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GRADA BEOGRADA
Година LXVI Број 14

11. фебруар 2022. године

Градско веће Града Београда, на седници одржаној 10.
фебруара 2022. 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, 37/19 и 111/21 – др. закон),
члана 54. став 1. тачка 13. Статута Града Београда („Службени лист Грaдa Бeoгрaдa”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени
гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града
Београда”, број 60/19), члана 21. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних
кућа и станова на територији града Београда („Службени
лист Грaдa Бeoгрaдa”, број 84/21), а на предлог Комисије за
реализацију енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији града Београда, донело је

ОД Л У КУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗМЕНЕ БРОЈ 1 ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРE ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
– НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
1. Овом одлуком расписује се Измена број 1. јавног позива за суфинансирање мерe енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Београда – на подручју градске општине Палилула.
2. Измену број 1. јавног позива 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 расписаној Измени број
1. јавног позива и одабир грађана и стамбених заједница којима ће се доделити бесповратна средства за енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова.
3. Саставни део ове одлуке је Измена број 1. јавног позива за суфинансирање мерe енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града
Београда – на подручју градске општине Палилула.
4. Измена број 1 јавног позива за суфинансирање мерe
енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Београда – на подручју
градске општине Палилула 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 у Дневном листу „Вечерње новости”.

Цена 265 динара

5. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Градско веће Градa Београдa
Број 3-244/22-ГВ – 10. фебурара 2022. године
Председник
Проф. др Зоран Радојичић, ср.

На основу Одлуке Градског већа Града Београда о расписивању Измене број 1 јавног позива за суфинансирање мера
енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији Града Београда – на подручју
градске општине Палилула број 3-244/22-ГВ од 10. фебруара 2022. године и члана 21. Правилника о суфинансирању
мера енергетске санације стамбених зграда, породичних
кућа и станова на територији града Београда („Службени
лист Града Београда”, број 84/21), Град Београд расписује

ИЗМЕ НУ БР ОЈ 1
ЈА ВНОГ ПОЗИВА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
– НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
I. У Јавном позиву за суфинансирање мере енергетске
ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама
на територији града Београда – на подручју градске општине Палулула, објављеном 27. децембра 2021. године, 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 у Дневном листу „Вечерње новости”, Одељак I – УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ ПОЗИВ, став 1. тачка 1. мења се и гласи: „1) да је подносилац пријаве власник и
да живи у породичној кући или у стану на територији града
Београда – подручју градске општине Палилула, са десне
стране Дунава у складу са Проценом приоритетизације и
рангирања сегмената грађевинског фонда, а за потребе реализације мера енергетске санације на фасадној столарији
на територији градске општине Палилула, коју је израдио
Архитектонски факултет Универзитета у Београду (према
решењу за порез или фотокопије личне карте).
II. У Одељку VI – МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА, став 2. мења се и гласи: „Јавни позив је отворен до 5.
марта 2022. године”.
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III. У свему осталом текст јавног позива остаје непромењен.
IV. Ова измена број 1 Јавног позива за суфинансирање мере енергетске ефикасности на породичним кућама
и стамбеним зградама на територији града Београда – на

11. фебруар 2022.

подручју градске општине Палулула, биће објављена на
званичној интернет-страници Града Београда, у рубрици
„Градски огласи” и Градске општине Палилула и огласној
табли Градске управе Града Београда, као и у Дневном листу
„Вечерње новости”.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ВРАЧАР
Скупштина Градске општине Врачар, на седници одржаној 9. фебруара 2022. године, на основу члана 46. став 4.
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број
14/22) и члана 18. став 1. тачка 19. Статута Градске општине
Врачар („Службени лист Града Београда”, број 77/19), донела

ОД Л У КУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
1. Утврђује се престанак мандата одборнику Скупштине
Градске општине Врачар Зорану Ангелусу са Изборне листе
„Александар Шапић – Победа за Врачар” пре истека времена које je изабран због поднете оставке.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда” и на веб-презентацији Градске општине Врачар.
Скупштина Градске општине Врачар
Број 96-7/2022-VIII/1, 9. фебруара 2022. године
Председник
Академик проф. др Јован Хаџи Ђокић, ср.

Скупштина Градске општине Врачар, на седници одржаној 9. фебруара 2022. године, на основу члана 72. Закона
о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 14/22)
и члана 6. и 9. Пословника о раду Скупштине Градске општине Врачар („Службени лист Града Београда”, бр. 88/19 и
98/19 – исправка), донела

ОД Л У КУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине Градске
општине Врачар изабраном на изборима одржаним 21.
јуна 2020. године Филипу Димитријевићу са Изборне листе
„Александар Шапић – Победа за Врачар”.
2. Мандат одборника траје до престанка мандата одборника овог сазива Скупштине Градске општине Врачар.
3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Врачар
Број 96-7/2022-VIII/2, 9. фебруара 2022. године
Председник
Академик проф. др Јован Хаџи Ђокић, ср.

Скупштина Градске општине Врачар, на седници одржаној 9. фебруара 2022. године, на основу члана 18. став 2. и
члана 22. став 2. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС”, број 14/22) и члана 18. став 1. тачка 11. Статута
Градске општине Врачар („Службени лист Града Београда”,
број 77/19), донела

ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКA ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВA, ЗАМЕНИКА
ЧЛАНОВА, СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР У
СТАЛНОМ САСТАВУ
Члан 1.
I. Разрешавају се чланства у Изборној комисије Градске
општине Врачар у сталном саставу
1. Биљана Живковић, дипл. правник председник,
– Вујо Грујић, дипл. Правник, заменик председника.
2. Кокан Арсић, члан,
– Ђорђе Симић, заменик члана.
3. Душан Марковић, члан,
– Никола Бјекић, заменик члана.
4. Борис Бубало, члан,
– Милош Наумовић, заменик члана.
5. Александра Радисављевић, члан,
– Светлана Раосављевић Гвозденов, заменик члана.
6. Вукота Јакшић, члан,
-Марко Живковић, заменик члана.
7. Вук Вучелић, члан,
– Милош Василић, заменик члана.
8. Стефан Сератлић, члан,
– Небојша Аврамовић, заменик члана.
9. Весна Луковић, члан,
– Бојана Стојменовић, заменик члана.
10. Живко Марјановић, дипл. правник, секретар,
– Зорица Станојевић, дипл. правник, заменик секретара.
II. Именују се у Изборну комисију Градске општине Врачар у сталном саставу:
1. за председника Биљана Живковић, дипл. правник,
– за заменика председника Вујо Грујић, дипл. правник;
2. за члана Кокан Арсић,
– за заменика члана Ђорђе Симић;
3. за члана Душан Марковић,
– за заменика члана Никола Бјекић;
4. за члана Борис Бубало,
– за заменика члана Милош Наумовић;
5. за члана Александра Радисављевић,
– за заменика члана Светлана Раосављевић Гвозденов;
6. за члана Бранислав Нешић,
– за заменика члана Марко Живковић;
7. за члана Вук Вучелић,
– за заменика члана Милош Василић;
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8. за члана Стефан Сератлић,
– за заменика члана Небојша Аврамовић;
9. за члана Весна Луковић,
– за заменика члана Бојана Стојменовић;
10. за секретара Живко Марјановић, дипл. правник,
– за заменика секретара Зорица Станојевић, дипл. правник.
III. Ова одлука ступа на снагу даном доношења а објављује се на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
IV. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
О б р а з л ож е њ е
Како је Скупштина Републике Србије донела нови закон о локалним изборима потребно је, ради усклађивања
са Законом, донети нову Одлуку о разрешењу и именовању председника, заменикa председника чланова, заменика
чланова, секретара и заменика секретара Изборне комисије
Градске општине Врачар у сталном саставу.
Градска општина Врачар има 62507 уписаних бирача,
тако да изборну комисију чини председник, осам чланова,
заменик председника и осам заменика чланова.
У Скупштини Градске општине Врачар формирано је
шест одборничких група и нема независних одборника. У
складу са чланом 20. Закона о локалним изборима а сразмерно заступљености у укупном броју одборника који
припадају одборничким групама предложени су кандидати
за чланове и заменике чланова Изборне комисије и то:
Одборничка група Александар Вучић – За нашу децу
предложила је председника, заменика председника, три
члана и три заменика члана (под редним бројем 1, 2, 3 и 4);
Одборничка група Ивица Дачић – „Социјалистичка партија Србије (СПС)” предложила је једног члан и једног заменика члана (под редним бројем 5);
Одборничка група Ослободимо Врачар предложила је
једног члан и једног заменика (под редним бројем 6);
Одборничка група Александар Шапић – Победа ЗА Врачар предложила је једног члана и једног заменика члана,
(под редним бројем 7);
Одборничка група „ДСС – Удружење „Тополска” предложила је једног члана и једног заменика члана, (под редним
бројем 8);
Одборничка група „Врачар Врачарцима” предложила је
једног члана и једног заменика члана (под редним бројем 9).
У складу са чланом 22. став 2. Закона о локалним изборима
председник Скупштине Градске општине Врачар предложио је
кандидате за секретара и заменика секретара Изборне комисије.
У члану 18. став 2. Закона о локалним изборима утврђено је да председника, заменика председника, чланове и заменике чланова изборне комисеије именује скупштина.
У члану 22. став 2. истог закона утврђено је да секретара
и заменика секретара изборне комисије именује скупштина
на предлог председника скупштине.
У члану 18. став 1. тачка 11. Статута Градске општине
Врачар предвиђено је да Скупштина општине именује чланове Изборне комисије Општине.
Имајући у виду напред наведено одлучено ја као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против ове одлуке сваки подносилац изборне листе која је освојила мандате у постојећем
сазиву Скупштине може поднети жалбу Управном суду у
Београду у року од седам дана од њеног објављивања на
веб-презентацији Републичке изборне комисије. Жалба се
подноси преко Скупштине, која је дужна да у року од 24 часа
од пријема жалбе достави исту Управном суду у Београду.
Скупштина Градске општине Врачар
Број 96-7/2022-VIII/3, 9. фебруара 2022. године
Председник
Академик проф. др Јован Хаџи Ђокић, ср.
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Скупштина Градске општине Врачар, на седници одржаној 9. фебруара 2022. године, на основу члана 18. Статута
Градске општине Врачар („Службени лист Града Београда”,
број 77/19), а у складу са чланом 32. 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), донела

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА КОЈИ СУ НА
ГРАДСКИМ (ОКРУЖНИМ), РЕПУБЛИЧКИМ, РЕГИОНАЛНИМ И МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА
ОСВОЈИЛИ НАГРАДЕ
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању критеријума за награђивање
ученика који су на градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили награде („Службени лист Града Београда”, бр. 31/2017 и 114/2018)
(у даљем тексту: одлука), члан 6. мења се тако да гласи:
„Изузетно од чл. 3, 4. и 5. Одлуке, награду могу добити
ученици који нису старији од 19 година, а који су остварили
изузетан индивидуални успех и резултате из области спорта на међународном нивоу (светском и европском првенству), освојивши прво, друго или треће место и то:
– ученици основних или средњих школа са пребивалиштем на територији градске општине Врачар или
– чланови спортских клубова/удружења са седиштем на
територији градске општине Врачар, независно од места
пребивалишта ученика.
Члан 2.
У преосталом делу одлука остаје непромењена.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Врачар
Број 96-7/2022-VIII/5, 9. фебруара 2022. године
Председник
Академик проф. др Јован Хаџи Ђокић, ср.

Веће Градске општине Врачар је на 24. седници одржаној 6. фебруара 2022. године разматрало Предлог одлуке о
утврђивању садржаја и вредности финансијске помоћи за
децу и породицу из буџета Градске општине Врачар за 2022.
годину и на основу члана 36. тачка 2. Статута Градске општине Врачар (,,Службени лист Града Београда”, број 77/19)
и члана 6. Одлуке о утврђивању критеријума и поступка
за одобравање финансијске помоћи из буџета („Службени
лист Града Београда”, бр. 74/13, 75/14 и 57/15), донело је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ САДРЖАЈА И ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ЗА ДЕЦУ И ПОРОДИЦУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА 2022. ГОДИНУ
1. Градска општина Врачар, као поклон новорођеним
бебама са територије градске општине Врачар, додељује
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беби пакетић који садржи производе за негу беба, у вредности која је уговорена, односно која ће бити уговорена, као
резултат спроведеног поступка набавке, и то на основу јављања родитеља/старатеља детета Одељењу за друштвене
делатности и пројекте и достављања одговарајућих доказа
о рођењу детета и његовом пребивалишту/боравишту на
Врачару, а све под условом да у текућој или претходној години родитељ/старатељ за исто дете није већ добио беби пакетић од Градске општине Врачар.
2. Додељује се безбедносно ауто седиште као поклон
деци са пребивалиштем на територији градске општине
Врачар, након навршеног њиховог првог рођендана у 2021,
односно 2022. години, у појединачној вредности која је уговорена, односно која ће бити уговорена, као резултат спроведеног поступка набавке, и то на основу поднетог захтева
од стране родитеља/старатеља детета Одељењу за друштвене делатности и пројекте и достављања одговарајућих доказа о кумулативном испуњавању тражених услова, а све под
условом да у претходној години родитељ/старатељ за исто
дете није већ добио безбедносно ауто-седиште од Градске
општине Врачар.
3. Захтеви родитеља/старатеља ће се реализовати током
2022. године у складу са расположивом количином набављених беби пакетића и ауто седишта, а према редоследу
јављања, односно поднетих захтева Одељењу за друштвене
делатности и пројекте, уз истовремено испуњавање тражених услова.
4. Материјална помоћ у виду набавке одеће и обуће за
породице са малолетном децом у стању социјалне потребе
и децу без родитељског старања која имају пребивалиште
на територији градске општине Врачар, реализује се одобравањем средстава за набавку одеће и обуће у укупном износу до 10.000,00 динара по детету.
5. За реализацију ове одлуке Градска општина Врачар
спровешће одговарајући поступак набавке беби пакетића
и ауто седишта, као и одеће и обуће, а за те намене ангажоваће се средства предвиђена Одлуком о буџету Градске
општине Врачар за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и
2024. годину („Службени лист Града Београда”, број 135/21)
и одговарајућим решењима о тромесечном плану извршења
буџета Градске општине Врачар за 2022. годину, као и средства текуће резерве на одговарајућим позицијама за 2022.
годину.
6. О реализацији oве одлуке стараће се Одељење за буџет, финансије и набавке и Одељење за друштвене делатности и пројекте Управе Градске општине Врачар.
7. Овa одлукa ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
8. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању садржаја и вредности финансијске помоћи за децу и породицу из буџета Градске општине Врачар
за 2021. годину („Службени лист Града Београда”, број 4/21).
Веће Градске општине Врачар
Број 96-52/22-VIII/5, 6. фебруара 2022. године
Председник
Академик проф. др Милан А. Недељковић, ср.

