног уговора код послодавца Јавно предузеће „Градско стамбено” Београд („Службени лист Града Београда”,
број 96/18), репрезентативни синдикати код послодавца
Савез синдиката Србије – Синдикална организација Јавно
предузеће „Градско стамбено” Београд, Уједињени грански
синдикат Независност – синдикална организација „Независност” ЈП „Градско стамбено” Београд, директор Јавног предузећа „Градско стамбено” Београд и градоначелник града
Београда, као овлашћени орган оснивача, закључују

А Н ЕКС БР. 2

На основу чл. 247. и 263. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука
УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), члана 34. Статута ЈКП „Београд-пут” IV/9 12504/2020 од 3. априла 2020.
године, репрезентативни синдикати код послодавца ЈКП
„Београд-пут”, и то: Синдикат ЈКП „Београд-пут” – „Независност”, Синдикална организација ЈКП „Београд-пут”,
Независни синдикат радника ЈКП „Београд-пут”, и Асоцијација слободних и независних синдиката ЈКП „Београд-пут”,
директор ЈКП „Београд-пут”, и градоначелник града Београда, као овлашћени орган оснивача, закључују

А НЕ КС I

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА КОД ПОСЛОДАВЦА ЈАВНО
ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО СТАМБЕНО” БЕОГРАД

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД-ПУТ”

Члан 1.
У колективном уговору код послодавца Јавно предузеће
„Градско стамбено” Београд („Службени лист Града Београда”, број 96/18), члан 161. мења се и гласи:
„Потписници овог колективног уговора су сагласни да
се примена колективног уговора код послодавца Јавно предузеће 'Градско стамбено' Београд, потписаног 10. октобра
2018. године („Службени лист Града Београда”, број 96/18),
продужи до 1. децембра 2021. године”.

Члан 1.
У колективном уговору зa Јавно комунално предузећe „Београд-пут” („Службени лист Града Београда”, број
95/18), члан 84. став 1. мења се и гласи:
„Потписници овог колективног уговора су сагласни да
се примена колективног уговора зa Јавно комунално предузећe 'Београд-пут', потписаног 10. октобра 2018. године
(„Службени лист Града Београда”, број 95/18) продужи до 1.
децембра 2021. године”.

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

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

Град Београд
Г број 4011-7028/18
Београд, 22. септембра 2021. године
Градоначелник
Проф. др Зоран Радојичић, ср.
Савез синдиката Србије – Синдикална организација
Јавно предузеће „Градско стамбено” Београд
Београд, 9. септембра 2021. године
Марија Кукавица, ср.
Синдикат „Независност”
Јавно предузеће „Градско стамбено” Београд
Београд, 9. септембра 2021. године
Ана Гашевић, ср.
ЈП „Градско стамбено”
Број 00-41598/1
Београд, 9. септембра 2021. године
Директор
Петар Андријашевић, ср.

Синдикат ЈКП „Београд-пут”
ЈКП „ Београд-пут”
„Независност”
М број 32363/2021
Београд, 8. септембра 2021. Београд, 8. септембра 2021.
године
године
Директор
Главни повереник
Иван Тејић, ср.
Предраг Давидовић, ср.
Синдикална организација
Град Београд
ЈКП „Београд-пут”
Г број 4011-7030/18
Београд, 8. септембра 2021. Београд, 8. септембра 2021.
године
године
Председник
Градоначелник
Дејан Јеремић, ср.
Проф. др Зоран Радојичић, ср.
Независни синдикат радника
АСНС
ЈКП „Београд-пут”
ЈКП „Београд-пут”
Београд, 8. септембра 2021. Београд, 8. септембра 2021.
године
године
Председник
Главни повереник
Небојша Јосић, ср.
Иван Јанковић, ср.
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На основу чл. 247. и 263. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука
УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), Статута Урбанистичког завода Београда ЈУП бр. 023-782/16 од 14. јуна 2016.
године и бр. 023-985/18 од 18. јула 2018. године, репрезентативни синдикат код послодавца Урбанистичког завода Београда ЈУП и то: Основна организација синдиката запослених
у Урбанистичком заводу Београда ЈУП кога заступа председник Синдиката, в.д. директора Урбанистичког завода Београда ЈУП и градоначелник града Београда, као овлашћени орган
оснивача, закључују

А Н ЕКС 1.
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА КОД ПОСЛОДАВЦА УРБАНИСТИЧКОГ ЗАВОДА БЕОГРАДА ЈУП
Члан 1.
У колективном уговору код послодавца Урбанистичког
завода Београда ЈУП („Службени лист Града Београда”, број
98/18), члан 132. став 1. мења се и гласи:
„Потписници овог колективног уговора су сагласни да се
примена Kолективног уговора код послодавца Урбанистичког завода Београда ЈУП, потписаног 10. октобра 2018. године
(„Службени лист Града Београда”, број 98/18) продужи до 1.
децембра 2021. године”.
Члан 2.
Овај анекс ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Град Београд
Г број 4011-7044/18
Београд, 29. септембра 2021. године
Градоначелник
Проф. др Зоран Радојичић, ср.
Синдикална организација
Београд, 13. септембра 2021. године
Председник
Емил Димитров, ср.
Урбанистички завод Београда ЈУП
Број 022-1227/21
Београд, 13. септембра 2021. године
Вд директора
Мр Весна Тахов, ср.
На основу чл. 247. и 263. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), директор
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда
ЈП, Синдикална организација Дирекције за грађевинско
земљиште и изградњу Београда ЈП, Савеза самосталних
синдиката Србије, као репрезентативни синдикат и градоначелник града Београда, као овлашћени орган оснивача,
закључују

А Н ЕКС I
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА КОД ПОСЛОДАВЦА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА ЈП
Члан 1.
У колективном уговору код послодавца Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП („Службени лист
Града Београда”, број 96/18), члан 98. став 1. мења се и гласи:
„Потписници овог колективног уговора су сагласни да
се примена Kолективног уговора код послодавца Дирекције

6. октобар 2021.

