
Заменик градоначелника града Београда, 25. јула 2012. го-
дине, на основу члана 28. став 2. Закона о култури („Службени 
гласник РС”, број 72/09), члана 23. став 2. и члана 24. тачка 6. 
Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07), 
члана 51. став 2. и члана 52. тачка 9. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О 
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗА-
ЦИЈИ ПОСЛОВА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА ИЗ 

ГРОЦКЕ
1. Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој ор-

ганизацији и систематизацији послова Центра за културу 

Гроцка који је донео вршилац дужности директора дана 10. 
јула 2012. године.

2. Утврђује се да се послови, под редним бројем од 1. до 
4. – са једним извршиоцем, што чини укупно четири посла 
са четири извршиоца, финансирају из буџета града Београда.

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

Заменик градоначелника града Београда
Број 6-3393/12-Г-01, 25. јула 2012. године

Заменик градоначелника
Татјана Пашић, с. р.
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Скупштина градске општине Звездара на седници одр-
жаној 26. јуна 2012. године, на основу члана 19. Статута 
градске општине Звездара („Службени лист града Бео-
града”, бр. 43/08, 43/09 и 15/10) и члана 61. Пословника 
Скупштине градске општине Звездара („Службени лист 
града Београда”, бр. 47/08, 52/09 и 15/10) донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМ-
БЕНИХ ПОТРЕБА И НОВЧАНОГ ДАВАЊА У ЈЕДНО-
КРАТНОМ ИЗНОСУ БОРЦИМА, ВОЈНИМ ИНВАЛИ-

ДИМА И ПОРОДИЦАМА ПАЛИХ БОРАЦА
I. Образује се Комисија за решавање стамбених потреба 

и новчаног давања у једнократном износу борцима, војним 
инвалидима и породицама палих бораца, у саставу:

1. Из реда одборника Скупштине градске општине Звез-
дара:

– Владимир Игњатијевић, председник комисије,
– Славољуб Николић, заменик председника,
– Милован Гојковић.
2. Из реда бораца, војних инвалида и породица палих 

бораца:
– Вид Нинић, 
– Мирко Зец, 
– Драгомир Васић, 
– Јошко Угљешевић,
– Љубомир Влаховић.
II. Задатак комисије је:
1. Разматрање захтева за доделу новчаног давања у јед-

нократном износу корисницима борачко инвалидске заш-
тите који испуњавају прописане услове.

2. Разматрање захтева бораца, војних инвалида и породи-
ца палих бораца за решавање њихових стамбених потреба. 

Комисија утврђује предлог ранг листе који упућује Град-
ској управи на даље поступање.

III. Стручне и административне послове за потребе ко-
мисије обавља Одељење за општу управу – Одсек за борач-
ку и инвалидску заштиту.

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

Скупштина градске општине Звездара
XI број 011-1-51, 26. јуна 2012. године

Председник 
Душан Игњатовић, с. р.

САВСКИ ВЕНАЦ

Скупштинa градске општине Савски венаца на седници 
одржаној 22. јуна 2012. године на основу члана 46. става 1. 
тачка 5. Закона о локалним изборима („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 34/10 – УС и 54/11) и члана 17. Статута град-
ске општине Савски венац („Службени лист града Београ-
да”, бр. 45/08, 18/10 и 35/10 ) донeла је следећу

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИ-
КА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕ-
НАЦ ПРЕ ИСТЕКА ВРЕМЕНА НА КОЈЕ СУ ИЗАБРАНИ

1. Утврђује се престанак мандата одборницима 
Скупштине градске општине Савски венац:

– Душану Динчићу, са листе Драган Ђилас избор за 
бољи Савски венац, пре истека времена на које је изабран, 
због преузимања функције која је неспојива с функцијом 
одборника 
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– Владимиру Новаковићу, са листе Ивица Дачић – Со-
цијалистичка партија Србије (СПС), Партија уједињених 
пензионера Србије (ПУПС), Јединствена Србија (ЈС), пре 
истека времена на које је изабран, због преузимања функ-
ције која је неспојива с функцијом одборника 

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Савски венац
Број 06-1-2/2012-I-01, 22. јуна 2012. године

Председник 
Александар Павловић, с. р.

Скупштина градске општине Савски венац на седници 
одржаној 22. јуна 2012. године на основу члана 56. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10 – УС и 54/11) и члана 17. Статута градске општине 
Савски венац („Службени лист града Београда”, бр. 45/08, 
18/10 и 35/10) донела је следећу

ОДЛУКУ 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА У 
СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

I. Потврђује се мандат одборницима:
1. Браниславу Лазићу, рођеном 1962. године, доктору хи-

рургу спец., Београд, Сокобањска 3, са листе Драган Ђилас 
избор за бољи Савски венац

2. Јасмини Бојић, рођеној 1961, социјалној радници, Бе-
оград, Михаила Богићевића 3, са листе Ивица Дачић – Со-
цијалистичка партија Србије (СПС), Партија уједињених 
пензионера Србије (ПУПС), Јединствена Србија (ЈС)

II. Мандат одборника Скупштине градске општине Са-
вски венац почиње да тече даном потврђивања мандата и 
траје до истека мандата одборника којимa је престао мандат.

III. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бе-
ограда”.

Скупштина градске општине Савски венац
Број 06-1-2/2012-I-01, 22. јуна 2012. године

Председник 
Александар Павловић, с. р.

Скупштинa градске општине Савски венаца на седници 
одржаној 22. јуна 2012. године на основу члана 46. става 1. 
тачка 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 34/10 – УС и 54/11) и члана 17. Статута град-
ске општине Савски венац („Службени лист града Београ-
да”, бр. 45/08, 18/10 и 35/10 ) донeла је следећу

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИ-
КА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕ-
НАЦ ПРЕ ИСТЕКА ВРЕМЕНА НА КОЈЕ СУ ИЗАБРАНИ

1. Утврђује се престанак мандата одборницима 
Скупштине градске општине Савски венац:

– Зорани Михајловић Милановић, са листе Покренимо Сав-
ски венац – Томислав Николић (Српска напредна странка, Нова 
Србија, Покрет снага Србије – БК, Покрет социјалиста), пре ис-
тека времена на које је изабрана, због подношења оставке;

– Жељку Вукадину, са листе Чедомир Јовановић – 
Покрет Леберално демократска партија, Српски покрет об-
нове, Социјадемократска унија, Богата Србија, Демократска 
партија Санџака, Зелена еколошка партија – зелени, пре ис-
тека времена на које је изабран, због подношења оставке;

– Горану Богуновићу, са листе Чедомир Јовановић – 
Покрет Леберално демократска партија, Српски покрет 

обнове, Социјадемократска унија, Богата Србија, Демократ-
ска партија Санџака, Зелена еколошка партија – зелени, пре 
истека времена на које је изабран, због подношења оставке;

– Мирјани Велимировић, са листе Драган Ђилас избор 
за бољи Савски венац, пре истека времена на који је изабра-
на, због подношења оставке;

– Немањи Перишић Петовару, са листе Драган Ђилас 
избор за бољи Савски венац, пре истека времена на који је 
изабран, због подношења оставке;

– Бранимиру Гајићу, са листе Драган Ђилас избор за 
бољи Савски венац, пре истека времена на који је изабран, 
због подношења оставке;

– Душану Јевтићу, са листе Драган Ђилас избор за бољи 
Савски венац, пре истека времена на који је изабран, због 
подношења оставке.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Савски венац
Број 06-1-2/2012-I-01, 22. јуна 2012. године

Председник 
Александар Павловић, с. р.

Скупштинa градске општине Савски венаца на седници 
одржаној 22. јуна 2012. године на основу члана 56. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07) и 
члана 17. Статута градске општине Савски венац („Службе-
ни лист града Београда”, број 45/08) донесе следећу

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА У 
СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

1. Потврђује се мандат одборницима:
– Страхињи Кукићу, рођеном 1986. године, студенту из 

Београда, Кронштантска 12 са листе Покренимо Савски ве-
нац – Томислав Николић (Српска напредна странка, Нова 
Србија, Покрет снага Србије – БК, Покрет социјалиста);

– Милици Новаковић рођеној 1948. године, лаборато-
ријском техничару из Београда, Звечанска 60, са листе Чедомир 
Јовановић – Покрет Либерално демократска партија, Српски 
покрет обнове, Социјалдемократска унија, Богата Србија, Де-
мократска партија Санџака, Зелена еколошка партија – зелени;

– Ани Кукољац, рођеној 1986. године, психологу из Бе-
ограда, Облаковска број 8, са листе Чедомир Јовановић 
– Покрет Либерално демократска партија, Српски покрет 
обнове, Социјалдемократска унија, Богата Србија, Демо-
кратска партија Санџака, Зелена еколошка партија – зелени;

– Срђану Милошевићу, рођеном 1959. године, дипломи-
раном правнику из Београда, Стјепана Филиповића 39, са 
листе Драган Ђилас избор за бољи Савски венац;

– Ивану Бабанићу, рођеном 1985. године, мастер инг. 
елект. и рач. из Београда, Милоша Поцерца 15, са листе 
Драган Ђилас избор за бољи Савски венац;

– Мирјани Милићевић, рођеној 1968, спец. ургентне ме-
дицине из Београда, Косте Главинића 7а, са листе Драган 
Ђилас избор за бољи Савски венац;

– Михаилу Рувидићу, рођеном 1953. године, фотодизај-
неру из Београда, Незнаог јунака 36, са листе Драган Ђилас 
избор за бољи Савски венац.

2. Мандат одборника Скупштине градске општине Са-
вски венац почиње да тече даном потврђивања мандата и 
траје до истека мандата одборника којимa је престао мандат.

3. Ову одлуку објавиту у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Савски венац
Број 06-1-2/2012-I-01, 22. јуна 2012. године

Председник 
Александар Павловић, с. р.
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Скупштина градске општине Савски венац на седници 
одржаној 10. јула 2012. године на основу члана 79. Закона 
о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 
73/2010 и 101/2010) и члана 17. Статута градске општине 
Савски венац („Службени лист града Београда”, бр. 45/2008, 
18/2010 и 35/2010) донела је следећу 

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВ-

СКИ ВЕНАЦ ЗА 2011. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Укупно остварени и распоређени приходи и примања 

буџета градске општине Савски венац за 2011. годину износе:

1. УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 642.804.706
– Неутрошена наменска средства из 2010. године 12.001.318
– Неутрошена средства буџета из 2010. године 850.129
– Трансфер републике 903.140
– Трансфер града за наменску потрошњу 3.006.780
– Трансфер града за класичну потрошњу 51.820.121
– Приходи од пореза 224.039.995
– Приходи од локалних такси 44.554.761
– Приходи од имовине 9.884.253
– Приходи од продаје добара и услуга (са изузетим учешћем 
града од 51,00% у приходима од закупа) 

103.512.742

– Новчане казне и одузета имовинска корист 694.166
– Мешовити и неодређени приходи 1.116.153
– Остали приходи 190.421.148
Рефундације – повраћај реализованих трошкова из претходне 
године

850.125

Рефундације породиљског боловања 150.691
Рефундације учешћа у заједничким трошковима 1.926.106
Рефундације трошкова мобилних телефона 57.847
Приходи од донацијa 3.996.778
Сопствени приходи Ј.П. „Пословни простор” 22.469.368
Сопствени приходи ДКЦ „Мајдан” 6.733.277
Неутрошена сопствена средства ДКЦ „Мајдан” из 2010. године 1.401.907
Сопствени приходи Фонда „Исидора Секулић” 191.197
Неутрошена сопствена средства Фонда „Исидора Секулић” из 
2010. године

29.285

Неутрошена средства наменских подрачуна из 2010. године 89.734.168
Oстварени приходи наменских подрачуна у 2011. години 62.880.399

2. ОСТВАРЕНИ ТРАНСФЕР РЕПУБЛИКЕ 903.140
– Трансфер намењен једнократним помоћима избеглим и 
расељеним лицима

555.000

– Трансфер намењен Канцеларији за младе 348.140
3. ОСТВАРЕНИ ТРАНСФЕР ГРАДА 3.006.780

– Трансфер за трошкове рушења на територији општине 
Савски венац

1.250.000

– Трансфер за покриће дела трошкова изласка службеног лица 
ради закључења брака

696.780

– Трансфер за реализацију програма и пројеката из области 
екологије

1.000.000

– Трансфер Секретаријата за културу за ДКЦ „Мајдан” 60.000
4. УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 504.611.251

– Средства буџета 367.013.000
– Наменска средства закупа 80.567.000
– Остали трансфери – трансфери републике и града 3.969.920
– Рефундације 2.984.769
– Пренета средства буџета из 2010. године 850.129
– Пренета наменска и програмска средства из 2010. године 12.001.318
– Сопствени приходи индиректних буџетских корисника 31.797.145
– Донације 3.996.778
– Пренета неутрошена средства сопствених прихода инди-
ректних корисника 

1.431.192

5. УКУПНО ПЛАНИРАНЕ РЕФУНДАЦИЈЕ 2.984.769
– Рефундације – повраћај реализованих трошкова из претхо-
дне године

850.125

– Рефундације породиљског боловања 150.691
– Рефунцадије учешћа у заједничким трошковима 1.926.106
– Рефундације трошкова мобилних телефона 57.847

6. ПЛАНИРАНИ СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 33.228.337
– ЈП „Пословни простор” 23.018.429
– Дечији културни центар „Мајдан” 8.572.162
– Неутрошена сопствена средства ДКЦ „Мајдан” 1.401.907
– Фонд „Исидора Секулић” 206.554
– Неутрошена сопствена средства Фонда „Исидора Секулић” 29.285

7. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА – ИНВЕСТИЦИЈЕ 80.567.000
8. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА 70.306.042
9. УКУПНО РЕАЛИЗОВАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 527.394.573

