
Градоначелник града Београда, 18. фебруара 2020. годи-
не, на основу члана 24. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон 
и 37/19), члана 38. Закона о слободном приступу информа-
цијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 
54/07, 104/09 и 36/10) и члана 52. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 7/16 
– Одлука УС и 60/19), донео је 

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ЗА ПОСТУПА-
ЊЕ ПО ЗАХТЕВУ ЗА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОР-

МАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
I. Одређује се Војкан Томић, дипломирани правник, ру-

ководилац Сектора за послове помоћника градоначелника, 

Кабинет градоначелника, за овлашћено лице за поступање по 
захтеву за слободан приступ информацијама од јавног знача-
ја, почев од 19. фебруара 2020. године.

II. Овим решењем ставља се ван снаге Решење градона-
челника града Београда број 020-5693/18-Г од 20. августа 
2018. године.

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

Градоначелник града Београда
Број 020-1079/20-Г, 18. фебруара 2020. године

Градоначелник 
Проф. др Зоран Радојичић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ЧУКАРИЦА

На основу члана 63. Закона о буџетском систему („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 
103/15 и 99/16, 113/17, 95/18, 31/19. и 72/19) и члана 22. Ста-
тута Градске општине Чукарица („Службени лист Града Бео-
града”, број 84/19), Скупштина Градске општине Чукарица, 
на 29. седници одржаној 19. фебруара 2020. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
У Одлуци о буџету Градске општине Чукарица за 2020. 

годину XII-01 бр. 06-159/2019 од 23. децембра 2019. године 
(у даљем тексту: Одлука), у Општем делу, чланови од 2. до 
11. мењају се и гласе:

I. ОПШТИ ДЕО
Члан 2.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске 
општине Чукарица за 2020. годину (у даљем тексту: буџет), 
састоје се од:

А. РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА Економска
класификација У динарима

Укупни приходи и примања остварени по 
основу продаје нефинансијске имовине 7 + 8 854.344.400

А. РАЧУН ПРИХОДА И РАСХОДА Економска
класификација У динарима

Укупни расходи и издаци за набавку 
нефинансијске имовине 4 + 5 998.420.974

Буџетски дефицит (7+8) – (4+5) -144.076.574
Издаци за отплату главнице
Издаци за набавку финансијске имовине 62 100.000
Укупни фискални суфицит/дефицит - 144.176.574
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од задуживања 91 /
Примања од продаје финансијске 
имовине 92 /

Неутрошена средства из претходних 
година 3 144.176.574

Издаци за отплату главнице дуга 61 /
Издаци за набавку нефинансијске 
имовине
(домаћих хартија од вредности) 6211 /
Нето финансирање (3+91+92) – (61+6211) /

Члан 3.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени 

су у следећим износима:

Р.бр. ОПИС
Шифра 

економ. кла-
сификације

Укупна 
средства

1. 2. 3. 4.

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД 
ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 7+8 854.344.400

1. Порески буџетски приходи 71 777.104.400
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1. 2. 3. 4.

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне 
добитке 711 441.520.000

1.2. Порез на имовину 713 309.024.400
1.3. Остали порески приходи  714 + 716 26.560.000
2. Непорески буџетски приходи 57.740.000

2.1. Приходи од имовине 7411 1.940.000
2.2. Приходи од продаје добара 742151 /
2.3. Таксе у корист нивоа општина 742250 39.000.000

2.4. Приходи које својом делатношћу остваре 
органи и организације општине 742351 13.000.000

2.5. Приходи од новчаних казни за прекршаје у 
корист нивоа општина 743350 600.000

2.6. Остали непорески приходи 745 2.000.000
2.7. Меморандумске ставке 772 1.200.000 
3. Трансфери 733 4.200.000
4. Сопствени и остали приходи инд. корисника 744 + 742 15.300.000
5. Примања од продаје нефинансијске имовине 811 + 812 /

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НА-
БАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 4 + 5 998.420.974

1. Текући расходи 4 (без 46) 888.082.617
1.1. Расходи за запослене  41 312.861.726
1.2. Коришћење роба и услуга  42 415.235.632
1.3. Социјална заштита из буџета  47 62.509.000
1.4. Остали расходи 44+48+49 97.476.259
2. Трансфери и субвенције  46+45 19.990.281

2.1. Трансфери осталим нивоима власти  463 17.504.000
2.2. Остале дотације и трансфери  465 2.486.281
2.3. Субвенције јавним предузећима  451 /
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 90.348.076

III ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА 9 /

IV. ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈ-
СКЕ ИМОВИНЕ 6 100.000

V. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ 
РАНИЈИХ ГОДИНА 3 144.176.574

Члан 4.
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита 

из члана 2. ове одлуке у износу од 144.176.574 динара, обез-
бедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих го-
дина.

Члан 5.
Укупна примања из буџета и приходи из осталих извора 

планирају се у следећим износима:

Ек
он

ом
ск

а 
кл

ас
иф

ик
ац

иј
а

Врста прихода и примања Износ Струк-
тура %

1 2 3 4

3 Пренета новчана средства буџета из претходних 
година 144.176.574 14,44

3213 Пренета новчана средства буџета из претходних 
година 144.176.574 14,44

7 Текући приходи 854.344.400 85,56

7111 Порези на доходак и капиталне добитке које 
плаћају физичка лица 441.520.000 43,27

7131 Периодични порези на непокретности 260.024.400 25,48
7134 Порези на финансијске и кап. трансакције 49.000.000 4,80

7145

Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на 
дозволу да се добра
употребљавају или делатности обављају, накнаде 
за коришћење јавних површина

12.400.000 1,22

7161 Други порези које искључиво плаћају предузећа, 
односно предузетници 14.160.000 1,39

7331 Текући трансфери од др. нивоа власти 4.200.000 0,42
7411 Камате 500.000 0,05

1 2 3 4
7415 Закуп непроизводне имовине 1.440.000 0,14

7421 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од 
стране тржишних организација 15.200.000 1,49

7422 Таксе и накнаде 39.000.000 3,82

7423 Споредне продаје добара и услуга које врше 
државне нетржишне јединице 13.000.000 1,27

7433 Приходи од новчаних казни и прекршаја 600.000 0,06

7441 Текући добровољни трансфери од физичких и 
правних лица 100.000 0,01

7451 Мешовити и неодређени приходи 2.000.000 0,20
7721 Меморандумске ставке 1.200.000 0,12

8 Примања од продаје нефинанс.имов. / /
8121 Примања од продаје покретне имовине / /