за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, потписаног 11. октобра 2018. године („Службени лист Града Београда”, број 96/18) продужи до 1. децембра 2021. године”.
Члан 2.
Овај анекс ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Савез самосталних
Дирекција за грађевинско
синдиката Србије
земљиште и изградњу
Синдикална организација
Београда ЈП
Дирекције за грађевинско
земљиште и изградњу
Београда ЈП
Број 275/2021
Број 51338/2-07
Београд, 14. септембра 2021. Београд, 14. септембра 2021.
године
године
Председник
Директор
Анђела Шишовић, ср.
Душица Анђелковић, ср.
Град Београд
Г број 4011-7029/18
Београд, 29. септембра 2021. године
Градоначелник
Зоран Радојичић, ср.

На основу члана 247. Закона о раду („Службени гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – одлука УС,
113/17 и 95/18), репрезентативни синдикати код послодавца ЈКП „Инфостан технологије” и то: Савез самосталних
синдиката и Унија синдиката, директор предузећа ЈКП „Инфостан технологије” и градоначелник града Београда, као
овлашћени орган оснивача, закључују

А НЕ КС I
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА КОД ПОСЛОДАВЦА ЈКП „ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ”
Члан 1.
Потписници Колективног уговора код послодавца ЈКП
„Инфостан технологије” („Службени лист Града Београда”,
број 97/18) споразумели су се и сагласили да се примена истог продужи до 1. децембра 2021. године.
Члан 2.
Овај анекс ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Савез самосталних
ЈКП „Инфостан технологије”
синдиката
Број 9575/2018/1
Београд, 17. септембра 2021. Београд, 17. септембра 2021.
године
године
Председник
Директор
Рами Будури, ср.
Горан Дмитровић, ср.
Унија синдиката

Град Београд
Г број 4011-7031/18
Београд, 17. септембра 2021. Београд, 29. септембра 2021.
године
године
Председник
Градоначелник
Славко Љубинковић, ср. Проф. др Зоран Радојичић, ср.

6. октобар 2021.
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На основу чл. 247. и 263. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС,
113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), члана 62. Статута ЈП „Путеви Београда”, репрезентативни синдикат код послодавца ЈП „Путеви Београда”, и то: председница Синдикалне организације ЈП „Путеви Београда”, директор ЈП „Путеви Београда” и градоначелник града Београда, као овлашћени орган оснивача, закључују

А НЕ КС I
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА КОД ПОСЛОДАВЦА ЈП „ПУТЕВИ БЕОГРАДА”
Члан 1.
У колективном уговору код послодавца „Путеви Београда” („Службени лист Града Београда”, број 97/18), члан 108. став
1. мења се и гласи:
„Потписници овог колективног уговора су сагласни да се примена колективног уговора код послодавца ЈП „Путеви
Београда”, потписаног 10. октобра 2018. године („Службени лист Града Београда”, број 97/18) продужи до 1. децембра 2021.
године.
Члан 2.
Овај анекс ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Град Београда
Г број 4011-7041/18
Београд, 29. септембра 2021. године
Градоначелник
Проф. др Зоран Радојичић, ср.
Синдикална организација ЈП „Путеви Београда”
СО број 110-87/21
Београд, 13. септембра 2021. године
Председница
Биљана Милетић, ср.
ЈП „Путеви Београда”
I број 110-86/21
Београд, 13. септембра 2021. године
Директор
Драган Ђорђевић, ср.
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САДРЖАЈ
Страна
Одлука о расписивању јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у
домаћинствима на територији града Београда са јавним позивом – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1

Акти градских општина
ЗЕМУН
Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Земун – – – – – – – – – – – – – – – – –

10

БАРАЈЕВО
Одлука о утврђивању престанка мандата одборнику у Скупштини Градске општине Барајево – – – – – – – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборнику у Скупштини Градске општине Барајево – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању директорке установе Центар за културу Барајево– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Први ребаланс Програма пословања ЈКП „10. октобар” Барајево – – – – – – – –

10
10
11
11

МЛАДЕНОВАЦ
Одлука о некатегорисаним путевима на територији градске општине Младеновац – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о радном времену угоститељских објеката на територији градске општине Младеновац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Младеновац – – – – – – – – – – – – – – –

11
13
14
14

Колективни уговори
Анекс број 2 Колективног уговора код послодавца Јавно предузеће „Градско стамбено” Београд– – – – – – – – – –
Анекс I. Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Београд-пут” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Анекс 1. Колективног уговора код послодавца Урбанистичког завода Београда ЈУП – – – – – – – – – – – – – – – – –
Анекс I. Колективног уговора код послодавца Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП – – –
Анекс I. Колективног уговора код послодавца ЈКП „Инфостан технологиje” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Анекс I. Колективног уговора код послодавца ЈП „Путеви Београда” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

15
15
16
16
16
17
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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