11. фебруар 2022.

Веће Градске општине Врачар је на 24. седници одржаној
6. фебруара 2022. године разматрало Предлог одлуке о утврђивању износa за награђивање ученика у 2022. години који
су на градским (окружним), републичким, регионалним и
међународним такмичењима освојили награде и на основу
члана 5. Одлуке о утврђивању критеријума за награђивање ученика који су на градским (окружним), републичким,
регионалним и међународним такмичењима освојили награде (,,Службени лист Града Београда”, бр. 31/17 и 114/18)
и члана 36. Статута Градске општине Врачар (,,Службени
лист Града Београда”, број 77/19), донело је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСA ЗА НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА У 2022. ГОДИНИ КОЈИ СУ НА ГРАДСКИМ
(ОКРУЖНИМ), РЕПУБЛИЧКИМ, РЕГИОНАЛНИМ И
МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА ОСВОЈИЛИ НАГРАДЕ
Члан 1.
Овом одлуком се утврђују износи за награђивање ученика који су на градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили награде,
а у складу са Одлуком о буџету Градске општине Врачар за
2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину („Службени лист Града Београда”, број 135/21).
Члан 2.
Термини којима су у овој одлуци означени носиоци активности односно одговорна лица, а изражени су у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и
женски род лица на која се односе, у складу са начелима и
прописима о родној равноправности.
Члан 3.
Новчани износи за освојено место по образовним областима су:
a) на градским (окружним) такмичењима
Српски језик

прво место

друго место

треће место

12.000,00 динара

8.000,00 динара

4.000,00 динара

Математика

12.000,00 динара

8.000,00 динара

4.000,00 динара

Физика

12.000,00 динара

8.000,00 динара

4.000,00 динара

Хемија

12.000,00 динара

8.000,00 динара

4.000,00 динара

Информатика

10.500,00 динара

7.000,00 динара

3.500,00 динара

Страни језици

10.500,00 динара

7.000,00 динара

3.500,00 динара

Остале науке (предмети)

9.000,00 динара

6.000,00 динара

3.000,00 динара

б) на републичким такмичењима
Српски језик

прво место

друго место

треће место

17.000,00 динара

13.000,00 динара

9.000,00 динара

Математика

17.000,00 динара

13.000,00 динара

9.000,00 динара

Физика

17.000,00 динара

13.000,00 динара

9.000,00 динара

Хемија

17.000,00 динара

13.000,00 динара

9.000,00 динара

Информатика

16.000,00 динара

12.000,00 динара

8.000,00 динара

Страни језици

16.000,00 динара

12.000,00 динара

8.000,00 динара

Остале науке (предмети)

13.000,00 динара

10.000,00 динара

7.000,00 динара
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в) на међународним такмичењима
прво место

друго место

треће место

Математика

23.000,00 динара

19.000,00 динара

15.000,00 динара

Физика

23.000,00 динара

19.000,00 динара

15.000,00 динара

Информатика

21.000,00 динара

17.000,00 динара

13.000,00 динара

Остале науке (предмети)

19.000,00 динара

15.000,00 динара

11.000,00 динара

г) на међународним такмичењима по позиву
прво место

друго место

треће место

Математика

12.000,00 динара

8.000,00 динара

4.000,00 динара

Физика

12.000,00 динара

8.000,00 динара

4.000,00 динара

Информатика

10.500,00 динара

7.000,00 динара

3.500,00 динара

Остале науке (предмети)

9.000,00 динара

6.000,00 динара

3.000,00 динара

д) на такмичењима музичке културе и уметничких школа
прво место

друго место

треће место

Републичка такмичења

9.000,00 динара

6.000,00 динара

3.000,00 динара

Међународна такмичења

12.000,00 динара

8.000,00 динара

4.000,00 динара

Члан 4.
Градска општина Врачар награђује ученике за освојено прво, друго и треће место односно награду на градском
(окружном), републичком, регионалном и међународном
такмичењу.
Као доказ о постигнутом резултату узимају се у обзир
дипломе у организацији или по овлашћењу Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
На основу стручног упутства о организовању такмичења и
смотри ученика основних и средњих школа, Министарство
просвете, науке и технолошког развоја доноси Годишњи
календар такмичења основних и средњих школа за текућу
школску годину.
У такмичења, на која се односи ова одлука, не убрајају се: смотре, турнири, ревије талената, дружине, секције,
изложбе, конкурси, квизови, купови, колоније, лиге и друге
ваннаставне активности, као и екипне (тимске) награде.
Члан 5.
Председник градске општине Врачар на предлог начелника Управе Градске општине Врачар, доноси Решење о награђивању ученика из буџета Градске општине Врачар.
Члан 6.
О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за друштвене делатности и пројекте и Одељење за буџет, финансије и набавке Управе Градске општине Врачар.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Члан 8.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи
Oдлукa о утврђивању износa за награђивање ученика који
су на градским (окружним), републичким, регионалним
и међународним такмичењима освојили награде број 964/2021-VIII/4.
Веће Градске општине Врачар
Број 96-52/22-VIII/6, 6. фебруара 2022. године
Председник
Академик проф. др Милан А. Недељковић, ср.
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Веће Градске општине Врачар је на 24. седници одржаној 6. фебруара 2022. године разматрало Предлог одлуке о
врсти, обиму и критеријумима за награђивање ученика и
студената из буџета Градске општине Врачар за 2022. годину и на основу члана 7. Одлуке о награђивању ученика и
студената из буџета Градске општине Врачар („Службени
лист Града Београда”, бр. 31/17 и 114/18) и члана 36. Статута
Градске општине Врачар („Службени лист Града Београда”,
брoj 77/19), донело је

ОДЛУКУ
О ВРСТИ, ОБИМУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ВРАЧАР ЗА 2022. ГОДИНУ
Члан 1.
Одлуком о врсти, обиму и критеријумима за награђивање ученика и студената из буџета Градске општине Врачар
за 2022. годину (у даљем тексту: одлука) се ближе утврђују
врста, обим и критеријуми за награђивање ученика и студената из буџета Градске општине Врачар за 2022. годину.
Члан 2.
Термини којима су у овој одлуци означени носиоци активности односно одговорна лица, а изражени су у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и
женски род лица на која се односе, у складу са начелима и
прописима о родној равноправности.
Члан 3.
Градска општина Врачар награђује:
1. ученике основних школа носиоце признања „Вукова
диплома” и признања „ђак генерације”,
2. ученике средњих школа носиоце признања „Вукова
диплома” и признања „ђак генерације”,
3. ученикe који су на завршном испиту у основном образовању и васпитању постигли најбоље резултате, односно
испиту којим се процењује степен остварености општих и
посебних стандарда у основном образовању и васпитању,
4. ученике основних и средњих школа за освојено прво,
друго и треће место на културно-образовним манифестацијама такмичарског карактера, које се традиционално одржавају на територији градске општине Врачар или су од изузетног значаја за грађане Врачара.
Члан 4.
Изузетно, ради подстицања активног и самосталног
учешћа младих у процесу учења, развоја научне културе,
истраживачког академског духа и критичког мишљења,
награђује се учешће ученика и студената у истраживачким
пројектима, на међународним студијским путовањима, међународним научним скуповима или постдипломским студијама квалитативно другачијим од постојећих у образовном систему Републике Србије.
Члан 5.
Ученици из члана 3. став 1. тачка 1. ове одлуке, биће награђени књигом уколико су похађали основну школу чије је
седиште на територији градске општине Врачар.
Ученици из члана 3. став 1. тачка 2. ове одлуке, биће награђени књигом, уколико су похађали средњу школу чије је
седиште на територији градске општине Врачар, a новчаном
наградом од 12.000,00 динара, уколико имају пребивалиште
на територији градске општине Врачар.
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Члан 6.
Ученици из члана 3. став 1. тачка 3. ове одлуке, могу
бити награђени уколико су похађали основну школу чије је
седиште на територији градске општине Врачар.
Минимални број бодова неопходних за награђивања су
бодови које је остварио ученик из става 1. под редним бројем 50, на формираној ранг листи ученика за награђивање.
Ученик/ученици који је/су приликом полагања завршног испита у основном образовању и васпитању освојили највећи број бодова, биће награђени новчаним износом
од 50.000,00 динара, а сви остали ученици који су освојили
минималан број бодова, односно ученици који имају бодове ученика под редним бројем 50, биће награђени новчаном
наградом до неопорезивог износа по Закону о порезу на доходак грађана.
Члан 7.
Ученици из члана 3. став 1. тачка 4. ове одлуке, биће награђени уколико похађају основну и средњу школу на територији градске општине Врачар.
У зависности од значаја и врсте манифестације такмичарског карактера додељиваће се новчане награде у износу
до 8.000,00 динара за освојено прво место, до 5.000,00 динара за освојено друго место, до 3.000,00 динара за освојено
треће место или другом врстом награде у складу са врстом
манифестације.
Члан 8.
Ученици и студенти који учествују у истраживачким
пројектима, биће награђени износом до 10.000,00 динара.
Ученици и студенти учесници међународних студијских
путовања и међународних научних скупова биће награђени
износом до 12.000,00 динара.
Студенти који похађају постдипломске студије које су квалитативно другачије од постојећих у образовном систему Републике Србије биће награђени износом до 13.000,00 динара.
Члан 9.
Ученици и студенти из члана 8. ове одлуке, биће награђени уколико имају пребивалиште на територији градске
општине Врачар.
Члан 10.
Председник градске општине Врачар на предлог начелника Управе Градске општине Врачар, доноси решење о награђивању ученика из буџета Градске општине Врачар за
ученике наведене у члану 3. ове одлуке, а изузетно и за ученике и студенте наведене у члану 4. ове одлуке.
Члан 11.
Награде за ученике и студенте могу се додељивати само
до износа средстава планираних у буџету за ту намену у текућој години.
Члан 12.
О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за друштвене делатности и пројекте и Одељење за буџет, финансије и набавке Управе Градске општине Врачар.
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Члан 15.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о врсти, обиму и критеријумима за награђивање
ученика и студената из буџета Градске општине Врачар број
96-4/2021-VIII/5.
Веће Градске општине Врачар
Број 96-52/22-VIII/7, 6. фебруара 2022. године
Председник
Академик проф. др Милан А. Недељковић, ср.

ЗЕМУН
Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној
11. фебруара 2022. године, на основу чл. 137. и 138. Закона о
спорту („Службени гласник РС”, број 10/16) и члана 12. став
1. тачка 40. и члана 16. став 1. тачка 5. Статута Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 95/19 – пречишћен текст и 156/20), а сходно стратешким циљевима утврђеним Стратегијом развоја Градске општине Земун 2018–2023.
(број 06-526/2018-IV/43 од 29. јуна 2018. године), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О СТАЛНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА
ГРАДСКУ ОПШТИНУ ЗЕМУН
Члан 1.
У Одлуци о сталним манифестацијама у области спорта
од значаја за Градску општину Земун („Службени лист Града Београда”, број 136/21), у члану 3. став 1, после тачке 2.
додаје се нова тачка 3. која гласи:
„3. „А БИЛА СУ САМО ДЕЦА”.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-87/2022-II/22, 11. фебруара 2022. године
Председник
Мирослав Гајић, ср.
Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 11. фебруара 2022. године, на основу члана 11. став
4. Закона о финансијској подршци породици са децом
(„Службени гласник РС”, бр. 113/17, 50/18, 46/21 – одлука
УС, 51/21 – одлука УС, 53/21 – одлука УС, 66/21 и 130/21)
и члана 16. став 1. тачка 5. Статута Градске општине Земун
(„Службени лист Града Београда”, бр. 95/19 – пречишћен
текст и 156/20), донела је

ОДЛУКУ

Члан 13.
Ова одлука примењиваће се на све поступке који су започети по Одлуци о награђивању ученика и студената из
буџета Градске општине Врачар.