9 Примања од задуживања и продаје финансијске 
имовине / /

9114 Примања од задуж. од пословних банака у земљи 
у корист нивоа град. / /

УКУПНО: 998.520.974 100,00

Члан 6.
Издаци буџета по основним наменама, утврђени су и 

распоређени у следећим износима:
Ек

он
ом

ск
а 

кл
ас

иф
ик

ац
иј

а

Расходи и издаци Износ Струк-
тура %

1 2 3 4

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 312.861.726 31,33

411 Плате и додаци запослених 243.958.659 24,43

412 Социјални доприноси на терет послодавца 41.847.991 4,19

413 Накнаде у натури (превоз) 8.189.000 0,82

414 Социјална давања запосленима 3.676.000 0,37

415 Накнаде за запослене 9.522.226 0,95

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 5.667.850 0,57

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 415.235.632 41,59

421 Стални трошкови 58.262.783 5,83

422 Трошкови путовања 48.917.600 4,90

423 Услуге по уговору 111.713.095 11,19

424 Специјализоване услуге 69.357.457 6,95

425 Текуће поправке и одржавање 107.243.244 10,74

426 Материјал 19.741.453 1,98

440 ОТПЛАТА КАМАТА 10.000 /

441 Отплата домаћих камата 10.000 /

450 СУБВЕНЦИЈЕ / /

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 
и организацијама / /

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 19.990.281 2,00

463 Трансфери осталим нивоима власти 17.504.000 1,75

465 Остале дотације и трансфери 2.486.281 0,25

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 62.509.000 6,26

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 62.509.000 6,26

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 68.966.259 6,91

481 Дотације невладиним организацијама 44.581.920 4,47

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1.830.000 0,18

0483 Новчане казне и пенали по решењу судова 22.354.339 2,24

484
Накнада штете за повреде или штету насталу 
услед елементарних непогода или других при-
родних узрока

200.000 0,02

490 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 28.500.000 2,85

49911 Стална резерва 500.000 0,05

49912 Текућа резерва 28.000.000 2,8

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 90.348.076 9,05
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1 2 3 4

511 Зграде и грађевински објекти 79.664.300 7,98

512 Машине и опрема 10.683.776 1,07

515 Нематеријална имовина / /

610 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМО-
ВИНЕ 100.000 0,01

621 Учешће капитала у јавним домаћим институ-
цијама 100.000 0,01

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 998.520.974 100,00

Члан 7.
Издаци буџета, по функционалној класификацији, утвр-

ђени су и распоређени у следећим износима:

Ф
ун

кц
ио

на
лн

а 
кл

ас
иф

ик
ац

иј
а

ФУНКЦИЈЕ Укупна 
средства

Струк-
тура

%

1 2 4

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 64.679.000 6,47

010 Болест и инвалидност 23.069.000 2,31

040 Породица и деца 27.800.000 2,78

070
Социјална помоћ угроженом становништву 
некласифик. на
другом месту

13.810.000 1,38

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 500.501.521 50,13

1 2 4

111 Извршни и законодавни органи 60.983.986 6,11

112 Финансијски и фискални послови 28.500.000 2,86

130 Опште услуге 382.224.127 38,28

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту 28.793.408 2,88

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 62.923.085 6,30

421 Пољопривреда 3.450.000 0,34

451 Друмски саобраћај 43.900.000 4,40

473 Туризам 15.573.085 1,56

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 10.739.717 1,08

560 Заштита животне средине некласификована на 
другом месту 10.739.717 1,08

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ 49.700.000 4,98

620 Развој заједнице 49.700.000 4,98

700 ЗДРАВСТВО 1.500.000 0,15

740 Услуге јавног здравства 1.500.000 0,15

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ 171.577.651 17,18

810 Услуге рекреације и спорта 73.080.961 7,32

820 Услуге културе 92.542.690 9,27

830 Услуге емитовања и штампања 5.954.000 0,59

900 ОБРАЗОВАЊЕ 136.900.000 13,71

911 Предшколско образовање 15.150.000 1,52

912 Основно образовање 121.750.000 12,19

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 998.520.974 100,00

Члан 8.
Издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Шифра

НАЗИВ Укупна 
средства

Структура
%Програм 

Програмска 
активност/
Пројекат

1 2 3 4 5

1102 Програм 2. Комуналне делатности 10.739.717 1,07

1102-0002 Одржавање јавних зелених површина 10.739.717 1,07

0101 Програм 5. Пољопривреда и рурални развој 3.450.000 0,35

0101-0002 Мере подршке руралном развоју 2.450.000 0,25

0101-0005 Функц.пољочуварске службе и ситема одбране од града 1.000.000 0,10

0701 Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 43.900.000 4,40

0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 43.900.000 4,40

2001 Програм 8. Предшколско васпитање и образовање 15.150.000 1,52

2001-0001 Функционисање предшколских установа 15.150.000 1,52

2002 Програм 9. Основно образовање 121.750.000 12,19

2002-1002 Пројекат: Текуће одржавање школа 47.600.000 4,76

2002-1003 Пројекат: Превоз ученика 63.200.000 6,33

2002-1004 Пројекат: Награде ученицима и остали расходи за основно образовање 7.950.000 0,80

2002-1005 Пројекат: Безбедност деце у саобраћају 3.000.000 0,30

0901 Програм 11. Социјална и дечија заштита 64.679.000 6,48

0901-0001 Једнократне помоћи и остали облици помоћи 7.685.000 0,77

0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста 2.400.000 0,24

0901-0006 Подршка деци и породица са децом 27.800.000 2,79

0901-0008 Подршка особама са инвалидитетом 23.069.000 2,31

0901-1001 Пројекат: Социјална давања избеглим и интерно расељеним 3.725.000 0,37

1201 Програм 13. Развој културе и информисања 98.496.690 9,86

1201-0001 Функционисање локалних установа културе 56.317.690 5,64

1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 34.425.000 3,45

1201-0004 Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног
информисања 5.954.000 0,59

1201-1001 Пројекат: Уређење објекта Културног центра Чукарица 1.800.000 0,18

1301 Програм 14. Развој спорта и омладине 73.080.961 7,32

1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 24.100.000 2,41
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1 2 3 4 5

1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту 2.180.000 0,22

1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре 14.887.300 1,49

1301-0004 Функционисање локалних спортских установа 26.779.411 2,68

1301-0005 Спровођење омладинске политике 5.134.250 0,52

1801 Програм 12. Здравствена заштита 1.500.000 0,15

1801-0003 Спровођ. активн. из области друштвене бриге здравља 1.500.000 0,15

0602 Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе 489.217.535 48,99

0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина 382.224.127 38,28

0602-0002 Функционисање месних заједница 11.550.000 1,16

0602-0009 Текућа буџетска резерва 28.000.000 2,80

0602-0010 Стална буџетска резерва 500.000 0,05

0602-1002 Пројекат: Текуће и капитално одржавање јавних објеката и површина 49.700.000 4,98

