
Градоначелник града Београда 26. фебруара 2020. године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 и 
95/18), члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон 
и 37/19) и члана 52. тачка 10. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени 
гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донео је

РЕШЕЊЕ

I. Даје се сагласност на измену и допуну Ценовника услуга за контролу и смањење популације глодара, инсеката и штет-
них организама и послове дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама на територији града Београ-
да, коју је донео Надзорни одбор Jавног комуналног предузећа „Градска чистоћа” под бројем 2696/11, на седници одржаној 
14. фебруара 2020. године.

II. Решење и измену и допуну Ценовника из става I објавити у „Службеном листу Града Београда” по добијању сагла-
сности Оснивача.
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На основу члана члана 31. Статута ЈКП „Градска чисто-
ћа”, број године („Службени лист Града Београда”, бр. 64/16, 
100/17 и 86/19), Надзорни одбор предузећа је на својој 39. 
редовној седници одржаној 14. фебруара 2020. године, раз-
матрајући тачку 11. дневног реда, донео је

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ЦЕНОВНИКА 
УСЛУГА ЗА КOНТРOЛУ И СМAЊEЊЕ ПOПУЛAЦИJE 
ГЛOДAРA, ИНСEКAТA И ШТEТНИХ OРГAНИЗAМA И 
ПОСЛОВЕ ДEЗИНФEКЦИJE, ДEЗИНСEКЦИJE И ДEРAТИ-
ЗAЦИJE НA JAВНИМ ПOВРШИНAМA, НA ТEРИТOРИJИ 
ГРAДA, КОЈЕ ПРУЖА ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

„ГРАДСКА ЧИСТОЋА”, БЕОГРАД

Мења се Ценовник услуга за кoнтрoлу и смaњeње пoпу-
лaциje глoдaрa, инсeкaтa и штeтних oргaнизaмa и послове 
дeзинфeкциje, дeзинсeкциje и дeрaтизaциje нa jaвним пoвр-
шинaмa, нa тeритoриjи грaдa, које пружа Јавно комунално 
предузеће „Градска чистоћа” Београд број 22739/3 од 11. де-
цембра 2019. на који је дата сагласност градоначелника број 
38-8905/19-Г од 31. децембра 2019. у следећем:

У колони број 2 „Опис услуге” мења се текст тачке 1.6. 
тако да сада гласи:

„Спровођење мера контроле (мониторинга) глодара на 
зеленим површинама”

У колони 3. „јединица мере” мења се текст у тачкама 1.1, 
1.2., 1.4, 1.5 и 1.6, и тако да сада гласи:

„мониторинг тачка”.

У колони број 2 „Опис услуге” мења се текст у тачки 4.1. 
тако да сада гласи: „сузбијање глодара у нехигијенским на-
сељима, са урачунатим трошковима препарата”;

У колони број 2 „Опис услуге” мења се текст у тачки 4.2. 
тако да сада гласи: „сузбијање глодара у приобаљима, са 
урачунатим трошковима препарата”;

У колони број 2 „Опис услуге” мења се текст у тачки 4.3. 
тако да сада гласи: „сузбијање глодара у неуређеним или де-
лимично уређеним међублоковским површинама, са урачу-
натим трошковима препарата”;

У колони 3. „јединица мере” мења се текст у тачки 4.2. 
тако да сада гласи: „километар, односно km”.

У свему осталом, Ценовник број 22739/3 од 11. децембра 
2019. године, остаје непромењен.

Измену и допуну Ценовника услуга за кoнтрoлу и 
смaњeње пoпулaциje глoдaрa, инсeкaтa и штeтних oргaни-
зaмa и послове дeзинфeкциje, дeзинсeкциje и дeрaтизaциje 
нa jaвним пoвршинaмa, нa тeритoриjи грaдa, које пружа Јав-
но комунално предузеће „Градска чистоћа”, Београд доста-
вити оснивачу на сагласност.

Ова измeнa и дoпунa Ценовника ступа на снагу по доби-
јеној сагласности оснивача.

Надзорни одбор ЈКП „Градска чистоћа”
Број 2696/11, 14. фебруара 2020. године

Председник 
др Александар Лучић, ср.
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На основу члана 138. став 1. Закона о спорту („Службе-
ни гласник РС”, број 10/16), члана 26. став 2. Одлуке о Град-
ској управи Града Београда, („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 
26//19, 60/19, 85/19 и 101/19), члана 7. став 3. и члана 8. став 
1. Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у 
области спорта у Београду („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 96/16 и 85/19), заменик начелника Градске управе 
Града Београда – секретар Секретаријата за спорт и омла-
дину, доноси 

ПРА ВИЛНИК
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ОДОБРАВАЊУ И ФИ-
НАНСИРАЊУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ 
ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОР-

ТА У БЕОГРАДУ

Члан 1.
У члану 4. став 1. Правилника о одобравању и финан-

сирању програма којима се остварују потребе и интереси 
грађана у области спорта у Београду, додаје се тачка 1а) и 
гласи:

„Београдска асоцијација за школски спорт – предлог 
свог годишњег програма и годишњих програма организа-
ција у области школског спорта са седиштем на територији 
града Београда.”

Члан 2.
Овај правилник о допуни Правилника ступа на снагу 

даном објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Градска управа Града Београда 
Секретаријат за спорт и омладину

Број ХХ-01-110-1/20, 25. фебруара 2020. године

Заменик начелника Градске управе Града Београда
– секретар Секретаријата за спорт и омладину 

Драгана Белојевић, ср.

На основу одредбе члана 9. ст. 3. и 4. Закона о страте-
шкој процени утицаја на животну средину („Службени гла-
сник РС”, бр. 135/04 и 88/10), у вези са чланом 46. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и члана 41. Одлуке о Градској 
управи Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19 и 
60/19), заменик начелника Градске управе – секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУ-
НА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА СРЕМ-
ЧИЦА, ЗА ДЕО БЛОКОВА 186 И 187, ГРАДСКА ОПШТИ-

НА ЧУКАРИЦА

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Измена и допуна Плана детаљне регула-
ције насеља Сремчица, за део блокова 186 и 187, градска 
општина Чукарица (у даљем тексту: Измена и допуна плана 
детаљне регулације).

2. Израда Измена и допуна Плана детаљне регулације 
поверава се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд, 
Булевар деспота Стефана 56, које је дужно да нацрт плана 
изради у року од 12 месеци од дана ступања на снагу Одлу-
ке о изради плана детаљне регулације.

