ISSN 0350-4727

SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LXII Број 30

2. април 2018. године

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 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) и члана 58.
Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 126/16, 2/17 и 36/17), заменик начелника Градске управе Града Београда – секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА
ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ ИСТОЧНО ОД АУТО-ПУТА БЕОГРАД – НОВИ САД, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације дела привредне зоне источно од ауто-пута Београд – Нови Сад, Градска
општина Земун (у даљем тексту: План детаљне регулације).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну средину разматраће се постојеће стање животне средине на
подручју обухваћеном планom детаљне регулације, значај
и карактеристике Планa детаљне регулације, карактеристике утицаја планираних садржаја на микро и макро локацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у
складу са критеријумима за одређивање могућих значајних
утицаја планa детаљне регулације а на животну средину, а
узимајући у обзир планиране намене.
3. Стратешком проценом утицаја Планa детаљне регулације на животну средину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја Планa детаљне 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 спровођења плана (мониторинг);
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– 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 средине укључена у план;
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљени на начин разумљив јавности;
– 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 Планa
детаљне регулације.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљна мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину Планa детаљне регулације део је
документације која се прилаже уз план.
5. Израда Плана детаљне регулације поверава се предузећу Далмак, Београд, Ратних војних инвалида бр. 21, које
је дужно да Нацрт плана изради у року од 12 месеци од дана
доношења Одлуке о изради плана.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће предузеће Микродизајн д.о.о., Београд, 27. марта број 41.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације, биће обављена сарадња са
свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама 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 Нацрт плана детаљне регулације, сходно чл. 19. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04 и 88/10) и члана 50. 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 и 145/14).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда”.
О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке
о изради Плана детаљне регулације дела привредне зоне источно од ауто-пута Београд – Нови Сад, Градска општина Земун.
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у поступку доношења овог решења, имајући у
виду територију планa детаљне регулације, планиране намене, чињеницу да су планирани будући развојни пројекти
одређени прoписима којима се уређује процена утицаја на
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животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту
животне средине бр. 501.3-156/2017-V-04 од 18. децембра
2017. године, утврдио је да предметни План детаљне регулације представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обавези израде стратешке процене 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 Планa детаљне регулације, у оквиру стратешке процене, разматраће се постојеће
стање животне средине, утицај планираних садржаја на микро 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 Планa детаљне
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени 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 и
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-6/18 од 22. јануара 2018.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на мишљење Предлог решења о приступању
изради стратешке процене утицаја на животну средину, 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 бр.
501.3-19/2018-V–04 oд 2. фебруара 2017. године), ЈКП „Београдски водовод и канализација” (допис бр. 5678/1 oд 2.
фебруара 2017. године), Завод за заштиту природе Србије
(допис 03 бр. 020-213/2 oд 6. фебруара 2017. године) и ЈКП
„Зеленило – Београд” (допис бр. 2561/1 oд 8. фебруара 2017.
године) доставили су мишљења у којима наводе да се може
донети Решење о приступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину предметног плана.
На основу наведеног, заменик начелника градске управе
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове донео је решење као у диспозитиву.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 број 350.14-6/18, 13. фебруара 2018. 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 процени утицаја на животну средину („Службени гласник 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 и 145/14) и члана 58.
Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 126/16, 2/17 и 36/17), заменик начелника Градске управе Града Београда – секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИНСКИХ
СИСТЕМА У БЕОГРАДУ СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ
РАЗРАДЕ ЗА I ФАЗУ ПРВЕ ЛИНИЈЕ МЕТРО СИСТЕМА
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана генералне регулације шинских си-
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стема у Београду, са елементима детаљне разраде за I фазу
прве линије метро система (у даљем тексту: План генералне
регулације).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну средину разматраће се постојеће стање животне средине на подручју обухваћеном планoм генералне регулације, значај и
карактеристике планa генералне регулације, карактеристике утицаја планираних садржаја на микро и макро локацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у
складу са критеријумима за одређивање могућих значајних
утицаја планa генералне регулације на животну средину, а
узимајући у обзир планиране намене.
3. Стратешком проценом утицаја Планa генералне регулације на животну средину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја Планa генералне 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 спровођења 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 средине укључена у план;
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљени на начин разумљив јавности;
– 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 Планa генералне регулације.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљна мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину Планa генералне регулације део је
документације која се прилаже уз план.
5. Израда Плана генералне регулације поверава се ЈУП
Урбанистички завод Београда, Београд, Палмотићева 30,
које је дужно да Нацрт плана изради у року од 27 месеци од
дана доношења Одлуке о изради плана.
Средства за израду Плана генералне регулације обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Његошева 84.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације, биће обављена сарадња са
свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама 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 Нацрт плана генералне регулације, сходно члану 19. Закона о стратешкој
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процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04 и 88/10) и члана 50. 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 и 145/14).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда”.
О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу
Одлуке о изради Плана генералне регулације шинских система у Београду, са елементима детаљне разраде за I фазу
прве линије метро система.
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у поступку доношења овог решења, имајући у виду територију Планa генералне регулације, планиране намене, чињеницу да су планирани будући развојни пројекти одређени
прoписима којима се уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине
бр. 501.3-8/2018-V-04 од 23. јануара 2018. године, утврдио је
да предметни план генералне регулације представља оквир за
одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обавези
израде стратешке процене 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 Планa генералне регулације, у оквиру стратешке процене, разматраће се постојеће
стање животне средине, утицај планираних садржаја на микро
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 Планa генералне регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона
о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени 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
и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-7/18 од 23. јануара 2018.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на мишљење Предлог решења о приступању
изради стратешке процене утицаја на животну средину, 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 бр. 501.320/2018-V–04 oд 2. фебруара 2017. године) и ЈКП „Београдски
водовод и канализација” (допис бр. 5675/1 oд 6. фебруара 2017.
године) и ЈКП „Зеленило – Београд” (допис бр. 2559/1 oд 8. фебруара 2017. године) доставили су мишљења у којима наводе
да се може донети Решење о приступању изради стратешке
процене утицаја на животну средину предметног плана.
Завод за заштиту природе Србије није доставио тражено
мишљење, па се у складу са одредбама Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04 и 88/10) сматра да је сагласан са Предлогом
решења о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.
На основу наведеног, заменик начелника градске управе
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове донео је решење као у диспозитиву.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 број 350.14-7/18, 13. фебруара 2018. године
Заменик начелника Градске управе
секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.
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На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник 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 и 145/14) и члана 58.
Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 126/16, 2/17 и 36/17), заменик начелника Градске управе Града Београда – секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС „VIRGINIA”, ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације за комплекс
„Virginia”, Градска општина Сурчин (у даљем тексту: План
детаљне регулације).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну средину разматраће се постојеће стање животне средине на
подручју обухваћеном планoм детаљне регулације, значај
и карактеристике планa детаљне регулације, карактеристике утицаја планираних садржаја на микро и макро локацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у
складу са критеријумима за одређивање могућих значајних
утицаја планa детаљне регулације а на животну средину, а
узимајући у обзир планиране намене.
3. Стратешком проценом утицаја Планa детаљне регулације на животну средину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја Планa детаљне 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 спровођења 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 средине укључена у план;
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљени на начин разумљив јавности;
– 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 Планa
детаљне регулације.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљна мерења у складу са законом.