0602-1005 Избори 17.243.408 1,72

2101 Програм 16. Политички систем локалне самоуправе 60.983.986 6,11

2101-0001 Функционисање скупштине 15.344.294 1,54

2101-0002 Функционисање извршних органа 45.639.692 4,57

1502 Програм 5. Развој туризма 15.573.085 1,56

1502-0002 Промоција туристичке понуде 15.573.085 1,56

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 998.520.974 100,00

Члан 9.
Стална буџетска резерва за 2020. годину износи 500.000,00 динара, а текућа буџетска резерва 28.000.000 динара.
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II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 11.
Укупни расходи и издаци у укупном износу од 998.520.974 динара распоређују се по корисницима, у склопу припадају-

ћих програма, програмских активности и пројеката, по функционалној класификацији и изворима, у следећим износима:
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Члан 2.
После члана 32. Oдлуке додаје се члан 33. и гласи:

„Члан 33.
Добит јавног предузећа „Пословни центар Чукарица”, 

чији је оснивач Општина, остварена по завршном рачуну за 
2018. годину, у целости припада том јавном предузећу.

Члан 33. Одлуке овим постаје члан 34.

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

вања у „Службеном листу Града Београда”, а примењиваће 
се од 1. јануара 2019. године.

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-14/2020, 19. фебруара 2020. године

Председник
Милан Стојић, ср.

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној са-
моуправи (,,Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. за-
кон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 29. став 1. тачка 1. и 
став 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама (,,Службени гласник РС”, број 87/18), 
члана 17. став 1. тачка 27. и члана 22. став 1. тачка 8. Статута 
Градске општине Чукарица („Службени лист Града Београ-
да”, брoj 84/19), Скупштина Градске општине Чукарица на 29. 
седници одржаној 19. фебруара 2020. године донела је

ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ 
ЗАШТИТЕНА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУ-

КАРИЦА 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком регулише се организација и функцио-

нисање цивилне заштите на територији градске општине 
Чукарица, дужности општинских органа у заштити и спа-
савању и изради процене угрожености и плана заштите 
спасавања у ванредним ситуацијама, образовање Штаба за 
ванредне ситуације, постављање повереника и заменика 
повереника цивилне заштите у насељеним местима, форми-
рање јединица цивилне заштите опште намене, специјали-
зоване јединице цивилне заштите за узбуњивање, одређи-
вање оспособљених правних лица за заштиту и спасавање, 
финансирање и друга питања из области цивилне заштите.

Члан 2.
Цивилна заштита је организован систем чија је основ-

на делатност заштита, спасавање и отклањање последица 
елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и 
других већих опасности које могу угрозити становништво, 
материјална и културна добра и животну средину у миру, 
ванредном и ратном стању. 

Цивилну заштиту чине лична и узајамна заштита, мере, 
повереници, заменици повереника и јединице. 

Члан 3.
Субјекти заштите и спасавања на територији градске оп-

штине Чукарица су:
1) органи јединице локалне самоуправе;

2) привредна друштва, предузетници, други привредни 
субјекти и друга правна лица, (у даљем тексту: субјекти од 
посебног значаја за заштиту и спасавање);

3) грађани, групе грађана, удружења, професионалне и 
друге организације.

Скупштина Градске општине Чукарица

Члан 4.
У остваривању своје улоге у систему заштите и спаса-

вања становништва и материјалних и културних добара на 
територији градске општине Чукарица, а у складу са одред-
бама Закона о смањењу ризика и управљању ванредним си-
туацијама, (у даљем тексту: закон), Скупштина Градске оп-
штине Чукарица врши следеће послове:

– доноси акт о организацији и функционисању цивил-
не заштите на територији јединице локалне самоуправе, на 
предлог надлежног Штаба и обезбеђује његово спровођење;

– доноси план и програм развоја система заштите и спа-
савања на територији градске општине Чукарица;

– планира и обезбеђује буџетска средства намењена за 
смањење ризика од катастрофа и управљање ванредним си-
туацијама;

– образује Штаб за ванредне ситуације;
– образује јединице цивилне заштите;
– успоставља ситуациони центар у складу са актом о 

организацији и функционисању цивилне заштите, а у зави-
сности од техничких и материјалних могућности; 

– доноси одлуку о изради студије покривености система 
за јавно узбуњивање за своју територију (акустичку студи-
ју) и предлаже мере о одржавању, набавци и постављању 
акустичких извора (сирена) и остале опреме у оквиру је-
динственог система за јавно узбуњивање у Републици Ср-
бији; 

– разматра и усваја годишњи план рада и извештај о 
раду Штаба за ванредне ситуације;

– разматра висину утврђене настале штете од елемен-
тарних непогода и доставља захтеве за помоћ ресорним ор-
ганима града и републике;

– разматра извештаје председника о битним питањима 
за заштиту и спасавање;

– обавља и друге послове у складу са законом и другим 
прописима.

Веће Градске општине Чукарица

Члан 5.
У остваривању своје улоге у систему заштите и спаса-

вања становништва, животиња, материјалних и културних 
добара на територији градске општине Чукарица, а у складу 
са одредбама закона, Веће Градске општине Чукарица врши 
следеће послове:

– доноси Процену угрожености за територију градске 
општине Чукарица;

– доноси План заштите и спасавања у ванредним ситу-
ацијама;

– образује Комисију за процену штете настале од еле-
ментарних непогода;

– одлучује о накнади штете настале од елементарних не-
погода и других несрећа и о томе обавештава Штаб за ван-
редне ситуације;

– прати реализацију превентивних и оперативних мера 
заштите;

– одређује субјекте од посебног значаја за заштиту и спа-
савање јединице локалне самоуправе на предлог надлежног 
штаба;
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– предлаже акта која доноси Скупштина Градске општи-
не Чукарица;

– предузима хитне и превентивне мере у циљу смањења 
ризика од катастрофа;

– обављају и друге послове утврђене законом.