3. Средства за израду Измена и допуна Плана детаљне 
регулације обезбедиће Установa за децу и младе „Сремчи-
ца”, Моштаничка 2.

4. Оквирном границом Измена и допуна Плана детаљ-
не регулације обухваћен је део територије градске општине 
Чукарица, између улица Београдске и Моштаничке, грани-
це Плана детаљне регулације насеља Сремчица („Службени 
лист Града Београда”, број 47/10) и спољних граница: ката-
старских парцела: 367 и 374/3, обе КО Сремчица, регулаци-
је Улице специјалне школе и катстарске парцеле 3028 КО 
Сремчица, са везама саобраћајница и инфраструктуре до 
постојеће, односно планиране мреже, површине око 18,7 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације Нацрта измена и до-
пуна плана.

5. Плански основ за израду Измена и допуна Плана де-
таљне регулације представљају План генералне регулације 
грађевинског подручја јединице локалне самоуправе – Град 
Београд, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) и План генералне регулације си-
стема зелених површина Београда („Службени лист Града 
Београда”, број 110/19).

У складу са Планом генералне регулације грађевинског 
подручја јединице локалне самоуправе Град Београд, цели-
не I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 
69/17 и 97/17), подручје у оквиру предложене границе Из-
мена и допуна плана налази се у површинама јавних наме-
на: површине за објекте и комплексе јавних служби (зона Ј2 
– основна школа) и површинама осталих намена: површи-
не за становање – зона С2 – зона породичног становања у 
формираним градским блоковима у периферној зони града 
и површине за комерцијалне зоне и градске центре – зона 
К3 – зона комерцијалних садржаја у зони ниске спратности.

Према Плану генералне регулације система зелених по-
вршина Београда („Службени лист Града Београда”, број 
110/19), у оквиру комплекса Установе за децу и младе „Срем-
чица”, планиране су зелене површине у јавним службама.

6. Циљ измена и допуна Плана детаљне регулације насе-
ља Сремчица („Службени лист Града Београда”, број 47/10), 
је преиспитивање решења дефинисаних важећим планом, 
редефинисање границе комплекса Установе за децу и младе 
„Сремчица”, његово проширење у складу са програмом ра-
звоја те специјализоване социјалне установе, дефинисање 
правила уређења и грађења у складу са планским основом, 
могућностима предметног простора и другим условљено-
стима.

7. У оквиру намене простора Плана детаљне регулације 
нису планирани будући развојни пројекти одређени пропи-
сима којима се уређује процена утицаја на животну средину.

8. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
Градске управе Града Београда, узимајући у обзир подат-
ке наведене у овом решењу, утврдио је да Измене и допуне 
Плана детаљне регулације не представљају оквир за одобра-
вање будућих развојних пројеката предвиђених прописима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину, у 
смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10).

9. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда” и представља саставни део документације Изме-
не и допуне Плана детаљне регулације.
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Изради Измена и допуна Плана детаљне регулације при-
ступиће се на основу Одлуке о изради измена и допуна Пла-
на детаљне регулације насеља Сремчица, за део блокова 186 и 
187, градска општина Чукарица, која је у процесу доношења.

Оквирном границом Измена и допуна Плана детаљне 
регулације обухваћен је део територије градске општине 
Чукарица, између улица Београдске и Моштаничке, грани-
це Плана детаљне регулације насеља Сремчица („Службени 
лист Града Београда”, број 47/10) и спољних граница: ката-
старских парцела: 367 и 374/3, обе КО Сремчица, регулаци-
је Улице специјалне школе и катстарске парцеле 3028 КО 
Сремчица, са везама саобраћајница и инфраструктуре до 
постојеће, односно планиране мреже, површине око 18,7 ha.

Израда Измена и допуна Плана детаљне регулације по-
верава се предузећу ЈУП „Урбанистички завод Београда”, 
Београд, Булевар деспота Стефана 56, које је дужно да На-
црт измена и допуна плана изради у року од 12 месеци од 
дана ступања на снагу ове одлуке.

Средства за израду Измена и допуна плана детаљне ре-
гулације обезбедиће Установa за децу и младе „Сремчица”, 
Моштаничка 2.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планирану намену којом нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење 
Секретаријата за заштиту животне средине (V-04 бр. 501.3-
190/2019 од 22. јанаура 2020. године) утврдио је да пред-
метна Измена и допуна плана детаљне регулације не пред-
ставља оквир за одобравање будућих развојних пројеката 
одређених прописима којима се уређује процена утицаја на 
животну средину и не подлеже обавези израде стратешке 
процене утицаја на животну средину у смислу одредбе чла-
на 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

Сходно одредбама члана 11. Закона о стратешкој проце-
ни утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-5/20 од 10. фебруа-
ра 2020. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске по-
слове Градске управе Града Београда, доставио је на мишљење 
Предлог решења о неприступању изради стратешке процене 
утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне 
регулације насеља Сремчица, за део блокова 186 и 187, град-
ска општина Чукарица Секретаријату за заштиту животне 
средине, Заводу за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски 
водовод и канализација” и ЈКП „Зеленило – Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04 
бр. 501.3-13/2020 oд 14. фебруара 2020. године), ЈКП „Бео-
градски водовод и канализација” (допис арх. број: 366/20 
од 12. фебруара 2020. године) и ЈКП „Зеленило – Београд” 
(допис бр. 3666/1 од 12. фебруара 2020. године), Завод за за-
штити природе Србије ( допис бр. 020-435/2 од 18. фебруа-
ра 2020. године) доставили су мишљења у којима наводе да 
се може донети Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину предметног плана.

На основу наведеног, заменик начелника градске управе 
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове, донео је решење као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-5/20, 18. фебруара 2020. године 
Заменик начелника Градске управе

секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове

Милош Вуловић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19 и 9/20) и члана 41. Одлуке о Градској управи Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 
26/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19 и 60/19), заменик 
начелника Градске управе – секретар Секретаријата за ур-
банизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ „ИВО ЛОЛА РИБАР” 

У ЖЕЛЕЗНИКУ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације привредне зоне 
„Иво Лола Рибар” у Железнику, градска општина Чукарица 
(у даљем тексту: план детаљне регулације).

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну сре-
дину разматраће се постојеће стање животне средине на 
подручју обухваћеном планом детаљне регулације, значај и 
карактеристике плана детаљне регулације, карактеристике 
утицаја планираних садржаја на микро и макро локаци-
ју и друга питања и проблеми заштите животне средине у 
складу са критеријумима за одређивање могућих значајних 
утицаја плана детаљне регулације на животну средину, а уз-
имајући у обзир планиране намене.