Број 30 – 4
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Извештај о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину Планa детаљне регулације саставни је део документације која се прилаже уз план.
5. Израда Плана детаљне регулације поверава се предузећу „Архиплан” д.о.о. из Аранђеловца, Кнеза Михаила 66,
које је дужано да Нацрт плана изради у року од шест месеци од дана доношења Одлуке о изради плана.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће предузеће „Virginia” д.о.о. из Београда, Сурчински пут 21.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације, биће обављена сарадња са
свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама 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 Нацрт плана детаљне регулације, сходно члану 19. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04 и 88/10) и члана 50. 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 и 145/14).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда”.
О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу
Одлуке о изради Плана детаљне регулације за комплекс
„Virginia”, градска општина Сурчин.
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у поступку доношења овог решења, имајући у
виду територију планa детаљне регулације, планиране намене, чињеницу да су планирани будући развојни пројекти
одређени прoписима којима се уређује процена утицаја на
животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту
животне средине бр. 501.3-100/2017-V-04 од 14. септембра
2017. године, утврдио је да предметни План детаљне регулације представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана 5. ст. 1. и 2.

2. април 2018.

Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
На подручју обухваћеном границом Планa детаљне регулације, у оквиру стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на
микро 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 Планa детаљне
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени 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 и
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-8/18 од 23. јануара 2018.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на мишљење Предлог решења о приступању
изради стратешке процене утицаја на животну средину, 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 бр.
501.3-21/2018-V–04 oд 2. фебруара 2017. године), ЈКП „Београдски водовод и канализација” (допис бр. 5673/1 oд 2.
фебруара 2017. године), Завод за заштиту природе Србије
(допис 03 бр. 020-215/2 oд 6. фебруара 2017. године) и ЈКП
„Зеленило – Београд” (допис бр. 2560/1 oд 8. фебруара 2017.
године), доставили су мишљења у којима наводе да се може
донети Решење о приступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину предметног плана.
На основу наведеног, заменик начелника Градске управе
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове донео је решење као у диспозитиву.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 број 350.14-8/18, 13. фебруара 2018. године
Заменик начелника Градске управе
секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА
Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 27. марта 2018. године, на основу члана 46. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11), члана 19. Статута Градске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13 – испр, 40/15 и 132/16), донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
Утврђује се престанак мандата одборницима Скупштине Градске општине Звездара, пре истека времена на који су изабрани, због поднетих оставки, и то:
1. Александру Смиљанићу, са Изборне листе „Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка”;
2. Славици Ашковић, са Изборне листе Група грађана „Миријево”, и
3. Милошу Спасојевићу, са Изборне листе „Александар Вучић – Србија побеђује”.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-1, 27. марта 2018. године
Председник
Александар Ерор, ср.

2. април 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 27. марта 2018. године, на основу члана 46. тачка 5.
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11), члана 19. Статута Градске општине Звездара („Службени лист Града Београда”,
бр. 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13 – исправка 40/15 и
132/16), донела је

ОД Л У КУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
Утврђује се престанак мандата одборнику Скупштине
Градске општине Звездара, пре истека времена на који су
изабрани, због преузимања посла, односно функције које
су, у складу са законом, неспојиве с функцијом одборника
Александру Ђуричићу, са Изборне листе „Александар Вучић – Србија побеђује”.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-8, 27. марта 2018. године
Председник
Александар Ерор, ср.
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Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 27. марта 2018. године, на основу члана 32. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 75. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16),
члана 200. став 1. тач. 10. и 11, члана 536. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11,
83/14 – др. закон и 5/15) и члана 19. Статута Градске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08,
43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13 – исправка, 40/15 и 132/16),
донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
ЗВЕЗДАРА У ЛИКВИДАЦИЈИ”
Члан 1.
Усваја се редован Годишњи финансијски извештај за
2017. годину, са стањем на дан 31. децембар 2017. године.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011 -1- 6, 27. марта 2018. године

Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 27. марта 2018. године, на основу чл. 48. и 56. Закона
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
34/10 – одлука УС и 54/11), члана 19. Статута Градске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08,
43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13 – исправка, 40/15 и 132/16) и
члана 11. Пословника Скупштине Градске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, бр. 47/08, 52/09, 15/10,
39/12, 28/15 и 8/17), донела је

ОД Л У КУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИMA СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
Потврђује се мандат oдборника Скупштине Градске
општине Звездара изабраним на изборима одржаним 24.
априла 2016. године године, и то:
1. Снежани Глигоријевић, са Изборне листе „Др Војислав Шешељ – Српска радикална странка”;
2. Петру Павловићу, са Изборне листе Група грађана
„Миријево” и
3. Драгани Грујић, са Изборне листе „Александар Вучић
– Србија побеђује”.
Мандат новим одборницима почиње да тече даном потврђивања мандата и траје до престанка мандата одборника овог сазива Скупштине.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара
ХI број 011-1-2, 27. марта 2017. године
Председник
Александар Ерор, ср.

Председник
Александар Ерор, ср.

Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 27. марта 2018. године, на основу чл. 78, 79 и 92. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13,
142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17 ), и члана
19. Статута Градске општине Звездара („Службени лист
Града Београда”, бр. 43/08, 43/09 15/10, 13/13, 36/13, 41/13 –
исправка и 40/15 и 132/16), донела је

ОДЛУКУ
О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА 2017. ГОДИНУ
1. Одобрава се обављање послова екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Градске општине Звездара за 2017.
годину лицу које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим
се уређује рачуноводство и ревизија, изабраном у законом
прописаном поступку.
2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-3, 27. марта 2018. године
Председник
Александар Ерор, ср.
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Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 27. марта 2018. године, на основу чл. 19. и 48. Статута
Градске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13 – исправка,
40/15 и 132/16) и члана 28. Пословника Скупштине Градске
општине Звездара, („Службени лист Града Београда”, бр.
47/08, 52/09, 15/10, 39/12, 28/15 и 8/17), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНОВИМА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
Утврђује се престанак функције члановима Већа Градске
општине Звездара
– Ненаду Николићу;
– Немањи Ђукићу.
Престанак функције утврђује се због оставке, са 27. мартом 2018. године.
Овo решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-4, 27. марта 2018. године
Председник
Александар Ерор, ср.
Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 27. марта 2018. године, на основу чл. 19. и 41. Статута
Градске општине Звездара („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13 – исправка,
40/15 и 132/16) и чл. 25. и 28. Пословника Градске општине
Звездара („Службени лист Града Београда”, бр. 47/08, 52/09,
15/10, 39/12, 28/15 и 8/17), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
Бирају се за чланове Већа Градске општине Звездара
– Јелена Бранковић, на сталном раду;
– Александар Ђуричић, на сталном раду.
Чланови Већа Градске општине обављаће функцију до
истека мандата овог сазива Скупштине Градске општине
Звездара.
Овo решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-5, 27. марта 2018. године
Председник
Александар Ерор, ср.
Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 27. марта 2018. године, на основу члана 19. Статута Градске
општине Звездара („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08,
43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13 – исправка, 40/15 и 132/17) и
члана 1. Одлуке о измени Одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”
(„Службени лист Града Београда”, број 108/17), донела је

ЗА КЉ У ЧА К

О ПОТВРЂИВАЊУ РЕШЕЊА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА XI БРОЈ
011-1- 52-1/17 ОД 29. ДЕЦЕМБРА 2017. ГОДИНЕ
Потврђује се Решење председника Скупштине Градске
општине Звездара XI број 011-1-52-1/17 од 29. децембра
2017. године, које гласи:
„I. Разрешава се дужности ликвидационог управника
Јавног предузећа „Пословни простор Звездара” у ликвида-
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цији, Стојилковић Милош из Београда, Олге Алкалај бр. 5,
ЈМБГ 0205983710027.
II. Именује се за ликвидационог управника Јавног предузећа „Пословни простор Звездара” у ликвидацији, Бојовић Вера из Београда, Гласиначка 23, ЈМБГ 1311959778611.
III. Ово решење примењује се од 29. децембра 2017. године.”
Овај закључак објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Звездара
XI број 011-1-7, 27. марта 2018. године
Председник
Александар Ерор, ср.

ЧУКАРИЦА
Скупштина Градске општине Чукарица на 15. седници,
одржаној 30. марта 2018. године, на основу члана 24. Статута Градске општине Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 61/14 – пречишћен текст) и члана 36. став 7.
Статута Туристичко-спортске организације Чукарица бр.
02-1-1/2018 од 3. јануара 2018. године, доноси

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧУКАРИЦА
Утврђује се висина, услови, начин исплате и накнаде за
рад председника и чланова Управно и Надзорног одбора
Туристичко-спортске организације Чукарица.
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 месечном нивоу.
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 текућем месецу којим почиње нови квартал.
Председнику односно члановима одбора за неоправдано 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.
Средства за исплату накнада из тачке 1. ове одлуке са
припадајућим порезима и доприносима обезбеђују се финансијским планом Туристичко-спортске организације Чукарица за 2018. годину.
6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Чукарица
XII-01 број 06-37/2018, 30. марта 2018. године
Председник
Милан Стојић, ср.
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ЛАЗАРЕВАЦ
Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 26. марта 2018. године, поступајући по писаној оставци одборника др Ивка Марића, на основу члана 46. став 1.
тачка 1. и став 4. Закона о локалним изборима („Службени
гласник РС”, бр.129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана
24. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист
Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), донела је

ОД Л У КУ

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Утврђује се престанак мандата одборникa Скупштине Градске општине Лазаревац др Ивку Марићу, изабраном
са изборне листе Демократска странка – др Ивко Марић на
изборима одржаним 24. априла 2016. године, због поднете
писане оставке.
2. Ову oдлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-76/2018, 26. марта 2018. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.
Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 26. марта 2018. године, на основу члана 56. Закона о
локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 24. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр.
43/08, 15/10 и 44/13), донела је

ОД Л У КУ

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине Градске
општине Лазаревац, изабраном на изборима одржаним 24.
априла 2016. године, и то
Драгану Јовичићу, са изборне листе Демократска странка – др Ивко Марић.
2. Ову oдлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-76/2018, 26. марта 2018. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.
Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 26. марта 2018. године, на основу члана 59. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и
83/14 – др. закон), члана 77. став 1. тачка 23. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и
23/13) и члана 62. став 1. Статута Градске општине Лазаревац
(„Службени. лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), на
предлог Већа Градске општине Лазаревац, донела је