– Средства буџета 318.367.522
– Наменска средства закупа 69.905.115
– Надлежности 37.034.280
– Остали трансфери 412.107
– Рефундације 2.481.034
– Расходи и издаци из сопствених прихода 24.904.293
– Расходи из примљених донација 558.387
– Пренета средства буџета из претходне године 850.129
– Пренета наменска и програмска средства из претходне 
године 

6.977.819

– Расходи и издаци из пренетих средстава из сопствених 
прихода

1.431.192

– Расходи и издаци са свих подрачуна у 2011. години 64.472.695
10. УКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ РАСПО-

РЕЂЕНИ НА КОРИСНИКЕ
504.611.251

– Средства буџета 320.724.000
– Наменска средства закупа 80.567.000
– Надлежности 46.289.000
– Остали трансфери 3.969.920
– Рефундације 2.984.769
– Расходи и издаци из сопствених прихода 31.797.145
– Расходи и и издаци из донација 3.996.778
– Пренета средства буџета из претходне године 850.129
– Пренета наменска и програмска средства 12.001.318
– Расходи и издаци из пренетих сопствена средства индирект-
них корисника

1.431.192

11. УКУПНА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ПРЕНОСЕ У 2012. ГОДИНУ 
– СУФИЦИТ

115.410.133

– Средства буџета ГО Савски венац 10.315.274
(неутрошена буџетска средства) – вишак из извора (01) 654.422
(наменска средства закупа) 400.927
(наменска средства надлежности) 9.254.720
(неутрошена средства погрешно уплаћених самодоприноса) 5.205

 – Средства са наменских подрачуна 78.660.632
– Средства са подрачуна ЈП „Пословни простор” 19.486.860
– Средства са подрачуна ДКЦ „Мајдан” 2.457.818
– Средства са подрачуна сопствених прихода: 4.489.549
(Ј.П. „Пословни простор Савски венац”) 3.961.283
(Дечији културни центар „Мајдан”) 428.834
(Фонд „Исидора Секулић”) 99.432

Члан 2.
Средства на подрачуну „Извршење буџета” у 2011. годи-

ни износе:
– Средства пренета из 2010. године 12.851.447
– Остварена средства у 2011. години 446.453.657
– Распоређена средства у 2011. години 448.989.830
– Стање средстава 31. 12. 2011. године 10.315.274

Неутрошена средства са подрачуна „Извршење буџета” 
са стањем на дан 31. 12. 2011. године у износу од 10.315.274 
динара преноси се у 2012. годину.
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Члан 3.
Средства на подрачуну „Средства од откупа станова” у 

2011. години износе:
– Средства пренета из 2010. године 38.154.381
– Остварена средства у 2011. години 7.020.543
– Распоређена средства у 2011. години 5.123.105
– Трансфер 1.422.829
– Стање средстава 31. 12. 2011. године 38.628.990

Неутрошена средства са подрачуна „Средства од откупа 
станова” са стањем на дан 31. 12. 2011. године у износу од 
38.628.990 динара преноси се у 2012. годину.

Члан 4.
Средства подрачуна „Средства за пословни простор На-

родни фронт” у 2011. години износе:
– Средства пренета из 2010. године 19.064.816
– Остварена средства у 2011. години 9.886.886
– Распоређена средства у току 2011. године 9.007
– Трансфер 19.953.500
– Стање средстава 31. 12. 2011. године 8.989.195

Неутрошена наменска средства подрачуна „Пословни 
простор Народни фронт” у износу од 8.989.195 динара пре-
носе се у следећу годину.

Члан 5.
Средства на подрачуну „ГО Савски венац – Средства за 

реализацију програма” у 2011. години износе:
– Средства пренета из 2010. године 19.613.530
– Остварена средства у 2011. години 9.125.038
– Трансфер 25.244.576
– Распоређена средства у 2011. години 39.846.970
– Трансфер 2.890.815
– Стање средстава 31. 12. 2011. године 11.245.359

Неутрошена средства са подрачуна „Средства за реали-
зацију програма ГО Савски венац” на дан 31. 12. 2011. годи-
не износе 11.245.359 динара и преносе се у 2012. годину.

Члан 6. 
Средства на подрачуну „ГО Савски венац – средства за 

извршење Решења грађевинске инспекције” у 2011. години 
износе:
– Средства пренета из 2010. године 36.698
– Остварена средства у 2011. години 10.950
– Трансфер 4.814.425
– Стање средстава 31. 12. 2011. године 4.862.073

Подрачун „ГО Савски венац – средства за уклањање 
бесправно подигнутих објеката” у 2011.години променизо 
је назив и гласи: „ГО Савски венац – средства за извршење 
Решења грађевинске инспекције”. Неутрошена средства 
подрачуна на овом подрачуну износе 4.862.073 динара пре-
носе се у следећу годину.

Члан 7. 
Средства на подрачуну „ГО Савски венац – средства за 

извршење решења комуналне инспекције” у 2011. години 
износе:
– Трансфер 777.733
– Распоређена средства у 2011. години 8.138
– Стање средстава 31. 12. 2011. године 769.595

Неутрошена средства подрачуна на овом подрачуну из-
носе 769.595 динара преносе се у следећу годину.

Члан 8.
Средства подрачуна „СПИН – енергетска ефикасност и 

планирање урбаног развоја” у 2011. години износе:
– Средства пренета из 2010. године 3.623
– Конвертована средства у 2011. години 1.860.156
– Распоређена средства у току 2011. године 1.221.235
– Трансфер 640.002
– Стање средстава 31. 12. 2011. године 2.542

Неутрошена наменска средства подрачуна „СПИН – 
енергетска ефикасност и планирање урбаног развоја” у из-
носу од 2.542 динара преносе се у следећу годину.

Члан 9.
Средства подрачуна „Exchange 3” у 2011. години износе:

– Конвертована средства у 2011. години 1.478.234
– Распоређена средства у току 2011. године 1.473.619
– Стање средстава 31. 12. 2011. године 4.615

Неутрошена наменска средства подрачуна „Exchange 3” 
у износу од 4.615 динара преносе се у следећу годину.

Члан 10.
Средства подрачуна „Канцеларија за европске пројекте” 

у 2011. години износе:
– Трансфер 640.002
– Распоређена средства у току 2011. године 636.790
– Стање средстава 31. 12. 2011. године 3.212

Неутрошена наменска средства подрачуна „Канцеларија 
за европске пројекте” у износу од 3.212 динара преносе се у 
следећу годину.

Члан 11.
Средства подрачуна „Бизнис центар” у 2011. години из-

носе:
– Остварена средства у 2011. години 68.000
– Стање средстава 31. 12. 2011. године 68.000

Неутрошена наменска средства подрачуна „Бизнис цен-
тар” у износу од 68.000 динара преносе се у следећу годину.

Члан 12.
Средства подрачуна „Средства за гасификацију” у 2011. 

години износе:
– Средства пренета из 2010. године 3.654.966
– Остварена средства у 2011. години 278.878
– Распоређена средства у току 2011. године 492.714
– Трансфер 2.531.000
– Стање средстава 31. 12. 2011. године 910.130

Неутрошена наменска средства подрачуна „Средства за 
гасификацију” у износу од 910.130 динара преносе се у сле-
дећу годину.

Члан 13.
Средства подрачуна „Средства за развој и уређење ГО 

Савски венац” у 2011. години износе:



1. август 2012. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 45 – 5

– Остварена средства у 2011. години 7,282.750
– Распоређена средства у току 2011. године 4.257.349
– Стање средстава 31. 12. 2011. године 3.025.401

Неутрошена наменска средства подрачуна „Средства 
за гасификацију” у износу од 3.025.401 динара преносе се у 
следећу годину.

Члан 14.
Средства подрачуна „Изградња родитељске куће за 

смештај деце оболеле од рака и њихове родитеље у објекту 
’Докторова кула’” у 2011. години износе:
– Средства пренета из 2010. године 3.248.340
– Остварена средства у 2011. години 3.682.650
– Стање средстава 31. 12. 2011. године 6.930.990

Неутрошена наменска средства подрачуна „Изградња 
родитељске куће за смештај деце оболеле од рака и њихове 
родитеље у објекту ’Докторова кула’” у износу од 6.930.990 
динара преносе се у следећу годину.

Члан 15.
Средства подрачуна „Донаторска средства за реализа-

цију социјално-хуманитарних активности” у 2011. години 
износе:
– Средства пренета из 2010. године 115.844
– Стање средстава 31. 12. 2011. године 115.844

Неутрошена наменска средства подрачуна „Средства од 
донација за реализацију социјално-хуманитарних актив-
ности” у износу од 115.844 динара преносе се у следећу го-
дину.

Члан 16.
Средства подрачуна „Спомен кућа – Музеј краља Петра” 

у 2011. години износе:
– Средства пренета из 2010. године 520.660
– Остварена средства у 2011. години 2.769.072
– Трансфер 860,815
– Распоређена средства у току 2011. године 4.141.015
– Стање средстава 31. 12. 2011. године 9.532

Неутрошена наменска средства подрачуна „Спомен 
кућа – Музеј краља Петра” у износу од 9.532 динара прено-
се се у следећу годину.

Члан 17.
Средства подрачуна „Акција ’Наша Кућа’” у 2011. годи-

ни износе:
– Средства пренета из 2010. године 136.484
– Остварена средства у 2011. години 3.121.936
– Распоређена средства у току 2011.године 2.601.656
– Стање средстава 31. 12. 2011. године 656.764

Неутрошена наменска средства подрачуна „Акција 
Наша Кућа” у износу од 656.764 динара преносе се у следећу 
годину.

Члан 18.
Средства подрачуна „Изградња вентилационог система 

за стрељану Управе за обезбеђење одређених личности и 
објеката” у 2011. години износе:

– Средства пренета из 2010. године 201.980
– Стање средстава 31. 12. 2011. године 201.980

Неутрошена наменска средства подрачуна „Изградња 
вентилационог система за стрељану Управе за обезбеђење 
одређених личносити и објеката” у износу од 201.980 дина-
ра преносе се у следећу годину.

Члан 19.
Средства подрачуна „Фондација ’Мијодраг Станојевић’” 

у 2011. години износе:
– Средства пренета из 2010. године 607.636
– Трансфер 1.422.829
– Распоређена средства у току 2011. године 2.023.987
– Стање средстава 31. 12. 2011. године 6.478

Неутрошена наменска средства подрачуна „Фондација 
’Мијодраг Станојевић’” у износу од 6.478 динара преносе се 
у следећу годину.

Члан 20.
Средства подрачуна „Програми Канцеларије за младе” у 

2011. години износе:
– Средства пренета из 2010. године 19.431
– Трансфер 348.140
– Остварена средства у 2011. години 246.000
– Распоређена средства у току 2011. године 591.181
– Стање средстава 31. 12. 2011. године 22.390

Неутрошена наменска средства подрачуна „Програми 
Канцеларије за младе” у износу од 22.390 динарa преносе се 
у следећу годину.

Члан 21.
Средства подрачуна „Депозит за тендерске гаранције” у 

2011. години износе:
– Остварена средства у 2011. години 1.800.000
– Стање средстава 31. 12. 2011. године 1.800.000

Неутрошена наменска средства подрачуна „Депозит за 
тендерске гаранције” у износу од 1.800.000 динарa преносе 
се у следећу годину.

Члан 22.
Средства подрачуна „Средства за покриће трошкова 

службеног лица за излазак на терен” у 2011. години износе:
– Трансфер 424.673
– Распоређена средства у току 2011. године 17.131
– Стање средстава 31. 12. 2011. године 407.542

Неутрошена наменска средства подрачуна „Средства за 
покриће трошкова службеног лица за излазак на терен” у 
износу од 407.542 динарa преносе се у следећу годину.

Члан 23.
Средства са подрачуна ЈП „Пословни простор Савски 

венац” – Стамбени фонд у 2011. години износе:
– Средства пренета из 2010. године 1.254.463
– Остварена средства у 2011. години 193.339
– Стање средстава 31. 12. 2011. године 1.447.802
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Неутрошена средства Стамбеног фонда ЈП „Пословни 
простор Савски венац” 31. 12. 2011. године износе 1.447.802 
динара и преносе се у 2012. годину.

Члан 24.
Срества са подрачуна ЈП „Пословни простор Савски ве-

нац” – депозити у 2010. години: 
– Средства пренета из 2010. године 3.091.782
– Средства остварена у 2011. години 25.057.009
– Распоређена средства у 2011. години 10.112.273
– Стање средстава 31. 12. 2011. године 18.036.518

Неутрошена средства ЈП „Пословни простор Савски ве-
нац” – депозити, 31. 12. 2011. године износе 18.036.518 дина-
ра и преносе се у следећу годину. 

Члан 25.
Срества са подрачуна ЈП „Пословни простор Савски ве-

нац” – посебне намене у 2011. години: 
– Средства пренета из 2010. године 8.874
– Распоређена средства у 2011. години 6.334
– Стање средстава 31. 12. 2011. године 2.540

Неутрошена средства ЈП „Пословни простор Савски ве-
нац” – посебне намене, 31. 12. 2011. године износе 2.540 ди-
нара и преносе се у следећу годину. 

Члан 26.
Сопствени приходи ЈП „Пословни простор Савски ве-

нац” у 2011. години износе: 
– Средства пренета из 2010. године –
– Средства остварена у 2011. години 22.469.368
– Распоређена средства у 2011. години 18.508.085
– Стање средстава 31. 12. 2011. године 3.961.283

Неутрошена средства Сопствена средства ЈП „Пословни 
простор Савски венац”, 31. 12. 2011. године износе 3.961.283 
динара и преносе се у следећу годину. 

Члан 27.
Средства подрачуна ДКЦ ’Мајдан’” – рачун за редовно 

пословање у 2011. години износе: 
– Обавеза за повраћај неутрошених средстава 
из 2010. г.