3. Оквирном границом Плана детаљне регулације обухва-
ћен је део територије градске општине Чукарица, привредна 
зона бивше фабрике „Иво Лола Рибар” у Железнку са кон-
тактним подручјем, између границе Регулационог плана сао-
браћајнице 1-1, („Службени лист Града Београда”, број 03/98), 
железничке пруге, границе плана који се ради на основу 
Одлуке о изради плана детаљне регулације железничке ин-
фраструктуре у Макишу, градска општина Чукарица („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 51/14 и 69/14) и Железничке 
реке, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постоје-
ће, односно планиране мреже, површине око 52 ha.

Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације Нацрта плана.

4. Плански основ за израду Плана детаљне регулације 
представља План генералне регулације грађевинског подруч-
ја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, це-
лине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 
69/17 и 97/17) (према коме се подручје у оквиру предложене 
границе плана налази у површинама планираним за повр-
шине јавних намена: површине за објекте и комплексе јавних 
служби (Ј3 – средњошколске установе), зелене површине, 
шуме, водене површине и мрежа саобраћајница и за површи-
не осталих намена: површине за привредне зоне (зона П1)) 
и План генералне регулације система зелених површина Бео-
града („Службени лист Града Београда”, број 110/19) (према 
коме се у оквиру предложене границе плана налазе: шуме и 
шумско земљиште и заштитни зелени појас).

5. Циљ израде Плана је дефинисање правила уређења 
и грађења у складу са условима Плана генералне регулаци-
је грађевинског подручја седишта јединице локалне самоу-
праве – Град Београд, целине I–XIX („Службени лист Града 
Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), стварање могућно-
сти за функционисање и унапређење привредних објеката и 
дефинисање фактичког обухвата постојеће привредне зоне, 
дефинисање зона изградње и услова за функционално по-
везивање са постојећим саобраћајним и инфраструктурним 
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коридорима, измештање постојеће инфраструктуре у повр-
шине јавне намене, просторна и функционална интеграција 
подручја у урбано ткиво и унапређивање животне средине.

6. Стратешком проценом утицаја плана детаљне регула-
ције на животну средину, неће се разматрати прекогранич-
на природа утицаја.

7. О извршеној стратешкој процени утицаја плана де-
таљне регулације на животну средину израдиће се извештај 
који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. 
став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене;
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор 

индикатора;
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

за смањење негативних утицаја на животну средину; 
– смернице за процену утицаја пројеката на животну 

средину (смернице које се односе на спровођење Плана и 
обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на 
животну средину у складу са прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину);

– програм праћења стања животне средине у току спро-
вођења плана (мониторинг);

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене;

– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних 
решења и приказ начина на који су питања животне среди-
не укључена у план; 

– закључци до којих се дошло током израде извештаја о 
стратешкој процени представљени на начин разумљив јав-
ности;

– други подаци од значаја за стратешку процену. 
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће 

се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине 
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана де-
таљне регулације.

У случају непостојања релевантних података, извршиће 
се циљана мерења у складу са законом.

Извештај о стратешкој процени утицаја планираних на-
мена на животну средину плана детаљне регулације део је 
документације која се прилаже уз план.

8. Израда Плана детаљне регулације поверава се Друштву 
за урбанизам, архитектуру и инжењеринг – „Урбанистички 
центар” д.о.о. из Београда, Топличин венац 11/II, које је ду-
жно да нацрт плана изради у року од 14 месеци од дана сту-
пања на снагу Одлуке о изради плана детаљне регулације.

9. Средства за Израду плана детаљне регулације обезбеди-
ће: ФМП ДОО БЕОГРАД из Београда, Југословенска 2, МОН-
ТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА ДОО из Београда, Југословенска 2, 
ФИМС ДОО из Београда, Радослава Грујића 16, ЦЕНТАР ЗА 
РЕЦИКЛАЖУ ДОО из Београда, Томе Буше бр. 14, ЛОЛА – 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И МАШИНОГРАДЊА ДОО из Београда, 
Југословенска 2 и БАНОВИНА ДОО БЕОГРАД из Београда, 
Југословенска 2.

10. У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја плана детаљне регулације, биће обављена сарадња са 
свим надлежним и заинтересованим органима и организа-
цијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе 
на заштиту животне средине.

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен на 
јавни увид, заједно са јавним увидом у План детаљне регула-
ције, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10) и члану 50. Закона о планирању и изградњи („Службе-
ни гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 
50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20).

11. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда”.

О б р а з л оже њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу 

Одлуке о изради плана детаљне регулације привредне зоне 
„Иво Лола Рибар” у Железнику, градска општина Чукарица, 
која је у процесу доношења.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04, 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог решења, имајући у 
виду територију плана детаљне регулације, планиране на-
мене, чињеницу да су планирани будући развојни пројек-
ти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја 
на животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту 
животне средине бр. V-04 бр. 501.3-142/2019 од 16. октобра 
2019. године, утврдио је да предметни план детаљне регу-
лације представља оквир за одобравање будућих развој-
них пројеката и подлежe обавези израде стратешке проце-
не утицаја на животну средину, у смислу члана 5. ст. 1. и 2. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

На подручју обухваћеном границом плана детаљне регу-
лације, у оквиру стратешке процене, разматраће се постојеће 
стање животне средине, утицај планираних садржаја на ми-
кро и макро локацију, док се неће разматрати прекогранична 
природа утицаја обзиром да имплементација плана не може 
имати негативан утицај на животну средину друге државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-3/20 од 27. јануара 2020. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске посло-
ве доставио је на мишљење Предлог решења о приступању 
изради стратешке процене утицаја на животну средину, Се-
кретаријату за заштиту животне средине, Заводу за зашти-
ту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализаци-
ја” и ЈКП „Зеленило – Београд”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04 бр. 
501.3-9/2020 oд 7. фебруара 2020. године), ЈКП „Београдски во-
довод и канализација” (допис арх. бр: 7493/1 од 12. фебруара 
2020. године), ЈКП „Зеленило – Београд” (дописи бр. 3417/1 од 
14. фебруара 2020. године) доставили су мишљења у којима 
наводе да се може донети Решење о приступању изради стра-
тешке процене утицаја на животну средину предметног плана.