Председник градске општине Чукарица

Члан 6.
Председник градске општине Чукарица врши следеће 

послове:
– стара се о спровођењу закона и других прописа из 

области заштите и спасавања;
– врши функцију команданта Штаба за ванредне ситуа-

ције Градске општине Чукарица и руководи његовим радом;
– у сарадњи са замеником и начелником Штаба предла-

же постављење осталих чланова Штаба за ванредне ситуа-
ције;

– доноси одлуку о проглашењу ванредне ситуације на 
територији градске општине Чукарица;

– руководи заштитом и спасавањем и наређује мере 
утврђене законом и другим прописима;

– усмерава и усклађује рад општинских органа и прав-
них лица чији је Градска општина Чукарица оснивач у спро-
вођењу мера заштите и спасавања;

– остварује сарадњу са командантом градског и репу-
бличког штаба за ванредне ситуације у јединственом и 
усклађеном деловању у ванредним ситуацијама;

– наређује евакуацију грађана, животиња, правних лица 
и материјалних добара са угроженог подручја и прати њи-
хово збрињавање;

– стара се о организацији и спровођењу мобилизације 
грађана, правних лица и материјалних добара у циљу укљу-
чења истих у активности заштите и спасавања;

– одлучује о организовању превоза, смештаја и исхране 
припадника јединица цивилне заштите и грађана који уче-
ствују у заштити и спасавању становништва, животиња и 
материјалних добара у градској општини Чукарица;

– одлучује о увођењу дежурства у општинским органи-
ма и другим правним лицима у ванредној ситуацији;

– остварује сарадњу са Министарством унутрашњих по-
слова Републике Србије и Војском Србије у циљу усклађи-
вања активности у ванредним ситуацијама; 

– сарађује са суседним јединицама локалне самоуправе у 
спровођењу мера и активности од значаја за смањење ризи-
ка од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама; 

– разматра и одлучује о другим питањима из области за-
штите и спасавања из своје надлежности;

– извештава Скупштину Градске општине Чукарица о 
стању на територији општине и о предузетим активности-
ма у ванредним ситуацијама.

Управа Градске општине Чукарица

Члан 7.
Органи Управе Градске општине Чукарица у оквиру сво-

је надлежности у систему заштите и спасавања, обављају 
следеће послове и задатке:

– прате стање заштите и спасавања у ванредним ситуа-
цијама и предузимају мере за заштиту и спасавање;

– учествују у изради Процене угрожености територије 
градске општине Чукарица;

– учествује у изради смањења ризика од катастрофа;
– учествују у изради Плана заштите и спасавања у ван-

редним ситуацијама;

– учествују у припремама и извођењу привременог по-
мерања или евакуације становништва;

– учествују у припремама и спровођењу збрињавања на-
страдалог становништва;

– старају се око обезбеђења неопходних средстава за рад 
Штаба за ванредне ситуације Градске општине Чукарица;

– набављају и одржавају средства за узбуњивање у окви-
ру система јавног узбуњивања у Републици Србији, уче-
ствују у изради студија покривености система јавног узбу-
њивања за територију градске општине Чукарица;

– старају се о обезбеђењу телекомуникационе и инфор-
мационе подршке за потребе заштите и спасавања;

– организују, развијају и воде личну и колективну за-
штиту;

– учествују у организацији, формирању и опремању је-
динице цивилне заштите опште намене и специјализоване 
јединице цивилне заштите за узбуњивање ;

– остварују сарадњу са организационим јединицама 
Сектора за ванредне ситуације МУП;

– обављају и друге послове заштите и спасавања у скла-
ду са законом и другим прописима.

Члан 8.
За стручне, оперативне, планске и организационе посло-

ве заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за Град-
ску општину Чукарица одређена је организациона јединица 
Управе Градске општине Чукарица, у чијој су надлежности 
послови одбране и ванредних ситуација и врши следеће по-
слове:

– носилац је активности на изради Процене угрожено-
сти градске општине Чукарица,

– носилац је активности на изради Плана смањења ри-
зика од катастрофа;

– носилац је активности на изради Плана заштите и спа-
савања у ванредним ситуацијама;

– носилац је активности на изради Плана функциониса-
ња цивилне заштите и система осматрања и обавештавања 
(као дела Плана одбране Градске општине Чукарица);

– носилац је активности на формирању, опремању и 
обучавању јединице цивилне заштите опште намене и спе-
цијализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање ;

– прати опасности, обавештава становништво о опасно-
стима и предузима друге превентивне мере за смањење ри-
зика од елементарних непогода и других несрећа;

– набавља и одржава средства за узбуњивање у оквиру 
система јавног узбуњивања у РС, учествује у изради студи-
је покривености система јавног узбуњивања за територију 
градске општине Чукарица;

– организује, развија и води личну и узајамну заштиту;
– усклађује планове заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама са суседним градским општинама;
– остварује непосредну сарадњу са организационим је-

диницама Сектора за ванредне ситуације МУП-а;
– израђује план мобилизације и организује извршење 

мобилизације јединице цивилне заштите опште намене;
– врши и друге послове из области заштите и спасавања 

у складу са законом и другим прописима.

Штаб за ванредне ситуације Градске општине Чукарица

Члан 9.
Штаб за ванредне ситуације врши обједињавање, коор-

динацију и руковођење снагама за заштиту и спасавање, 
јединицама цивилне заштите опште намене и специјали-
зованом јединицом цивилне заштите за узбуњивање које 
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формира Градска општина Чукарица и активностима које 
се предузимају у заштити и спасавању људи, животиња, ма-
теријалних и културних добара, као и спровођењу мера и 
задатака цивилне заштите у случају елементарних непогода, 
техничко–технолошких несрећа и других опасности на те-
риторији градске општине Чукарица.

Штаб за ванредне ситуације Градске општине Чукари-
ца се образује на основу Закона о смањењу ризика од ката-
строфа и управљању ванредним ситуацијама („Службени 
гласник РС”, број 87/18) и у складу са Уредбом о саставу и 
начину рада Штаба за ванредне ситуације („Службени гла-
сник РС”, број 98/10).

Штаб за ванредне ситуације Градске општине Чукарица, 
поред послова из члана 43. закона, обавља и следеће послове:

– именује поверенике и заменике повереника цивилне 
заштите; 

– ставља у приправност и ангажује субјекте од посебног 
значаја за заштиту и спасавање у јединицама локалне само-
управе; 

– предлаже субјекте од посебног значаја за јединицу ло-
калне самоуправе; 

– обавља друге послове у складу са законом. 
Штаб за ванредне ситуације Градске општине Чукарица 

може наредити и следеће мере:
– мобилизацију јединица цивилне заштите опште наме-

не, специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњи-
вање, мобилизацију грађана и материјалних средстава;

– увођење дежурства правних лица;
– посебан режим обављања одређених комуналних де-

латности;
– посебне мере и поступке хигијенско-профилактичког 

карактера;
– посебан режим саобраћаја или забрану саобраћаја ло-

калним путевима;
– евакуацију становништва;
– одређивање другачијег распореда радног времена;
– посебне приоритете у испоруци комуналних и других 

производа и пружања услуга (воде, грејања, гаса, електрич-
не енергије, градског превоза и друмског превоза и сл.);

– привремену забрану приступа и кретања у појединим 
угроженим подручјима

– привремену забрану коришћења одређених покретних 
и непокретних ствари власницима односно корисницима;

– обезбеђење обавезног поштовања наређених мера од 
стране становништва и правних лица у организовању и 
спровођењу евакуације и других активности у заштити и 
спасавању;

– наређује корисницима, односно власницима стамбе-
них зграда, станова, пословних просторија и других зграда 
да приме на привремени смештај угрожена лица из угроже-
ног подручја;

– спроводи и друге мере у складу са захтевима надле-
жних органа Града и Републике и реалним потребама и мо-
гућностима свих субјеката на територији градске општине 
Чукарица.

Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање

Члан 10.
Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање 

су привредна друштва, друга правна лица и предузетници, 
која се баве делатношћу из области: телекомуникација, ру-
дарства и енергетике, транспорта, метеорологије, хидроло-
гије, сеизмологије, заштите од јонизујућег зрачења и нукле-
арне сигурности, заштите животне средине, водопривреде, 

шумарства и пољопривреде, здравства, збрињавања лица, 
ветерине, комуналне делатности, грађевинарства, угости-
тељства, и други који располажу ресурсима за смањење ри-
зика од катастрофа. 

Субјекте од посебног значаја за заштиту и спасавање на 
територији градске општине Чукарица, одређује Веће Град-
ске општине Чукарица на предлог Штаба за ванредне ситу-
ације ГО Чукарица.

Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање 
врше заштиту и спасавање грађана, материјалних и других 
добара, у случају опасности и несрећа изазваних елементар-
ним непогодама и другим несрећама у складу са својом де-
латношћу, као и задацима које им нареди Штаб за ванредне 
ситуације Градске општине Чукарица.

Штаб за ванредне ситуације Градске општине Чукарица 
може ставити у приправност или ангажовати субјекте од 
посебног значаја у ванредној ситуацији, као и за потребе 
вежби цивилне заштите, када ванредна ситуација није про-
глашена. 

Изузетно од става 4. овог члана, а услед хитности спро-
вођења мера заштите и спасавања људи и материјалних до-
бара, начелник Управе Градске општине Чукарица или ње-
гов заменик, могу ангажовати субјекте од посебног значаја 
за заштиту и спасавање Републике Србије, односно одобри-
ти њихово ангажовање на захтеве Републичког или Град-
ског штаба за ванредне ситуације. 

Веће Градске општине Чукарица, на предлог надлежне 
организационе јединице Управе Градске општине Чукари-
ца, одлучује о накнади привредним субјектима и другим 
правним лицима из става 1. овог члана, на основу стварних 
трошкова за спровођење припрема и ангажовање у изврша-
вању мера и задатака цивилне заштите.

Трошкови стављања у приправност, односно ангажова-
ња, падају на терет буџета Градске општине Чукарица, од-
носно на терет буџета јединице локалне самоуправе Штаба 
за ванредне ситуације, који је захтевао приправност, одно-
сно ангажовање. 

Веће Градске општине Чукарица, са субјектима из става 
1. овог члана, уговором уређују трошкове стављања у при-
правност, односно ангажовања, субјеката од посебног зна-
чаја, који се надокнађују по тржишним ценама. 

На одређивање и ангажовање субјеката од посебног зна-
чаја не примењују се одредбе закона којим се уређују јавне 
набавке. 

Повереници цивилне заштите

Члан 11.
За организацију и спровођење превентивних мера за-

штите и покретање почетних активности у случају појаве 
опасности по становништво, материјална и културна до-
бра, постављају се повереници и заменици повереника ци-
вилне заштите.

Повереници и заменици повереника постављају се у 
Управи Градске општине Чукарица и на територији градске 
општине Чукарица. Повереника и заменика повереника по-
ставља и разрешава:

– у Управи Градске општине Чукарица – начелник Управе;
– на територији градске општине Чукарица – Штаб за 

ванредне ситуације. 
Повереник и заменик повереника цивилне заштите у 

Управи Градске општине Чукарица предузимају мере и ак-
тивности на учешћу запослених у спровођењу мера личне и 
узајамне заштите и извршавању других задатака и спашава-
ња људи и материјалних добара.
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Повереници и заменици повереника на територији 
градске општине Чукарица предузимају непосредне мере 
за учешће грађана у спровођењу мера и задатака цивилне 
заштите, личне и узајамне заштите и по налогу општинског 
штаба за ванредне ситуације руководе јединицама цивилне 
заштите.

Грађани на угроженим и настрадалим подручјима, на те-
риторији градске општине Чукарица, дужни су да поступају 
по упуствима повереника, односно заменика повереника.

Јединице цивилне заштите опште намене 

Члан 12.
Јединице цивилне заштите опште намене формирају се 

опремају и оспособљавају за извршавање обимних и мање 
сложених задатака из области заштите и спасавања: лока-
лизовања и гашења почетних и мањих пожара, учешћа у 
спашавању угрожених земљотресима, указивања прве по-
моћи, одржавања реда, учешћа на спасавању плитко затрпа-
них из рушевина и рашчишћавању ручно, рашчишћавању 
саобраћајница и мањих површина снежног наноса прируч-
ним алатом, учешћа у евакуацији становништва из угроже-
ног подручја и збрињавању угроженог становништва, као 
испомоћ специјализованим јединицама цивилне заштите 
и обављања других активности на основу процена потреба, 
одлука и наредби Штаба за ванредне ситуације Градске оп-
штине Чукарица и других надлежних органа.

У Градској општини Чукарица, на основу опасности које 
су идентификоване у Процени угрожености од елементар-
них непогода и других несрећа и Плана заштите и спасава-
ња у ванредним ситуацијама, образоваће се јединице ци-
вилне заштите опште намене јачине вода.

Попуну, опремање и обуку јединица цивилне заштите 
опште намене извршиће организационе јединице Управе 
Градске општине Чукарица, у чијој су надлежности послови 
одбране и ванредних ситуација. Координацију послова из 
овог члана, вршиће Веће Градске општине Чукарица

Специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњи-
вање

Члан 13.
Градска општина Чукарица овом одлуком формира спе-

цијализовану јединицу цивилне заштите за узбуњивање 
оквир у јединственог система за узбуњивање.

Јединица се оспособљава и обучава за активирање си-
стема за јавно узбуњивање у ванредним ситуацијама.

Попуну, специјализоване јединице цивилне заштите 
за узбуњивање извршиће организационе јединице Управе 
Градске општине Чукарица, у чијој су надлежности послови 
одбране и ванредних ситуација. Координацију послова из 
овог члана, вршиће Веће Градске општине Чукарица

Лична и колективна заштита

Члан 14.
Лична и узајамна заштита у градској општини Чукарица 

организоваће се по месту рада и месту становања.
Грађани, власници зграда и власници посебних и само-

сталних делова стамбених зграда и зграда било које друге 
намене, дужни су да обезбеђују и држе у исправном стању 
потребна средства и опрему за личну и узајамну заштиту и 
да, у складу са Уредбом о обавезним средствима и опреми 
за личну и колективну заштиту од елементарних непогода 

и других несрећа („Службени гласник РС”, бр. 3/11 и 37/15), 
врше обуку за употребу истих.