3.344

– Остварена средства из града 60.000
– Распоређена средства у 2011. години 42.035
– Трансфер 21.309 
– Стање средстава 31. 12. 2011. године –

Према Правилнику о начину и поступку преноса неу-
торшених средстава Републике Србије на рачун извршења 
буџета Републике Србије који се односи и на буџете ло-
калних власти, неутрошена средства ДКЦ „Мајдан” 31. 12. 
2010. године износе 3.344 динара и трансферисана су на 
буџет 4. 1. 2011. године.

Члан 28.
Средства подрачуна „Донације за финансирање про-

грамских и сталних обавеза Спортског објекта у ДКЦ ’Мај-
дан’” у 2011. години износе: 
– Средства остварена у 2010. години 11
– Трансфер 11
– Стање средстава 31. 12. 2011. године –

Неутрошена средства подрачуна „Донације за финанси-
рање програмскаих и сталних обавеза Спортског објекта у 
ДКЦ ’Мајдан’” су у целини реализована.

Члан 29.
Средства подрачуна „Средства за програме и пројекте 

ДКЦ ’Мајдан’” у 2011. години износе: 
– Средства пренета из 2010. године 647
– Трансфер 2.051.320
– Распоређена средства у 2011. години 2.022.459
– Стање средстава 31. 12. 2011. године 29.508

Неутрошена средства подрачуна „Срредства за про-
граме и пројекте ДКЦ ’Мајдан’”, 31. 12. 2011. године износе 
29.508 динара и преносе се у следећу годину.

Члан 30.
Средства подрачуна ДКЦ „Мајдан” – депозит у 2011. го-

дини износе: 
– Средства остварена у 2011. години 2.428.310
– Стање средстава 31. 12. 2011. године 2.428.310

Неутрошена средства подрачуна „ДКЦ ’Мајдан’ – депо-
зит”, 31. 12. 2011. године износе 2.428.310 динара и преносе 
се у следећу годину.

Члан 31.
Средства рачуна ДКЦ „Мајдан” – сопствени приходи у 

2011. години
– Средства пренета из 2010. године 1.401.907
– Средства остварена у 2011. години 6.733.277
– Распоређена средства у 2011. години 7.706.350
– Стање средстава 31. 12. 2011. године 428.834

Неутрошена средства подрачуна Дечијег културног цен-
тра „Мајдан” – сопствени приходи 31. 12. 2011. године из-
носе 428.834 динара и преносе се у следећу годину.

Члан 32.
Сопствени приходи Фонда „Исидора Секулић” у 2011. 

години:
– Средства пренета из 2010. године 29.285
– Средства остварена у 2011. години 191.197
– Распоређена средства у 2011. години 121.050
– Стање средстава 31. 12. 2011. године 99.432

Неутрошена сопствена средства Фонда „Исидора Секу-
лић” на дан 31. 12. 2011. године у износу од 99.432 динара 
преносе се у наредну годину.

Члан 33.
У Завршном рачуну буџета градске општине Савски ве-

нац за 2011. годину, у Консолидованом Билансу стања на 
дан 31. 12. 2011. године (Образац 1), утврђена је укупна ак-
тива у износу од 2.656.939 хиљаде динара и укупна пасива у 
износу од 2.656.939 хиљаде динара.

Структура активе и пасиве после извршеног пописа и 
исправки раскњижених вишкова и мањкова пописа из пре-
тходних година је исказана према економској класифика-
цији у хиљадама динара.
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Екон. 
клас. Опис 2010.година 2011.година

  АКТИВА    
0 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 1.966.868 1.951.258

01 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛ-
НИМ СРЕДСТВИМА 1.966.631 1.951.197

011 НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА 1.749.604 1.744.731
0111 Зграде и грађевински објекти 1.570.028 1.672.452
0112 Опрема 32.898 33.239
0113 Остале некретнине и опрема 146.678 39.040
014 ПРИРОДНА ИМОВИНА 1 0
0141 Земљиште 1 0

015 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИ-
ПРЕМИ И АВАНСИ 204.630 186.085

0151 Нефинансијска имовина у припреми 204.630 186.085
016 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 12.396 20.381
0161 Нематеријала имовина 12.396 20.381

02 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИ-
ХАМА 237 61

021 ЗАЛИХЕ 63 54
0213 Роба за даљу продају 63 54

022 ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТ-
РОШНОГ МАТЕРИЈАЛА 174 7

0221 Залихе ситног инвентара 174 7
1 ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 598.782 705.681

12
НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕ-
ТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРА-
ЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ

567.450 656.311

121 НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ 
МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ 104.028 115.412

1211 Жиро и текући рачуни 104.020 115.410
1213 Благајна 8 2
122 КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА 463.422 540.899

1221 Потраживања по основу продаје и друга 
потраживања 463.422 540.899

13 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 31.332 49.370
131 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 31.332 49.370
1312 Обрачунати неплаћени расходи и издаци 31.332 49.370
  УКУПНА АКТИВА 2.565.650 2.656.939

Екон. 
клас.

Опис 2010.година 2011.година

  ПАСИВА    
2 ОБАВЕЗЕ 494.762 590.271
23 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА 

ЗАПОСЛЕНЕ 
8.281 9.112

231 ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ 7.069 7.181
2311 Обавезе за нето плате и додатке 5.166 5.176
2312 Обавезе по основу пореза на плате и 

додатке
691 726

2313 Обавезе по основу доприноса за пензијско и 
инвалидско осигурање на плате и додатке

745 786

2314 Обавезе по основу доприноса за здравстве-
но осигурање на плате и додатке

417 440

2315 Обавезе по основу доприноса за незапосле-
ност на плате и додатке

50 53

234 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ 
ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

1.212 1.279

2341 Обавезе по основу доприноса за пензијско и 
инвалидско осигурање на терет послодавца

745 786

2342 Обавезе по основу доприноса за здравстве-
но осигурање на терет послодавца

417 440

2343 Обавезе по основу доприноса за случај неза-
послености на терет послодавца

50 53

236 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ 
ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА

62

2361 Обавезе по основу нето исплата социјалне 
помоћи запосленима

38

2362 Обавезе по основу пореза на социјалну 
помоћ запосленима

6

2363 Обавезе по основу доприноса за пензијско и 
инвалидско осигурање за социјалну помоћ 
запосленима

12

2364 Обавезе по основу доприноса за здрав-
ствено осигурање за социјалну помоћ 
запосленима

6

2365 Обавезе по основу доприноса за слу-
чај незапослености за социјалну помоћ 
запосленима

237 СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО 
УГОВОРУ

540

2373 Обавезе по основу нето исплата за услуге 
по уговору

234

2374 Обавезе по основу пореза на исплате за 
услуге по уговору

140

2375 Обавезе по основу доприноса за пензијско и 
инвалидско осигурање за услуге по уговору

155

2376 Обавезе по основу доприноса за здравстве-
но осигурање за услуге по уговору

11

238 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ 
ДОДАТАКА

50

2381 Обавезе за нето исплаћени посланички 
додатак

33

2382 Обавезе по основу пореза на исплаћени 
посланички додатак

8

2383 Обавезе по основу доприноса за пензијско 
осигурање за посланички додатак

9

24 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАС-
ХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕ-
НЕ

4.079 4.124

245 ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ 4.079 4.124
2452 Обавезе за остале порезе, обавезне таксе 

и казне
4.079 4.124

25 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА 19.015 39.902
251 ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И 

КАУЦИЈЕ
3.093 18.037

2512 Примљени депозити 3.093 18.037
252 ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА 15.580 17.827
2521 Добављачи у земљи 15.580 17.827
254 ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ 342 4.038
2541 Обавезе из односа буџета и буџетских 

корисника
3 3.700

2549 Остале обавезе из пословања 339 338
29 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 463.387 537.133
291 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 463.387 537.133
2912 Разграничени плаћени расходи и издаци 7
2913 Обрачунати ненаплаћени приходи и 

примања
407.210 481.519

2919 Остала пасивна временска разгарничења 56.170 55.614
3 КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА 

ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИ-
ДЕНЦИЈА

2.070.888 2.066.668

31 КАПИТАЛ 2.035.442 2.040.007
311 КАПИТАЛ 2.035.442 2.040.007
3111 Нефинансијска имовина у сталним сред-

ствима
1.843.578 1.704.707

3112 Нефинансијска имовина у залихама 237 61
3115 Извори новчаних средстава 2.817 2.705
3117 Пренета неутрошена средства из ранијих 

година
65.757 86.044.

3119 Остали сопствени извори 123.053 246.490
321121 Вишак прихода и примања – суфицит 35.335 26.661
321311 Нераспоређени вишак прихода и примања 

из ранијих година
111

УКУПНА ПАСИВА 2.565.650 2.656.939

Члан 34.
Биланс планираних и остварених примања, распоред 

издатака извршења буџета ГО Савски венац у билансу у 
општем и посебном делу саставни су део ове одлуке.

Скупштина градске општине Савски венац
Број 06-1-3/2012-I-01, 10. јула 2012. године

Председник 
Александар Павловић, с. р.
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Скупштина градске општине Савски венац на седници одржаној 10. јула 2012. године на основу чл. 4. и 5. Одлуке о 
обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају граду 
односно градским општинама у 2011. години („Службени лист града Београда”, број 50/2010) и члана 17. Статута градске 
општине Савски венац („Службени лист града Београда”, бр. 45/08, 18/2010) донела je следећу

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ ЗА 2012. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Члан 1. Одлуке о буџету градске општине Савски венац за 2012. годину мења се и гласи: „Укупан обим средстава буџета 

градске општине Савски венац за 2012. годину (у даљем тексту: одлука) утврђује се у износу од 580.936.110 динара.
Обим средстава за општу потрошњу буџета градске општине Савски венац за 2012. годину према Одлуци о обиму сред-

става за вршење послова града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају граду, односно град-
ским општинама у 2012. години утврђују се у укупном износу од 406.254.000 динара и исказани су у ставу 1. овог члана.

Обим планираних средстава у износу од 15.000.000 динара намењених за капитална улагања као и обим планираних 
средстава у износу од 68.913.000 динара намењених за финансирање додељених надлежности исказани су у ставу 2. овог 
члана.

Обим планираних прихода од закупа пословног простора у износу од 78.000.000 динара као и обим планираних соп-
ствених прихода у износу од 71.779.000 динара исказани су у ставу 1. овог члана.

Обим планираних меморандумских ставки – рефундација износи 3.756.221 динра; обим планираних донација износи 
6.198.941 динар; обим планираних трансфера износи 143.125 динара; обим пренетог вишка средстава буџета из ранијих 
година износи 10.315.274динара и обим пренетог вишка сопствених прихода из ранијих година износи 4.489.549 динара” 

Члан 2.
У члану 6. одлуке, примања по врстама и издацима по основним наменама утврђују се у следећим износима:
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II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 3.
У члану 7. Одлуке укупан обим средстава буџета градске општине Савски венац за 2012. годину у износу од 556.132.432 

динара мења се и гласи: 580.936.110 динара, и распоређују се по корисницима – носиоцима раздела према економским и 
функционалним класификацијама и изворима финансирања:
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III. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Савски венац
Број 06-1-3/2012-I-01, 10. јула 2012. године

Председник 
Александар Павловић, с. р.
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ГРОЦКА

Општинско веће градске општине Гроцка на седници 
одржаној 23. јула 2012. године на основу члана 46. тачка 7. 
члана 56. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службе-
ни гласник РС”, број 129/07), члана 64. тачка 9. и члана 71. 
став 1 Статута градске општине Гроцка („Службени лист 
града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11), члана 23. ст. 3. и 4. 
Одлуке о управи градске општине Гроцка („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/10 – пречишћен текст, 43/10) члана 
5. тачка 11. Пословника о раду Општинског већа општине 
Гроцка број 110-4 од 1. јула 2010. године, на основу јавног 
огласа донело је 

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ГРОЦКА

1. Поставља се Борис Прибичевић, дипл. правник из Вр-
чина, за Начелника управе градске општине Гроцка, почев 
од 23. јула 2012. године.

2. Постављење се врши на период од пет година.
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Општинско веће градске општине Гроцка
Број 112-188, 23. јула 2012. године 

Председник 
Драгољуб Симоновић, с. р. 