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВУ НА НОВОГОДИШЊУ НОВЧАНУ ЧЕСТИТКУ МАЈЦИ ПРВОРОЂЕНЕ
ДЕВОЈЧИЦЕ И ПРВОРОЂЕНОГ ДЕЧАКА РОЂЕНИХ 1.
ЈАНУАРА

Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Члан 1.
У Одлуци о праву на новогодишњу новчану честитку
мајци прворођене девојчице и прворођеног дечака рође-

11. фебруар 2022.
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них 1. јануара („Службени лист Града Београда”, број 51/17),
мења се назив одлуке и гласи: „Одлука о праву на новогодишњу новчану честитку мајци прворођене девојчице и прворођеног дечака.”
Члан 2.
У целокупном тексту одлуке речи: „1. јануара”, замењују
се речима: „у текућој години”.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-88/2022-II/22, 11. фебруара 2022. године
Председник
Мирослав Гајић, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 11. фебруара 2022. године, на основу чл. 18. и 96. Закона
о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 14/22)
и члана 16. тачка 26. Статута Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, број 95/19 – пречишћен текст и
156/20), донела је

ОД Л У КУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН У СТАЛНОМ САСТАВУ
1. Разрешавају се чланства у Изборној комисији општине Градске општине Земун у сталном саставу:
1. Јана Љубичић, председник,
– Душан Милић, заменик председника;
2. Зоран Туфегџић, члан,
– Страхиња Вујадиновић, заменик члана;
3. Марија Роговић, члан,
– Слободан Јанковић, заменик члана;
4. Марко Ивановић, члан,
– Александар Марковић, заменик члана;
5. Јелена Јањић, члан,
– Иван Морић, заменик члана;
6. Бранко Драгичевић, члан,
– Бранко Мијатовић, заменик члана;
7. Марко Влаховић, члан,
– Марија Динић, заменик члана;
8. Марко Јанковић, секретар,
– Јелена Врањевац, заменик секретара.
2. У Изборну комисију Градске општине Земун у сталном саставу именују се:
1) за председника: Звездан Бабовић, дипл. правник,
– за заменика председника: Душан Милић, дипл. правник;
2) за члана: Зоран Туфегџић,
– за заменика члана: Младен Јанковић;
3) за члана: Страхиња Вујадиновић,
– за заменика члана: Бранко Мијатовић;
4) за члана: Ивана Сарић,
– за заменика члана: Слободан Јанковић;
5) за члана: Рада Васић,
– за заменика члана: Драган Протић;
6) за члана: Марко Ивановић,
– за заменика члана: Александар Марковић;
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7) за члана: Јелена Јањић,
– за заменика члана: Иван Морић;
8) за члана: Марко Влаховић;
– за заменика члана: Марија Динић;
9) за члана: Сава Пилиповић,
– за заменика члана: Бранко Драгичевић;
10) за члана: Сања Вулић,
– за заменика члана: Драгица Ковачевић;
11) за члана: Даринка Тврдишић,
– за заменика члана: Мима Самарџић.
За секретара: Јелена Врањевац, дипл. правник
За заменика секретара: Марија Роговић, дипл. правник
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објављује се на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
4. Ову одлуку oбјавити у „Службеном листу Града Београда”.
О б р а з л ож е њ е
Правни основ за доношење Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Изборне комисије
Градске општине Земун у сталном саставу садржан је у члану 18. став 2. Закона о локалним изборима (у даљем тексту:
закон), којим је утврђено да председника, чланове, заменика председника и заменике чланова изборне комисије именује скупштина јединице локалне самоуправе.
Чланом 96. Закона о локалним изборима прописано је
да скупштина образује изборну комисију у складу са овим
законом у року од седам дана од његовог ступања на снагу.
Закон о локалним изборима је ступио на снагу 8. фебруара
2022. године, односно наредног дана од дана када је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Чланом 11. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да орган за спровођење локалних избора чине председник и други чланови органа за спровођење локалних избора и њихови заменици.
С обзиром на то да у Градској општини Земун на дан
ступања на снагу Закона има 166.934 бирача уписаних у Јединствени бирачки списак, Изборну комисију Градске општине Земун, у складу са чланом 18. став 1. Закона, чине
председник, 10 чланова, заменик председника и 10 заменика чланова.
Чланом 19. Закона прописано је да за председника и заменика председника изборне комисије може да буде именовано само оно лице које има високо образовање у области
правних наука.
У складу са чланом 20. Закона, чланови и заменици чланова изборне комисије у сталном саставу именују се на предлог одборничких група сразмерно њиховој заступљености
у укупном броју одборника који припадају одборничким
групама, с тим да ниједна одборничка група не може да предложи више од половине чланова и заменика чланова изборне комисије у сталном саставу.
У складу са наведеним, право да предложе лица у Изборну комисију Градске општине Земун припада следећим
одборничким групама: Одборничкој групи Александар Вучић – За нашу децу са 42 одборника, Одборничкој групи
Ивица Дачић – СПС, Јединствена Србија – Драган Марковић Палма са шест одборника и Одборничкој групи „За
наш Земун” са пет одборника.
Право да предложе члана или заменика члана у Изборној комисији припада и самосталним одборницима који се
у складу са чланом 20. став 4. Закона сматрају одборничком
групом у смислу предлагања чланова и заменика чланова
изборне комисије у сталном саставу с обзиром на то да су
изабрани са изборних листа Др Војислав Шешељ – Српска
радикална странка и Група грађана „Сложни за Земун и Батајницу – Проф. др Даница Грујичић”, које нису освојиле
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довољан број мандата потребан за образовање одборничке
групе у Скупштини Градске општине Земун и да нису приступили некој одборничкој групи.
С обзиром на то да Одборничка група Александар Вучић – За нашу децу има 42 одборника, односно више од
половине од укупног броја одборника Скупштине Градске
општине Земун, она има право да предложи председника,
заменика председника, четири члана и четири заменика
члана Изборне комисије Градске општине Земун.
Имајући у виду да Одборничка група Ивица Дачић
– СПС, Јединствена Србија – Драган Марковић Палма у
Скупштини Градске општине Земун има шест одборника,
она има право да предложи два члана и два заменика члана
Изборне комисије.
Одборничка група „За наш Земун” у Скупштини Градске
општине Земун има пет одборника и има право да предложи два члана и два заменика члана Изборне комисије.
Изборна листа Др Војислав Шешељ – Српска радикална
странка има два одборника у Скупштини Градске општине
Земун, као и Изборна листа Група грађана „Сложни за Земун
и Батајницу – Проф. др Даница Грујичић”, а обе ове изборне
листе имају право да предложе једног члана и једног заменика члана у Изборну комисију Градске општине Земун.
У складу са чланом 22. Закона, учесници у раду изборне комисије без права одлучивања су секретар изборне комисије и заменик секретара изборне комисије, које именује
скупштина на предлог председника скупштине, при чему за
секретара и заменика секретара могу да буду именовани секретар скупштине, заменик секретара скупштине, начелник
општинске, односно градске управе, заменик начелника општинске, односно градске управе или лице из реда запослених у општинској, односно градској управи које има високо
образовање у области правних наука.
У складу са наведеним, Одборничка група Александар
Вучић – За нашу децу је у Изборну комисију Градске општине Земун предложила:
за председника Звездана Бабовића;
за заменика председника Душана Милића;
за члана Зорана Туфегџића;
за заменика члана Младена Јанковића;
за члана Страхињу Вујадиновића;
за заменика члана Бранка Мијатовића;
за члана Ивану Сарић;
за заменика члана Слободана Јанковића;
за члана Раду Васић и
за заменика члана Драгана Протића.
Одборничка група Ивица Дачић – СПС, Јединствена Србија – Драган Марковић Палма је у Изборну комисију предложила:
за члана Марка Ивановића;
за заменика члана Александра Марковића;
за члана Јелену Јањић и
за заменика члана Ивана Морића.
Одборничка група „За наш Земун” је у Изборну комисију предложила:
за члана Марка Влаховића;
за заменика члана Марију Динић;
за члана Саву Пилиповића и
за заменика члана Бранка Драгичевића.
одборници са Изборне листе Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка су у Изборну комисију предложили:
за члана Сању Вулић и
за заменика члана Драгицу Ковачевић;
а одборници са Изборне листе Група грађана „Сложни
за Земун и Батајницу – Проф. др Даница Грујичић” у Изборну комисију предложили су:
за члана Даринку Тврдишић
и за заменика члана Миму Самарџић.
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Председник Скупштине Градске општине Земун је за секретара Изборне комисије Градске општине Земун предложио Јелену Врањевац, дипл. правника, в.д начелника Управе Градске општине Земун, а за заменика секретара Марију
Роговић, дипл. правника, из Одсека за изборна и мањинска
права.
Чланом 18. став 3. Закона прописано је да се одлука о
именовању чланова и заменика чланова изборне комисије
објављује на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
Упутство о правном средству: Против ове одлуке сваки
подносилац изборне листе која је освојила мандате у постојећем сазиву Скупштине Градске општине Земун може поднети жалбу Управном суду у року од седам дана од објављивања ове одлуке на веб-презентацији Републичке изборне
комисије.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-90/2022-II/22, 11. фебруара 2022. године
Председник
Мирослав Гајић, ср.

Скупштина Градске општине Земун, на седници одржаној 11. фебруара 2022. године, на основу члана 16. став 1.
тачка 13. Статута Градске општине Земун („Службени лист
Града Београда”, бр. 95/19 – пречишћен текст и 156/20) и
члана 11. став 1. Одлуке о оснивању Туристичке организације Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 89/17, 77/19, 21/21 и 136/21), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Даје се сагласност на Статут Туристичке организације
Градске општине Земун, број 02-70, који је донео Управни
одбор Туристичке организације Градске општине Земун на
седници одржаној 26. јануара 2022. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-89/2022-II/22, 11. фебруара 2022. године
Председник
Мирослав Гајић, ср.

ПАЛИЛУЛА
На основу члана 18. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 14/22) и чл. 7. и 32 Закона о избору
народних посланика („Службени гласник РС”, број 14/22),
Изборна комисија Градске општине Палилула, на 1. седници, одржаној 11. фебруара 2022. године, донела је