ОД Л У КУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о Управи Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 120/16 и 5/17), у даљем тексту: одлука, у члану 29. тачка 8. мења се и гласи:
„8. Одељење за инвестиције и развој.”
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Члан 2.
У члану 30. одлуке речи: „овере потписа, преписа и рукописа”, бришу се.
Члан 3.
У члану 32. одлуке, став 3. брише се.
Члан 4.
Члан 33. одлуке, мења се и гласи:
„Члан 33.
Одељење за заштиту животне средине, комуналне и
стамбене послове врши следеће послове: – у области заштите животне средине: у оквиру надлежности градске општине прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење
животне средине на њеном подручју, учествује у припреми
и спровођењу акционих, санационих и других планова од
значаја за заштиту животне средине на подручју градске
општине, припрема акте који се односе на обезбеђење услова за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима; припрема нацрт програма
коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине и стара се о спровођењу истог; – у комуналној
области: врши послове који се односе на развој комуналних
делатности и врши надзор над радом јавних предузећа која
обављају комуналне делатности; спроводи прописе којима се уређује комунални ред, осим ако њима није утврђена
надлежност другог органа; издаје одобрења за која је овим
прописима утврђена надлежност градске општине у комуналним стварима; одређује, односно одобрава продајно
место на којем се обавља трговина на мало ван продајног
објекта, као и време и начин те трговине у складу са законом; учествује у припреми планова за постављање привремених објеката, постављање тезги и других покретних
привремених објеката, као и постављања летњих башти, у
складу са прописима града; издаје одобрење за постављање привремених објеката, постављање тезги и других покретних привремених објеката, као и постављања летњих
башти, у складу са прописима града; одлучује о постављању
и уклањању балон хала спортске намене, у складу са прописима града; предлаже мере за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и стамбених зграда, предлаже мере
за уређење зелених површина и дечијих игралишта; – у
стамбеној области: спроводи поступак исељења бесправно
усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама; води евиденцију о начину организовања послова одржавања стамбених зграда, у складу са законом.
Одељење стручно обрађује, даје мишљења и припрема
нацрте и предлоге прописа из области за коју је образовано за Скупштину и друге органе градске општине и њихова
радна тела и врши друге послове у складу са прописима.”
Члан 5.
У члану 36. став 1. Одлуке, после речи: „републичка и
међународна такмичења;” додају се речи: „– послове Канцеларије за младе који се односе на: организовани приступ
проблемима младих; промовисање рада са младима; пружање подршке младима у сарадњи са образовним, културним
и другим институцијама, невладиним организацијама, кроз
активно укључивање младих у друштвене токове и њихово
информисање; неформално образовање младих; пружање
логистичке подршке у реализацији пројеката младих; подстицање и вредновање достигнућа младих у различитим
областима; унапређивање могућности за квалитетно организовање слободног времена младих; унапређење безбед-
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ности младих; припрему акционог плана политике за младе
на подручју градске општине који је усклађен са акционим
планом за спровођење стратегије за младе града; учествује
у обезбеђивању услова за реализацију програма установа
и удружења младих и удружења за младе која делују на подручју градске општине;”
Члан 6.
Поднаслов изнад члана 37. одлуке и члан 37. мењају се и
гласе:
„Одељење за инвестиције и развој
Члан 37.
„Одељење за инвестиције и развој обавља послове који се
односе на: промоцију градске општине Лазаревац и информисање потенцијалних инвеститора и постојећих привредника о условима за пословање, могућностима за улагање,
расположивим програмима подршке и подстицајима на локалном и националном нивоу; сарадњу са приватним, јавним
и невладиним сектором, координацију њихових активности
и подстицање приватно јавних партнерстава; припрему
и праћење реализације пројеката у вези са локалним економским развојем; идентификацију потреба и помоћи при
решавању проблема локалне пословне заједнице ради унапређења конкурентности и подстицања развоја; стварање и
одржавање база података значајних за пословање постојеће
привреде и потенцијалних инвеститора; врши послове у вези
реализације инвестиционих пројеката који се финансирају
из буџета градске општине и других извора финансирања;
обавља послове у вези обезбеђивања информација о локацији и других потребних докумената ради реализације инвестиционих пројеката; прати реализацију уговорених послова
са становишта обима, квалитета и динамике, врши праћење
и евиденцију финансијских обавезе у оквиру реализације
свих инвестиционих пројеката у сарадњи са Одељењем за
финансије; прати реализацију уговора у области комуналне
потрошње у сарадњи са надзором и Одељењем за финансије;
Одељење прати реализацију послова, односно врши надзор
над: изградњом и реконструкцијом сеоских, пољских и других некатегорисаних путева, одржавањем сеоских, пољских и
других некатегорисаних путева, означавањем сеоских, пољских и других некатегорисаних путева (хоризонтална сигнализација), над делатношћу обезбеђења јавног осветљења
кроз одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и
друге површине јавне намене на подручју градске општине
Лазаревац, као и надзор над изградњом, доградњом, реконструкцијом, адаптацијом, санацијом и одржавањем свих других објеката који се финансирају из буџета општине.
Одељење стручно обрађује, даје мишљења и припрема нацрте и предлоге прописа из области за коју је образовано за
Скупштину и друге органе градске општине и њихова радна
тела, учествује у припреми локалних и регионалних стратешких аката и врши друге послове у складу са прописима.”
Члан 7.
У члану 40. став 1. одлуке, после речи: „примењују прописе из области јавних набавки”, додаје се тачка и запета и
речи: „стручне послове на увођењу, одржавању и унапређењу система информационо-комуникационих технологија за
потребе Управе и органа Градске општине Лазаревац.”
Члан 8.
У члану 56. одлуке став 2. мења се и гласи:
„Одговорност запослених у Управи градске општине
утврђује се актом начелника Управе градске општине, у
складу са законом.”
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Члан 9.
Члан 58. Одлуке, мења се и гласи:
„Члан 58.
„Запослени у Управи градске општине у вршењу одређених послова имају право на службену, радну и заштитну одећу и обућу, у складу са актом који доноси начелник
Управе градске општине.”
Члан 10.
У члану 59. Одлуке, став 3. мења се и гласи:
„Распоред радног времена у Управи градске општине,
посебним актом утврђује начелник Управе градске општине, у складу са актима града.”
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Веће Градске општине Лазаревац, на предлог начелника
Управе Градске општине Лазаревац, ускладиће Правилник
о организацији и систематизацији радних места у Управи
Градске општине Лазаревац и општинском Правобранилаштву Градске општине Лазаревац са овом одлуком у року од
15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 12.
Начелник Управе Градске општине Лазаревац распоредиће запослене у складу са актом из чланом 11. ове одлуке у
року од 15 дана од дана његовог ступања на снагу.
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-76/2018, 26. марта 2018. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 26. марта 2018. године, на основу члана 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
(„Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17)
и члана 24. тачка 2а. Статута Градске општине Лазаревац
(,,Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13),
донела је

ЛОКА ЛНИ
АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ
УВОД
Локални акциони план запошљавања Градске општине
Лазаревац за 2018. годину (у даљем тексту: ЛАПЗ) представља један од инструмената спровођења активне политике запошљавања ГО Лазаревац у 2018. 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).
Најважнији циљеви политике запошљавања су: идентификовање проблема и ризичних група незапослених, ус-
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постављање ефикасног, стабилног и одрживог тренда раста запослености, унапређење институција тржишта рада и
усклађивање политике запошљавања са европском политиком 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 самозапошљавању 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 41. став 1.
Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености којом је утврђено да надлежни орган локалне заједнице
може по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање (у даљем тексту ЛСЗ) усвојити локални акциони
план запошљавања.
У складу са одредбом 41. став 3. Закона о запошљавању
и осигурању за случај незапослености ЛАПЗ је у сагласности са Националним акционим планом запошљавања (у даљем тексту НАПЗ).
Чланом 60. истог закона утврђена је могућност да локална заједница која у оквиру свог локалног акционог плана
запошљавања обезбеђује више од половине средстава потребних за финансирање одређеног програма или мера активне политике запошљавања (у даљем тексту: АПЗ) може
поднети захтев Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за учешће у финансирању или суфинансирању 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.1
Основно привредно, а тиме и социјално-економско обележје општини даје ЈП Електорпивреда Србије – Огранак
Колубара који ангажује већину запослених општине и доминатно учествује у стварању друштвеног производа и националног дохотка. Основна делатност овог гиганта је производња, прерада и транспорт угља.
На развој ГО Лазаревац утичу, у знатно мањој мери пољопривреда и сектор МСП. На дан 31. децембра 2015. године, пословала су 1.136 правних лица, највише у делатностима трговина на велико и мало / поправка моторних возила
и мотоцикала (261) и остале услужне делатности (360) и
1.537 предузетничких радњи2 највише у делатностима трговина на велико и мало/поправка моторних возила и мотоцикала (550), прерађивачке индустрије (153), грађевинарства (113) и остале услужне делатности (142).
______________
1
2