ЛАЗАРЕВАЦ

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 5. јула 2012. године и 11. јула 2012. године, на основу 
члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник 
РС”, бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС и 54/2011) и члана 
6. Пословника Скупштине градске општине Лазаревац - 
пречишћен текст („Службени лист града Београда”, број 
27/2010), на основу извештаја Верификационог одбора, до-
нела је 

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА 

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

I. Потврђују се мандати одборницима Скупштине град-
ске општине Лазаревац, изабраним на изборима одржаним 
6. маја 2012. године и 20. маја 2012. године, и то су:

1. Александар Дражић, са изборне листе „Српска ради-
кална странка – др Александар Мартиновић”;

2. Драгана Трајковић, са изборне листе „Српска ради-
кална странка – др Александар Мартиновић”;

3. Ненад Кузмановић, са изборне листе „Српска ради-
кална странка – др Александар Мартиновић”;

4. Вукашин Мићовић, са изборне листе „Српска ради-
кална странка – др Александар Мартиновић”;

5. Бранко Борић, са изборне листе „Демократска стран-
ка Србије – Војислав Коштуница”;

6. Гордана Дражић, са изборне листе „Демократска 
странка Србије – Војислав Коштуница”;

7. Милан Миловановић, са изборне листе „Демократска 
странка Србије – Војислав Коштуница”;

8. Видан Тимотијевић, са изборне листе „Демократска 
странка Србије – Војислав Коштуница”;

9. Ненад Пауновић, са изборне листе „Демократска 
странка Србије – Војислав Коштуница”;

10. Весна Анђелковић, са изборне листе „Демократска 
странка Србије – Војислав Коштуница”;

11. Владимир Каменица, са изборне листе „Демократска 
странка Србије – Војислав Коштуница”;

12. Мирослав Петронијевић, са изборне листе „Демо-
кратска странка Србије – Војислав Коштуница”;

13. Зоран Лучић, са изборне листе „Драган Ђилас – из-
бор за бољи Лазаревац”;

14. Александар Карић, са изборне листе „Драган Ђилас – 
избор за бољи Лазаревац”;

15. Зорица Петровић, са изборне листе „Драган Ђилас – 
избор за бољи Лазаревац”;

16. Драган Милинковић, са изборне листе „Драган 
Ђилас – избор за бољи Лазаревац”;

17. Дејан Милијановић, са изборне листе „Драган Ђилас 
– избор за бољи Лазаревац”;

18. Драгана Којић, са изборне листе „Драган Ђилас – из-
бор за бољи Лазаревац”;

19. Зоран Кулић, са изборне листе „Драган Ђилас – из-
бор за бољи Лазаревац”;

20. Душан Ћосић, са изборне листе „Драган Ђилас – из-
бор за бољи Лазаревац”;

21. Јелица Павловић, са изборне листе „Драган Ђилас – 
избор за бољи Лазаревац”;

22. Марко Гођевац, са изборне листе „Драган Ђилас – из-
бор за бољи Лазаревац”;

23. Младен Савић, са изборне листе „Драган Ђилас – из-
бор за бољи Лазаревац”;

24. Милан Ралић Чомбе, са изборне листе Група грађана 
„Клуб љубитеља Лазаревца”;

25. Горан Поповић, са изборне листе Група грађана 
„Клуб љубитеља Лазаревца”;

26. Слађана Крсмановић, са изборне листе Група грађана 
„Клуб љубитеља Лазаревца”;

27. Златко Петровић, са изборне листе Група грађана 
„Клуб љубитеља Лазаревца”;

28. Ненад Ралић, са изборне листе Група грађана „Клуб 
љубитеља Лазаревца”;

29. Бојана Ралић, са изборне листе Група грађана „Клуб 
љубитеља Лазаревца”;

30. Зоран Ракић, са изборне листе Група грађана „Клуб 
љубитеља Лазаревца”;

31. Драган Јевтић, са изборне листе „Покренимо Ла-
заревац – Томислав Николић (Српска напредна странка, 
Покрет снага Србије – БК, Покрет социјалиста, Еколошки 
покрет општине Лазаревац, Партија уједињених пензионе-
ра Србије – ПУПС)”;

32. Вукашин Јањевић, са изборне листе „Покренимо Ла-
заревац – Томислав Николић (Српска напредна странка, 
Покрет снага Србије – БК, Покрет социјалиста, Еколошки 
покрет општине Лазаревац, Партија уједињених пензионе-
ра Србије – ПУПС)”;

33. Јагода Недељковић, са изборне листе „Покренимо 
Лазаревац – Томислав Николић (Српска напредна странка, 
Покрет снага Србије – БК, Покрет социјалиста, Еколошки 
покрет општине Лазаревац, Партија уједињених пензионе-
ра Србије – ПУПС)”;

34. Бојан Стевић, са изборне листе „Покренимо Ла-
заревац – Томислав Николић (Српска напредна странка, 
Покрет снага Србије – БК, Покрет социјалиста, Еколошки 
покрет општине Лазаревац, Партија уједињених пензионе-
ра Србије – ПУПС)”;

35. Милош Тошанић, са изборне листе „Покренимо Ла-
заревац – Томислав Николић (Српска напредна странка, 
Покрет снага Србије – БК, Покрет социјалиста, Еколошки 
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покрет општине Лазаревац, Партија уједињених пензионе-
ра Србије – ПУПС)”;

36. Катарина Марковић, са изборне листе „Покренимо 
Лазаревац – Томислав Николић (Српска напредна странка, 
Покрет снага Србије – БК, Покрет социјалиста, Еколошки 
покрет општине Лазаревац, Партија уједињених пензионе-
ра Србије – ПУПС)”;

37. Горан Арсенијевић, са изборне листе „Покренимо 
Лазаревац – Томислав Николић (Српска напредна странка, 
Покрет снага Србије – БК, Покрет социјалиста, Еколошки 
покрет општине Лазаревац, Партија уједињених пензионе-
ра Србије – ПУПС)”;

38. Сава Павловић, са изборне листе „Покренимо Ла-
заревац – Томислав Николић (Српска напредна странка, 
Покрет снага Србије – БК, Покрет социјалиста, Еколошки 
покрет општине Лазаревац, Партија уједињених пензионе-
ра Србије – ПУПС)”;

39. Милена Станисављевић, са изборне листе „Покре-
нимо Лазаревац – Томислав Николић (Српска напредна 
странка, Покрет снага Србије – БК, Покрет социјалиста, 
Еколошки покрет општине Лазаревац, Партија уједињених 
пензионера Србије – ПУПС)”;

40. Ђорђе Максимовић, са изборне листе „Покренимо 
Лазаревац – Томислав Николић (Српска напредна странка, 
Покрет снага Србије – БК, Покрет социјалиста, Еколошки 
покрет општине Лазаревац, Партија уједињених пензионе-
ра Србије – ПУПС)”;

41. Драган Алимпијевић – Ципи, са изборне листе „Иви-
ца Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС), Једин-
ствена Србија (ЈС)”;

42. Родољуб Ђуровић, са изборне листе „Ивица Дачић – 
Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија 
(ЈС)”;

43. Dr sc. med. Даница Буквић, са изборне листе „Ивица 
Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединстве-
на Србија (ЈС)”;

44. Радослав Миловановић, са изборне листе „Ивица Да-
чић – Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена 
Србија (ЈС)”;

45. Драган Митровић – Нана, са изборне листе „Ивица 
Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединстве-
на Србија (ЈС)”;

46. Др Светлана Вулићевић, са изборне листе „Ивица 
Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединстве-
на Србија (ЈС)”;

47. Мирослав Николић, са изборне листе „Ивица Дачић 
– Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Ср-
бија (ЈС)”;

48. Бранко Марковић, са изборне листе „Ивица Дачић – 
Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија 
(ЈС)”;

49. Верица Јовић, са изборне листе „Ивица Дачић – Со-
цијалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија 
(ЈС)”;

50. Света Мирковић, са изборне листе „Ивица Дачић – 
Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија 
(ЈС)”;

51. Мирослав Карановић, са изборне листе „Ивица Да-
чић – Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена 
Србија (ЈС)”;

52. Слађана Миловановић, са изборне листе „Ивица Да-
чић – Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена 
Србија (ЈС)”;

53. Слободан Благојевић, са изборне листе „Ивица Да-
чић – Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена 
Србија (ЈС)”;

54. Миодраг Ранковић – Пици, са изборне листе Група 
грађана Лазаревац – наша кућа – Милан Ђорђевић Ђокин;

55. Милан Ђорђевић – Ђокин, са изборне листе Група 
грађана Лазаревац – наша кућа – Милан Ђорђевић Ђокин;

56. Светлана Ковачевић, са изборне листе Група грађана 
Лазаревац – наша кућа – Милан Ђорђевић Ђокин;

57. Немања Ђорђевић, са изборне листе Група грађана 
Лазаревац – наша кућа – Милан Ђорђевић Ђокин;

58. Раде Живановић, са изборне листе Група грађана Ла-
заревац – наша кућа – Милан Ђорђевић Ђокин;

59. Гордана Стошић, са изборне листе Група грађана Ла-
заревац – наша кућа – Милан Ђорђевић Ђокин;

60. Жикица Ђорђевић, са изборне листе Група грађана 
Лазаревац – наша кућа – Милан Ђорђевић Ђокин;

61. Зоран Чолић, са изборне листе Група грађана Лазаре-
вац – наша кућа – Милан Ђорђевић Ђокин.

II. Против ове oдлуке може се изјавити жалба Управном 
суду у року од 48 часова од дана доношења oдлуке. 

III. Ову oдлуку објавити у „Службеном листу града Бе-
ограда”. 

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-87/2012, 11. јула 2012. године

Председавајући
Бранко Марковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 5. jула 2012. године и 11. јула 2012. године, на основу 
члана 46. став 1. тачка 1. став 2 и став 3. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 34/2010 – 
одлука УС и 54/2011) и члана 144. Пословника Скупштине 
градске општине Лазаревац – пречишћен текст („Службени 
лист града Београда”, број 27/2010), донела је 

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупшти-
не градске општине Лазаревац Видана Тимотијевића, иза-
браног са изборне листе „Демократска странка Србије – 
Војислав Коштуница” на изборима одржаним 6. маја и 20. 
маја 2012 године, због поднете усмене оставке.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-87/2012, 11. јула 2012. године

Председавајући
Бранко Марковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 5. jула 2012. године и 11. јула 2012. године, на основу 
члана 27. став 1. и 3. Статута градске општине Лазаревац 
(„Службени лист града Београда”, бр. 43/08 и 15/10), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕ-

ДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЛАЗАРЕВАЦ”

1. Владимиру Каменици, дипл. правнику из Лазаревца 
престаје функција директора Јавног предузећа „Дирекција 
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Лазаревац”, са 11. јулом 2012. године – даном потврђивања 
одборничког мандата.

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

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-87/2012, 11. јула 2012. године

Председавајући
Бранко Марковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 5. јула 2012. године и 11. јула 2012. године, на основу 
члана 24. став 1. тачка 7. Статута градске општине Лазаре-
вац („Службени лист града Београда”, бр. 43/08 и 15/10) и 
члана 10. Пословника Скупштине градске општине Лазаре-
вац – пречишћен текст („Службени лист града Београда”, 
број 27/2010), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Бира се за председника Скупштине градске општине 
Лазаревац, на време од четири године, одборник Скупшти-
не градске општине Лазаревац Драган Милинковић из Ве-
ликих Црљена.

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

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-87/2012, 11. јула 2012. године

Председавајући
Бранко Марковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 5. jула 2012. године и 11. јула 2012. године, на основу 
члана 24. став 1. тачка 7. Статута градске општине Лазаре-
вац („Службени лист града Београда”, бр. 43/08 и 15/10), до-
нела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Бира се за заменика председника Скупштине градске 
општине Лазаревац, на време од четири године, одборник 
Скупштине градске општине Лазаревац dr sci. med. Даница 
Буквић из Лазаревца.

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

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-87/2012, 11. јула 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржа-
ној 5. јула 2012. године и 11. јула 2012. године, на основу члана 
24. тачка 8. Статута градске општине Лазаревац („Службени 
лист града Београда”, бр. 43/08 и 15/10) и члана 17. Пословни-
ка Скупштине градске општине Лазаревац – пречишћен текст 
(„Службени лист града Београда”, број 27/2010), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Поставља се за секретара Скупштине градске општи-
не Лазаревац, на време од четири године, Небојша Макси-
мовић, дипл. правник из Лазаревца.

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

Скупштина градске општине Лазаревац 
III-06 број 06-87/2012, 11. јула 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 11. јула 2012. године, на основу члана 24. став 1. тачка 
11. Статута градске општине Лазаревац („Службени лист гра-
да Београда”, бр. 43/2008 и 15/2010) и члана 39–41. Пословника 
Скупштине градске општине Лазаревац – пречишћен текст 
(„Службени лист града Београда”, број 27/2010), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ 

1. Бирају се за чланове Мандатне комисије, из реда 
одборника:

– Драгана Којић,
– Милош Тошанић,
– Милан Миловановић,
– Слађана Крсмановић,
– Слободан Благојевић,
– Верица Јовић.
2. Чланови радног тела бирају се за мандатни период за 

који је изабрана Скупштина градске општине.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина градске општине Лазаревац

III-06 број 06-101/2012, 11. јула 2012. године
Председник 

Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 11. jула 2012. године, на основу члана 24. став 1. тачка 
11. Статута градске општине Лазаревац („Службени лист гра-
да Београда”, бр. 43/2008 и 15/2010) и члана 39–41. Пословника 
Скупштине градске општине Лазаревац – пречишћен текст 
(„Службени лист града Београда”, број 27/2010), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА И 

АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА 

1. Бирају се за чланове Комисије за кадровска и админи-
стративна питања, из реда одборника:

– Радослав Миловановић,
– Слађана Миловановић,
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– Зоран Кулић,
– Зорица Петровић,
– Катарина Марковић,
– Ненад Пауновић.
2. Чланови радног тела бирају се за мандатни период за 

који је изабрана Скупштина градске општине.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-101/2012, 11. јула 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 11. јула 2012. године, на основу члана 24. став 1. тачка 
9. и члана 44. став 1. Статута градске општине Лазаревац 
(„Службени лист града Београда”, бр. 43/08 и 15/10) и чла-
на 20. Пословника Скупштине градске општине Лазаревац 
– пречишћен текст („Службени лист града Београда”, број 
27/2010), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛА-

ЗАРЕВАЦ

1. Бира се за председника градске општине Лазаревац, 
на време од четири године, Драган Алимпијевић, машински 
инжењер из Лазаревца.

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

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-101/2012, 11. јула 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 11. јула 2012. године, на основу члана 24. став 1. тачка 
9. и члана 44. став 4. Статута градске општине Лазаревац 
(„Службени лист града Београда”, бр. 43/08 и 15/10) и чла-
на 21. Пословника Скупштине градске општине Лазаревац 
– пречишћен текст („Службени лист града Београда”, број 
27/2010), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Бира се за заменика председника градске општине 
Лазаревац, на време од четири године, Бојан Стевић, са-
обраћајни техничар из Лазаревца.