Надлежна организациона јединица Управе Градске оп-
штине Чукарица у обавези је, да у сарадњи са организаци-
оним јединицама Сектора за ванредне ситуације МУП-а, 
Управе за ванредне ситуације у Београду, припреми упут-
ства и друге публикације којима ће се вршити едукација 
становништва о поступцима у могућој или насталој ситу-
ацији.

Посебан значај посветиће се едукацији становништва за 
реаговање и поступање у случајевима земљотреса, пожара, 
поплава и других елементарних непогода.

У реализацији активности наведених у ставу 3. овог чла-
на укључити поверенике и заменике повереника цивилне 
заштите.

Мере цивилне заштите

Члан 15.
У циљу заштите и спасавања људи, материјалних и кул-

турних добара од опасности изазваних елементарним не-
погодама и другим несрећама, субјекти система заштите 
и спасавања у градској општини Чукарица припремају и 
спроводе мере цивилне заштите и то:

1) узбуњивање;
2) евакуација; 
3) склањање;
4) збрињавање угрожених и настрадалих;
5) радиолошка, хемијска и биолошка заштита;
6) заштита од техничко-технолошких несрећа;
7) заштита и спасавање из рушевина;
8) заштита и спасавање од поплава и несрећа на води и 

под водом;
9) заштита и спасавање на неприступачним теренима;
10) заштита и спасавање од пожара и експлозија;
11) заштита од експлозивних остатака рата;
12) прва и медицинска помоћ;
13) асанација терена.
Осим задатака из става 1. овог члана, на територији 

градске општине Чукарица могу се планирати, припремати 
и спроводити и друге мере и активности, у циљу смањења 
ризика и управљања ванредним ситуацијама.

Финансирање

Члан 16.
За потребе заштите и спасавања становништва и мате-

ријалних добара од елементарних непогода, техничко-тех-
нолошких несрећа и опасности, из буџета Градске општине 
Чукарица, финансираће се следеће активности:

– организовање, опремање и обучавање Штаба за ван-
редне ситуације Градске општине Чукарица;

– организовање, опремање и обучавање јединице цивил-
не заштите опште намене и специјализоване јединице ци-
вилне заштите за узбуњивање;

– трошкови ангажовања субјеката од посебног значаја за 
заштиту и спасавање;

– изградња система за узбуњивање на територији оп-
штине;

– набавка, одржавање, смештај, чување и осигурање по-
себне опреме за јединице цивилне заштите опште намене 
Градске општине Чукарица;

– изградња, адаптација, одржавање, опремање и чување 
објеката за потребе цивилне заштите;

– организација и спровођење мера и задатака цивилне 
заштите из делокруга рада Градске општине Чукарица;
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– санирање штета насталих природном и другом незго-
дом, у складу са материјалним могућностима;

– друге послове цивилне заштите у складу са законом и 
другим прописима.

Наведене активности се поред средстава из буџета, могу 
реализовати и путем донација, поклона и других видова по-
моћи, у складу са законом, као и наменски пренетим сред-
ствима из буџета Града Београда.

Признање и награде

Члан 17.
За нарочите успехе у организовању и спровођењу зада-

така цивилне заштите и других послова заштите и спасава-
ња, у привредним друштвима и другим правним лицима, 
службама и органима Управе Градске општине Чукарица, 
Штаба за ванредне ситуације, јединицама цивилне заштите, 
повереницима и заменицима повереника цивилне заштите, 
удружењима грађана и заслужним појединцима на терито-
рији градске општине Чукарица, додељују се признања и 
награде, у складу са прописима које доноси Министарство 
унутрашњих послова Републике Србије.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 18.
Веће Градске општине Чукарица ће донети одлуку или 

решење о одређивању субјекта система заштите и спасава-
ња у Градској општини Чукарица од значаја за заштиту и 
спасавање на територији градске општине Чукарица, у року 
од 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Штаб за ванредне ситуације Градске општине Чукарица 
поставиће решењем поверенике и заменике поверника ци-
вилне заштите у складу са територијалном оргaнизацијом 
Градске општине Чукарица у року од 60 дана од дана ступа-
ња на снагу ове одлуке.

Члан 19.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-14/2020, 19. фебруара 2020. године

Председник
Милан Стојић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарице на 29. седници 
одржаној дана 19. фебруара 2020. године, на основу члана 
22. става 1. тачка 8. а у вези са чланом 11. Статута Градске 
општине Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 
84/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСТАНОВЉЕЊУ НА-
ГРАДЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА „МАТИЈА БАН” 

И ЗАХВАЛНИЦЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦЕ

Члан 1.
У Одлуци о установљењу награде Градске општине Чу-

карица „Матија Бан” и захвалнице Градске општине Чука-
рица („Службени лист Града Београда”, број 48/17 ), у члану 
2. став 2. мења се и гласи:

„Награда Градске општине Чукарица „Матија Бан” доде-
љује се колективима и појединцима.”

У члану 2. став 3. мења се и гласи:
„Награда Градске општине Чукарица „Матија Бан” са-

стоји се од плакeте и новчане награде.”

Члан 2.
У члану 4. став 1. мења се и гласи:
„Награда Градске општине Чукарица „Матија Бан” не 

може се додељивати истом добитнику два пута .”

Члан 3.
У члану 4. став 3. мења се и гласи:
„Награда Градске општине Чукарица „Матија Бан” доде-

љује се сваке године, а у истој години могу се доделити нај-
више две награде.”

Члан 4.
Члан 9. мења се и гласи:
„Новчана награда износи 100.000,00 динара. Новчана 

средства за доделу награде Градске општине Чукарица „Мати-
ја Бан” обезбеђује се Одлуком о буџету Општине Чукарица.”

Члан 5.
Сви остали чланови одлуке остају непромењени.

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-14/2020, 19. фебруара 2020. године

Председник
Милан Стојић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарица на 29. седници 
одржаној 19. фебруара 2020. године, на основу чл. 36. и 61. 
Одлуке о промени Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 60/19), члан 21. став 
2. и члана 84. Статута ГО Чукарица („Службени лист Града 
Београда”, број 84/19), доноси

ОДЛУКУ

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О ОПШТИН-
СКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ЧУКАРИЦА 

I. Ставља се ван снаге Одлука о општинском правобра-
нилаштву Градске општине Чукарица („Службени лист 
Града Београда”, бр. 102/14, 27/15 и 40/19), због укидања Оп-
штинског правобранилаштва Градске опшштине Чукарица, 
закључно са даном 31. децембром 2019. године. 

II. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-14/2020, 19. фебруара 2020. године

Председник
Милан Стојић, ср.
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Скупштина Градске општине Чукарица на 29 седници, 
одржаној 19. фебруара 2020. године, на основу члана 22. 
Статута градске општине Чукарица („Службени лист Града 
Београда”, број 84/19) и члана 36. став 8. Статута Туристич-
ке организације Чукарица бр. 02-1-1/2019 од 3. децембра 
2019. године, доноси

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛА-
НОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИ-

СТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА

1. Утврђује се висина, услови, начин исплате и накнаде 
за рад председника и чланова Управног и Надзорног одбора 
Туристичке организације Чукарица. 

2. Висина накнаде председнику и члановима Управног 
одбора утврђује се у појединачном нето износу и то:

– председнику Управног одбора: 8.000,00 динара;
– члановима Управног одбора: 5.000,00 динара.
Накнада се исплаћује у појединачним износима на ме-

сечном нивоу.
3. Висина накнаде председнику и члановима Надзорног 

одбора утврђује се у појединачном нето износу и то:
– председнику Надзорног одбора: 8.000,00 динара;
– члановима Надзорног одбора: 5.000,00 динара.
Накнада се исплаћује квартално, најкасније до 7. у теку-

ћем месецу којим почиње нови квартал.
4. Председнику односно члановима одбора за неоправда-

но одсуствовање са седнице одбора не припада појединачна 
накнада за месец у коме је седница одржана, односно квартал 
у коме је седница одржана, а нису оправдали одсуство.

5. Средства за исплату накнада из тачке 1. ове одлуке са 
припадајућим порезима и доприносима обезбеђују се фи-
нансијским планом Туристичке организације Чукарица.

6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-14/2020, 19. фебруара 2020. године

Председник
Милан Стојић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарица на 29. седници 
одржаној 19. фебруара 2020. године, на основу члана 22. 
Статута Градске општине Чукарица („Службени лист Гра-
да Београда”, број 84/19) и члана 36. став 8. Статута Спорт-
ске организације Чукарица бр. 02-233-1/2019 од 3. октобра 
2019. године, доноси 

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛА-
НОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА СПОРТ-

СКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА

1. Утврђује се висина, услови, начин исплате и накнаде 
за рад председника и чланова Управног и Надзорног одбора 
Спортске организације Чукарица. 

2. Висина накнаде председнику и члановима Управног 
одбора утврђује се у појединачном нето износу и то:

– председнику Управног одбора: 8.000,00 динара;
– члановима Управног одбора: 5.000,00 динара.

Накнада се исплаћује у појединачним износима на ме-
сечном нивоу.

3. Висина накнаде председнику и члановима Надзорног 
одбора утврђује се у појединачном нето износу и то:

– председнику Надзорног одбора: 8.000,00 динара;
– члановима Надзорног одбора: 5.000,00 динара.
Накнада се исплаћује квартално, најкасније до 7. у теку-

ћем месецу којим почиње нови квартал.
4. Председнику односно члановима одбора за неоправда-

но одсуствовање са седнице одбора не припада појединачна 
накнада за месец у коме је седница одржана, односно квар-
тал у коме је седница одржана, а нису оправдали одсуство.

5. Средства за исплату накнада из тачке 1. ове одлуке са 
припадајућим порезима и доприносима обезбеђују се фи-
нансијским планом Спортске организације Чукарица.

6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-14/2020, 19. фебруара 2020. године

Председник
Милан Стојић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарица на 29. седници 
одржаној 19. фебруара 2020. године, на основу члана 22. 
Статута Градске општине Чукарица („Службени лист Града 
Београда”, број 84/19) и члана 34. став 2. Пословника Скуп-
штине Градске општине Чукарица („Службени лист Града 
Београда”, бр. 32/15, 71/17 и 112/19), доноси

РЕШЕЊЕ
О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНИ-
ЦИ ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА ВИОЛЕТИ 

ЈЕВЂИЋ

I. Констатује се да престаје мандат чланици Већа Градске 
општине Чукарица Виолети Јевђић, пре истека времена на 
које је изабрана, са 19. фебруаром 2020. године, због подне-
те писане оставке. 

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

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-14/2020, 19. фебруара 2020. године

Председник
Милан Стојић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарица на 29. седници 
одржаној 19. фебруара 2020. године, на основу чл. 36. и 64. 
Одлуке о промени Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, број 60/19), чл. 22. и 84. Статута Градске 
општине Чукарица („Службени лист Града Београда’’, број 
84/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ОП-
ШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ЧУКАРИЦА

1. Констатује се да је Игору Митровићу престала функ-
ција општинског правобраниоца Градске општине Чукари-
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ца, пре истека времена на који је изабран, због укидања Оп-
штинског правобранилаштва Градске општине Чукарица, 
са 31. децембром 2019. године. 

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

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-14/2020, 19. фебруара 2020. године

Председник
Милан Стојић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарица на 29. седници 
одржаној 19. фебруара 2020. године, на основу чл. 36. и 64. 
Одлуке о промени Статута Града Београда („Службени лист 
града Београда”, број 60/19), чл. 22. и 84. Статута Градске 
општине Чукарица („Службени лист Града Београда’’, број 
84/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕ-
НИКА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

1. Констатује се да је Дејану Маринковићу престала 
функција заменика општинског правобраниоца Градске 
општине Чукарица, пре истека времена на који је изабран, 
због укидања Општинског правобранилаштва Градске оп-
штине Чукарица, са 31. децембром 2019. године. 

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

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-14/2020, 19. фебруара 2020. године

Председник
Милан Стојић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарица на 29. седници 
одржаној 19. фебруара 2020. године, на основу чл. 36. и 64. 
Одлуке о промени Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, број 60/19), чл. 22. и 84. Статута Градске 
општине Чукарица („Службени лист Града Београда’’, број 
84/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕ-
НИКА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

1. Констатује се да је Небојши Маринковићу престала 
функција заменика општинског правобраниоца Градске 
општине Чукарица, пре истека времена на који је изабран, 
због укидања Општинског правобранилаштва Градске оп-
штине Чукарица, са 31. децембром 2019. године. 

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

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-14/2020, 19. фебруара 2020. године

Председник
Милан Стојић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарица на 29. седници 
одржаној 19. фебруара 2020. године, на основу чл. 36. и 64. 
Одлуке о промени Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, број 60/19), чл. 22. и 84. Статута Градске 
општине Чукарица („Службени лист Града Београда’’, број 
84/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О КОНСТАТОВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕ-
НИКУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
1. Констатује се да је Рајни Павићевић престаје функци-

ја заменика општинског правобраниоца Градске општине 
Чукарица, пре истека времена на које је избарана због уки-
дања Општинског правобранилаштва Градске општине Чу-
карица, са 31. децембром 2019. године. 