РЗС, Попис становништва, домаћинстава и станова 2011.
Статистички годишњак Београда 2016.
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Наведени подаци говоре да сектор МСП односно малих
породичних фирми/радионица није довољно развијен, те
да су ограничени његови потенцијали у погледу новог запошљавања. Све то има додатни неповољан утицај на могућност решавања проблема незапослености на територији
општине Лазаревац. Претпоставка је да би додатне стимулативне мере дале одређени импулс сектору МСП односно
малих породичних фирми/радионица, што би резултирало
отварањем нових радних места.
Из свега наведеног, може се закључити да и убудуће
привредни развој општине, поред ослонца на ЈП „Електропривреда Србије” – Огранак Колубара, треба базирати
на динамичнијем развоју сектора МСП као и породичних
фирми/радионица са снажним нагласком на политику запошљавања односно самозапошљавања. Овај стратешки правац локалног економског развоја требало би, поред осталог,
подржати 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
око 1.745 пољопривредних газдинстава (РПГ). Општина
Лазаревац располаже и са 23.202 хектара пољопривредних
површина3 или 60% од укупне површине општине са врло
повољном сетвеном структуром. Близина београдског тржишта упућује на могућности развоја квалитетне агроиндустрије 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 садница, затим предузећа која се баве узгојем говеда и производњом млека, узгојем свиња и осталих животиња, као и остале 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 домаћинство. Посматрано према старосној структури највеће промене су у броју становника од 0 до 14 година, чије се учешће у укупном становништву смањило са 17,2% на 15,0% (попис 2011. године).
Учешће младих од 15 до 29 година такође је смањено у односу на прошли попис (21,2%) и износи 20,2%.
Радни контигент становништва од 15 до 64 године старости 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 (посебно 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 становништва 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) становништва са вишом и високом стручном спремом.
Постојећа структура привреде детерминисала је да у
економској структури становништва жене чине чак 30% издржаване популације. Тачније, због структуре радних места
женска радна снага се теже запошљава.
______________
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Национални састав је следећи: 55.987 – Срби, 650 –
Роми, 166 – Црногорци, итд. (РЗС, Попис 2011 – Књига 1).
Према вероисповести, стање је следеће: 57.076 – православна вера, 72 – исламска, 129 – католичка и тд.
Гледано према полу, у нешто мало већем броју су особе
женског пола (29.880) у односу на мушкарце – 28.742 (Попис 2011.).

траже: од 1 до 2 године (17,1%), до 3 месеца (13,7%), и од 3
до 5 година (12,8%). Дуже од 12 месеци (дугорочна незапосленост) посао тражи 1.883 дугорочно незапослених или
58,3%.
Табела број 2. Незапослени према дужини тражења посла на територији ГО Лазаревац
Дужина тражења посла

1.2.2. Незапосленост
Незапослена лица на евиденцији НСЗ на територији ГО
Лазаревац
На евиденцији Националне службе за запошљавање на
територији општине Лазаревац, са стањем на дан 31. Децембра 2017. године, укупно је регистровано 3.229 незапослених лица, од чега 61,9% чине жене или 1.999 лица. (Графикон број 1.)
Графикон број 1. Незапослена лица по полу, на територији ГО Лазаревац
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Број
незапослених

% учешћа у
незапослености

до 3 месеца

442

13,7%

3–6 месеци

403

12,5%

6–9 месеци

288

8,9%

9–12 месеци

213

6,6%

1–2 године

553

17,1%

2–3 године

342

10,6%

3–5 година

412

12,8%

5–8 година

325

10,1%

8–10 година

96

3,0%

преко 10 година

155

4,8%

УКУПНО

3.229

100,0%

Просечно трајање незапослености у месецима

34,1

Извор: Национална служба за запошљавање, стање на
дан 31. децембра 2017. године

Старосна структура незапослених лица
Према подацима Националне службе за запошљавање за територију општине Лазаревац, са стањем на дан 31.
децембра 2017. године, који су дати у Табели бр. 1, највећи
број незапослених лица припадају старосној групи од 20 до
24 година 18%, а затим следе лица старости од 25 до 29 године (17,3%) и лица од 30 до 34 (15,9%). Просечна старост
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

185

5,7%

20–24 година

582

18,0%

25–29 година

559

17,3%

30–34 година

512

15,9%

35–39 година

367

11,4%

40–44 година

325

10,1%

45–49 година

252

7,8%

50–54 година

203

6,3%

55–59 година

178

5,5%

60–65 година

66

2,0%

УКУПНО

3.229

100,0%

Просечна старост у годинама

34,5

Извор: Национална служба за запошљавање, стање на
дан 31. децембра 2017. године
Дужина тражења посла
Просечно трајање незапослености износи 34,1 месец.
Подаци о дужини тражења посла указују да је највеће процентуално учешће (Табела број 2.) имају лица која посао

Образовна структура незапослених лица
Подаци о незапосленим лицима и њиховом образовању
указују да је 72,9% незапослених лица на евиденцији са територије Градске општине Лазаревац са степеном образовања од III до VIII. Међу незапосленим лицима је највећи број
(1.056) са завршеним четвртим степеном стручне спреме,
што у процентима износи 32,7%, затим следе лица са трећим степеном образовања 24,8% и са првим степеном образовања 19,9%. (табела број 3.)
Табела број 3. Образовна структура незапослених лица
на територији ГО Лазаревац
Ниво образовања

Незапослени

I
II
Без квалификација и
ниже стручно образовање (I–II)
III
IV
V
Средње образовање (III–V)
VI-1
VI-2
VII-1
VII-2
VIII
Више и високо образовање (VI–VIII)
УКУПНО

642
233

Учешће у
незапослености
19,9%
7,2%

875

27,1%

800
1.056
13
1.869
63
147
273
1
1
485
3.229

24,8%
32,7%
0,4%
57,9%
2,0%
4,6%
8,5%
0,0%
0,0%
15,0%
100,0%

Извор: Национална служба за запошљавање, стање на
дан 31. децембра 2017. године
Теже запошљива лица на евиденцији незапослених
Табела број 4. Преглед незапослених лица са територије
Градске општине Лазаревац по категоријама теже запошљивих
НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА – УКУПНО
Особе са инвалидитетом
Млади (до 30 година старости)
Дугорочно незапослени
Старији од 50 година
Интерно расељена лица
Избеглице
Роми