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

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-101/2012, 11. јула 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 11. јула 2012. године, на основу члана 24. став 1. тачка 
9. и члана 47. став 1. Статута градске општине Лазаревац 
(„Службени лист града Београда”, бр. 43/08 и 15/10) и члана 
23. став 1. Пословника Скупштине градске општине Лаза-
ревац – пречишћен текст („Службени лист града Београда”, 
број 27/2010) донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛА-

ЗАРЕВАЦ

1. Бирају се за чланове Већа градске општине Лазаревац, 
на време од четири године, и то:

– Оливера Јовановић, дипл. економиста из Лазаревца,
– Бранко Марковић, пензионер из Крушевице,
– Мирослав Николић, грађевински техничар из Чи-

бутковице,
– Златко Петровић, економиста из Петке,
– Дивна Марковић, дипл. правник из Лазаревца,
– Александар Карић, рударски техничар из Лазаревца,
– Милош Бојић, апсолвент ветерине из Лазаревца,
– Ђорђе Максимовић, приватни предузетник из Лазаре-

вца,
– Бојан Синђелић, електротехничар из Вреоца.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-101/2012, 11. јула 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 11. јула 2012. године, на основу члана 44. став 5. и 47. 
став 7. Статута градске општине Лазаревац („Службени 
лист града Београда”, бр. 43/08 и 15/10), донела је 

РЕШЕЊЕ 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине 
градске општине Лазаревац, и то:

– Драгана Алимпијевића Ципија, са изборне листе 
„Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС), 
Јединствена Србија (ЈС)”, избором за председника градске 
општине Лазаревац;

– Бојана Стевића, са изборне листе „Покренимо Ла-
заревац – Томислав Николић (Српска напредна странка, 
Покрет снага Србије – БК, Покрет социјалиста, Еколошки 
покрет општине Лазаревац, Партија уједињених пензио-
нера Србије – ПУПС)”, избором за заменика председника 
градске општине Лазаревац;

– Александра Карића, са изборне листе „Драган Ђилас 
– избор за бољи Лазаревац”, избором за члана Већа градске 
општине Лазаревац;

– Ђорђа Максимовића, са изборне листе „Покренимо 
Лазаревац – Томислав Николић (Српска напредна странка, 
Покрет снага Србије – БК, Покрет социјалиста, Еколошки 
покрет општине Лазаревац, Партија уједињених пензионе-
ра Србије – ПУПС)”, избором за члана Већа градске општи-
не Лазаревац;
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– Бранка Марковића, са изборне листе „Ивица Дачић – 
Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија 
(ЈС)”, избором за члана Већа градске општине Лазаревац;

– Мирослава Николића, са изборне листе „Ивица Дачић 
– Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија 
(ЈС)”, избором за члана Већа градске општине Лазаревац;

– Златка Петровића, са изборне листе Група грађана 
„Клуб љубитеља Лазаревца”, избором за члана Већа градске 
општине Лазаревац. 

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

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-101/2012, 11. јула 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 11. јула 2012. године, на основу члана 56. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 
34/2010 – одлука УС и 54/2011), донела је 

ОДЛУКУ 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине градске 
општине Лазаревац, изабраном на изборима одржаним 6. 
маја и 20. маја 2012. године, Јелени Јаковљевић, са изборне 
листе „Покренимо Лазаревац – Томислав Николић (Српска 
напредна странка, Покрет снага Србије – БК, Покрет со-
цијалиста, Еколошки покрет општине Лазаревац, Партија 
уједињених пензионера Србије – ПУПС)”.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-101/2012, 11. јула 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 11. јула 2012. године, на основу члана 56. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 
34/2010 – одлука УС и 54/2011), донела је 

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине градске 
општине Лазаревац, изабраном на изборима одржаним 
6. маја и 20. маја 2012. године, Томиславу Рикановићу, са 
изборне листе „Покренимо Лазаревац – Томислав Нико-
лић (Српска напредна странка, Покрет снага Србије – БК, 
Покрет социјалиста, Еколошки покрет општине Лазаревац, 
Партија уједињених пензионера Србије – ПУПС)”.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-101/2012, 11. јула 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 11. јула 2012. године, на основу члана 56. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 
34/2010 – одлука УС и 54/2011), донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине градске 
општине Лазаревац, изабраном на изборима одржаним 6. 
маја и 20. маја 2012. године, Радмили Лазић, са изборне ли-
сте „Демократска странка Србије – Војислав Коштуница”.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-101/2012, 11. јула 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 11. јула 2012. године, на основу члана 56. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 
34/2010 – одлука УС и 54/2011), донела је 

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине градске 
општине Лазаревац, изабраном на изборима одржаним 6. 
маја и 20. маја 2012. године, Татјани Божић, са изборне ли-
сте „Драган Ђилас – избор за бољи Лазаревац”.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-101/2012, 11. јула 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 24. јула 2012. године, на основу члана 46. став 1. тачка 
1. став 2 и став 3. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС”, бр. 129/2007, 34/2010 – одлука УС и 54/2011) и 
члана 144. Пословника Скупштине градске општине Лаза-
ревац – пречишћен текст („Службени лист града Београда”, 
број 27/2010), донела је 

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине 
градске општине Лазаревац Вукашина Јањевића, изабра-
ног са изборне листе „Покренимо Лазаревац – Томислав 
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Николић (Српска напредна странка, Покрет снага Србије 
– БК, Покрет социјалиста, Еколошки покрет општине Ла-
заревац, Партија уједињених пензионера Србије – ПУПС)” 
на изборима одржаним 6. маја и 20. маја 2012 године, због 
поднете усмене оставке.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-109/2012, 24. јула 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 24. jула 2012. године, поступајући по оставци одбор-
ника Мирослава Карановића, на основу члана 46. став 4. 
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 
129/2007, 34/2010 – одлука УС и 54/2011), донела је 

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине 
градске општине Лазаревац Мирослава Карановића, иза-
браног са изборне листе „Ивица Дачић – Социјалистичка 
партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)” на избо-
рима одржаним 6. маја и 20. маја 2012 године, због поднете 
оставке.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-109/2012, 24. јула 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 24. јула 2012. године, на основу члана 56. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 
34/2010 – одлука УС и 54/2011), донела је 

ОДЛУКУ 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине градске 
општине Лазаревац, изабраном на изборима одржаним 6. 
маја и 20. маја 2012. године, Милану Ракићу, са изборне ли-
сте Група грађана „Клуб љубитеља Лазаревца”.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-109/2012, 24. јула 1012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 24. јула 2012. године, на основу члана 56. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 
34/2010 – одлука УС и 54/2011), донела је 

ОДЛУКУ 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине градске 
општине Лазаревац, изабраном на изборима одржаним 6. 
маја и 20. маја 2012. године, Слободану Матићу, са избор-
не листе „Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије 
(СПС), Јединствена Србија (ЈС)”.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-109/2012, 24. јула 1012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 24. јула 2012. године, на основу члана 56. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 
34/2010 – одлука УС и 54/2011), донела је 

ОДЛУКУ 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине градске 
општине Лазаревац, изабраном на изборима одржаним 6. 
маја и 20. маја 2012. године, Микајилу Грујићу, са избор-
не листе „Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије 
(СПС), Јединствена Србија (ЈС)”.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-109/2012, 24. јула 1012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 24. јула 2012. године, на основу члана 56. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 
34/2010 – одлука УС и 54/2011), донела је 

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине градске 
општине Лазаревац, изабраном на изборима одржаним 
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6. маја и 20. маја 2012. године, Невени Симић, са избор-
не листе „Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије 
(СПС), Јединствена Србија (ЈС)”.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-109/2012, 24. јула 1012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 24. јула 2012. године, сходно члану 15. став 1. тачка 
4, члану 33. став 1. тачка 5. и члану 42. став 6. Закона о ван-
редним ситуацијама („Службени гласник РС”, бр. 111/09 и 
92/11) и на основу члана 24. тач. 23. Статута градске општи-
не Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/08 и 
15/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Образује се Штаб за ванредне ситуације на територији 
градске општине Лазаревац (у даљем тексту: штаб), као 
оперативно стручно тело за координацију и руковођење 
заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама.

Штаб чине командант, заменик команданта, начелник и 
тринаест чланова.

У Штаб се именују:
за команданта
– Драган Алимпијевић, председник градске општине 

Лазаревац;
за заменика команданта:
– Бојан Стевић, заменик председника градске општине 

Лазаревац;
за начелника
– Милутин Тешић, самостални полицијски инспектор у 

Управи за ванредне ситуације у Београду;
за чланове
– Александар Карић, члан Већа градске општине;
– Mилан Стојаковић, директор пов. копова у ПД РБ „Ко-

лубара” д.о.о;
– Предраг Ђенадић, ПД РБ „Колубара” д.о.о, директор 

Помоћне механизације;
– Милоје Живановић, директор „Колубара грађевинар” 

д.о.о;
– Станко Јовчић, директор ЈП „Дирекција Лазаревац”;
– Милисав Крстовић, директор ЈПКП „Лазаревац”;
– Вукашин Јањевић, директор ЈП „Топлификација”;
– др Зорица Петровић, директор Дома здравља Лазаре-

вац;
– др Ивко Марић, директор Специјалне болнице за ен-

демску нефропатију Лазаревац;
– Радојко Царан, командир испоставе Полицијске ста-

нице Лазаревац,
– Зоран Марковић, командир Ватрогасне јединице Лаза-

ревац;
– Зоран Гавриловић, секретар Црвеног крста Лазаревац;
– Мирослав Ракић, директор „Електродистрибуције” – 

Лазаревац;

за техничког секретара (администратора)
– Тамара Драгићевић, стручни сарадник за послове без-

бедности и здравља на раду,
2. Командант Штаба је члан Градског штаба у прошире-

ном саставу.
3. Штаб, по потреби, посебним актом образује помоћне 

стручно-оперативне тимове за специфичне задатке заштите 
и спасавања.

4. Штаб обавља следеће послове:
– предлаже доношење одлуке о проглашењу ванредне 

ситуације;
– руководи и координира рад субјеката система заштите 

и спасавања и снага заштите и спасавања у ванредним си-
туацијама на спровођењу утврђених задатака;

– руководи и координира спровођење мера и задатака 
цивилне заштите;

– разматра и даје мишљење на предлог Процене угроже-
ности и Предлог плана заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама;

– прати стање и организацију заштите и спасавања и 
предлаже мере за њихово побољшање;

– наређује употребу снага заштите и спасавања, средста-
ва помоћи и других средстава која се користе у ванредним 
ситуацијама;

– стара се о редовном информисању и обавештавању 
становништва о ризицима и опасностима и предузетим ме-
рама;

– разматра организацију, опремање и обучавање једини-
ца цивилне заштите, овлашћених, оспособљених правних 
лица;

– сарађује са штабовима суседних јединица локалне са-
моуправе;

– извештава градски и републички Штаб за ванредне 
ситуације и надлежну службу о стању, спровођењу мера и 
извршавању задатака заштите и спасавања;

– процењује угроженост од настанка ванредне ситу-
ације;

– доноси наредбе, закључке и препоруке;
– разматра и предлаже доношење одлуке о организацији 

заштите и спасавања на територији градске општине;
– ангажује оспособљена правна лица и друге организа-

ције од значаја за потребе градске општине;
– обавља и друге послове у складу са законом.
5. У активности штаба биће укључени и представници 

месних заједница на чијем подручју је настала ванредна си-
туација.

6. Послови из тачке 4. овог решења финансирају се из 
буџетских средстава у складу са законом.

7. Стручне и организационе послове за Штаб обављаће 
Кабинет председника градске општине Лазаревац.

8. Доношењем овог решења престаје да важи решење 
Скупштине градске општине Лазаревац III-06 бр. 06-
22/2011 од 21. фебруара 2011. године које је објављено у 
„Службеном листу града Београда”, број 5/2011 11. марта 
2011. године.

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

Скупштина градске општине Лазаревац 
III -06 број 06-109/2012, 24. јула 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.
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Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 24. јула 2012. године, на основу члана 12. Закона о јав-
ним предузећима и обављању делатности од општег инте-
реса („Службени гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 
и 108/2005), члана 24. тачка 6. Статута градске општине 
Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/2008 и 
15/2010), у складу са чланом 12. став 2. Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа Дирекција Лазаревац („Службени лист 
града Београда”, бр. 17/95, 4/2001, 2/2002 и 56/2008), донела је 

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ПРЕДСЕД-
НИКУ И ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА „ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЛАЗАРЕВАЦ”
1. Утврђује се да је Милоју Живановићу, дипл. инж. ру-

дарства из Лазаревца, са 8. јулом 2012. године престао ман-
дат председника Управног одбора „Јавног предузећа Дирек-
ција Лазаревац”.

2. Утврђује се да је са 8. јулом 2012. године престао ман-
дат члановима Управног одбора „Јавног предузећа Дирек-
ција Лазаревац”: 

– Бранку Недељковићу, економском техничару из Лаза-
ревца,

– Душану Марковићу, електротехничару из Петке,
– Ани Јеринић из Лазаревца.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина градске општине Лазаревац

III-06 број 06-109/2012, 24. јула 2012. године
Председник 

Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 24. јула 2012. године, на основу члана 12. Закона о јав-
ним предузећима и обављању делатности од општег инте-
реса („Службени гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 
и 108/2005), члана 24. тачка 6. Статута градске општине 
Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/2008 и 
15/2010), у складу са чланом 13. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа Дирекција Лазаревац („Службени лист града Бе-
ограда”, бр. 17/95, 4/2001, 2/2002 и 56/2008), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕК-

ЦИЈА ЛАЗАРЕВАЦ”
1. Разрешава се дужности заменика председника Управ-

ног одбора „Јавног предузећа Дирекција Лазаревац” Драган 
Славковић, дипл. инж.ел. из Лазаревца, са даном доношења 
решења.