ПО С ЛОВНИК
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим пословником уређују се организација, начин рада
и одлучивања Изборне комисије Градске општине Палилу-
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ла (у даљем тексту: Изборна комисија), као и друга питања
од значаја за рад Изборне комисије.
Члан 2.
Седиште Изборне комисије је у Београду, у згради Градске општине Палилула, Таковска 12.
У циљу поштовања прописа везаних за безбедност и
здравље чланова Изборне комисије и чланова бирачких
одбора, а у складу са препорукама надлежних институција
у погледу епидемиолошких мера, Изборна комисија може
донети одлуку да се примопредаја изборног материјала пре
и после гласања врши у Центру за културу „Влада Дивљан”,
Митрополита Петра 8, уз поштовање свих правила везаних
за поступање са изборним материјалом.
Члан 3.
Изборна комисија у свом раду користи печат и штамбиљ.
Печат је пречника 32 mm.
Печат је округлог облика, а у средини печата је мали
грб Републике Србије. По спољном ободу печата уписан је
текст: „Република Србија”. У следећем унутрашњем кругу
уписан је текст: „Град Београд – Градска општина Палилула”, а у последњем кругу уписан је текст: „Изборна комисија
Градске општине Палилула”.
Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи текст: у првом реду: „Република Србија”, у другом реду: „Град Београд
– Градска општина Палилула, у трећем реду: „Изборна комисија Градске општине Палилула”, у четвртом реду простор за: број предмета, у петом реду простор за: датум и
час, а у шестом реду: „Београд”.
Текст печата и штамбиља исписан је ћириличним писмом.
II. САСТАВ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Члан 4.
Изборну комисију чине председник и чланови Изборне
комисије у сталном и проширеном саставу.
Члан 5.
Изборну комисију у сталном саставу чине председник,
десет чланова, заменик председника и десет заменика чланова које именује Скупштина Градске општине Палилула, а
на предлог одборничких група.
Приликом предлагања чланова Изборне комисије у
сталном саставу води се рачуна о уравнотеженој заступљености полова, односно да мање заступљеног пола мора бити
најмање десет чланова Изборне комисије.
Одборничка група која има више од половине од укупног броја одборника предлаже председника, заменика
председника и четири члана и заменика чланова Изборне
комисије, док остале чланове и заменике чланова у Изборној комисији предлажу остале одборничке групе сразмерно
њиховој заступљености у укупном броју одборника који
припадају одборничким групама.
Одборничком групом у смислу предлагања чланова и
заменика чланова Изборне комисије у сталном саставу сматра се и одборник појединац или група одборника која броји мање од оног броја одборника који је потребан за образовање одборничке групе:
1. ако су сви ти одборници изабрани са исте изборне листе;
2. ако изборна листа на којој су изабрани није освојила
онолико мандата колико је потребно за образовање одборничке групе;
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3. ако нико од њих није приступио некој одборничкој
групи;
4. ако су сви ти одборници потписали предлог за именовање члана, односно заменика члана Изборне комисије.
Чланови Изборне комисије имају иста права, обавезе и
одговорности за рад Комисије.
Чланови Изборне комисије своја права и дужности
остварују активним учешћем у припремању, расправи,
одлучивању и спровођењу одлука Изборне комисије.
Члан 6.
Изборна комисија има секретара и заменика секретара
које именује Скупштина Градске општине Палилула на предлог председника Скупштине, који учествују у раду Изборне комисије без права одлучивања.
За секретара и заменика секретара Изборне комисије могу да буду именовани секретар Скупштине, начелник
Управе, заменик начелника Управе или лице из реда запослених у Општинској управи које има високо образовање у
области правних наука.
Члан 7.
Члана и заменика члана Изборне комисије у проширеном саставу именује Изборна комисија на предлог подносиоца проглашене изборне листе који мора бити достављен
најкасније седам дана пре гласања.
Изборна комисија дужна је да донесе решење о предлогу
за именовање члана Изборне комисије у проширеном саставу у року од 24 часа од пријема предлога.
Решење о именовању члана и заменика члана Изборне
комисије у проширеном саставу примењује се од наредног
дана од дана када је донето.
Члан 8.
Одлука о именовању чланова и заменика чланова Изборне комисије у сталном саставу објављује се у „Службеном листу Града Београда”, на веб-презентацији Градске
општине Палилула и веб-презентацији Републичке изборне
комисије.
III. НАДЛЕЖНОСТИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Члан 9.
Изборна комисија у спровођењу локалних избора:
1) стара се о законитом спровођењу локалних избора;
2) организује техничку припрему за локалне изборе;
3) објављује роковник за вршење изборних радњи;
4) прописује обрасце за спровођење изборних радњи;
5) именује, разрешава и констатује престанак функције
члана и заменика члана органа за спровођење избора;
6) доноси решење којим проглашава, одбацује или одбија да прогласи изборну листу, као и закључак којим налаже
подносиоцу изборне листе да отклони недостатке изборне
листе;
7) доноси решење којим констатује да је повучена проглашена изборна листа;
8) доноси решење којим констатује да место кандидата
за одборника на изборној листи остаје празно;
9) одређује бирачка места;
10) обезбеђује изборни материјал за спровођење локалних избора;
11) утврђује облик, изглед и боју гласачких листића и
контролног листа за проверу исправности гласачке кутије;
12) утврђује број гласачких листића који се штампа, као
и број резервних гласачких листића;
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13) одобрава штампање гласачких листића и врши надзор над њиховим штампањем;
14) уређује начин и место примопредаје изборног материјала пре и после гласања;
15) даје информације бирачима о томе да ли је у изводу
из бирачког списка евидентирано да су гласали на изборима;
16) доставља податке органима надлежним за прикупљање и обраду статистичких података;
17) одлучује о приговорима у складу са Законом о локалним изборима;
18) утврђује на седници прелиминарне резултате локалних избора за сва бирачка места која су обрађена у року од
24 часа од затварања бирачких места;
19) утврђује резултате избора, доноси и објављује укупан извештај о резултатима избора;
20) подноси Скупштини Градске општине Палилула извештај о спроведеним изборима;
21) обавља и друге послове одређене прописима о избору одборника.
Члан 10.
Изборна комисија у спровођењу избора за народне посланике:
1) организује техничку припрему за изборе;
2) именује, разрешава и констатује престанак функције
чланова и заменика чланова органа за спровођење избора, у
складу са Законом о избору народних посланика;
3) одређује бирачка места, у складу са Законом о избору
народних посланика;
4) одлучује о поништавању гласања на бирачком месту
због неправилности током спровођења гласања;
5) прима изборни материјал од Републичке изборне комисије и предаје га бирачким одборима;
6) преузима изборни материјал од бирачких одбора по
завршетку гласања;
7) пружа подршку бирачким одборима приликом спровођења гласања;
8) обавештава Републичку изборну комисију о току гласања;
9) доноси збирни извештај о резултатима гласања са бирачких места која се налазе на територији градске општине
Палилула;
10) обавља друге послове у складу са законом и актима
Републичке изборне комисије.
IV. НАЧИН РАДА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Члан 11.
Изборна комисија ради у сталном и проширеном саставу.
Изборна комисија ради у проширеном саставу од дана
утврђивања тог састава па док укупан извештај о резултатима локалних избора не постане коначан.
Члан 12.
Изборна комисија је самостална у свом раду и ради на
основу закона и других прописа у складу са законом.
Члан 13.
Изборна комисија ради у седницама.
Седницу Изборне комисије сазива секретар Изборне комисије у договору са председником Изборне комисије.
У раду комисије учествују: председник, чланови и секретар Изборне комисије и њихови заменици.
Члан 14.
Позив за седницу Изборне комисије упућује се члановима Изборне комисије и њиховим заменицима електронским
путем, телефоном или на други одговарајући начин.
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Члан 15.
Седници Изборне комисије, по одлуци Изборне комисије, могу присуствовати и представници управе Градске општине Палилула и других органа и организација, чије присуство може бити од значаја за рад Изборне комисије.
По одлуци Изборне комисије, седници могу присуствовати и друга лица.
Наведена лица могу учествовати у раду Изборне комисије без права одлучивања.
Члан 16.
Изборна комисија ради и пуноважно одлучује када седници присуствује већина чланова, односно њихових заменика, ако члан није присутан.
Изборна комисија одлучује већином гласова присутних
чланова у сталном, односно проширеном саставу.
Члан 17.
Рад Изборне комисије је јаван.
Изборна комисија обезбеђује јавност рада путем
веб-презентације на сајту Градске општине Палилула, присуством акредитованих представника средстава јавног информисања, давањем саопштења и по потреби одржавањем
конференција за штампу.
Саопштења за јавност по одобрењу Изборне комисије
даје председник, или члан кога овласти Изборна комисија.
Члан 18.
Одлуке Изборне комисије се објављују на веб-презентацији Градске општине Палилула без одлагања, а најкасније
24 часа од завршетка седнице на којој су одлуке донете.
На веб-презентацији мора бити назначен датум и време
објављивања одлуке.
Члан 19.
Председник Изборне комисије:
1) организује рад Изборне комисије на реализацији послова и задатака из надлежности Изборне комисије;
2) председава седницама Изборне комисије;
3) стара се о примени Пословника о раду Изборне комисије;
4) стара се о спровођењу одлука и закључака Изборне
комисије;
5) представља и заступа Изборну комисију пред надлежним судовима и другим домаћим и међународним органима и организацијама, медијима и сл.;
6) потписује акта која Изборна комисија доноси, обавља
и друге дужности и послове који су утврђени законом и
Пословником о раду Изборне комисије.
Заменик председника Изборне комисије помаже председнику у организацији рада Изборне комисије и обавља
све дужности и послове председника Изборне комисије
када је он одсутан или спречен да обавља своју дужност.
V. ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИГОВОРИМА
Члан 20.
О приговорима који су упућени Изборној комисији, секретар, односно заменик секретара, припремиће за потребе Изборне комисије стручно мишљење о начину решавања
приговора и на основу тог мишљења сачиниће нацрт решења.
Изборна комисија је дужна да у року од 72 часа од пријема приговора донесе и објави решење о приговору.
Приговор и решење о приговору Изборна комисија објављује на веб-презентацији Градске општине Палилула.
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Члан 21.
Када је против решења Изборне комисије по приговору
поднета жалба, Изборна комисија жалбу заједно са оспореним решењем и свим потребним списима доставља Управном суду у Београду (након истека годину дана од доношења
Закона о локалним изборима, жалба ће се подносити Вишем
суду у Београду), у року од 24 часа од часа пријема жалбе.
Члан 22.
Изборна комисија на веб-презентацији Градске општине
Палилула објављује сва поднета правна средства и одлуке
које су донете по њима.
VI. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ
Члан 23.
Средства за рад органа за спровођење избора, изборни
материјал и друге трошкове спровођења локалних избора,
обезбеђује Градска општина Палилула у свом буџету.
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VIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.
Питања која се односе на рад Изборне комисије, а која
нису уређена овим пословником, могу се уредити посебним
одлукама или закључцима Изборне комисије.
Члан 31.
Ступањем на снагу овог пословника престаје да важи
Пословник Изборне комисије Градске општине Палилула,
број 013-1-1/2020-I-5 од 4. мартa 2020. године.
Члан 32.
Овај пословник oбјавити у „Службеном листу Града
Београда”.
Изборна комисија Градске општине Палилула
Број 013-1-1/2022-I-5, 11. фебруара 2022. године
Председник
Немања Раичић, ср.

Члан 24.
Председник, чланови Изборне комисије и секретар, као и
њихови заменици имају право на накнаду за рад у Комисији.
Члан 25.
Услове за рад Изборне комисије обезбеђује Управа Градске општине Палилула.
Управа Градске општине Палилула и стручне службе
Градске општине Палилула пружају неопходну стручну, административну и техничку помоћ при обављању задатака
Комисије.
Стручна служба има право на накнаду за рад.
Члан 26.
Висину накнаде за рад у Изборној комисији Градске општине Палилула и стручне службе, Изборна комисија одређује посебном одлуком.
Налогодавац за исплату средстава из чл. 23, 24. и 25. је
председник Изборне комисије или друго лице које овласти
Изборна комисија.
VII. ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ
Члан 27.
На седници Изборне комисије води се записник о раду
Изборне комисије.
Записник се води у посебној књизи записника и садржи
главне податке о раду на седницама, нарочито о предлозима о којима се расправља, са именима учесника у расправи,
о одлукама, закључцима и другим актима који су на седницама донети као и о резултатима гласања о појединим питањима.
О вођењу и чувању записника стара се секретар Изборне комисије.
Записник потписују председник и секретар Изборне комисије.
Члан 28.
Изборна комисија обезбеђује чување изборних аката и
извештаја о резултатима избора са изборним материјалима
и руковање тим материјалима, у складу са законом.
Члан 29.
У Изборној комисији се води деловодни протокол, сређује и чува документација (архивска грађа Изборне комисије), са којом се поступа у складу са прописима.

ЛАЗАРЕВАЦ
Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници
одржаној 11. фебруара 2022. године, на основу члана 67.
став 1. тачка 9, члана 68. став 6. и члана 69. Закона о локалним 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 СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
I. Констатује се да је Владимиру Илићу из Жупањца,
изабраном за одборника Скупштине Градске општине Лазаревац са изборне листе Александар Вучић – За нашу децу
на изборима одржаним 21. јуна 2020. године, престао мандат одборника 24. јануара 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 06-38/2022, 11. фебруара 2022. године
Председник
Бојан Синђелић, ср.
Скупштина градске општине Лазаревац, на седници
одржаној 11. фебруара 2022 године, на основу члана 72. став
3. Закона о локалним 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 ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
I. Потврђује се мандат одборнику Скупштине Градске
општине Лазаревац, изабраном на изборима одржаним 21.
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јуна 2020. године Марку Ивковићу, са изборне листе Александар Вучић – За нашу децу.
II. Ову одлуку објавити на веб – презентацији Републичке изборне комисије и у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-38/2022, 11. фебруара 2022. године
Председник
Бојан Синђелић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на основу члана
8. став 4. и члана 24. став 1. тачка 4. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08,
15/10, 44/13 и 88/19), на седници одржаној 11. фебруара
2022. године, донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАГРАДАМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о наградама Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 35/09 – пречишћен текст,
95/16, 28/17 и 133/18) у члану 14в став 4. мења се и гласи:
„Награда се састоји из поклона чију садржину, на предлог Савета за социјалну заштиту, утврђује Веће Градске
општине Лазаревац у првом тромесечју године за коју се награда додељује. Савет за социјалну заштиту расписује јавни
позив у првом тромесечју године за коју се награда додељује. Јавним позивом утврђује се нарочито рок за подношење
пријава, услови за подношење пријава и докази који се уз
њу прилажу. Јавни позив се објављује на сајту Градске општине Лазаревац. Награда се додељује мајкама новорођене
деце које испуњавају услове из јавног позива.”
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-38/2022, 11. фебруара 2022. године
Председник
Бојан Синђелић, ср.
На основу чл. 18. и 96. Закона о локалним 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), Скупштина Градске
општине Лазаревац на седници одржаној 11. фебруара 2022.
године, донела је