Завод за заштиту природе Србије није доставио мишље-
ње у Законом прописаном року па се сматра да нема при-
медбе на предложену садржину Решења о неприступању 
изради стратешке процене, сходно члану 11. Закона о стра-
тешкој процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

На основу наведеног, заменик начелника градске управе 
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове донео је решење као у диспозитиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-3/20, 21. фебруара 2020. године

Заменик начелника Градске управе
секретар Секретаријата

за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.
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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ЛАЗАРЕВАЦ

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 20. фебруара 2020. године, на основу члана 24. тачка 
20б. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист 
Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19) и Правилни-
ка о начину и поступку избора чланова комисије за струч-
ну контролу планских докумената, комисије за контролу 
усклађености планских докумената, комисије за планове је-
динице локалне самоуправе и комисије за стурчну контро-
лу урбанистичког пројекта, праву и висини накнаде чла-
новима комисије, као и условима и начину рада комисија 
(„Службени гласник РС”, број 32/19), донела је 

ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

Члан 1.
Образује се Комисија за планове у следећем саставу: 
1. Бранко Борић, дипл. инж. арх. – председник Комисије;
2. Слободан Гњатовић, дипл. инж. грађ. – заменик пред-

седника Комисије;
3. Бранислав Поповић, дипл. инж. арх. – члан Комисије;
4. Небојша Мињевић, дипл. инж. арх. – члан Комисије;
5. Предраг Чолић, дипл. инж. арх. – члан Комисије;
6. Весна Живковић, дипл. инж. саобраћаја, – члан Комисије;
7. Мирјана Коцић, дипл. инж. електротехнике, – члан 

Комисије;
8. Весна Бабић, дипл. инж. арх. – члан Комисије;
9. Слађана Живковић, просторни планер, члан Комисије.
– секретар Комисије Тамара Плавша, дипл. инж. арх. без 

права одлучивања у Комисији.

Члан 2.
Комисија за планове има задатак да обавља стручне по-

слове у поступцима израде и спровођења планских докуме-
ната из надлежности Градске општине Лазаревац, да обавља 
стручну контролу планских докумената из надлежности 
Градске општине Лазаревац, да обавља послове јавног увида 
у плански документ из надлежности ове градске општине у 
складу са законом, да врши стручне провере усклађености 
урбанистичког пројекта са планском документацијом и За-
коном о планирању и изградњи и даје стручно мишљење по 
захтеву Управе Градске општине Лазаревац.

Члан 3.
Мандат Комисије за планове траје четири године.
Члан Комисије може поднети оставку или бити разре-

шен, у ком случају му престаје мандат. 

Члан 4.
Комисија из члана 1. ове одлуке ближе уређује свој рад 

Пословником о раду Комисије, који предлаже председник 
Комисије, а доноси је Комисија већином гласова на консти-
тутивној седници.

Пословником о раду ближе се уређује начин сазивања 
седнице, рад на седници, начин вођења записника, начин 
гласања и одлучивања, начин сачињавања и потписивања 
записника, односно извештаја о обављеној стручној кон-
троли, односно о обављеном јавном увиду, као и начин тон-
ског и видео-снимања седнице Комисије.

Члан 5.
Комисија може образовати радне тимове за поједина 

сложена питања из области саобраћаја, пејзажног уређења 
и екологије, заштите градитељског наслеђа и урбане рекон-
струкције, инфраструктуре, за техноекономска питања и 
архитектонско обликовање. 

Члан 6.
За обављање појединих стручних, административ-

но-техничких и других послова за потребе Комисије, Скуп-
штина градске општине Лазаревац може ангажовати друга 
правна и физичка лица. 

Члан 7.
Председнику и члановима Комисије за планове припада 

право на накнаду за рад у Комисији.
Средства за рад Комисије обезбеђују се у буџету Градске 

општине Лазаревац.
Висину накнаде за рад чланова Комисије, на предлог 

Већа градске општине Лазаревац, прописаће председник 
Градске општине Лазаревац појединачним актом.

Члан 8.
Стручне и административне послове за потребе Коми-

сије вршиће носилац израде планског документа, односно 
Одељење за урбанизам и грађевинске послове Управе Град-
ске општине Лазаревац.

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-39/2020, 20. фебруара 2020. године

Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 20. Фебруара 2020. године, на основу члана 41. став 1. 
Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослено-
сти („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10) и члана 24. 
тачка 2а. Статута Градске општине Лазаревац („Службени 
лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19), донела је 

ЛОКА ЛНИ А КЦИОНИ ПЛА Н
ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

УВОД
Локални акциони план запошљавања Градске општине 

Лазаревац за 2020. годину (у даљем тексту: ЛАПЗ) пред-
ставља један од инструмената спровођења активне поли-
тике запошљавања ГО Лазаревац у 2020. години. Њиме се 
дефинишу циљеви и приоритети политике запошљавања 
и утврђују програми и мере за унапређење запослености и 
смањење незапослености на територији градске општине 
Лазаревац (у даљем тексту: Градска општина). 
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Најважнији циљеви политике запошљавања су: иден-
тификовање проблема и ризичних група незапослених, ус-
постављање ефикасног, стабилног и одрживог тренда рас-
та запослености, унапређење институција тржишта рада и 
усклађивање политике запошљавања са европском полити-
ком запошљавања.

Приоритети политике запошљавања на територији 
градске општине Лазаревац су:

1. веће ангажовање лица у стању социјалне потребе на 
извођењу јавних радова;

2. промоција и подршка предузетништву, пре свега са-
мозапошљавању младих;

3. усклађивање понуде и тражње на тржишту рада кроз 
додатне обуке;

4. унапређење потреба из области социјалне заштите и 
развој социјалног предузетништва;

5. развој вештина и повећање запослености у сектору 
туризма;

6. организовање сајмова запошљавања. 
Правни основ за доношење ЛАПЗ је одредба члана 41. 

став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај неза-
послености којом је утврђено да надлежни орган локалне 
заједнице може по прибављеном мишљењу Локалног савета 
за запошљавање (у даљем тексту ЛСЗ) усвојити локални ак-
циони план запошљавања.

У складу са одредбом члана 41. став 3. Закона о запо-
шљавању и осигурању за случај незапослености ЛАПЗ је у 
сагласности са Националним акционим планом запошља-
вања (у даљем тексту НАПЗ).