2. Разрешава се дужности члана Управног одбора „Ја-
вног предузећа Дирекција Лазаревац”, са даном доношења 
решења:

– Александар Блажић, електротехничар аутоматике из 
Рудоваца

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

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-109/2012, 24. јула 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 24. јула 2012. године, на основу члана 12. Закона о јав-
ним предузећима и обављању делатности од општег инте-
реса („Службени гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 
и 108/2005), члана 24. тачка 6. Статута градске општине 
Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/2008 и 
15/2010), у складу са чланом 13. и 14. Одлуке о оснивању Ја-
вног предузећа Дирекција Лазаревац („Службени лист гра-
да Београда”, бр. 17/95, 4/2001, 2/2002 и 56/2008), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕД-
СЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЛАЗАРЕВАЦ”

1. Именују се у Управни одбор „Јавног предузећа Дирек-
ција Лазаревац”, на време од четири године, почев од наред-
ног дана од дана доношења решења:

за председника:
– Миле Ранковић из Миросаљаца,
за заменика председника:
– Владислав Јанковић из Лазаревца,
за чланове:
– Ивко Марић из Лазаревца,
– Горан Давидовић из Врбовна,
– Милан Павловић Саба из Петке,
– Марина Марковић, запослена у ЈП „Дирекција”.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-109/2012, 24. јула 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 24. јула 2012. године, на основу члана 15. Закона о јав-
ним предузећима и обављању делатности од општег инте-
реса („Службени гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 
и 108/2005), члана 24. тачка 6. Статута градске општине 
Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/2008 и 
15/2010), у складу са чланом 22. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа Дирекција Лазаревац („Службени лист града Бе-
ограда”, бр. 17/95, 4/2001, 2/2002 и 56/2008), донела је 

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНУ 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕК-

ЦИЈА ЛАЗАРЕВАЦ”

1. Утврђује се да је са 8. јулом 2012. године престао ман-
дат члану Надзорног одбора „Јавног предузећа Дирекција 
Лазаревац” Слађани Ивковић, запосленој у „Јавном преду-
зећу Дирекција Лазаревац”.

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

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-109/2012, 24. јула 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.
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Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 24. јула 2012. године, на основу члана 15. Закона о јав-
ним предузећима и обављању делатности од општег инте-
реса („Службени гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 
и 108/2005), члана 24. тачка 6. Статута градске општине 
Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/2008 и 
15/2010), у складу са чланом 23. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа Дирекција Лазаревац („Службени лист града Бе-
ограда”, бр. 17/95, 4/2001, 2/2002 и 56/2008), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОР-
НОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЛА-

ЗАРЕВАЦ”

1. Разрешава се дужности председника Надзорног одбора 
Јавног предузећа „Дирекција Лазаревац” Миломир Максимо-
вић, дипл. правник из Вреоца, са даном доношења решења.

2. Разрешава се дужности члана Надзорног одбора Јавног 
предузећа „Дирекција Лазаревац”, Слободан Степановић, маш. 
техничар из Великих Црљена, са даном доношења решења.

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

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-109/2012, 24. јула 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 24. јула 2012. године, на основу члана 15. Закона о јав-
ним предузећима и обављању делатности од општег инте-
реса („Службени гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 
и 108/2005), члана 24. тачка 6. Статута градске општине 
Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/2008 и 
15/2010), у складу са чланом 23. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа Дирекција Лазаревац („Службени лист града Бе-
ограда”, бр. 17/95, 4/2001, 2/2002 и 56/2008), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАД-
ЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА 

ЛАЗАРЕВАЦ”

1. Именују се у Надзорни одбор Јавног предузећа „Ди-
рекција Лазаревац”, на време од четири године, почев од на-
редног дана од дана доношења решења:

за председника 
– Мирослав Карановић из Лазаревца,
за чланове:
– Гордана Пантелић из Јунковца,
– Веселин Марић из Лазаревца,
– Добривоје Ђурић из Араповца,
– Нада Гитарић из Лазаревца.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-109/2012, 24. јула 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 24. јула 2012. године, на основу члана 14. Закона о јав-
ним предузећима и обављању делатности од општег инте-
реса („Службени гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 
и 108/2005), члана 24. тачка 6. Статута градске општине 
Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/2008 и 
15/2010), у складу са чланом 17. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа Дирекција Лазаревац („Службени лист града Бе-
ограда”, бр. 17/95, 4/2001, 2/2002 и 56/2008), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ДИРЕКЦИЈА ЛАЗАРЕВАЦ”

1. Именује се Станко Јовчић, дипл. математичар из Ла-
заревца, за директора Јавног предузећа „Дирекција Лаза-
ревац”, на време од четири године, са даном доношења ре-
шења.

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

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-109/2012, 24. јула 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 24. јула 2012. године, на основу члана 12. Закона о јав-
ним предузећима и обављању делатности од општег инте-
реса („Службени гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 
и 108/2005), члана 24. тачка 6. Статута градске општине 
Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/2008 и 
15/2010), у складу са чланом 10. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац 
– пречишћен текст („Службени лист града Београда”, број 
23/2011), донела је 

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВИ-
МА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КО-

МУНАЛНУ ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Утврђује се да је са 8. јулом 2012. године престао ман-
дат члановима Управног одбора Јавног предузећа за кому-
налну привреду „Лазаревац” Лазаревац:

– Зорици Радојичић, правнику из Рудоваца,
– Михаилу Павловићу, вкв. бравару из Стубице,
– Бојану Настићу, пољ.инж. из Шопића,
– Владиславу Јанковићу, дипл. инж. маш. из Лазаревца,
– Живомиру Гајићу, запосленом у ЈПКП „Лазаревац”,
– Вукашину Јањевићу, запосленом у ЈПКП „Лазаревац”.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-109/2012, 24. јула 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.
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Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 24. јула 2012. године, на основу члана 12. Закона о јав-
ним предузећима и обављању делатности од општег интере-
са („Службени гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 
108/2005), члана 24. тачка 6. Статута градске општине Лазаре-
вац („Службени лист града Београда”, бр. 43/2008 и 15/2010), 
у складу са чланом 10. Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац – пречишћен 
текст („Службени лист града Београда”, број 23/2011), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ ПРИ-

ВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ”, ЛАЗАРЕВАЦ
1. Разрешава се дужности председника Управног одбора 

Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лаза-
ревац Драган Радојичић, машински техничар из Лазаревца, 
са даном доношења решења.

2. Разрешава се дужности члана Управног одбора Јавног 
предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац, 
са даном доношења решења Радисав Р. Јовановић, пензио-
нер из Стрмова.

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

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-109/2012, 24. јула 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 24. јула 2012. године, на основу члана 12. Закона о јав-
ним предузећима и обављању делатности од општег интере-
са („Службени гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 
108/2005), члана 24. тачка 6. Статута градске општине Лазаре-
вац („Службени лист града Београда”, бр. 43/2008 и 15/2010), 
у складу са чланом 10. Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац – пречишћен 
текст („Службени лист града Београда”, број 23/2011), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРА-
ВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ 

ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ”, ЛАЗАРЕВАЦ
1. Именују се у Управни одбор Јавног предузећа за кому-

налну привреду „Лазаревац”, Лазаревац, на време од четири 
године, почев од наредног дана од дана доношења решења:

за председника
– Дијана Шолтиш Белаћевић из Лазаревца,
за чланове
– Мирко Јовановић из Брајковца,
– Зоран Живановић из Лазаревца,
– Влада Марић из Миросаљаца,
– Драгослав Ђурђевић из Лазаревца,
– Братислав Милосављевић из Лазаревца,
– Живомир Гајић, запослен у ЈПКП „Лазаревац”,
– Владица Дејановић, запослен у ЈПКП „Лазаревац”.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина градске општине Лазаревац

III-06 број 06-109/2012, 24. јула 2012. године
Председник 

Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 24. јула 2012. године, на основу члана 15. Закона о јав-
ним предузећима и обављању делатности од општег инте-
реса („Службени гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 
и 108/2005), члана 24. тачка 6. Статута градске општине 
Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/2008 и 
15/2010), у складу са чланом 14. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац 
– пречишћен текст („Службени лист града Београда”, број 
23/2011), донела је 

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ПРЕДСЕД-
НИКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Утврђује се да је са 8. јулом 2012. године престао ман-
дат председнику Надзорног одбора Јавног предузећа за ко-
муналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац Слободану Ву-
чићевићу, машинском инжењеру из Лазаревца.

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

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-109/2012, 24. јула 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 24. јула 2012. године, на основу члана 15. Закона о јав-
ним предузећима и обављању делатности од општег инте-
реса („Службени гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 
и 108/2005), члана 24. тачка 6. Статута градске општине 
Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/2008 и 
15/2010), у складу са чланом 14. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац 
– пречишћен текст („Службени лист града Београда”, број 
23/2011), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈА-
ВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ „ЛА-

ЗАРЕВАЦ”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Разрешава се дужности члана Надзорног одбора Ја-
вног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лаза-
ревац, са даном доношења решења Стевица Николић, ауто-
електричар из Вреоца.

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

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-109/2012, 24. јула 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.
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Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 24. јула 2012. године, на основу члана 15. Закона о јав-
ним предузећима и обављању делатности од општег инте-
реса („Службени гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 
и 108/2005), члана 24. тачка 6. Статута градске општине 
Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/2008 и 
15/2010), у складу са чланом 14. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац 
– пречишћен текст („Службени лист града Београда”, број 
23/2011), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОР-
НОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ 

ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именују се у Надзорни одбор Јавног предузећа за ко-
муналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац, на време од че-
тири године, почев од наредног дана од дана доношења ре-
шења:

за председника
– Миодраг Живојиновић Баја из Лазаревца,
за члана
– Милан Белаћевић из Лазаревца.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-109/2012, 24. јула 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 24. јула 2012. године, на основу члана 14. Закона о јав-
ним предузећима и обављању делатности од општег инте-
реса („Службени гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 
и 108/2005), члана 24. тачка 6. Статута градске општине 
Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/2008 и 
15/2010), у складу са чланом 12. став 2. Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лаза-
ревац – пречишћен текст („Службени лист града Београда”, 
број 23/2011), донела је 

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТО-
РУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ 

„ЛАЗАРЕВАЦ”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Утврђује се да је Драгану Алимпијевићу, машинском 
инжењеру из Лазаревца са 8. јулом 2012. године престао 
мандат директора Јавног предузећа за комуналну привреду 
„Лазаревац”, Лазаревац.

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

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-109/2012, 24. јула 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 24. јула 2012. године, на основу члана 14. Закона о јав-
ним предузећима и обављању делатности од општег инте-
реса („Службени гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 
и 108/2005), члана 24. тачка 6. Статута градске општине 
Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/2008 и 
15/2010), у складу са чланом 12. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац 
– пречишћен текст („Службени лист града Београда”, број 
23/2011), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именује се Милисав Крстовић из Чибутковице за ди-
ректора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаре-
вац”, Лазаревац, на време од четири године, са даном доно-
шења решења.

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

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-109/2012, 24. јула 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 24. јула 2012. године, на основу члана 12. Закона о јав-
ним предузећима и обављању делатности од општег инте-
реса („Службени гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 
и 108/2005), члана 24. тачка 6. Статута градске општине 
Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/2008 и 
15/2010), у складу са чланом 7a Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за информисање „Радио Лазаревац” у Лазаре-
вцу („Службени лист града Београда”, бр. 27/92, 10/93, 6/97, 
2/2002 и 2/2005), донела је 

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ПРЕДСЕД-
НИКУ И ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ „РАДИО ЛАЗАРЕ-

ВАЦ” У ЛАЗАРЕВЦУ

1. Утврђује се да је са 8. јулом 2012. године престао ман-
дат председнику Управног одбора Јавног предузећа за ин-
формисање „Радио Лазаревац” у Лазаревцу Милошу Петро-
вићу из Лазаревца

2. Утврђује се да је са 8. јулом 2012. године престао ман-
дат члановима Управног одбора Јавног предузећа за инфо-
рмисање „Радио Лазаревац” у Лазаревцу:

– Радосаву Петровићу, пензионеру из Лазаревца,
– Слободанки Живановић, техничару из Великих Црљена,
– Владимиру Микићу, из Лазаревца,
– Нади Нанадић Ивановић, запосленој у ЈП за информи-

сање „Радио Лазаревац”,
– Маји Стојановић, запосленој у ЈП за информисање 

„Радио Лазаревац”,
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина градске општине Лазаревац

III-06 број 06-109/2012, 24. јула 2012. године
Председник 

Драган Милинковић, с. р.
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Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 24. јула 2012. године, на основу члана 12. Закона о јав-
ним предузећима и обављању делатности од општег инте-
реса („Службени гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 
и 108/2005), члана 24. тачка 6. Статута градске општине 
Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/2008 и 
15/2010), у складу са чланом 7a Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за информисање „Радио Лазаревац” у Лазаре-
вцу („Службени лист града Београда”, бр. 27/92, 10/93, 6/97, 
2/2002 и 2/2005), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ „РАДИО ЛАЗАРЕ-

ВАЦ” У ЛАЗАРЕВЦУ
1. Разрешава се дужности члана Управног одбора Јавног 

предузећа за информисање „Радио Лазаревац” у Лазаревцу, 
са даном доношења решења Миломир Милутиновић, ма-
шински техничар из Лазаревца.