ОД Л У КУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ У СТАЛНОМ САСТАВУ
1. Разрешавају се чланства у Изборној комисији Градске
општине Лазаревац у сталном саставу:
1) Иван Ранковић, председник,
– Марко Радосављевић, заменик председника;
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2) Владимир Бошковић, члан,
– Милош Стојановић, заменик члана;
3) Влада Неговановић, члан,
– Немања Андрић, заменик члана;
4) Срђан Раденковић, члан,
– Слађана Ранковић, заменик члана;
5) Новица Љушић, члан,
– Татјана Начић, заменик члана;
6) Срећко Ристовић, члан,
– Радослав Игњатовић, заменик члана;
7) Слађана Живановић, члан,
– Маријана Лазаревић, заменик члана;
8) Радомир Бјековић, члан,
– Александар Плећевић, заменик члана;
9) Слободан Матић, члан,
– Мирко Вишњић, заменик члана;
10) Душан Јевремовић, секретар
– Милош Виријевић, заменик секретара.
2. У Изборну комисију Градске општине Лазаревац у
сталном саставу именују се:
1) за председника Иван Ранковић, мастер правник
– за заменика председника Марко Радосављевић, дипл.
правник,
2) за члана Владимир Бошковић,
– за заменика члана Милош Стојановић;
3) за члана Влада Неговановић,
– за заменика члана Слађана Ранковић;
4) за члана Предраг Котлајић,
– за заменика члана Немања Андрић;
5) за члана Новица Љушић,
– за заменика члана Татјана Начић;
6) за члана Слађана Живановић,
– за заменика члана Радослав Игњатовић;
7) за члана Сања Полић,
– за заменика члана Милош Милошевић;
8) за члана Радомир Бјековић,
– за заменика члана Мирко Вишњић;
9) за члана Војислав Стошић,
– за заменика члана Урош Павловић;
10) за секретара Душан Јевремовић, дипл. правник,
– за заменика секретара Драгица Васовић Стојковић,
дипл. правник.
3. Стручне и административне послове за Изборну комисију врши Управа Градске општине Лазаревац.
4. Седиште Изборне комисије је у Лазаревцу, Карађорђева 42.
5.Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објављује се на веб-презентацији Републичке изборне комисије и у
„Службеном листу Града Београда”.
О б р а з л ож е њ е
Правни основ
Правни основ за доношење одлуке садржан је у члану
18. став 2. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 14/22) којим је утврђено да председника, чланове, заменика председника и заменике чланова изборне
комисије именује скупштина.
Разлози за доношење одлуке
Чланом 96. Закона о локалним изборима прописано је
да скупштина образује изборну комисију у складу са овим
законом у року од седам дана од његовог ступања на снагу.
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Закон о локалним изборима је ступио на снагу 8. фебруара
2022. године, односно наредног дана од дана када је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Објашњење предложених решења
Чланом 96. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС”, број 14/22) прописано је да Скупштина образује изборну комисију у складу са овим законом у року од
седам дана од његовог ступања на снагу. Тиме су се стекли
услови за разрешење Изборне комисије Градске општине
Лазаревац у сталном саставу која је именована Решењем
Скупштине Градске општине Лазаревац III-10 број 06150/2021 од 15. јула 2021. године.
Чланом 11. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да орган за спровођење локалних избора чине председник и други чланови органа за спровођење локалних избора и њихови заменици.
С обзиром на то да је 8. фебруара 2022. године, односно
на дан ступања на снагу Закона о локалним изборима, у
извод из Јединственог бирачког списка који се води за подручје градске општине Лазаревац уписано 50.067 бирача,
Изборну комисију Градске општине Лазаревац, у складу са
чланом 18. став 1. Закона, чине председник, осам чланова,
заменик председника и осам заменика чланова.
Чланом 19. Закона прописано је да за председника и заменика председника изборне комисије може да буде именовано само оно лице које има високо образовање у области
правних наука.
У складу са чланом 20. Закона, чланови и заменици чланова изборне комисије у сталном саставу именују се на предлог одборничких група сразмерно њиховој заступљености
у укупном броју одборника који припадају одборничким
групама, с тим да ниједна одборничка група не може да предложи више од половине чланова и заменика чланова изборне комисије у сталном саставу.
У складу са наведеним, право да предложе лица у Изборну комисију Градске општине Лазаревац припада следећим одборничким групама: Одборничкој групи Александар
Вучић – за нашу децу са 35 одборника, Одборничкој групи
ГГ Лазаревац наша кућа са 12 одборника и Одборничкој
групи Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија
– Зелени Србије са осам одборника.
Право да предложе члана у Изборној комисији Градске
општине Лазаревац припада и одборницима Ђорђу Ђукнићу и Бранку Недељковићу који се у складу са чланом 20.
став 4. Закона сматрају одборничком групом у смислу предлагања чланова и заменика чланова изборне комисије у
сталном саставу с обзиром на то да су изабрани са Изборне листе За краљевину Србију (ПОКС) – Зелена странка
Србије која није освојила довољан број мандата потребан
за образовање одборничке групе у Скупштини Градске општине Лазаревац, и да нису приступили некој одборничкој
групи.
Право да предложе члана у Изборној комисији градске
општине Лазаревац припада и одборницима Александру
Димитријевићу и Николи Стошићу који се у складу са чланом 20. став 4. Закона сматрају одборничком групом у смислу предлагања чланова и заменика чланова изборне комисије у сталном саставу с обзиром на то да су изабрани са
Изборне листе Милица Ђурђевић Стаменковски – Српска
странка Заветници која није освојила довољан број мандата потребан за образовање одборничке групе у Скупштини
Градске општине Лазаревац, и да нису приступили некој одборничкој групи.
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Чланом 22. Закона о локалним изборима прописано је
да учесници у раду изборне комисије без права одлучивања
су секретар изборне комисије и заменик секретара изборне
комисије, да секретара и заменика секретара изборне комисије именује скупштина на предлог председника скупштине, и да за секретара и заменика секретара изборне комисије могу да буду именовани секретар скупштине, заменик
секретара скупштине, начелник општинске, односно градске управе, заменик начелника општинске, односно градске
управе или лице из реда запослених у општинској, односно градској управи које има високо образовање у области
правних наука.
С обзиром да Одборничка група Александар Вучић – за
нашу децу има 35 одборника, односно више од половине од
укупног броја одборника, припало јој је право да у складу са
чланом 20. став 3. Закона предложи председника, заменика
председника, три члана и три заменика члана Изборне комисије градске општине Лазаревац у сталном саставу.
У складу са наведеним, Одборничка група Александар
Вучић – за нашу децу је у Изборну комисију Градске општине Лазаревац у сталном саставу предложила Ивана
Ранковића, мастер правника за председника, Марка Радосављевића, дипл. правника за заменика председника, Владимира Бошковића за члана, Милоша Стојановића за заменика члана, Владу Неговановића за члана, Слађану Ранковић
за заменика члана, Предрага Котлајића за члана, Немању
Андрић за заменика члана. Одборничка група ГГ Лазаревац
наша кућа је у Изборну комисију Градске општине Лазаревац у сталном саставу предложила Новицу Љушића за члана, Tатјану Начић за заменика члана, Слађану Живановић
за члана, Радослава Игњатовића за заменика члана и Милоша Милошевића за заменика члана. Одборничка група Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија – Зелени
Србије је у Изборну комисију Градске општине Лазаревац
у сталном саставу предложила Радомира Бјековића за члана, Мирка Вишњића за заменика члана и Уроша Павловића за заменика члана. Одборници Ђорђе Ђукнић и Бранко
Недељковић изабрани са Изборне листе За краљевину Србију (ПОКС) – Зелена странка Србије у Изборну комисију
Градске општине Лазаревац у сталном саставу предложили
су Сању Полић за члана, а одборници Александар Димитријевић и Никола Стошић изабрани са Изборне листе Милица Ђурђевић Стаменковски – Српска странка Заветници
у Изборну комисију Градске општине Лазаревац у сталном
саставу предложили су Војислава Стошића за члана.
Председник Скупштине Градске општине Лазаревац је
за секретара Изборне комисије Градске општине Лазаревац
предложио Душана Јевремовића, дипл. правника – саветника у Служби за скупштинске послове, послове извршних
органа и прописе, а за заменика секретара Драгицу Васовић
Стојковић, дипл. правника – секретара Већа Градске општине Лазаревац.
Чланом 18. став 3. Закона прописано је да се одлука о
именовању чланова и заменика чланова изборне комисије
објављује на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
Поука о правном леку: Против ове одлуке може се поднети жалба Управном суду у Београду. Жалба се подноси
преко Скупштине Градске општине Лазаревац у року од седам дана од њеног објављивања на веб – презентацији Републичке изборне комисије.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-38/2022, 11. фебруара 2022. године
Председник
Бојан Синђелић, ср.

Број 14 – 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници
одржаној 11. фебруара 2022. године, на основу члана 24.
став 1. тачка 11. Статута градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19)
и члана 39. став 3 и став 4. Пословника Скупштине Градске
општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр.
122/19 и 59/20), донела је

11. фебруар 2022.

дана доношења решења, и то Урош Столић, струковни економиста из Лазаревца.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-38/2022, 11. фебруара 2022. године

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Бира се за члана Комисије за кадровска и административна питања Скупштине Градске општине Лазаревац Сања Живковић, одборница Скупштине Градске општине Лазаревац.
2. Члан радног тела из тачке 1. овог решења бира се за
мандатни период за који су изабрани одборници Скупштине градске општине.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-38/2022, 11. фебруара 2022. године
Председник
Бојан Синђелић, ср.
Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници одржаној 11. фебруара 2022. године, на основу члана 24.став 1. тачка
11. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19) и члана 39. став 3.
и став 4. Пословника Скупштине Градске општине Лазаревац
(„Службени лист Града Београда”, бр. 122/19 и 59/20), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Бира се за члана Савета за буџет и финансије Скупштине Градске општине Лазаревац Весна Стефановић, одборница Скупштине Градске општине Лазаревац
2. Члан радног тела из тачке 1. овог решења бира се за
мандатни период за који су изабрани одборници Скупштине градске општине.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-38/2022, 11. фебруара 2022. године
Председник
Бојан Синђелић, ср.
Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници
одржаној 11. фебруара 2022. године, на основу члана 45.
став 4. и члана 46. став 5. Закона о култури („Службени
гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка 6/20, 47/21 и
78/21) и члана 24. став 1. 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 ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Именује се за председника Надзорног одбора Центра
за културу Лазаревац, на период од четири године, почев од

Председник
Бојан Синђелић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници
одржаној 11. фебруара 2022. године, на основу члана 41.
ст. 2. и 3. и члана 42. став 6. Закона о култури („Службени
гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка, 6/20, 47/21
и 78/21), члана 24. став 1. тачка 6. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08,
15/10, 44/13 и 88/19) и чланa 12a. Одлуке о оснивању Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац” Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 6/09, 12/13,
53/17 и 63/21), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЛАЗАРЕВАЦ” ЛАЗАРЕВАЦ
1. Именују се за чланове Управног одбора Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац” Лазаревац,
на време од четири године, почев од дана доношења решења, и то:
– Марија Радисављевић, струковни пословни информатичар из Великих Црљена, и
– Горан Крсмановић, дипл. инж. производног менаџмента из Шопића
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-38/2022, 11. фебруара 2022. године
Председник
Бојан Синђелић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници
одржаној 11. фебруара 2022. године, на основу члана 28.
став 2. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
13/16, 30/16 – исправка, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 24. тачка 6. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист
Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19) и члана 12.
став 3. Одлуке о оснивању Установе културе „Прво приградско позориште „Лазаревац” Лазаревац („Службени
лист Града Београда”, бр. 6/09, 12/13, 53/17 и 63/21), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ТРЕЋОЈ
ПРОМЕНИ СТАТУТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ПРВО
ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЛАЗАРЕВАЦ” ЛАЗАРЕВАЦ
1. Даје се сагласност на Одлуку о трећој промени Статута
Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац”
Лазаревац коју је Управни одбор Установе културе „Прво

11. фебруар 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 14 – 15

приградско позориште Лазаревац”, Лазаревац под бројем 4
донео на седници одржаној 14. јануара 2022. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

ганизације Градске општине Лазаревац под бројем: 98/2021
донео на седници одржаној 15. децембра 2021. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-38/2022, 11. фебруара 2022. године

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-38/2022, 11. фебруара 2022. године
Председник
Бојан Синђелић, ср.

Председник
Бојан Синђелић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници
одржаној 11. фебруара 2022. године, на основу члана 44.
став 2. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
13/16, 30/16 – исправка, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 24. тачка 6. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист
Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19) и члана 12.
став 3. Одлуке о оснивању Установе културе „Прво приградско позориште „Лазаревац” Лазаревац („Службени
лист Града Београда”, бр. 6/09, 12/13, 53/17 и 63/21), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ
РАДА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЛАЗАРЕВАЦ” ЛАЗАРЕВАЦ, СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2022. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на План и програм рада Установе
културе „Прво приградско позориште Лазаревац” Лазаревац за 2022. годину, који је Управни одбор Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац” Лазаревац
под бројем 9 усвојио на седници одржаној 28. јануара 2022.
године, са Финансијским планом Установе културе „Прво
приградско позориште Лазаревац” Лазаревац за 2022. годину од 13. децембра 2021. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-38/2022, 11. фебруара 2022. године
Председник
Бојан Синђелић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници
одржаној 11. фебруара 2022. године, на основу члана 24.
тачка 6. Статута Градске општине Лазаревац („Службени
лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19) и члана 11. Одлуке о оснивању Туристичке организације Градске
општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, број
16/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ
1. Даје се сагласност на Програм рада Туристичке организације Градске општине Лазаревац за 2022. годину, са финансијским планом који је Управни одбор Туристичке ор-

Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници
одржаној 11. фебруара 2022. године, на основу члана 59.
став 7. 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 ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ЛАЗАРЕВЦА
ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ
1. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за изградњу Лазаревца за период 1. јануар – 31. децембар 2022. године број: 2858 од 20.децембра 2021. године,
који је Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу Лазаревца Одлуком број: 2873 усвојио на седници одржаној 22.
децембра 2021. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-38/2022, 11. фебруара 2022. године
Председник
Бојан Синђелић, ср.

Скупштина градске општине Лазаревац, на седници
одржаној 11. фебруара 2022. године, на основу члана 44.
став 2. 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 ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ СА ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Програм рада Центра за културу Лазаревац са Финансијским планом прихода и расхода
за 2022. годину, који је Управни одбор Центра за културу
Лазаревац донео на седници одржаној 4. фебруара 2022. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-38/2022, 11. фебруара 2022. године
Председник
Бојан Синђелић, ср.