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

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-14/2020, 19. фебруара 2020. године

Председник
Милан Стојић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарица на 29. седници 
одржаној 19. фебруара 2020. године, на основу члана 22. 
став 1. тачка 16. Статута ГО Чукарица („Службени лист 
Града Београда’’, број 84/19), а у вези са чланом 14. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10 – одлуке УС и 54/11), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНA ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
1. Разрешава се дужности у Изборној комисији ГО Чука-

рица у станом саставу Војкан Станковић, члан.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Градске општине Чукарица

XII-01 број 06-14/2020, 19. фебруара 2020. године
Председник

Милан Стојић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарица на 29. седници 
одржаној 19. фебруара 2020. године, на основу члана 22. 
став 1. тачка 16 Статута ГО Чукарица („Службени лист Гра-
да Београда”, број 84/19), а у вези са чланом 14. Закона о ло-
калним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 
– одлуке УС и 54/11), донела је

РЕШЕЊE
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
1. Именује се у Изборној комисији ГО Чукарица у ста-

ном саставу и то Филип Жугић, за члана на предлог одбор-
ничке групе Александар Вучић – Србија побеђује. 

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

XII-01 број 06-14/2020, 19. фебруара 2020. године
Председник

Милан Стојић, ср.
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Скупштина Градске општине Чукарица на 29. седници одржаној 19. фебруара 2020. године, на основу члана 22. став 2. 
Закона о јаним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – исправка др. закона и 83/05 – 
исправка др. закона и 83/14 – др. закон), члана 10. став 2. и члана 13. став 1. Одлуке о оснивању Туристичке организације 
Градске општине Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 112/19) и члана 22. став 1. тачка 20. Статута Градске оп-
штине Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 84/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОР-

ГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА
I. У Решењу о именовању председника и чланова Надзорног одбора Туристичке организације Чукарица („Службени 

лист Града Београда”, број 112/19) врши се допуна у тачки 1, тако што се додаје за члана:
„– Зорица Спасков – представник запослених”.
II. Мандат именованог члана Надзорног одбора траје до истека мандата Надзорног одбора Туристичке организације 

Чукарица именованог Решењем Скупштине Градске општине Чукарица XII-01 број 06-144/2019 од 20. новембра 2019. годи-
не („Службени лист Града Београда”, број 112/19).

III. Решење ступа на снагу даном доношења.
IV. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06 – 14/2020, 19. фебруара 2020. године

Председник
Милан Стојић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарица на 29. седници одржаној 19. фебруара 2020. године, на основу члана 20. став 3. 
Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – исправка др. закона и 83/05 
– исправка др. закона и 83/14 – др. закон), члана 10. став 2. и члана 12. став 1. Одлуке о оснивању Туристичкe организације 
Градске општине Чукарица ( „Службени лист Града Београда”, број 112/19) и члана 22. став 1. тачка 20. Статута Градске оп-
штине Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 84/19), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГА-

НИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА
I. У Решењу о именовању председника и чланова Управног одбора Туристичке организације Општине Чукарица („Слу-

жбени лист Града Београда”, број 112/19) врши се допуна у тачки 1., тако што се додаје за члана:
„– Војкан Станковић – представник запослених”.
II. Мандат именованог члана Управног одбора траје до истека мандата Управног одбора Туристичке организације Чу-

карица именованог Решењем Скупштине градске општине Чукарица XII-01 број 06-144/2019 од 20. новембра 2019. године 
(„Службени лист Града Београда”, број 112/19).

III. Решење ступа на снагу даном доношења.
IV. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-14/2020, 19. фебруара 2020. године

Председник
Милан Стојић, ср.

Скупштина Градске општине Чукарица на 29. седници одржаној 19. фебруара 2020. године, на основу члана 20. став 1. 
Закона о јаним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – исправка др. закона и 83/05 – 
исправка др. закона и 83/14 – др. закон), члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Туристичко-спортске организације Градске 
општине Чукарица („Службени лист Града Београда”, бр. 86/17 и 84/19) и члана 22. став 1. тачка 20. Статута Градске општи-
не Чукарица ( „Службени лист Града Београда”, број 84/19), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА

I. Разрешава се дужности у Управном одбору Спортске организације Чукарица, из реда запослених Зорица Спасков. 
II. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-14/2019, 19. фебруара 2020. године

Председник
Милан Стојић, ср.
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САДРЖАЈ

Страна
Решење о одређивању овлашћеног лица за по-

ступање по захтеву за слободан приступ информа-
цијама од јавног значаја  – – – – – – – – – – – – – – –  1

Акти градских општина

ЧУКАРИЦА
Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету 

Градске општине Чукарица за 2020. годину  – – – –  1
Одлука о организацији и функционисању ци-

вилне заштите на територији градске општине Чу-
карица – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  19

Одлука о измени и допуни Одлуке о устано-
вљењу награде Градске општине Чукарица „Матија 
Бан” и захвалнице Градске општине Чукарица– – –  23

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о Општин-
ском правобранилаштву Градске општине Чукарица–  23

Одлука о висини накнаде за рад председнику 
и члановима Управног и Надзорног одбора Тури-
стичке организације Чукарица  – – – – – – – – – – –  24

Одлука о висини накнаде за рад председнику и 
члановима Управног и Надзорног одбора Спортске 
организације Чукарица  – – – – – – – – – – – – – – –  24

Решење о констатовању престанка мандата чла-
ници Већа Градске општине Чукарица Виолети Јев-
ђић – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  24

Страна

Решење о констатовању престанка функције оп-
штинског правобраниоца Градске општине Чука-
рица  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  24

Решење о констатовању престанка функције за-
меника општинског правобраниоца Градске општи-
не Чукарица – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  25

Решење о констатовању престанка функције за-
меника општинског правобраниоца Градске општи-
не Чукарица – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  25

Решење о констатовању престанка функције за-
меника општинског правобраниоца Градске општи-
не Чукарица – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  25

Решење о разрешењу члана Изборне комисије 
Градске општине Чукарица  – – – – – – – – – – – – –  25

Решење о именовању члана Изборне комисије 
Градске општине Чукарица  – – – – – – – – – – – – –  25

Решење о допуни Решења о именовању председ-
ника и чланова Надзорног одбора Туристичке орга-
низације Чукарица  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  26

Решење о допуни Решења о именовању председ-
ника и чланова Управног одбора Туристичке орга-
низације Чукарица  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  26

Решење о разрешењу члана Управног одбора 
Спортске организације Чукарица – – – – – – – – – –  26
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6, 
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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