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

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-109/2012, 24. јула 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 24. јула 2012. године, на основу члана 12. Закона о јав-
ним предузећима и обављању делатности од општег инте-
реса („Службени гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 
и 108/2005), члана 24. тачка 6. Статута градске општине 
Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/2008 и 
15/2010), у складу са чланом 7a Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за информисање „Радио Лазаревац” у Лазаре-
вцу („Службени лист града Београда”, бр. 27/92, 10/93, 6/97, 
2/2002 и 2/2005), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРА-
ВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМИ-

САЊЕ „РАДИО ЛАЗАРЕВАЦ” У ЛАЗАРЕВЦУ
1. Именују се у Управни одбор Јавног предузећа за ин-

формисање „Радио Лазаревац” у Лазаревцу, на време од 
четири године, почев од наредног дана од дана доношења 
решења: 

за председника:
– Момчило Живковић из Трбушнице,
за чланове:
– Драгиња Нешић из Лазаревца,
– Александар Вељић из Вреоца,
– Драшко Живановић из Зеока,
– Александра Недељковић из Лазаревца,
– Иванка Ивановић, запослена у ЈП за информисање 

„Радио Лазаревац”,
– Јасмина Анђелковић, запослена у ЈП за информисање 

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

града”.
Скупштина градске општине Лазаревац

III-06 број 06-109/2012, 24. јула 2012. године
Председник 

Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 24. јула 2012. године, на основу члана 15. Закона о јав-
ним предузећима и обављању делатности од општег инте-
реса („Службени гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 
и 108/2005), члана 24. тачка 6. Статута градске општине 
Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/2008 и 
15/2010), у складу са чланом 11. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за информисање „Радио Лазаревац” у Лазаре-
вцу („Службени лист града Београда”, бр. 27/92, 10/93, 6/97, 
2/2002 и 2/2005), донела је 

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ПРЕДСЕД-
НИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ „РАДИО ЛАЗАРЕ-

ВАЦ” У ЛАЗАРЕВЦУ

1. Утврђује се да је са 8. јулом 2012. године престао ман-
дат председнику Надзорног одбора Јавног предузећа за ин-
формисање „Радио Лазаревац” у Лазаревцу Моми Арсићу, 
приватном предузетнику из Лазаревца.

2. Утврђује се да је са 8. јулом 2012. године, престао ман-
дат члановима Надзорног одбора Јавног предузећа за инфо-
рмисање „Радио Лазаревац” у Лазаревцу:

– Бранку Јовановићу, дипл. правнику из Лазаревца,
– Ивици Лекић из Лазаревца,
– Вери Живковић, из Лазаревца,
– Јасмини Анђелковић, запосленој у ЈП за информисање 

„Радио Лазаревац”.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-109/2012, 24. јула 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 24. јула 2012. године, на основу члана 15. Закона о јав-
ним предузећима и обављању делатности од општег инте-
реса („Службени гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 
и 108/2005), члана 24. тачка 6. Статута градске општине 
Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/2008 и 
15/2010), у складу са чланом 11. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за информисање „Радио Лазаревац” у Лазаре-
вцу („Службени лист града Београда”, бр. 27/92, 10/93, 6/97, 
2/2002 и 2/2005), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАД-
ЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИНФО-

РМИСАЊЕ „РАДИО ЛАЗАРЕВАЦ” У ЛАЗАРЕВЦУ

1. Именују се у Надзорни одбор Јавног предузећа за ин-
формисање „Радио Лазаревац” у Лазаревцу, на време од 
четири године, почев од наредног дана од дана доношења 
решења:

за председника 
– Зоран Николић из Лазаревца,
за чланове
– Петар Давидовић из Лазаревца,
– Милорад Вукић из Вреоца,
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– Јадранка Лазаревић, запослена у ЈП за информисање 
„Радио Лазаревац”,

– Иван Илић, запослен у ЈП за информисање „Радио Ла-
заревац”.

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

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-109/2012, 24. јула 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 24. јула 2012. године, на основу члана 14. Закона о јав-
ним предузећима и обављању делатности од општег инте-
реса („Службени гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 
и 108/2005), члана 24. тачка 6. Статута градске општине 
Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/2008 и 
15/2010), у складу са чланом 9. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за информисање „Радио Лазаревац” у Лазаре-
вцу („Службени лист града Београда”, бр. 27/92, 10/93, 6/97, 
2/2002 и 2/2005), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ИНФОРМИСАЊЕ „РАДИО ЛАЗАРЕВАЦ” У ЛАЗАРЕВЦУ

1. Разрешава се Александра Црногорац дипл. менаџер из 
Лазаревца дужности директора Јавног предузећа за инфо-
рмисање „Радио Лазаревац” у Лазаревцу, са даном доноше-
ња решења.

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

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-109/2012, 24. јула 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 24. јула 2012. године, на основу члана 14. Закона о јав-
ним предузећима и обављању делатности од општег инте-
реса („Службени гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 
и 108/2005), члана 24. тачка 6. Статута градске општине 
Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/2008 и 
15/2010), у складу са чланом 9. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за информисање „Радио Лазаревац” у Лазаре-
вцу („Службени лист града Београда”, бр. 27/92, 10/93, 6/97, 
2/2002 и 2/2005), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ИНФОРМИСАЊЕ „РАДИО ЛАЗАРЕВАЦ” У ЛАЗАРЕВЦУ

1. Именује се Маријана Марковић, специјалиста машинског 
инжењерства из Петке, за директора Јавног предузећа за инфо-
рмисање „Радио Лазаревац” у Лазаревцу, на време од четири 
године, почев од наредног дана од дана доношења решења.

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

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-109/2012, 24. јула 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одржа-
ној 24. јула 2012. године, на основу члана 12. Закона о јавним пре-
дузећима и обављању делатности од општег интереса („Служ-
бени гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005), 
члана 24. тачка 6. Статута градске општине Лазаревац („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 43/2008 и 15/2010), у складу са 
чланом 23. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за дистрибуцију 
топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац – пречишћен 
текст („Службени лист града Београда”, број 32/2007), донела је 

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ПРЕДСЕД-
НИКУ, ЗАМЕНИКУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВИМА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДИСТ-
РИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ „ТОПЛИФИКА-

ЦИЈА” ЛАЗАРЕВАЦ
1. Утврђује се да је са 8. јулом 2012. године престао ман-

дат председнику Управног одбора Јавног предузећа за дист-
рибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац 
Миливоју Николићу, дипл. инж. рударства из Лазаревца.

2. Утврђује се да је са 8. јулом 2012. године престао ман-
дат заменику председника Управног одбора Јавног преду-
зећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” 
Лазаревац Радославу Милановићу, дипл. инж. машинства 
из Великих Црљена.

3. Утврђује се да је са 8. јулом 2012. године престао ман-
дат члановима Управног одбора Јавног предузећа за дист-
рибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац:

– Радиши Спасојевићу из Лазаревца,
– Горану Госпавићу, представнику запослених у ЈП „Топ-

лификација”.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина градске општине Лазаревац

III-06 број 06-109/2012, 24. јула 2012. године
Председник 

Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 24. јула 2012. године, на основу члана 12. Закона о јав-
ним предузећима и обављању делатности од општег инте-
реса („Службени гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 
и 108/2005), члана 24. тачка 6. Статута градске општине 
Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/2008 и 
15/2010), у складу са чланом 23. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлифика-
ција” Лазаревац – пречишћен текст („Службени лист града 
Београда”, број 32/2007), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈА-
ВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ „ТОПЛИФИКАЦИЈА” ЛАЗАРЕВАЦ
1. Разрешавају се дужности члана Управног одбора Ја-

вног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топли-
фикација” Лазаревац, са даном доношења решења:

– Јеремија Милојевић, пензионер из Зеока,
– Бојан Добривојевић, представник запослених у ЈП 

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

града”.
Скупштина градске општине Лазаревац

III-06 број 06-109/2012, 24. јула 2012. године
Председник 

Драган Милинковић, с. р.
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Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 24. јула 2012. године, на основу члана 12. Закона о јав-
ним предузећима и обављању делатности од општег инте-
реса („Службени гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 
и 108/2005), члана 24. тачка 6. Статута градске општине 
Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/2008 и 
15/2010), у складу са чланом 23. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлифика-
ција” Лазаревац – пречишћен текст („Службени лист града 
Београда”, број 32/2007), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕД-
СЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕР-

ГИЈЕ „ТОПЛИФИКАЦИЈА” ЛАЗАРЕВАЦ
1. Именују се у Управни одбор Јавног предузећа за дист-

рибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац, на 
време од четири године, почев од наредног дана од дана до-
ношења решења:

за председника
– Радивоје Урошевић из Јунковца,
за заменика председника
– Михајло Симеуновић из Лазаревца,
за чланове
– Јордан Младеновић из Лазаревца,
– Момчило Нешковић из Шушњара,
– Живојин Јовић, запослен у ЈП „Топлификација”,
– Милан Перић, запослен у ЈП „Топлификација”.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина градске општине Лазаревац

III-06 број 06-109/2012, 24. јула 2012. године
Председник 

Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 24. јула 2012. године, на основу члана 15. Закона о јав-
ним предузећима и обављању делатности од општег инте-
реса („Службени гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 
и 108/2005), члана 24. тачка 6. Статута градске општине 
Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/2008 и 
15/2010), у складу са чланом 26. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлифика-
ција” Лазаревац – пречишћен текст („Службени лист града 
Београда”, број 32/2007), донела је 

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНУ 
НАДЗОРНОГ ОРГАНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДИСТ-
РИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ „ТОПЛИФИКА-

ЦИЈА” ЛАЗАРЕВАЦ
1. Утврђује се да је са 8. јулом 2012. године престао ман-

дат члану Надзорног органа Јавног предузећа за дистрибу-
цију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац Мило-
шу Остојићу, водоинсталатеру из Лазаревца.

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

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-109/2012, 24. јула 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 24. јула 2012. године, на основу члана 15. Закона о јав-
ним предузећима и обављању делатности од општег инте-
реса („Службени гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 
и 108/2005), члана 24. тачка 6. Статута градске општине 
Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/2008 и 
15/2010), у складу са чланом 26. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлифика-
ција” Лазаревац – пречишћен текст („Службени лист града 
Београда”, број 32/2007), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОР-
НОГ ОРГАНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДИСТРИБУ-
ЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ „ТОПЛИФИКАЦИЈА” ЛА-

ЗАРЕВАЦ
1. Разрешава се дужности председника Надзорног ор-

гана Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије 
„Топлификација” Лазаревац, са даном доношења решења 
Милан Радојчић, студент из Рудоваца.

2. Разрешава се дужности члана Надзорног органа Ја-
вног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топли-
фикација” Лазаревац, са даном доношења решења Ана Дра-
жић, представник запослених у ЈП „Топлификација”.

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

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-109/2012, 24. јула 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 24. јула 2012. године, на основу члана 15. Закона о јав-
ним предузећима и обављању делатности од општег инте-
реса („Службени гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 
и 108/2005), члана 24. тачка 6. Статута градске општине 
Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/2008 и 
15/2010), у складу са чланом 26. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлифика-
ција” Лазаревац – пречишћен текст („Службени лист града 
Београда”, број 32/2007), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАД-
ЗОРНОГ ОРГАНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДИСТРИ-
БУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ „ТОПЛИФИКАЦИЈА” 

ЛАЗАРЕВАЦ
1. Именују се у Надзорни орган Јавног предузећа за 

дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаре-
вац, на време од четири године, почев од наредног дана од 
дана доношења решења:

за председника
– Саша Митровић из Лазаревца,
за чланове
– Радомир Ђаковић,
– Бранко Милосављевић, запослен у ЈП „Топлификација”.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина градске општине Лазаревац

III-06 број 06-109/2012, 24. јула 2012. године
Председник 

Драган Милинковић, с. р.
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Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 24. јула 2012. године, на основу члана 14. Закона о јав-
ним предузећима и обављању делатности од општег инте-
реса („Службени гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 
и 108/2005), члана 24. тачка 6. Статута градске општине 
Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/2008 и 
15/2010), у складу са чланом 25 .Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлифика-
ција” Лазаревац – пречишћен текст („Службени лист града 
Београда”, број 32/2007), донела је 

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕК-
ТОРУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ 
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ „ТОПЛИФИКАЦИЈА” ЛАЗАРЕ-

ВАЦ

1. Утврђује се да је Ненаду Кузмановићу, дипл.инж.ма-
шинства из Лазаревца са 8. јулом 2012. године престао ман-
дат директора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне 
енергије „Топлификација” Лазаревац.

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

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-109/2012, 24. јула 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 24. јула 2012. године, на основу члана 14. Закона о јав-
ним предузећима и обављању делатности од општег инте-
реса („Службени гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 
и 108/2005), члана 24. тачка 6. Статута градске општине 
Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/2008 и 
15/2010), у складу са чланом 25. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлифика-
ција” Лазаревац – пречишћен текст („Службени лист града 
Београда”, број 32/2007), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ „ТОПЛИФИ-

КАЦИЈА” ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именује се Вукашин Јањевић, дипл. економиста из 
Лазаревца, за директора Јавног предузећа за дистрибуцију 
топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац, на време од 
четири године, са даном доношења решења.

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

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-109/2012, 24. јула 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници 
одржаној 24. јула 2012. године, на основу члана 24. тачка 6. 
Статута градске општине Лазаревац („Службени лист града 
Београда”, бр. 43/2008 и 15/2010) и члана 12. став 2. Одлуке 
о оснивању Установе културе „Прво приградско позориште 
„Лазаревац”, Лазаревац („Службени лист града Београда”, 
број 6/2009), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВ-
НОГ ОДБОРА „ПРВОГ ПРИГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА 

ЛАЗАРЕВАЦ”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Разрешава се дужности председника Управног одбо-
ра „Првог приградског позоришта ’Лазаревац’”, Лазаревац, 
Мирослав Весовић из Рудоваца, са даном доношења ре-
шења.

2. Разрешавају се дужности члана Управног одбора „Пр-
вог приградског позоришта ’Лазаревац’”, Лазаревац,са да-
ном доношења решења:

– Вања Тодоровић из Лазаревца,
– Александра Павловић.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-109/2012, 24. јула 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници 
одржаној 24. јула 2012. године, на основу члана 24. тачка 6. 
Статута градске општине Лазаревац („Службени лист града 
Београда”, бр. 43/2008 и 15/2010) и члана 12. став 2. Одлуке 
о оснивању Установе културе „Прво приградско позориште 
’Лазаревац’” Лазаревац („Службени лист града Београда”, 
број 6/2009), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРА-
ВНОГ ОДБОРА „ПРВОГ ПРИГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА 

ЛАЗАРЕВАЦ”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именују се у Управни одбор „Првог приградског по-
зоришта ’Лазаревац’”, Лазаревац, на време од четири годи-
не, почев од наредног дана од дана доношења решења:

– Мирослав Спасојевић из Дрена, за председника,
– Ирина Митровић из Степојевца, за члана,
– Александар Трмчић, за члана из реда запослених у по-

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

града”.