Број 14 – 16

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници
одржаној 11. фебруара 2022. године, на основу члана 59.
став 7. 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 ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА” ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Програм пословања ЈП „Топлификација” Лазаревац за 2022. годину број 318 од 24. јануара 2022. године, који је Надзорни одбор Јавног предузећа
за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац усвојио Одлуком број 356/3 на седници одржаној 31.
јануара 2022. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-38/2022, 11. фебруара 2022. године
Председник
Бојан Синђелић, ср.
Веће Градске општине Лазаревац, на седници одржаној
10. фебруара 2022. године, на основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС”, број 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 и 111/21), чл. 69. и 70.
Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС”, број 40/21), чл. 1 и
2. Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на
инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде
(„Службени лист Града Београда”, бр. 96/17, 101/19 и 71/21),
Уредбе о утврђивању Програма финансирања активности
и мера унапређења енергетске ефикасности у 2022. години
(Одељак III), („Службени гласник РС”, број 10/22) и члана
12. тач. 15 и 25. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19 ),
донело је

ПРА ВИ Л Н И К
О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ
СТАМБЕНИХ ЗГРАДА,ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на
територији градске општине Лазаревац (у даљем тексту:
правилник) уређује се: циљ спровођења мера; мере које се
суфинансирају и ближи услови за расподелу и коришћење
средстава; учесници у реализацији мера, начин њиховог
учешћа и улоге; начин обезбеђивања финансијских средстава, проценат суфинансирања; начин и услови пријаве на
јавни позив и критеријуми за селекцију привредних субјеката; начин и услови пријаве на јавни позив и критеријуми
за селекцију грађана (домаћинстава); праћење реализације
и извештавање.
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Члан 2.
Циљ спровођења мера енергетске санације стамбених
зграда, породичних кућа и станова је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији градске општине Лазаревац.
Мере енергетске санације предвиђене овим 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 и стамбене заједнице
на територији градске општине Лазаревац.
Финансијска средства
Члан 3.
Средства за суфинансирање мера енергетске санације
опредељују се Одлуком о буџету Градске општине Лазаревац.
Члан 4.
Средства за суфинансирање мера из члана 6. овог правилника додељују се на основу јавног позива за домаћинства и стамбене заједнице у највишем износу до 50% од
вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној
пријави.
Члан 5.
Одлуку о додели средстава грађанима/стамбеним заједницама доноси Веће Градске општине Лазаревац, на предлог Комисије за реализацију мера енергетске санације.
Члан 6.
Суфинансирањем унапређења енергетске ефикасности,
у градској општини Лазаревац, у највишем износу до 50%
од вредности инвестиције са ПДВ-ом, за стамбене зграде,породичне куће и станове, обухваћене су следеће мере
енергетске ефикасности:
1) унапређење термичког омотача путем:
(1) замене спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача. Ова мера обухвата
и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице,
прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и
одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око
прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада
ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране
зида;
(2) постављања термичке изолације зидова, таваница
изнад отворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих
делова термичког омотача према негрејаном простору;
(3) постављања термичке изолације испод кровног покривача. Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен
крвни покривач и хидроизолациони кровни систем, грађевинске радове на замени хидроизолације и других слојева
кровног покривача, као и лимарске радове, али не и радове
на замени конструктивних елемената крова;
2) унапређење термотехничких система зграде путем замене система или дела система ефикаснијим системом путем:
(1) замене постојећег грејача простора (котао или пећ)
ефикаснијим;
(2) замене постојеће или уградња нове цевне мреже,
грејних тела и пратећег прибора;
(3) уградње топлотних пумпи (грејач простора или комбиновани грејач);

11. фебруар 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

(4) уградње електронски регулисаних циркулационих
пумпи;
(5) опремањем система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили);
3) уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде;
4) уградње соларних панела и пратеће инсталације за
производњу електричне енергије за сопствене потребе,
уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и
примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу
електричне енергије који су у складу са законом неопходни
приликом прикључења на дистрибутивни систем.
Прихватљиви трошкови
Члан 7.
Прихватљиви инвестициони трошкови су трошкови са
урачунатим ПДВ-ом.
Члан 8.
Не прихватају се трошкови радова, набавка материјала
и опрема који настану пре првог обиласка комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање.
Неприхватљиви трошкови – трошкови који неће бити
финансирани јавним конкурсом из буџета су:
1) трошкови који су у вези са набавком опреме: царински и административни трошкови пројеката енергетске
ефикасности;
2) трошкови у вези са одобравањем и спровођењем кредитног задужења: трошкови одобравања кредита, трошкови камата, трошкови кредитног бироа, трошкови осигурања кредита и сл.;
3) рефундација трошкова за већ набављену опрему и извршене услуге (плаћене или испоручене);
4) набавка опреме коју подносилац захтева за бесповратна средства сам производи или за услуге које подносилац захтева сам извршава;
5) други трошкови који нису у складу са мерама енергетске санације.
II. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА
Члан 9.
Директни корисници средстава за реализацију мера
енергетске санације су привредни субјекти.
Привредни субјекти су дужни да корисницима испоруче
материјале и опрему одговарајућег квалитета и изврше услуге у складу са одредбама уговора и у договореним роковима.
Члан 10.
Крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства и стамбене заједнице.
III. ОБРАЗОВАЊЕ И НАДЛЕЖНОСТИ КОМИСИЈЕ
Члан 11.
Веће градске општине Лазаревац, доноси Решење о
образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације (у даљем тексту: Комисија).
Решењем о образовању Комисије утврђују се: број чланова Комисије, основни подаци о члановима Комисије (име
и презиме, назив радног места), основни задаци и друга питања од значаја за рад Комисије.
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Члан 12.
Основни задаци Комисије нарочито обухватају:
1. припрема конкурсне документације за привредне
субјекте, стамбене заједнице и домаћинства (јавни позив,
образац пријаве и друго);
2. оглашавање јавних позива и пратеће документације
на огласној табли Управе и званичној интернет-страници
Градске општине Лазаревац;
3. пријем и контрола приспелих захтева;
4. рангирање приспелих захтева и избор пријављених
привредних субјеката,стамбених заједница и домаћинстава;
5. објављивање прелиминарне листе изабраних директних корисника и крајњих корисника на огласној табли
Управе и званичној интернет-страници градске општине
Лазаревац, разматрање приговора на прелиминарну листу изабраних привредних субјеката и крајњих корисника.
Прелиминарна ранг-листа крајњих корисника представља
основ за теренски обилазак комисије;
6. доношење коначне листе изабраних директних корисника и предлога коначне листе изабраних крајњих корисника којима је признато право на бесповратна средства;
7. израда предлога Уговора о спровођењу мера енергетске санације и Решења о коначној листи директних и крајњих корисника за спровођење мера енергетске санације, а
које се финансирају из буџета градске општине Лазаревац.
Комисија је независна у свом раду. Комисија је дужна да
Већу Градске општине Лазаревац, достави записнике и извештај о раду.
Теренски рад Комисије обухвата спровођење најмање
два најављена обиласка, и то:
– пре радова приликом евалуације пријаве ради оцене
почетног стања објекта и веродостојности података из поднете пријаве, као и оправданост предложених мера енергетске санације;
– након спроведених радова ради утврђивања чињеничног стања по пријави завршетка радова.
Приликом теренског обиласка Комисија на лицу места
врши преглед поднетих пријава, уз обавезно присуство
подносиоца пријаве, сачињава се записник у два примерка,
при чему један примерак остаје подносиоцу пријаве, а други задржава Комисија.
Записник садржи и технички извештај о постојећем стању објекта,након реализованих мера.
Комисија је дужна да приликом посете утврди да ли постоје индиције о незаконитим радњама или грубом кршењу
уговорних обавеза затражи поступање у складу са одредбама уговора и законским оквиром.
Комисија прати реализацију мера и врши контролу њихове реализације. Праћење реализације мера обухвата:
– обавезу директног/крајњег корисника средстава да обавештава Комисију о реализацији мера, у роковима одређеним
уговором и да омогући Комисији да изврши увид у релевантну документацију насталу у току реализације активности;
– прикупљање информација од директног/крајњег корисника средстава;
– друге активности предвиђене уговором;
– припрему извештаја о напретку и обавештавање надлежних органа и јавности.
Члан 13.
Рокови за реализацију:
– рок за пријаву на јавни позив за директне кориснике
средстава је најмање 15 дана;
– евалуација пријава на јавни позив директних корисника средстава и доношење прелиминарне ранг листе не може
бити дужe од 15 дана;
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– рок за пријаву крајњих корисника на јавни позив је
најмање 21 дан;
– евалуација пријава крајњих корисника и доношење
прелиминарне ранг-листe крајњих корисника не може бити
дужe од 15 дана;
– доношење коначне ранг листе директних/крајњих корисника не може бити дуже од 15 дана од дана подношења
последњег приговора.

5) услове за учешће на конкурсу;
6) документацију коју подносилац мора поднети уз пријавни образац;
7) испуњеност услова из јавног позива;
8) начин и рок подношења пријаве;
9) начин објављивања одлуке о учешћу привредних субјеката у суфинансирању мера енергетске санације по јавном позиву.

IV. ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Пријава на јавни позив за директне кориснике (привредне субјекте)

Члан 14.
Средства буџета Градске општине Лазаревац за суфинансирање мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова опредељују се у складу са одредбама овог правилника.
Расподела средстава из става 1. овог члана обухвата расписивање јавног позива за привредне субјекте, прикупљање и комплетирање пријава на јавни позив, контролу формалне исправности и комплетности пријава, испуњености
услова и оцењивање привредних субјеката ради утврђивања листе директних корисника и доношење акта о избору
директних корисника, као и расписивање јавног позива за
грађане/стамбене заједнице, прикупљање и комплетирање
пријава, контролу формалне исправности и комплетности
пријава, оцењивање ради утврђивања листе крајњих корисника на основу критеријума из јавног позива, доношење
акта о избору крајњих корисника, реализацију и извештавање.
Јавни позив за директне кориснике (привредне субјекте)
Члан 15.
Одлуку о расписивању јавног позива за избор директних корисника доноси Веће Градске општине Лазаревац.
Јавни позив за избор директних корисника спроводи
Комисија.
Пријава подразумева подношење документације у року
који је утврђен јавним позивом, а подноси се Комисији.
Јавни позив из става 1. овог члана се обавезно објављује
на интернет-страници Градске општине Лазаревац, а најава
јавног позива и у локалним медијима.
Члан 16.
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;
– да имају атесте за материјале и производе.
Садржај јавног позива за директне кориснике (привредне субјекте)
Члан 17.
Јавни позив из члана 15. овог правилника садржи:
1) правни основ за расписивање јавног позива;
2) циљеве преузете из Правилника о суфинансирању
мера енергетске санације на територији градске општине
Лазаревац;
3) финансијски оквир;
4) намену средстава;