Чланом 60. истог закона утврђена је могућност да локал-
на заједница која у оквиру свог локалног акционог плана 
запошљавања обезбеђује више од половине средстава по-
требних за финансирање одређеног програма или мера ак-
тивне политике запошљавања (у даљем тексту: АПЗ) може 
поднети захтев Министарству за рад, запошљавање, борач-
ка и социјална питања за учешће у финансирању или суфи-
нансирању предвиђених програма и мера.

Услов за одобравање суфинансирања програма или мера 
АПЗ је да локална заједница има формиран ЛСЗ, донет 
ЛАПЗ, обезбеђено више од половине потребних средстава 
за финансирање одређеног програма или мера и усклађене 
програме и мере са приоритетима и циљевима локалног 
економског развоја и локалног тржишта рада.

АНАЛИЗА СТАЊА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

1.1. Економска ситуација

Градска општина Лазаревац има 58.622 становника. 
Основно привредно, а тиме и социјално-економско обе-
лежје општини даје ЈП „Електорпивреда Србије – Огранак 
Колубара” који ангажује већину запослених општине и до-
минантно учествује у стварању друштвеног производа и на-
ционалног дохотка. Основна делатност овог гиганта је про-
изводња, прерада и транспорт угља. 

На развој ГО Лазаревац утичу, у знатно мањој мери 
пољопривреда и сектор МСП. Према последњим стати-
стичким подацима Рeпубличког завода за статистику ре-
гистрованих правних и физичких лица у градској општини 
Лазаревац има 2.827, а укупан број основаних у последњем 
кварталу износи 53.

Подаци говоре да сектор МСП односно малих породич-
них фирми/радионица није довољно развијен, те да су огра-

ничени његови потенцијали у погледу новог запошљавања. 
Све то има додатни неповољан утицај на могућност реша-
вања проблема незапослености на територији општине Ла-
заревац. Претпоставка је да би додатне стимулативне мере 
дале одређени импулс сектору МСП односно малих поро-
дичних фирми/радионица, што би резултирало отварањем 
нових радних места. 

Из свега наведеног, може се закључити да и убудуће при-
вредни развој општине, поред ослонца на ЈП „Електропри-
вреда Србије – Огранак Колубара”, треба базирати на дина-
мичнијем развоју сектора МСП као и породичних фирми/
радионица са снажним нагласком на политику запошљава-
ња односно самозапошљавања. Овај стратешки правац ло-
калног економског развоја требало би, поред осталог, подр-
жати и одговарајућим мерама финансијске и нефинансијске 
подршке и од стране општине. Посебан значај треба дати 
самозапошљавању односно његовом подстицању.

У области пољопривреде регистровано је и активно 
1.868 пољопривредних газдинстава (РПГ). Општина Ла-
заревац располаже и са 23.202 хектара пољопривредних 
површина или 60% од укупне површине општине са врло 
повољном сетвеном структуром. Близина београдског тр-
жишта упућује на могућности развоја квалитетне агроин-
дустрије уз високу профитабилност. 

Делатности из области сектора пољопривреде, које су 
најзаступљеније у општини су: гајење жита и других усева, 
гајење поврћа, цвећа, украсног биља, гајење воћних садни-
ца, затим предузећа која се баве узгојем говеда и производ-
њом млека, узгојем свиња и осталих животиња, као и оста-
ле пољопривредне и услуге везане за шумарство. 

1.2. Стање на тржишту рада

1.2.1. Демографско стање

Према попису из 2011. године, општина Лазаревац има 
58.622 становника и 18.801 домаћинстава. Посматрано пре-
ма старосној структури највеће промене су у броју станов-
ника од 0 до 14 година, чије се учешће у укупном станов-
ништву смањило са 17,2% на 15,0% (попис 2011 године). 
Учешће младих од 15 до 29 година такође је смањено у од-
носу на прошли попис (21,2%) и износи 20,2%. 

Радни контигент становништва од 15 до 64 године ста-
рости у односу на претходни попис је повећан за 4,3% и 
обухвата 41.339 лица. Међутим, у овој групацији највећа 
промена је у броју лица од 50 до 64 године старости (по-
себно категорија од 55 до 59 година која је повећана чак за 
105,2%), која је повећана за 40,7%. Повећање се бележи и 
код групе од 25 до 34 године старости која је повећана за 
12,2%, при чему треба имати у виду да је категорија од 50 
до 64 године бројнија (13.579–2011) од групе 25–34 године 
(8.380). 

Образовна структура становништва има посебан значај у 
демографским истраживањима. У образовној структури ста-
новништва старог преко 15 година завршена средња школа 
је најчешћи вид образовања (55,9% становника), на другом 
месту је основно образовање (20,6%), док је 10,9% (5.412) ста-
новништва са вишом и високом стручном спремом. 

Постојећа структура привреде детерминисала је да у 
економској структури становништва жене чине чак 30% из-
државане популације. Тачније, због структуре радних места 
женска радна снага се теже запошљава. 

Гледано према полу, у нешто мало већем броју су особе 
женског пола (29.880) у односу на мушкарце – 28.742 (По-
пис 2011.).
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1.2.2. Незапосленост

На евиденцији Националне службе за запошљавање на 
територији општине Лазаревац, са стањем на дан 31. децем-
бра 2019. године, укупно је регистровано 2.443 незапосле-
них лица, од чега 66,19% чине жене или 1.617 лица. (Графи-
кон број 1.)

Графикон број 1. Незапослена лица по полу, на територији 
ГО Лазаревац

Старосна структура незапослених лица

Према подацима Националне службе за запошљава-
ње за територију општине Лазаревац, са стањем на дан 31. 
децембра 2019. године, који су дати у Tабели бр. 1, највећи 
број незапослених лица припадају старосној групи од 25 до 
29 година 15,96%, а затим следе лица старости од 30 до 34 
(15,27%) и лица од 20 до 24 године (14,04%). Просечна ста-
рост незапослених лица је 34,5 година.

Табела број 1. Незапослени према годинама старости на 
територији ГО Лазаревац 

Године старости Број
незапослених

% учешћа у
незапослености

15-19 година 119 4,87%
20-24 година 343 14,04%
25-29 година 390 15,96%
30-34 година 373 15,27%
35-39 година 313 12,81%
40-44 година 253 10,36%
45-49 година 220 9,00%
50-54 година 183 7,49%
55-59 година 171 7,00%
60-65 година 78 3,19%

УКУПНО 2443 100,0%
Просечна старосту годинама 34,5

Извор: Национална служба за запошљавање, стање на 
дан 31. децембра 2019. године.

Дужина тражења посла
Просечно трајање незапослености износи 34,1 месец. 