Укупно
3.229
46
1.326
1.883
447
50
5
110

Жене Мушкарци
1.999
1.230
19
27
683
643
1.194
689
279
168
27
23
4
1
58
52

Извор: Национална служба за запошљавање, стање на
дан 31. децембра 2017. године
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Запошљавање са евиденције
Код послодаваца на територији општине Лазаревац у
периоду јануар–децембар 2017. године, запослило се укупно 1.161 лице што представља 1,4% од укупног запошљавања са евиденције за територију Београда (82.048), док се са
евиденције незапослених лица Службе Лазаревац запослило укупно 1.969 лица, без обзира на место рада и седиште
послодавца.
Структура ових лица је следећа:
– 59,9% (1.180 лица) чине жене;
– учешће младих до 30 година је 56,7% (1.116), док је учешће старијих од 50 година 4,8% (94);
– лица са средњим стручним образовањем имају учешће
63,2% (1.244), затим следе лица са вишом школом или факултетом 22,7% (446), док лица без квалификација и нискоквалификованих имају учешће од 14,2% (279);
– учешће дугорочно незапослених лица у укупном броју
запослених са евиденције је 42% (827).
– радни однос је засновало 79,8% запослених, при чему
је 1.167 на одређено, а 404 лица на неодређено време; 17,3%
се запослило ван радног односа (317 на привременим и повременим пословима, а 23 по уговору о делу), док је 2,9% започело сопствени посао или се запослило код предузетника;
Графикон број 2. Запошљавање са евиденције НСЗ за територију општине Лазаревац кумулатив I–XII 2017.

Извор: Национална служба за запошљавање, стање на
дан 31. децембра 2017. године
1.2.3. Запосленост
Према подацима Републичког завода за статистику садржаним у публикацији Општине и региони у Републици
Србији, издање 2017. године, у 2016. години, на подручју ГО
Лазаревац било је запослено 22.913 лица. Од тог броја запослено је у правним лицима (привредна друштва, предузећа,
установе, задруге и друге организације) 20.827 лица, а као
приватни предузетници (лица која самостално обављају делатност) као и лица запослена код њих укупно је 1.945, а регистрованих индивидуалних пољопривредника је 141.
По секторима запосленост је следећа: пољопривреда,
шумарство и рибарство – 19; рударство – 8.705; прерађивачка индустрија – 3.119; снабдевање електричном енергијом, гасом и паром – 1.176; снабдевање водом и управљање
отпадним водама – 813; грађевинарство – 848; трговина на
велико и мало и поправка моторних возила – 1.862; саобраћај и складиштење – 643 и услуге смештаја и исхране – 667.
У новембру 2017. године, просечна нето зарада4 (просечна зарада без пореза и доприноса) по запосленом износила
је 65.363,00 динара, док је, у исто време, на нивоу града Београда износила 58.902,00 динара.
______________
4

РЗС, Саопштење од 25. децембра 2017. године; Зараде по запосленом у Републици Србији по општинама и градовима, новембар 2017.
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Од укупног броја запослених, највећи број лица запослен је у сектору „рударство” (8.705) што је и разумљиво,
обзиром на близину и потребе гиганта Рударског басена
„Колубара”. Затим следи сектор означен као „прерађивачка
индустрија” (3.119) и тако редом.
Подаци о броју запослених у тзв. „сивој економији” на
територији општине Лазаревац не постоје. На бази процена које се односе за целу земљу, може се проценити да се,
и на територији општине Лазаревац, значајан део друштвеног производа остварује у том сегменту пословања. Рад „на
црно” је најчешћи у трговини и услужним делатностима.
Процењује се да су радом „на црно” најугроженији неквалификовани радници и они са средњом стручном спремом,
али да илегалног рада нису поштеђени ни лица са факултетском дипломом. Нелојалну конкуренцију, која постоји у
„сивој зони”, чине физичка, али и правна лица.
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 вештине, и то:
– знање рада на рачунару (Word, Excel, Auto Cad);
– поседовање сертификата (атест за завариваче, сертификат за књиговође, односно пословне секретаре, стручни
испит за противпожарну заштиту, испит за ношење ватреног оружја);
– енглески језик и др.
Дефицитарна занимања су: заваривачи, месари, овлашћене рачуновође, зидари, тесари, геодетски инжењери,
дипломирани фармацеути, дипл. инжењери електротехнике, дипл. инжењери грађевинарства (са лиценцом), професори математике, физике.
Суфицитарна занимања су: НК радници, матуранти
гимназије, економска струка, дипломирани географи, рударски техничари, машински техничари, електро техничари, медицинска струка, осим фармацеутских техничара и
доктора.
Незапослена лица са евиденције Испоставе Лазаревац заинтересована су за следеће обуке за тржиште рада:
Oсновна информатичка обука, специјалистичке информатичке обуке (обука за Web desing, Adobe графичку радионицу, Auto Cad), страни језик – немачки и енглески, обука
за сервисера рачунара, обука за вођење пословних књига,
обука за фризера, обука за козметичара, обука за шивење,
обука за геронтодомаћице, обука за кувара, обука за заваривача, обука за шминкера, обука за столара и обука за послове обезбеђења.
1.2.5. Стање образовања
Структура становништва старијег од 15 година по степену стручности5 види се из наредне табеле:
Табела број 5. Структура становништва старијег од 15
година по степену стручности
Образовни ниво
Без школске спреме

Број
становника

%

1.102

2,2

Непотпуно основно образовање

5.044

10,1

Основно образовање

10.237

20,6

Средње образовање

27.845

55,9

ише образовање

2.144

4,3

Високо образовање

3.268

6,6

Непознати
Укупно

______________
5

Статистички годишњак Београда 2016.