Члан 18.
Пријава коју на јавни позив подноси привредни субјект
садржи пријавни образац са приложеном документацијом.
Пријавни образац се налази у прилогу јавног позива и
садржи нарочито:
1) опште податке о привредном субјекту;
2) податке о законском заступнику;
3) профил привредног субјекта;
4) ценовни преглед роба и услуга.
Критеријуми за рангирање директних корисника (привредних субјеката)
Члан 19.
Критеријуми за рангирање директних обухватају следеће:
1) цене кључних добара заједно са уградњом за меру за
коју конкуришу;
2) рок важења цена за меру коју конкуришу;
3) други критеријуми ближе дефинисани јавним позивом.
Јавним позивом се одређује максимални број бодова по
сваком од критеријума и број бодова по поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих
критеријума.
Укупан максимални број бодова по свим критеријумима
и поткритеријумима примењеним на поједини програм не
може прећи 100.
Оцењивање, утврђивање листе изабраних директних
корисника и уговарање
Члан 20.
Оцењивање и рангирање приспелих пријава привредних субјеката врши се применом критеријума из члана 19.
овог правилника.
Комисија разматра пријаве и у складу са условима Јавног позива, утврђује прелиминарну листу директних корисника.
Прелиминарну листу директних корисника Комисија
објављује на огласној табли Управе , и званичној интернет
страници Градске општине Лазаревац. Учесници јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе директних
корисника, у року од три дана од дана објављивања листе.
На прелиминарну листу директних корисника учесници
на јавном позиву имају право приговора комисији у року од
осам дана од дана њеног објављивања.
Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на
прелиминарну листу директних корисника 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 директних кори-
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сника у спровођењу мера енергетске санације и исте доставља Већу Градске општине Лазаревац на усвајање.
Веће Градске општине Лазаревац доноси Одлуку о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације.
Одлука Већа о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације објављује се на огласној табли
Управе и званичној интернет-страници Градске општине
Лазаревац.
Градска општина Лазаревац ће закључити Споразум о
техничкој сарадњи и спровођењу мера енергетске санације
са директним корисницима који буду изабрани.
Уговор о спровођењу мера енергетске санације потписује се након доношења Решења о коначној листи крајњих
корисника за спровођење мера енергетске санације. Уговор
ће бити закључен између Градске општине Лазаревац и директних корисника.
Уколико се на први јавни позив за директне кориснике
не јави ни један или недовољно привредних субјеката, може
се поновити јавни позив.
Јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима
и стамбеним заједницама
Члан 21.
Одлуку о расписивању јавног позива за доделу бесповратних средстава грађанима и стамбеним заједницама за
енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и
станова доноси Веће Градске општине Лазаревац.
Јавни позив за доделу бесповратних средстава грађанима и стамбеним заједницама спроводи Комисија.
Грађани/стамбене заједнице – учесници на јавном позиву подносе пријаву Комисији. Пријава подразумева подношење конкурсне документације у року који је утврђен јавним позивом.
Јавни позив из става 1. овог члана се обавезно објављује на огласној табли Управе и званичној интернет-страници
Градске општине Лазаревац а најава јавног позива и у свим
локалним медијима.
Конкурсна документација садржи:
1) јавни позив;
2) пријавни образац са листом потребних докумената.
Члан 22.
Право учешћа у јавном позиву имају грађани и стамбене
заједнице који испуњавају следеће услове:
1) да је подносилац пријаве власник и да живи у породичној кући или у стану на територији градске општине Лазаревац (према решењу за порез и фотокопије личне карте);
2) да поседује један од следећих доказа за стамбени објекат:
(1) доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о
изградњи
(2) грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења дозволе;
(3) грађевинску дозволу добијену из поступка легализације или;
(4) решење о озакоњењу;
(5) доказ да су започели процес озакоњења;
3) да је измирио доспеле обавезе по основу пореза на
имовину;
4) да је стамбена заједница уписана у одговарајући регистар;
5) не прихватају се трошкови радова, набавке материјала и опреме који настану пре првог обиласка Комисије за
преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката енергетске ефикасности.
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Садржај јавног позива за крајње кориснике (грађане и
стамбене заједнице)
Члан 23.
Јавни позив из члана 21. овог правилника садржи:
1) правни основ за расписивање јавног позива;
2) циљеве преузете из Правилника о суфинансирању
мера енергетске санације на територији градске општине
Лазаревац;
3) финансијски оквир;
4) намену средстава;
5) број мера за које један корисник може да конкурише;
6) услове за учешће на конкурсу;
7) листу директних корисника преко којих се реализују
мере;
8) документацију коју подносилац мора поднети уз пријавни образац;
9) начин на који ће пружати додатне информације и помоћ подносиоцу пријаве у припреми и подношењу пријаве;
10) начин и рок подношења пријаве;
11) поступак одобравања средстава;
12) начин објављивања одлуке о остваривању права на
бесповратна средства грађанима и стамбеним заједницама
за спровођење мера енергетске санације по јавном позиву.
Пријава на јавни позив за крајње кориснике (грађане и
стамбене заједнице)
Члан 24.
Документацијa коју доставља крајњи корисник, подносилац пријаве при подношењу пријаве:
1) потписан и попуњен пријавни образац (Прилог 1) за
суфинансирање мера енергетске ефикасности са попуњеним подацима о мери за коју се конкурише;
2) попуњен образац (Прилог 2) овог правилника, који се
односи на стање грађевинских (фасадних) елемената и грејног система објекта;
3) фотокопију личне карте или очитана лична карта
подносиоца захтева којом се види адреса становања подносиоца пријаве;
4) решење о утврђивању пореза на имовину;
5) један од доказа за стамбени објекат наведен у члану
22. став 1. тачка 3) правилника;
6) фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију
за стамбени објекат за који се конкурише за последњи месец, ради доказа да власници живе у пријављеном стамбеном објекту о (препоручује се да минимална потрошња не
може бити мања од 30 kWh месечно);
7) предмер и предрачун/профактура за опрему са уградњом издата од привредног субјекта са листе директних корисника коју је донело Веће Градске општине Лазаревац;
8) фотокопија личне карте или очитана лична карта за
сва физичка лица која живе у породичној кући или стану за
који се подноси пријава;
9) потписана изјава о сагласности да орган за потребе
поступка може извршити увид, прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција,
а који су неопходни у поступку одлучивања.
Пријава коју на јавни позив подносе стамбене заједнице
нарочито садржи:
1) потписан и попуњен пријавни образац (Прилог 1) за
суфинансирање мера енергетске ефикасности, са попуњеним подацима о мери за коју се конкурише;
2) попуњен образац (Прилог 2) овог правилника, који се
односи на стање грађевинских (фасадних) елемената и грејног система објекта;
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3) решење о утврђивању пореза на имовину за сваки стан;
4) копију грађевинске дозволе, односно други документ
којим се доказује легалност објекта;
5) фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију
за сваки стан стамбене зграде за коју се конкурише за последњи месец, ради доказа да власници живи у пријављеном стамбеном објекту (препоручује се да минимална потрошња не може бити мања од 30 kWh месечно по стану
– потребно за минимум 50% станова у згради);
6) доказ о регистрацији стамбене заједнице;
7) сагласност стамбене заједнице за предложену меру;
8) листа чланова стамбене заједнице са фотокопијом
личних карата за сваког члана стамбене заједнице са јасно
видљивом адресом становања;
9) списак станара стамбене зграде, са копијама личних
карта власника станова за које се конкурише (фотокопија
личне карте или очитана чипована лична карта);
10) предмер и предрачун/профактура за опрему са
уградњом издата од привредног субјекта са листе директних корисника коју је објавила Градска општина Лазаревац;
11) потписана изјава о сагласности да орган за потребе
поступка може извршити увид, прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција,
а који су неопходни у поступку одлучивања;
12) Потврда/доказ о редовном измиривању обавеза за
2021. годину по основу пореза на имовину;
13) и друга документа у складу са јавним позивом.
Управа Градске општине Лазаревац ће обезбедити прибављање информације по службеној дужности – извода из
листа непокретности.
Члан 25.
Право учешћа на јавном позиву немају:
– власници посебних делова стамбено-пословног објеката који не служе за становање;
– власници стамбених објеката који су у претходном периоду користили средства Града/Општине за сличне активности и иста оправдали и
– власници стамбених објеката који су у претходне две
године после достављања Решења о додели бесповратних
средстава за сличне активности одустали од спровођења
активности.
Критеријуми за избор пројеката крајњих корисника (породичне куће, станови и стамбене заједнице)
Члан 26.
Поступак за оцењивање пристиглих пријава и избор корисника средстава вршиће се на основу листе приоритета
састављене бодовањем према критеријумима који су одређени јавним позивом:
Мера 1 – унапређење термичког омотача
Замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког
омотача са пратећим грађевинским радовима
(на стамбеним зградама, породичним кућама и становима)
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Постављање термичке изолације зидова, крова, таваница изнад отворених пролаза,
подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору
(стамбених зграда, породичних кућа и станова)
Постојеће стање спољних зидова

Број бодова

Спољни зидови без термичке изолације

10

Спољни зидови са термичком изолацијом
Постојећи начин грејања на*

0
Број бодова

Угаљ/ лож уље,/мазут

15

Електрична енергија

10

Дрво

5

Природни гас/пелет/даљинско грејање

0

*за стамбене зграде дати постојећи начин грејања који се
односи на већину станова
Мера 2 – унапређење термотехничких система
Набавка и инсталацијa котлова, на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет,
брикет, сечка), грејачa простора(за породичне куће, станове)
Постојећи начин грејања на

Број бодова

Угаљ/ лож уље,/мазут

15

Електрична енергија

10

Дрво

5

Природни гас/пелет/даљинско грејање
Врста грејног уређаја

0
Број бодова

Пећ („смедеревац”), котао на угаљ, дрва

15

Комбиновано грејање на пећи („Смедеревац) и електрични грејачи
(ТА пећи, грејалице, уљани радијатори)

10

Електрични грејачи (ТА пећи, грејалице, уљани радијатори)

5

Котлови на гас, на пелет

0

Набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система
Постојећи начин грејања на

Број бодова

Угаљ/лож уље,/мазут

15

Електрична енергија

10

Дрво

5

Природни гас/пелет/даљинско грејање

0

Врста грејног уређаја

Број бодова

Пећ („смедеревац”), котао на угаљ, дрва

15

Комбиновано грејање на пећи („Смедеревац) и електрични грејачи
(ТА пећи, грејалице, уљани радијатори)

10

Електрични грејачи (ТА пећи, грејалице, уљани радијатори)

5

Котлови на гас, на пелет

0

Мера 3 – уградња соларних колектора
Набавкa и инсталација соларних колектора за грејање санитарне потрошне топле
воде (породичне куће)
Постојећи начин грејања санитарне воде на

Број бодова

Угаљ/лож уље,/мазут

15

Електрична енергија

10

Дрво

5

Природни гас/пелет

0

Мера 4 – уградња соларних панела

Дрвени,једноструки са једним стаклом

15

Дрвени,двострукиса размакнутим крилима

10

Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе и израда неопходне техничке документације и извештаја
извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу
електричне енергије који је у складу са законом неопходан приликом прикључења
на дистрибутивни систем(породичне куће)

Дрвени,једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом

5

Постојеће стање спољних зидова

ПВЦ, алуминијум

0

Спољни зидови без термичке изолације

10

Спољни зидови са термичком изолацијом

25

Постојеће карактеристике спољне столарије*

Постојећи начин грејања на*

Број бодова

Број бодова

Број бодова

Угаљ/ лож уље,/мазут

15

Постојећи начин грејања на:

Електрична енергија

10

Угаљ/ лож уље,/мазут

5

Дрво

5

Електрична енергија

10

Природни гас/пелет/даљинско грејање

0

Дрво

15

* за стамбене зграде дати постојећи начин грејања и постојеће карактеристике спољне столарије који се односи на
већину станова

Природни гас/пелет
Постојеће карактеристике спољне столарије
Дрвени, једноструки са једним стаклом

Број бодова

25
Број бодова
5
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Дрвени,двострукиса размакнутим крилима

10

Дрвени, једноструки са дуплим стаклом или вакум стаклом

15

ПВЦ, алуминијум

25

Као критеријум за бодовање, за све мере из става 1. овог
члана, користи се К фактор заузетости површине, који
представља количник укупне површине стамбеног објекта
(из пореске пријаве) и броја корисника тог објекта.
К фактор заузетости површине за станове
Број бодова
К<10
10≤К<12,5

5
4,5

12,5≤К<15

4

15≤К<17,5

3,5

17,5≤К<20

3

20≤К≤22,5

2,5

22,5≤К≤25

2

К>25

1

К фактор заузетости површине за породичне куће
К<15
15≤К<17,5

5
4,5

17,5≤К<20

4

20≤К<22,5

3,5

22,5≤К<25

3

25≤К≤27,5

2,5

27,5≤К≤30

2

К>30

1

*за стамбене зграде дати средњу вредност К свих станова из зграде
Уколико се за грејање користе два или више различитих
енергената, број бодова се рачуна као аритметичка средина
бодова за наведене енергенте.
Приликом бодовања столарије на објекту на коме се
налази више врста столарије, бодоваће се прозори чија је
укупна површина највећа.
Уколико се два захтева оцене истим бројем бодова,
предност имају подносиоци пријава чији је фактор искоришћавања површине К мањи. Уколико се два захтева оцене
истим бројем бодова и имају исти фактор искоришћавања
површине К, предност имају подносиоци пријава код којих
је износ субвенције мањи.
За стамбене заједнице, потребно је да сваки стан попуни
одговарајући образац, на основу кога ће бити бодован, по
критеријумима из правилника. За сваку стамбену зграду ће
се сабирати бодови станова и наћи средња вредност, која ће
представљати укупан број бодова за ту стамбену зграду.
Јавним позивом се одређује максимални број бодова по
сваком од критеријума и број бодова по поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих
критеријума.
Укупан максимални број бодова по свим критеријумима
и поткритеријумима примењеним на поједини програм не
може прећи 100.
Начин бодовања биће дефинисан у јавном позиву.
Оцењивање, утврђивање листе и избор крајњих корисника
Члан 27.
Оцењивање и рангирање пројеката грађана и стамбених
заједница, врши се применом критеријума из члана 26.
Комисија разматра пријаве и у складу са условима из
члана 26, утврђује прелиминарну ранг-листу крајњих корисника за меру на основу бодовања према критеријумима из
члана 26. овог правилника.
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Листу из става 2. овог члана Комисија објављује на огласној табли Управе Градске општине Лазаревац и званичној
интернет страници градске општине.
Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању листе из
става 2. овог члана у року од три дана од дана објављивања
листе у складу са ставом 3. овог члана.
На листу из става 2. овог члана подносиоци пријава
имају право приговора Комисији у року од три дана од дана
њеног објављивања. Приговор се подноси поштом или предаје на писарници Управе градске општине.
Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на
листу из става 2. овог члана као и да донесе одлуку о приговору, која мора бити образложена, у року од седам дана
од дана његовог пријема и на основу донетих одлука донесе
ревидирану прелиминарну листу.
На основу листе из става 6. овог члана Комисија врши
теренски обилазак ради увида у стање стамбених објеката
са те листе закључно са редним бројем подносиоца пријаве
до којег су обезбеђена укупна средства за субвенционисање.
Уколико је Комисија приликом теренског обиласка из
става 7. овог члана утврдила да је подносилац пријаве дао
неистините податке у пријави комисија га елиминише из
ревидиране прелиминарне листе и уместо њега спроводи
теренски обилазак првог следећег на листи код кога није
вршен теренски обилазак.
Приликом теренског обиласка уз обавезно присуство
подносиоца захтева Комисија сачињава записник у два
примерка, при чему један остаје подносиоцу пријаве, а један задржава комисија. У записнику комисија потврђује да
ли су мере наведене у предмеру и предрачуну који је грађанин поднео приликом пријаве на јавни позив прихватљиве.
На основу записника из става 9. овог члана Комисија сачињава коначну листу крајњих корисника.
Листу из става 10. овог члана Комисија објављује на
огласној табли Управе градске општине и званичној интернет-страници Градске општине Лазаревац.
На листу из става 10. овог члана подносиоци пријава код
којих је извршен теренски обилазак, имају право приговора
Комисији у року од три дана од дана објављивања коначне
листе крајњих корисника. Приговор се предаје преко поште
или на писарници Управе Градске општине Лазаревац.
Комисија је дужна да одлучи по приговорима из става
10. овог члана у року од седам дана од дана пријема приговора и након одлучивања по свим приговорима сачини коначну листу крајњих корисника.
На основу коначне ранг листе, Веће Градске општине Лазаревац доноси Одлуку о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације, на
основу чега се закључују уговори са директним корисницима.
Члан 28.
Уколико Градска општина Лазаревац током трајања јавног позива не прими довољан број важећих пријава за неку
од мера предвиђених јавним позивом, Комисија ће повећати број корисника средстава за другу меру зависно од броја
пристиглих пријава.
Уколико се не утроше планирана средства за неку од
мера, средства ће се доделити следећем кориснику који испуњава услове, према листи корисника.
Исплата средстава
Члан 29.
Градска општина Лазаревац ће вршити пренос средстава искључиво директним корисницима а не крајњим кори-
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сницима, након што појединачни крајњи корисник изврши
уплату целокупне своје обавезе директном кориснику 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 који је грађанин предао када
се пријавио за меру као и у складу са записником Комисије
приликом првог изласка.
Крајњи корисник мора имати уредну документацију
(рачуне и атесте) које ће доставити надлежној Комисији.
Градска општина Лазаревац ће вршити пренос средстава
изабраним привредним субјектима у складу са закљученим
уговором.
Трошкове изведених радова који буду већи од износа субвенције које даје Градска општина Лазаревац, сноси
крајњи корисник.
Уколико директни корисник средстава није средства
наменски утрошио, или радови нису изведени у складу са
предмером и предрачуном који је крајњи корисник поднео
приликом пријаве, Градска општина Лазаревац неће уплатити средства опредељена јавним позивом.
Уколико из неког разлога крајњи корисник не може да
реализује набавку од одабраног директног корисника, има
право да изврши набавку од другог директног корисника са
листе и да о томе, пре реализације набавке, обавести Комисију и достави јој нову профактуру/предрачун, с тим да износ не може бити већи од одобреног.
Директни корисници средстава који изводе радове на
енергетској санацији дужни су да Комисији, у сваком моменту, омогуће контролу реализације активности и увид у
сву потребну документацију.
VI. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ
Извештавање
Члан 30.
Комисија припрема завршни извештај о спроведеним мерама енергетске санације и подноси га Већу Градске општине
Лазаревац ради усвајања. Усвојени извештај објављује се на
се на званичној интернет-страни градске општине Лазаревац
и доставља руководиоцу програма енергетске санације стамбених зграда,породичних кућа и станова које спроводи ГО
Лазаревац, кога именује председник ГО Лазаревац.
Завршни извештај о спроведеним мерама енергетске санације садржи информације о спроведеним активностима и
утрошеним финансијским средствима, уочене недостатке у имплементацији активности и њихове узроке, податке о уштеди
енергије и смањењу емисије гасова са ефектом стаклене баште.
По пријему завршног извештаја о спроведеним мерама
енергетске санације достављеним од стране Комисије, руководилац програма сачињава завршни извештај о реализацији Програма са подацима о уштеди енергије и смањењу
емисије гасова са ефектом стаклене баште и доставља председнику градске општине Лазаревац
Завршни извештај из става 3. потписују председник
градске општине Лазаревац и руководилац програма и достављају га Министарству рударства и енергетике.
Објављивање
Члан 31.
Подаци и акти Комисијe објављују на званичној интернет страници градске општине и на огласној табли управе.