Подаци о дужини тражења посла указују да највеће процен-
туално учешће (Tабела број 2.) имају лица која посао траже: 
до три месеца (18,05%), од једне до две године (15,14%), и од 
три до шест месеци (12,77%). Дуже од 12 месеци (дугорочна 
незапосленост) посао тражи 1.376 дугорочно незапослених 
или 56,32%.

Табела број 2. Незапослени према дужини тражења посла 
на територији ГО Лазаревац

Дужина тражења посла Број
незапослених

% учешћа у
незапослености

до 3 месеца 441 18,05%
3-6 месеци 312 12,77%
6-9 месеци 157 6,42%

9-12 месеци 157 6,42%
1-2 године 370 15,14%
2-3-године 243 9,95%
3-5 година 276 11,30%
5-8 година 253 10,36%

8-10 година 93 3,81%
преко 10 година 141 5,77%

УКУПНО 2443 100,00%
Просечно трајање незапослености у месецима 34,1

Извор: Национална служба за запошљавање, стање на 
дан 31. децембра 2019. године.

Образовна структура незапослених лица
Подаци о незапосленим лицима и њиховом образовању 

указују да је 71,47% незапослених лица на евиденцији са те-
риторије општине Лазаревац са степеном образовања од III 
до VIII. Међу незапосленим лицима је највећи број (800) са 
завршеним четвртим степеном стручне спреме, што у про-
центима износи 32,75%, затим следе лица са трећим степе-
ном образовања 22,80% и са првим степеном образовања 
21,33%. (Табела број 3.)

Табела број 3. Образовна структура незапослених лица на 
територији ГО Лазаревац

Ниво образовања Незапослени Учешће у незапослености
I 521 21,33%
II 176 7,20%

Без квалификација и
ниже стручно образовање (I–II)

697 28,53%

III 557 22,80%
IV 800 32,75%
V 11 0,45%

Средње образовање (III–V) 1.368 55,99%
VI-1 38 1,55%
VI-2 116 4,75%
VII-1 222 9,10%
VII-2 1 0,00%
VIII 1 0,00%

Више и високо образовање (VI–VIII) 378 15,47%
УКУПНО 2443 100,00%

Извор: Национална служба за запошљавање, стање на 
дан 31. децембра 2019. године.

Теже запошљива лица на евиденцији незапослених

Табела број 4. Преглед незапослених лица са територије 
општине Лазаревац по категоријама теже запошљивих

НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА – УКУПНО Укупно
2443

Жене
1617

Мушкарци
826

Особе са инвалидитетом 47 27 20
Млади (до 30 година старости) 849 466 383
Дугорочно незапослени 1376 974 402
Старији од 50 година 432 284 148
Интерно расељена лица 25 14 11
Избеглице 2 1 1
Роми 80 47 33

Извор: Национална служба за запошљавање, стање на 
дан 31. децембра 2019. године.



Број 12 – 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 26. фебруар 2020.

1.2.3. Запосленост

Код послодаваца на територији општине Лазаревац у периоду јануар–децембар 2019. године, запослило се укупно 1.229 
лица што представља 1,86% од укупног запошљавања са евиденције за територију Београда (66.105), док се са евиденције 
незапослених лица Службе Лазаревац запослило укупно 2.115 лица, без обзира на место рада и седиште послодавца.

Структура ових лица је следећа:
– 52,4% (664 лица) чине жене;
– учешће младих до 30 година је 46,70% (574), док је учешће старијих од 50 година 7,24% (89);
– лица са средњим стручним образовањем имају учешће 63,38% (779), затим следе лица са вишом школом или факулте-

том 19,60% (241), док лица без квалификација и нискоквалификованих имају учешће од 17,01% (209);
– учешће дугорочно незапослених лица у укупном броју запослених са евиденције је 31,41% (386);
– радни однос је засновало: 594 лица на одређено, а 260 лица на неодређено време; 26,52% се запослило ван радног од-

носа (321 на привременим и повременим пословима, а пет по уговору о делу), док је 46 започело сопствени посао или се 
запослило код предузетника.

Графикон број 2. Запошљавање са евиденције НСЗ за територију општине Лазаревац
кумулатив I–XII 2019

1.2.4. Однос понуде и тражње на тржишту рада

Послодавци са територије општине Лазаревац исказали 
су потребу за радницима који поседују додатна знања и ве-
штине, и то:

– знање рада на рачунару (Word, Excel, Auto Cad);
– поседовање сертификата (атест за завариваче, серти-

фикат за књиговође, односно пословне секретаре, стручни 
испит за противпожарну заштиту, испит за ношење ватре-
ног оружја);

– енглески језик и др.
Дефицитарна занимања су: заваривачи, месари, овла-

шћене рачуновође, зидари, тесари, геодетски инжењери, 
дипломирани фармацеути, дипл.инжењери електротехни-
ке, дипл. инжењери грађевинарства (са лиценцом), профе-
сори математике, физике,. 

Суфицитарна занимања су: НК радници, конфекциона-
ри, матуранти гимназије, економска струка, дипломирани 
географи, рударски техничари, машински техничари, елек-
тро техничари, медицинска струка, осим фармацеутских 
техничара и доктора.

Незапослена лица са евиденције Испоставе Лазаревац 
заинтересована су за следеће обуке за тржиште рада: основ-
на информатичка обука, страни језик-немачки и енглески, 

сервисери рачунара, вођење пословних књига, пословни се-
кретари, фризери, козметичари, геронтодомаћице, кувари, 
заваривачи, столари и послови обезбеђења.

1.2.5. Стање образовања

Структура становништва старијег од 15 година по сте-
пену стручности види се из наредне табеле:

Табела број 5. Структура становништва старијег од 15 годи-
на по степену стручности

Образовни ниво Број становника %
Без школске спреме 1.102 2,2
Непотпуно основно образовање 5.044 10,1
Основно образовање 10.237 20,6
Средње образовање 27.845 55,9
Више образовање 2.144 4,3
Високо образовање 3.268 6,6
Непознати 172 0,3
Укупно 49.812 100

(Статистички годишњак Београда 2018) 

Међу становништвом старијим од 10 година, налази се 
791 лице или 1,58% које је неписмено.
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Када је реч о условима за допунско образовање и пре-
квалификацију, један број незапослених искористио је по-
стојеће могућности посредством НСЗ и оспособио се за 
одређене послове кроз следеће обуке за тржиште рада: за 
куваре, пословне секретаре, професионалне шминкере, ПР 
менаџере, обука за противпожарну заштиту, оператери на 
ЦНЦ машинама.