172

0,3

49.812

100
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Међу становништвом старијим од 10 година, налази се
791 лица или 1,58% које је неписмено.
Када је реч о условима за допунско образовање и преквалификацију, један број незапослених искористио је постојеће 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, привреду и запошљавање Већа ГО Лазаревац који даје мишљења
и препоруке у вези питања од интереса за унапређење запошљавања (планови запошљавања, програми и мере АПЗ,
прописи из области запошљавања и друга питања из области запошљавања) ту су још:
– Национална служба за запошљавање – Филијала за
град Београд, Испостава Лазаревац;
– основне и средње школе;
– Канцеларија за младе ГО Лазаревац.
II
ПЛАН АКТИВНОСТИ И ПРИОРИТЕТНЕ ЦИЉНЕ ГРУПЕ
Приоритети активне политике запошљавања у 2018. години првенствено су усмерени на улагање у људски капитал, подстицање социјалне инклузије на тржишту рада и
отварање нових радних места. Приоритети политике запошљавања у 2018. години произашли су из реалних потреба
и део су стратешких опредељења и средњорочних циљева,
тако да неће бити у потпуности реализовани у 2018. години.
Ипак, неопходно је започети са реализацијом активности
које се на њих односе како би се у наредним годинама достигли жељени резултати.
Националним акционим планом запошљавања за 2018.
годину, статус теже запошљивих лица, која ће имати приоритет при укључивању у мере активне политике запошљавања, 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 месеци а посебно незапослена лица која траже посао дуже од 18
месеци) – Препорука Савета ЕУ од 15. фебруара 2016. године;
– млади до 30 година старости који су имали/имају статус детета без родитељског старања;
– жртве породичног насиља.
У програме и мере активне политике запошљавања потребно је укључивати и остала теже запошљива лица из посебно осетљивих категорија незапослених као што су:
– жене;
– 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 и сл. на начин
којим се омогућава њихова интеграција на тржиште рада и
побољшање квалитета живота.
Приоритет у укључивање у поједине програме и мере
АПЗ из овог ЛАПЗ, имаће лица која припадају наведеним
категоријама теже запошљивих лица.
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III

МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ
Утврђени приоритети, циљеви и задаци могу се постићи
спровођењем мера активне политике запошљавања (АПЗ).
Мере АПЗ реализују Савет за инвестиције, предузетништво, привреду и запошљавање Већа ГО Лазаревац у сарадњи са Националном службом за запошљавање. У спровођење
мера АПЗ, по потреби и у складу са својим делокругом рада,
укључиће се и друге одговрајуће установе или организације.
Овим ЛАПЗ предвиђена је следећа мера АПЗ која треба
да се реализује у 2018. 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
2018. 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 – Филијала
за град Београд, Испостава Лазаревац која ће регистровати
делатност на територији градске општине Лазаревац, а за делатности дефинисане јавним позивом ГО Лазаревац и НСЗ.
2. Приликом доделе средстава, приоритет ће имати циљне групе наведене у поглављу II – План активности и приоритетне циљне групе.
3. Уколико се током имплементације овог ЛАПЗ у 2018.
години обезбеде додатна средства из неког другог извора
(пројекти, средства Министарства и др.), овлашћује се Савет за инвестиције, предузетништво, привреду и запошљавање 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 предвиђене мере АПЗ из овог ЛАПЗ, задужен је Савет за инвестиције, 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 објављивања у ,,Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-76/2018, 26. марта 2018. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.
Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 26. марта 2018. године, на основу члана 24. Статута
Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ У СТАЛНОМ
САСТАВУ
1. Утврђује се да је Предрагу Котлајићу из Лазаревца,
престала дужност члана Изборне комисије Градске општи-
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не Лазаревац у сталном саставу, са 13. фебруаром 2018. године, због поднете оставке.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-76/2018, 26. марта 2018. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на основу члана
14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”,
бр. 129/07, 34/10 – Одлука УС и 54/11) и члана 24. Статута
Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), на седници одржаној 26. марта
2018. године, у 11.05 часова, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ У СТАЛНОМ САСТАВУ
1. Именују се у Изборну комисију Градске општине Лазаревац у сталном саставу, и то:
– за члана:
Радомир Бјековић, на предлог одборничке групе Ивица
Дачић – СПС – ЈС – Драган Алимпијевић – Ципи;
– за члана:
Марина Марковић, на предлог одборничке групе Ивица
Дачић – СПС – ЈС – Драган Алимпијевић – Ципи.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-76/2018, 26. марта 2018. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 26. марта 2018. године, на основу члана 24. став 1.
тачка 11. Статута Градске општине Лазаревац („Службени
лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и чл. 43. и 46.
Пословника Скупштине Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 30/14 – пречишћен текст и
120/16), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА САВЕТА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Констатује се да је др Ивку Марићу из Лазаревца са 26.
мартом 2018. године престао мандат члана Савета за комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине Градске
општине Лазаревац, због престанка мандата одборника.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-76/2018, 26. марта 2018. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.
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Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 26. марта 2018. године, на основу члана 52. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 24.
став 1. тачка 6а. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРОДУЖЕЊУ МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ
ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ”, ЛАЗАРЕВАЦ
1. Продужава се Милисаву Крстовићу, дипл. економисти из Чибутковице, мандат вршиоца дужности директора
Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац, на период до именовања директора Јавног предузећа
за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже до 4. октобра 2018. године.
2. Вршилац дужности директора има сва права, обавезе
и овлашћења која има директор.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-76/2018, 26. марта 2018. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.
Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 26. марта 2018. године, на основу члана 24. став 1. тачка
6. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града
Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и члана 6. став 2. Одлуке
о оснивању Туристичке организације Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, број 16/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Утврђује се да је Снежани Гајић, професору разредне
наставе из Лазаревца, престала функција вршиоца дужности директора Туристичке организације Градске општине
Лазаревац са 13. јануара 2018. године, због истека периода
на који је именована.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-76/2018, 26. марта 2018. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.
Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 26. марта 2018. године, на основу члана 39. став 5. Закона о туризму („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10,
99/11 – др. закон, 93/12 и 84/15), члана 37. Статута Туристичке организације Градске општине Лазаревац и члана 24. став
1. тачка 6. Статута Градске општине Лазаревац („Службени
лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ЛАЗАРЕВАЦ
1. Именује се Мирко Ковачевић, дипл. економиста у
области менаџмента из Лазаревца, за вршиоца дужности
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директора Туристичке организације Градске општине Лазаревац, на период од шест месеци.
2. Вршилац дужности директора има сва права, обавезе
и овлашћења директора.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-76/2018, 26. марта 2018. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.

2. април 2018.

ра Туристичке организације Градске општине Лазаревац, са
5. фебруаром 2018. године, због поднете оставке.
2. Именовани председник надзорног одбора из тачке
1. овог решења, којем је престао мандат, дужан је да врши
своју дужност до именовања новог председника Надзорног
одбора.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-76/2018, 26. марта 2018. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 26. марта 2018. године, на основу члана 24. став 1.
тачка 6a. Статута Градске општине Лазаревац („Службени
лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), и чланова 9а.
став 2. и 9в. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац („Службени лист
Града Београда”, бр. 23/11, 62/12, 12/13, 29/13, 45/15, 95/16 и
136/16), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ”, ЛАЗАРЕВАЦ
1. Утврђује се да је Немањи Ивковићу, дипл. интернационалном менаџеру из Лазаревца, престао мандат члана
Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду
„Лазаревац”, Лазаревац, из реда запослених, са 20. мартом
2018. године, због истека периода на који је именован.
2. Именовани члан надзорног одбора из тачке 1. овог решења, којем је престао мандат, дужан је да врши своју дужност до именовања новог члана надзорног одбора, а најдуже шест месеци.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-76/2018, 26. марта 2018. године

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 26. марта 2018. године, на основу члана 24. став 1.
тачка 6. Статута Градске општине Лазаревац („Службени
лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), члана 6. став
2. и члана 9. став 1. Одлуке о оснивању Туристичке организације Градске општине Лазаревац („Службени лист Града
Београда”, број 16/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Именује се Бојана Токалић, дипл. инж. рударства из
Лазаревца, за председника Надзорног одбора Туристичке
организације Градске општине Лазаревац, на период од четири године, почев од наредног дана од дана доношења решења.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-76/2018, 26. марта 2018. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.

Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 26. марта 2018. године, на основу члана 24. став 1.
тачка 6. Статута Градске општине Лазаревац („Службени
лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), члана 6. став
2. Одлуке о оснивању Туристичке организације Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, број
16/13) и члана 57. Статута Туристичке организације Градске
општине Лазаревац, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Утврђује се да је Предрагу Котлајићу, електроничару
из Лазаревца, престао мандат председника Надзорног одбо-

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 26. марта 2018. године, на основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број
15/16) и члана 24. тачка 6а. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и
44/2013), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ЛАЗАРЕВЦА
ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР 2018. ГОДИНЕ – 31. ДЕЦЕМБРА
2018. ГОДИНЕ
1. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за изградњу Лазаревца за период 1. јануар 2018. године – 31. децембар 2018. године, који је донео Надзорни
одбор Јавног предузећа за изградњу Лазаревца на седници
одржаној 10. јануара 2018. године.

2. април 2018.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-76/2018, 26. марта 2018. године

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-76/2018, 26. марта 2018. године

Председник
Томислав Рикановић, ср.

Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 26. марта 2018. године, на основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број
15/16) и члана 24. тачка 6а. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и
44/13), донела је

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 26. марта 2018. године, на основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број
15/16), члана 24. тачка 6а. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и
44/13) и члана 31. став 1. тачка 3. Одлуке о оснивању Јавног
предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 32/07,
12/13, 45/15 и 95/16), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ РЕГИОНАЛНОГ ВИШЕНАМЕНСКОГ ХИДРОСИСТЕМА СТУБО-РОВНИ „КОЛУБАРА” ЗА 2018.
ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара” за 2018.
годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за
управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара” на седници одржаној
15. јануара 2018. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-76/2018, 26. марта 2018. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници
одржаној 26. марта 2018. године, на основу члана 61. став
3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”,
број 15/16) и члана 24. Статута Градске општине Лазаревац
(„Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13),
донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ
РЕГИОНАЛНОГ ВИШЕНАМЕНСКОГ ХИДРОСИСТЕМА СТУБО-РОВНИ „КОЛУБАРА” ЗА 2018. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Програм коришћења субвенција из буџета Града Ваљева Јавног предузећа за управљање
и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема
Стубо-Ровни „Колубара” за 2018. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за управљање и коришћење
регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни
„Колубара” на седници одржаној 15. Јануара 2018. године.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ „ТОПЛИФИКАЦИЈА” ЛАЗАРЕВАЦ
ЗА 2018. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација”,
Лазаревац за 2018. годину, који је донео Надзорни одбор
Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац на седници одржаној 21. марта
2018. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-76/2018, 26. марта 2018. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржаној 26. марта 2018. године, на основу члана 44. став 2. Закона
о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 –
испр.) и члана 24. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ СА ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Програм рада Центра за културу Лазаревац са финансијским планом прихода и расхода за
2018. годину, који је Управни одбор Центра за културу Лазаревац донео на седници одржаној 2. фебруара 2018. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-76/2018, 26. марта 2018. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.
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2. април 2018.

САДРЖАЈ
Страна
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације дела привредне зоне
источно од ауто-пута Београд – Нови Сад, Градска
општина Земун – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана генералне регулације шинских система у
Београду са елементима детаљне разраде за I фазу
прве линије метро система – – – – – – – – – – – – –
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину
Плана детаљне регулације за комплекс „Virginia”,
градска општина Сурчин – – – – – – – – – – – – – –

1

2

3

Акти градских општина
ЗВЕЗДАРА
Одлука о престанку мандата одборницима
Скупштине Градске општине Звездара – – – – – – –
Одлука о престанку мандата одборнику Скупштине Градске општине Звездара – – – – – – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборницима
Скупштине Градске општине Звездара – – – – – – –
Одлука о усвајању Годишњег финансијског извештаја Јавног предузећа „Пословни простор Звездара у ликвидацији” – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о обављању послова екстерне ревизије
Завршног рачуна буџета Градске општине Звездара
за 2017. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о утврђивању престанка функције члановима Већа Градске општине Звездара – – – – – –
Решење о избору чланова Већа Градске општине
Звездара – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Закључак о потврђивању Решења председника
Скупштине Градске општине Звездара XI број 0111-52-1/17 од 29. децембра 2017. године – – – – – – –
ЧУКАРИЦА
Одлука о висини накнаде за рад председнику и
члановима Управног и Надзорног одбора Туристичко-спортске организације Чукарица – – – – – – – –
ЛАЗАРЕВАЦ
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Лазаревац – – – – – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборнику
Скупштине Градске општине Лазаревац – – – – – –
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Страна
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи
Градске општине Лазаревац – – – – – – – – – – – – –
Локални акциони план запошљавања за 2018.
годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о престанку дужности члана Изборне
комисије Градске општине Лазаревац у сталном саставу – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању чланова Изборне комисије
Градске општине Лазаревац у сталном саставу – –
Решење о престанку мандата члана Савета за
комуналне делатности и заштиту животне средине
Скупштине Градске општине Лазаревац – – – – – –
Решење о продужењу мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац – – – – – – – – – – – –
Решење о престанку функције вршиоца дужности директора Туристичке организације Градске општине Лазаревац – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Градске општине Лазаревац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о престанку мандата члана Надзорног
одбора Јавног предузећа за комуналну привреду
„Лазаревац”, Лазаревац– – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о престанку мандата председника Надзорног одбора Туристичке организације Градске општине Лазаревац – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању председника Надзорног
одбора Туристичке организације Градске општине
Лазаревац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за изградњу Лазаревца од 1.
јануара 2018. године до 31. децембра 2018. године– –
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара” за 2018. годину – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Програм коришћења субвенција из буџета Града Ваљева Јавног
предузећа за управљање и коришћење регионалног
вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара” за 2018. годину – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне
енергије „Топлификација” Лазаревац за 2018. годину–
Решење о давању сагласности на Програм рада
Центра за културу Лазаревац са финансијским планом прихода и расхода за 2018. годину – – – – – – –
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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