11. фебруар 2022.

Чување документације
Члан 32.
Управа Градске општине Лазаревац има обавезу да чува
комплетну документацију насталу у поступку суфинансирања мера енергетске санације у складу са важећим прописима.
VII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 33.
Овај правилник ступа на снагу даном објављивања и објавиће се у „Службеном листу Града Београда”.
Веће Градске општине Лазаревац
II број 06-42/2022, 10. фебруара 2022. године
Председник
Бојан Синђелић, ср.

МЛАДЕНОВАЦ
На основу чл. 18. и 96. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС”, број 14/22), Скупштина Градске
општине Младеновац, на седници одржаној 11. фебруара
2022. године, донела је

ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ У СТАЛНОМ
САСТАВУ
1. Разрешавају се чланства у Општинској изборној комисији Градске општине Младеновац у сталном саставу:
1) Војица Аврамовић, председник,
– Мирјана Божовић, заменик председника;
2) Душанка Обрадовић, члан,
– Марија Јовановић, заменик члана;
3) Љиљана Кнежевић, члан,
– Сања Ђурђевић, заменик члана;
4) Вељко Драшковић, члан,
– Милош Берисавац, заменик члана;
5) Марија Царичић, члан,
– Раденко Васиљевић, заменик члана;
6) Ивана Селенић, члан,
– Невен Вулиновић, заменик члана;
7) Љубинко Илић, члан,
– Сузана Стефановић, заменик члана;
8) Мирјана Симoвић, секретар,
– Снежана Симић, заменик секретара.
2. У Општинску изборну комисију Градске општине
Младеновац у сталном саставу именују се:
1) за председника Војица Аврамовић, дипл. правник,
– за заменика председника Мирјана Божовић, дипл.
правник;
2) за члана Душанка Обрадовић, дипл. правник,
– за заменика члана Марија Јовановић, ецц техничар;
3) за члана Љиљана Кнежевић, дипл. правник,
– за заменика члана Сања Ђурђевић, дипл. правник;
4) за члана Раденко Васиљавић, ел.мех. за термичке и
расхладне уређаје,
– за заменика члана, Марија Царичић, студент;
5) за члана Вељко Драшковић, предузетник,
– за заменика члана Бојана Ђурић, дипл. класични филолог;
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6) за члана Ивана Селенић, дипл. економиста,
– за заменика члана Невен Вулиновић, дипл. правник;
7) за члана Љубинко Илић, пензионер,
– за заменика члана, Сузана Стефановић, тех. хемијско
технолошке струке;
8) за секретара Мирјана Симовић, дипл. правник,
– за заменика секретара Снежана Симић, дипл. правник.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења а објављује се на веб-презентацији Републичке изборне комисије и у
„Службеном листу Града Београда”.
О б р а з л ож е њ е
Правни основ за доношење одлуке садржан је у члану
18. став 2. Закона о локалним изборима (у даљем тексту: Закон), којим је утврђено да председника, чланове, заменика
председника и заменике чланова изборне комисије именује
Скупштина јединице локалне самоуправе.
Чланом 96. Закона о локалним изборима прописано је
да скупштина образује изборну комисију у складу са овим
законом у року од седам дана од његовог ступања на снагу.
Закон о локалним изборима је ступио на снагу 8. фебруара
2022. године, односно наредног дана од дана када је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Чланом 11. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да орган за спровођење локалних избора чине председник и други чланови органа за спровођење локалних избора и њихови заменици.
С обзиром да у Градској општини Младеновац на дан
ступања на снагу Закона има 45.203 бирача уписаних у Јединствени бирачки списак, Општинску изборну комисију, у
складу са чланом 18. став 1. Закона, чине председник, шест
чланова, заменик председника и шест заменика чланова.
Чланом 19. Закона прописано је да за председника и заменика председника изборне комисије може да буде именовано само оно лице које има високо образовање у области
правних наука.
У складу са чланом 20. Закона, чланови и заменици чланова изборне комисије у сталном саставу именују се на предлог одборничких група сразмерно њиховој заступљености
у укупном броју одборника који припадају одборничким
групама, с тим да ниједна одборничка група не може да предложи више од половине чланова и заменика чланова изборне комисије у сталном саставу.
У складу са наведеним, право да предложе лица у Општинску изборну комисију Градске општине Младеновац
припада следећим одборничким групама: Одборничкој
групи „Александар Вучић – за нашу децу” са 39 одборника, Одборничкој групи „Социјалистичка партија Србије и
Јединствена Србија” са 10 одборника, Одборничкој групи
„Српска радикална странка” са три одборника и Одборничкој групи „Напред за Младеновац” са три одборника.

Број 14 – 23

С обзиром да Одборничка група „Александар Вучић – за
нашу” децу има 39 одборника, односно више од половине
од укупног броја одборника Скупштине Градске општине
Младеновац, она има право да предложи председника, заменика председника, два члана и два заменика члана Општинске изборне комисије.
У складу са чланом 22. Закона, учесници у раду изборне комисије без права одлучивања су секретар изборне комисије и заменик секретара изборне комисије, које именује
скупштина на предлог председника скупштине, при чему за
секретара и заменика секретара могу да буду именовани секретар скупштине, заменик секретара скупштине, начелник
општинске, односно градске управе, заменик начелника општинске, односно градске управе или лице из реда запослених у општинској, односно градској управи које има високо
образовање у области правних наука.
У складу са наведеним, Одборничка група „Александар
Вучић – За нашу децу” је у Изборну комисију градске општине Младеновац предложила: Војицу Аврамовић – за
председника; Мирјану Божовић – за заменика председника;
Душанку Обрадовић – за члана; Марију Јовановић – за заменика члана; Љиљану Кнежевић – за члана и Сању Ђурђевић – за заменика члана. Одборничка група „Социјалистичка партија Србије и Јединствена Србија” је у Изборну
комисију предложила: Раденка Васиљевића– за члана, Марију Царичић – за заменика члана, Вељка Драшковића – за
члана, Бојану Ђурић– за заменика члана и Ивану Селенић –
за члана. Одборничка група „Српска радикална странка” је
у Изборну комисију предложила: Љубинка Илића – за члана и Сузану Стефановић – за заменика члана. Одборничка
група „Напред за Младеновац” је у Изборну комисију предложила: Невена Вулиновића – за заменика члана.
Председник Скупштине општине је за секретара Општинске изборне комисије предложио Мирјану Симовић,
дипл. правника, начелника Управе Градске општине Младеновац, а за заменика секретара Снежану Симић, дипл.
правника, начелника Службе за послове органа градске општине Управе Градске општине Младеновац.
Чланом 18. став 3. Закона прописано је да се одлука о
именовању чланова и заменика чланова изборне комисије
објављује на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
Упутство о правном средству: Против ове одлуке сваки
подносилац изборне листе која је освојила мандате у постојећем сазиву Скупштине општине може поднети жалбу
Управном суду у року од седам дана од објављивања ове
одлуке на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
Скупштина Градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-41/1/2022, 11. фебруара 2022. године
Председник
Гордана Димитријевић Бјеличић, с.р.
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САДРЖАЈ
Одлука о расписивању Измене број 1 јавног позива са суфинансирање мере енергетске ефикасности на
породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Београда – на подручју градске општине
Палилула са Изменом број 1 јавног позива – – – – – –

1

Акти градских општина
ВРАЧАР
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Врачар – – – – – – – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборника
Скупштине Градске општине Врачар – – – – – – – –
Одлука о разрешењу и именовању председника,
заменика председника, чланова, заменика чланова,
секретара и заменика секретара Изборне комисије
Градске општине Врачар у сталном саставу – – – –
Одлука о измени Одлуке о утврђивању критеријума за награђивање ученика који су на градским
(окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили награде – – – – – –
Одлука о утврђивању садржаја и вредности
финансијске помоћи за децу и породицу из буџета
Градске општине Врачар за 2022. годину – – – – – –
Одлука о утврђивању износа за награђивање
ученика у 2022. години који су на градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили награде – – – – – – – –
Одлука о врсти, обиму и критеријумима за награђивање ученика и студената из буџета Градске
општине Врачар за 2022. годину– – – – – – – – – – –

Страна

Страна

2
2

2

3
3

4
5

ЗЕМУН
Одлука о измени и допуни Одлуке о сталним
манифестацијама у области спорта од значаја за
градску општину Земун – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изменама Одлуке о праву на новогодишњу новчану честитку мајци прворођене девојчице
и прворођеног дечака рођених 1. јануара– – – – – –
Одлука о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине
Земун у сталном саставу – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Статут Туристичке организације Градске општине Земун – – –

8

ПАЛИЛУЛА
Пословник о раду Изборне комисије Градске општине Палилула – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

8

6
6
7

ЛАЗАРЕВАЦ
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Лазаревац – – – – – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборнику
Скупштине Градске општине Лазаревац – – – – – –
Одлука о измени Одлуке о наградама Градске
општине Лазаревац– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине
Лазаревац у сталном саставу – – – – – – – – – – – –
Решење о избору члана Комисије за кадровска и
административна питања Скупштине Градске општине Лазаревац – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о избору члана Савета за буџет и финансије Скупштине Градске општине Лазаревац –
Решење о именовању председника Надзорног
одбора Центра за културу Лазаревац – – – – – – – –
Решење о именовању два члана Управног одбора
Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац” Лазаревац– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о трећој промени Статута Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац” Лазаревац – – – – –
Решење о давању сагласности на План и програм рада Установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац” Лазаревац, са Финансијским
планом за 2022. годину – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Програм рада
Туристичке организације Градске општине Лазаревац за 2022. годину са Финансијским планом – – –
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за изградњу Лазаревца за
период 1. јануар – 31. децембар 2022. године – – – –
Решење о давању сагласности на Програм рада
Центра за културу Лазаревац са Финансијским планом прихода и расхода за 2022. годину – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Топлификација” Лазаревац за 2022. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Правилник о суфинансирању мера енергетске
санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији градске општине Лазаревац – –
МЛАДЕНОВАЦ
Одлука о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Општинске изборне комисије Градске општине Младеновац у сталном саставу – – – –
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6,
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