1.2.6. Институције локалног тржишта рада

Поред Савета за инвестиције, предузетништво, привре-
ду и запошљавање Већа ГО Лазаревац који даје мишљења 
и препоруке у вези питања од интереса за унапређење за-
пошљавања (планови запошљавања, програми и мере АПЗ, 
прописи из области запошљавања и друга питања из обла-
сти запошљавања) ту су још:

– Национална служба за запошљавање – Филијала за 
град Београд, Испостава Лазаревац, 

– основне и средње школе.

II.
ПЛАН АКТИВНОСТИ И ПРИОРИТЕТНЕ ЦИЉНЕ ГРУПЕ

Приоритети активне политике запошљавања у 2020. го-
дини првенствено су усмерени на улагање у људски капи-
тал, подстицање социјалне инклузије на тржишту рада и 
отварање нових радних места. Приоритети политике запо-
шљавања у 2020. години произашли су из реалних потреба 
и део су стратешких опредељења и средњорочних циљева, 
тако да неће бити у потпуности реализовани у 2020. години. 
Ипак, неопходно је започети са реализацијом активности 
које се на њих односе како би се у наредним годинама до-
стигли жељени резултати. 

Националним акционим планом запошљавања за 2020. 
годину, статус теже запошљивих лица, која ће имати прио-
ритет при укључивању у мере активне политике запошља-
вања, имају: 

– млади до 30 година живота; 
– вишкови запослених; 
– старији од 50 година; 
– лица без квалификација и нискоквалификовани; 
– особе са инвалидитетом;
– Роми; 
– радно способни корисници новчане социјалне помоћи;
– дугорочно незапослени (на евиденцији дуже од 12 ме-

сеци а посебно незапослена лица која траже посао дуже од 
18 месеци) – Препорука Савета ЕУ од 15. фебруара 2016. го-
дине;

– млади у домском смештају;
– млади у хранитељским породицама;
– млади у старатељским породицама;
– жртве породичног насиља.
Категорија младих у домском смештају, хранитељским и 

старатељским породицама подразумева младе до 30 година 
старости који су имали или имају статус младих у домском 
смештају, хранитељским и старатељским породицама.

У програме и мере активне политике запошљавања по-
требно је укључивати и остала теже запошљива лица из по-
себно осетљивих категорија незапослених као што су: 

– жене (посебно жене жртве трговине људима),
– избегла и расељена лица;
– повратници према споразуму о реадмисији;
– самохрани родитељи;
– супружници из породице у којој су оба супружника 

незапослена;

– родитељи деце са сметњама у развоју;
– бивши извршиоци кривичних дела и сл. на начин ко-

јим се омогућава њихова интеграција на тржиште рада.
Приоритет у укључивање у поједине програме и мере 

АПЗ из овог ЛАПЗ, имаће лица која припадају наведеним 
категоријама теже запошљивих лица. 

III
МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

Утврђени приоритети, циљеви и задаци могу се постићи 
спровођењем мера активне политике запошљавања (АПЗ).

Мере АПЗ реализују Савет за инвестиције, предузетни-
штво, привреду и запошљавање Већа ГО Лазаревац у сарад-
њи са Националном службом за запошљавање. У спровође-
ње мера АПЗ, по потреби и у складу са својим делокругом 
рада, укључиће се и друге одговарајуће установе или орга-
низације.

Овим ЛАПЗ предвиђена је следећа мера АПЗ која треба 
да се реализује у 2020. години:

1. Субвенције за самозапошљавање. 

IV
СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА АПЗ

Средства за реализацију програма и мера АПЗ из овог 
ЛАПЗ, а у складу са критеријумима које утврђује НСЗ, 
обезбедиће се из буџета Градске општине Лазаревац за 
2020. годину у износу од 1.000.000,00 динара.

Овоме треба додати и следеће: 
1. За подршку наведених мера АПЗ могу да конкуришу 

незапослена лица која се налазе на евиденцији НСЗ – Фи-
лијала за град Београд, Испостава Лазаревац која ће реги-
стровати делатност на територији Градске општине Ла-
заревац, а за делатности дефинисане јавним позивом ГО 
Лазаревац и НСЗ. 

2. Приликом доделе средстава, приоритет ће имати циљ-
не групе наведене у поглављу II – План активности и прио-
ритетне циљне групе.

3. Уколико се током имплементације овог ЛАПЗ у 2020. 
години обезбеде додатна средства из неког другог извора 
(пројекти, средства Министарства и др.), овлашћује се Са-
вет за инвестиције, предузетништво, привреду и запошља-
вање Већа ГО Лазаревац да изврши њихову расподелу на 
предвиђену меру или друге мере накнадно дефинисане, а у 
зависности од процене интересовања незапослених лица.

V
ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕНА ЕФЕКАТА

За праћење и мерење успешности имплементације пред-
виђене мере АПЗ из овог ЛАПЗ, задужен је Савет за инве-
стиције, предузетништво, привреду и запошљавање Већа 
Градске општине Лазаревац, као интерни евалуатор, који 
ће доставити извештај о реализацији Већу Градске општине 
Лазаревац.

Овај план ступа на снагу осмог дана од дана објављива-
ња у ,,Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-39/2020, 20.фебруара 2020. године

Председник
Томислав Рикановић, ср.



Број 12 – 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 26. фебруар 2020.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 20. фебруара 2020. године, на основу члана 24. Стату-
та Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗ-
БОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ 

У СТАЛНОМ САСТАВУ

1. Утврђује се да је Ивану Поповићу из Барзиловице 
престала дужност заменика члана Изборне комисије Град-
ске општине Лазаревац у сталном саставу, са 27. децембром 
2019. године, због поднете оставке.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-39/2020, 20. фебруара 2020. године

Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на основу чла-
на 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11 и 12/20) и члана 24. 
Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града 
Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19), на седници одр-
жаној 20. фебруара 2020. године, у 10,50 часова, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КО-
МИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ У СТАЛ-

НОМ САСТАВУ

1. Марко Радосављевић из Лазаревца, Улица Стефана 
Немање 24 именује се, на предлог Одборничке групе Алек-
сандар Вучић – Србија побеђује, за заменика члана Избор-
не комисије Градске општине Лазаревац у сталном саставу, 
уместо Ивана Поповића коме је престала дужност заменика 
члана Изборне комисије Градске општине Лазаревац у стал-
ном саставу због поднете оставке.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-39/2020, 20. фебруара 2020. године

Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 20. фебруара 2020. 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 7. 
Одлуке о оснивању Општинског фонда за стипендирање 
студената и средњошколаца („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 2/02, 2/05 и 4/06), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ОПШТИНСКОГ ФОНДА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕ-

НАТА И СРЕДЊОШКОЛАЦА

1. Именује се Наташа Крстић, дипломирани економи-
ста из Петке, за председника Управног одбора Општинског 

фонда за стипендирање студената и средњошколаца са да-
ном доношења овог решења, а на време до истека мандата 
Управног одбора Фонда.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-39/2020, 20. фебруара 2020. године

Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 20. фебруара 2020. 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 општи-
не Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 
15/10, 44/13 и 88/19), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВА-
ЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ 

„ЛАЗАРЕВАЦ”, ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног преду-
зећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац за 2020. 
годину, који је Надзорни одбор Јавног предузећа за комунал-
ну привреду „Лазаревац”, Лазаревац под бројем I01.01-XV/20-
2-ван. донео на седници одржаној 17. јануара 2020. године.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-39/2020, 20. фебруара 2020. године

Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 20. фебруара 2020. 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 општи-
не Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 
15/10, 44/13 и 88/19), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВА-
ЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ЛАЗАРЕВЦА 
ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

1. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног пре-
дузећа за изградњу Лазаревца за период 1. јануар – 31. де-
цембар 2020. године, који је Надзорни одбор Јавног преду-
зећа за изградњу Лазаревца Одлуком број 130 усвојио на 
седници одржаној 17. јануара 2020. године.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-39/2020, 20. фебруара 2020. године

Председник
Томислав Рикановић, ср.
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Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 20. фебруара 2020. године, на основу члана 59. став 7. За-
кона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 
и 88/19) и члана 24. тачка 6а. Статута Градске општине Лазаре-
вац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 
88/19), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛО-
ВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ТО-
ПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ „ТОПЛИФИКАЦИЈА” ЛАЗАРЕВАЦ 

ЗА 2020. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног пре-
дузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” 
Лазаревац за 2020. годину, који је Надзорни одбор Јавног 
предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлифи-
кација” Лазаревац Одлуком број 343/2 усвојио на седници 
одржаној 22. јануара 2020. године.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-39/2020, 20. фебруара 2020. године

Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 20. фебруара 2020. године, на основу 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 ОДЛУКУ О НАЧИНУ 
ПОКРИЋА ГУБИТАКА ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА” ЛАЗА-

РЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Одлуку о начину покрића губи-
така ЈП „Топлификација” Лазаревац за 2018. годину, коју је 
Надзорни одбор Јавног предузећа за дистрибуцију топлот-
не енергије „Топлификација” Лазаревац под бројем 3780/3 
донео на седници одржаној 17. јуна 2019. године.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-39/2020, 20. фебруара 2020. године

Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 20. фебруара 2020. године, на основу члана 44. став 2. 
Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 
30/16 – исправка и 6/20) и члана 24. Статута Градске општи-
не Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 
15/10, 44/13 и 88/19), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЦЕН-
ТРА ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ СА ФИНАНСИЈСКИМ 

ПЛАНОМ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм рада Центра за култу-
ру Лазаревац са Финансијским планом прихода и расхода 

за 2020. годину, који је Управни одбор Центра за културу 
Лазаревац под бројем: 778 донео на седници одржаној 18. 
децембра 2019. године.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-39/2020, 20. фебруара 2020. године

Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 20. фебруара 2020. године, на основу члана 24. Ста-
тута 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 и 53/17), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ 
РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ, СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛА-
НОМ „ПРВОГ ПРИГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА ЛАЗАРЕ-

ВАЦ” ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ 

1. Даје се сагласност на План и програм рада за 2020. го-
дину, са Финансијским планом „Првог приградског позори-
шта Лазаревац” Лазаревац за 2020. годину, који је Управни 
одбор „Првог приградског позоришта Лазаревац” Лазаре-
вац под бројем 06/2019 усвојио на седници одржаној 23. де-
цембра 2019. године.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-39/2020, 20. фебруара 2020. године

Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 20. фебруара 2020. године, на основу члана 24. Статута 
Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19) и члана 11. Одлуке о осни-
вању Туристичке организације Градске општине Лазаревац 
(„Службени лист Града Београда”, број 16/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ТУ-
РИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм рада Туристичке орга-
низације Градске општине Лазаревац за 2020. годину, који 
је Управни одбор Туристичке организације Градске општи-
не Лазаревац под бројем 778 донео на седници одржаној 26. 
децембра 2019. године.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-39/2020, 20. фебруара 2020. године

Председник
Томислав Рикановић, ср.
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САДРЖАЈ

Страна

Решење о давању сагласности на Измену и допуну Ценовника услуга за контролу и смањење популације глода-
ра, инсеката и штетних организама и послове дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама 
на територији града Београда са Изменом и допуном Ценовника  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Правилник о допуни Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и инте-
реси грађана у области спорта у Београду  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину измена и допуна Плана детаљ-
не регулације насеља Сремчица, за део блокова 186 и 187, градска општина Чукарица  – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације При-
вредне зоне „Иво Лола Рибар” у Железнику, градска општина Чукарица  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Акти градских општина

ЛАЗАРЕВАЦ
Одлука о образовању Комисије за планове– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  5
Локални акциони план запошљавања за 2020. годину– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  5
Решење о престанку дужности заменика члана Изборне комисије Градске општине Лазаревац у сталном саставу   10
Решење о именовању заменика члана Изборне комисије Градске општине Лазаревац у сталном саставу  – – – – –  10
Решење о именовању председника Управног одбора Општинског фонда за стипендирање студената и средњо-

школаца  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  10
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Ла-

заревац за 2020. годину  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  10
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за изградњу Лазаревца за период 1. јану-

ар – 31. децембар 2020. године– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  10
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „То-

плификација” Лазаревац за 2020. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  11
Решење о давању сагласности на Одлуку о начину покрића губитака ЈП „Топлификација” Лазаревац за 2018. го-

дину  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  11
Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за културу Лазаревац са финансијским планом прихода 

и расхода за 2020. годину  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  11
Решење о давању сагласности на План и програм рада за 2020. годину, са финансијским планом „Првог пригра-

ског позоришта Лазаревац” Лазаревац за 2020. годину  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  11
Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Градске општине Лазаревац за 2020. 

годину  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  11

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

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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