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-109/2012, 24. јула 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.
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Скупштина градске општине Лазаревац на седници 
одржаној 24. јула 2012. године, на основу члана 24. тачка 6. 
Статута градске општине Лазаревац („Службени лист града 
Београда” бр.43/2008 и 15/2010) и члана 13. став 2. Одлуке 
о оснивању Установе културе „Прво приградско позориште 
’Лазаревац’” Лазаревац („Службени лист града Београда”, 
број 6/2009), донела је 

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАД-
ЗОРНОГ ОДБОРА „ПРВОГ ПРИГРАДСКОГ ПОЗОРИ-

ШТА ЛАЗАРЕВАЦ”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именују се у Надзорни одбор „Првог приградског по-
зоришта ’Лазаревац’”, Лазаревац, на време од четири годи-
не, почев од наредног дана од дана доношења решења:

– Драган Палибрк из Лазаревца, за председника,
– Јасмина Ивковић из Лазаревца, за члана,
– Јелена Цвијетић, за члана из реда запослених у позо-

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

града”.

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-109/2012, 24. јула 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац, на седници 
одржаној 24. јула 2012. године, на основу члана 24.Статута 
градске општине Лазаревац („Службени лист града Београ-
да”, бр. 43/2008 и 15/2010) и члана 89. став 3. Пословника 
Скупштине градске општине Лазаревац – пречишћен текст 
(„Службени лист града Београда”, број 27/2010), донела је 

РЕШЕЊЕ

О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ 
КУЛТУРЕ „ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЛАЗА-

РЕВАЦ”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Милану Томићу, дипл. глумцу из Лазаревца, престала 
је дужност директора Установе културе „Прво приградско 
позориште Лазаревац” Лазаревац са 24. јулом 2012. године, 
због поднете оставке.

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

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-109/2012, 24. јула 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници 
одржаној 24. јула 2012. године, на основу члана 24. тачка 6. 
Статута градске општине Лазаревац („Службени лист гра-
да Београда”, бр. 43/2008 и 15/2010) и члана 30. Статута Ус-
танове културе „Прво приградско позориште ’Лазаревац’”, 
Лазаревац, бр. 1/2009 од 7. октобра 2009. године, донела је 

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-
РА „ПРВОГ ПРИГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА ЛАЗАРЕ-

ВАЦ”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именује се Данијела Квас из Лазаревца за вршиоца 
дужности директора „Првог приградског позоришта ’Лаза-
ревац’” Лазаревац, на период до годину дана, почев од на-
редног дана од дана доношења решења.

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

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-109/2012, 24. јула 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 24. јула 2012. године, на основу члана члана 24. тачка 
6. Статута градске општине Лазаревац („Службени лист 
града Београда”, бр. 43/2008 и 15/2010), у складу са чланом 
7. Одлуке о оснивању Општинског фонда за стипендирање 
студената и средњошколаца („Службени лист града Београ-
да”, бр. 2/2002, 2/2005 и 4/2006), донела је 

РЕШЕЊЕ

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ЧЛАНОВИ-
МА УПРАВНОГ ОДБОРА ОПШТИНСКОГ ФОНДА ЗА 
СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА И СРЕДЊОШКОЛАЦА

1. Утврђује се да је са 8. јулом 2012. године, престао ман-
дат члановима Управног одбора Општинског фонда за сти-
пендирање студената и средњошколаца и то:

– Нади Жујовић, дипл. правнику из Лазаревца,
– Владани Кузмановић, дипл. дефектологу из Лазаревца,
– Малиши Марковићу, машинском инжењеру из Вреоца,
– Милени Вукадиновић, пензионеру из Лазаревца.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-109/2012, 24.јула 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.
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Скупштина градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 24. јула 2012. године, на основу члана члана 24. тачка 
6. Статута градске општине Лазаревац („Службени лист 
града Београда”, бр. 43/2008 и 15/2010), у складу са чланом 
7. Одлуке о оснивању Општинског фонда за стипендирање 
студената и средњошколаца („Службени лист града Београ-
да”, бр. 2/2002, 2/2005 и 4/2006), донела је 

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

НАТА И СРЕДЊОШКОЛАЦА

1. Разрешава се дужности председника Управног одбора 
Општинског фонда за стипендирање студената и средњош-
колаца, са даном доношења решења Љиљана Марковић, 
економски техничар из Араповца.

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

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-109/2012, 24. јула 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.

Скупштина градске општине Лазаревац на седници 
одржаној 24. јула 2012. године, на основу члана 24. тачка 6. 
Статута градске општине Лазаревац („Службени лист града 
Београда”, бр. 43/2008 и 15/2010), у складу са чланом 7. Од-
луке о оснивању Општинског фонда за стипендирање сту-
дената и средњошколаца („Службени лист града Београда”, 
бр. 2/2002, 2/2005 и 4/2006), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВ-
НОГ ОДБОРА ОПШТИНСКОГ ФОНДА ЗА СТИПЕНДИ-

РАЊЕ СТУДЕНАТА И СРЕДЊОШКОЛАЦА

1. Именују се у Управни одбор Општинског фонда за 
стипендирање студената и средњошколаца, на време од че-
тири године, почев од наредног дана од дана доношења ре-
шења:

за председника
– Никола Гркајац из Лазаревца,
за чланове
– Радомир Божовић из Лазаревца,
– Биљана Матијашевић из Лазаревца,
– Зоран Радојичић из Крушевице,
– Дејан Радојевић из Миросаљаца.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина градске општине Лазаревац
III-06 број 06-109/2012, 24. јула 2012. године

Председник 
Драган Милинковић, с. р.

МЛАДЕНОВАЦ
На основу члана 17. Закона о јавним предузећима и оба-

вљању делатности од општег интереса („Службени гласник 
РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05), чл. 14. и 21. Одлуке о 
оснивању Јавног предузећа Дирекција за изградњу и плани-
рање „ДИП Младеновац” („Службени лист града Београда”, 
бр. 5/05 – пречишћен текст, 21/09 и 38/09), Управни одбор 
на седници одржаној 6. јула 2012. године, донео је 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ*
СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗ-
ГРАДЊУ И ПЛАНИРАЊЕ „ДИП МЛАДЕНОВАЦ” МЛА-

ДЕНОВАЦ
Члан 1.

У Статуту Јавног предузећа Дирекција за изградњу и 
планирање „ДИП Младеновац” („Службени лист града Бе-
ограда”, бр. 5/96, 9/96, 9/99, 28/01, 31/02, 4/05и 39/09) члан 9. 
мења се и гласи:

„Претежна делатност Дирекције је:
7490 – Припрема предлоге програма уређивања грађе-

винског земљишта;
– Врши све техничке, правне, финансијске, администра-

тивне и друге стручне послове за финансирање програма и 
прати његову реализацију у складу са оствареним приходима;

– Врши стручне послове на усклађивању програма 
уређивања грађевинског земљишта са развојним програ-
мима комуналне инфраструктуре у складу са одлукама 
Скупштине града и градске општине;

– Организује информациони систем о грађевинском 
земљишту и припрема нацрте аката о зонирању земљишта 
у градској општини Младеновац;

– Врши послове организације, координације, грађења 
и стручног надзора над изградњом објеката и израђује 
техничку документацију за објекте за потребе општине;

– За потребе изградње објеката у складу са овом одлу-
ком, прибавља непокретности, решава имовинско-правне 
односе, расељење и сл.;

– Прибавља геолошке, геомеханичке, геодетске и друге 
подлоге;

– Организује извођење асанационих, мелиорационих и 
других радова и рашчишћавање земљишта од постојећих 
објеката и уређаја.

Поред претежне Дирекција обавља и следеће делат-
ности:

4110 – Разрада грађевинских пројеката;
4120 – Организација и посредовање у изградњи ком-

плетних привредних, стамбених и других објеката;
4211 – Стара се о изградњи, одржавању, управљању и 

коришћењу сеоских, пољских и других некатегорисаних пу-
тева на територији градске општине Младеновац, послови-
ма хоризонталне и вертикалне сигнализације као и посло-
вима зимске службе на истим;

– Учествује у изградњи и одржавању спортских објеката 
и установа чији је оснивач општина;

– Стара се о уређивању центара сеоских месних заједница ;
– Стара се о уређивању сеоских гробаља;
4321 – Стара се о уређивању и одржавању јавне расвете ;
6810 – Куповина и продаја властитих некретнина ;
6820 – Изнајмљивање властитих или изнајмљивање не-

кретнина и управљање њима;
– 8110 – Предлаже мере за уређење и одржавање спољ-

ног изгледа пословних и стамбених зграда ;
– Стара се о одржавању (текућем и инвестиционом) 

заједничких делова стамбених зграда:
– Прати стање и стара се о одржавању (осим капитал-

ног) дечијих вртића и основних школа;
* Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на овај акт 18. јула 

2012. године Решењем број I-00-06-1-5/35/2012.
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8130 – Стара се о уређивању и одржавању паркова, зеле-
них, рекреационих и других јавних површина.

Поред наведених, Дирекција може обављати и друге по-
слове који су у њеној делатности а уобичајено се врше уз наве-
дене делатности ради потпунијег искоришћавања капацитета.”

Члан 2.
Овлашћује се Правна служба ЈП „ДИП Младеновац” да 

сачини пречишћен текст Статута Јавног предузећа Дирекци-
ја за изградњу и планирање „ДИП Младеновац” Младеновац. 

Члан 3.
Измене и допуне Статута ступају на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Управни одбор ЈП „ДИП Младеновац”

Број 1298/2, 6. јула 2012. године
Председник 

Миле Обрадовић, с. р.

ОБРЕНОВАЦ
Председник градске општине Обреновац дана 19. јула 

2012. године, на основу члана 52. Статута градске општине 
Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 4/10 
и 15/10), члана 22. став 2. Одлуке о организовању ЈКП „Обре-
новац” из Обреновца („Службени лист града Београда”, број 
26/06), члана 22. став 2. Одлуке о оснивању ЈКП „Tопловод” 
Обреновац („Службени лист града Београда”, број 26/06) и 
члана 21. став 2. Одлуке о оснивању ЈКП „Водовод и кана-
лизација” Обреновац („Службени лист града Београда”, број 
26/06), по прибављеном мишљењу Већа градске општине Об-
реновац на седници одржаној 19. јула 2012. године, донео је 

ЗА КЉУЧА К 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЗАКЉУЧКА О УВОЂЕЊУ ИН-
ТЕРВЕНТНЕ МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ НАЈУГРОЖЕНИЈИХ 

ГРАЂАНА У ОПШТИНИ ОБРЕНОВАЦ
1. У Закључку о увођењу интервентне мере за заштиту 

најугроженијих грађана у општини Обреновац – у даљем 

тексту: Закључак („Службени лист града Београда”, бр. 
17/11 – пречишћен текст, 27/11, 55/11, 16/12 и 40/12), врши 
се следеће измене и допуне:

– у тачки 1, ставу 2, текст под а) мења се и гласи: 
– „а) – у висини од 100 % за осамнаест породица палих 

бораца рата од 1990. године, који су у тренутку смрти имали 
пребивалиште на територији градске општине Обреновац.”

– досадашњи текст под а), б) и в) постаје б), в) и г). 
2. Остале одредбе наведеног закључка остају непро-

мењене. 
3. Овај закључак објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Председник градске општине Обреновац
VI-03 број 020-1/ 50, 19. јула 2012. године 

Председник
Мирослав Чучковић, с. р.

По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено 
је да се у Решењу о измени Решења о разрешењу и имено-
вању Општинске изборне комисије, број 06-9/2012-9, од 9. 
јула 2012. године, поткрала грешка, па се даје

ИСПРА ВКА
РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И 

ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

У Решењу о измени Решења о разрешењу и имено-
вању Општинске изборне Комисије, донетом на седници 
Скупштине општине Барајево 9. јула 2012. године, у тачки 
1. алинеја 4 уместо речи: „Милица Јовановић” треба да 
стоје речи: „Данијел Шиљковић”.

Из Скупштине општине Барајево
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Страна
Решење о давању сагласности на Правилник о 

унутрашњој организацији и систематизацији по-
слова Центра за културу Гроцка из Гроцке  – – – – –  1

Акти градских општина

ЗВЕЗДАРА
Решење о образовању Комисије за решавање 

стамбених потреба и новчаног давања у једнократ-
ном износу борцима, војним инвалидима и поро-
дицама палих бораца– – – – – – – – – – – – – – – – –  1

САВСКИ ВЕНАЦ
Одлука о утврђивању престанка мандата одбор-

ника Скупштине градске општине Савски венац 
пре истека времена на које су изабрани  – – – – – –  1

Одлука о потврђивању мандата одборницима 
Скупштине градске општине Савски венац  – – – –  2

Одлука о утврђивању престанка мандата одбор-
ника Скупштине градске општине Савски венац 
пре истека времена на које су изабрани  – – – – – –  2

Одлука о потврђивању мандата одборницима 
Скупштине градске општине Савски венац  – – – –  2

Одлука о завршном рачуну буџета градске 
општине Савски венац за 2011. годину – – – – – – –  3

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету 
градске општине Савски венац за 2012. годину  – –  37

ГРОЦКА
Решење о постављењу начелника Управе градске 

општине Гроцка– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  48

ЛАЗАРЕВАЦ
Одлука о потврђивању мандата одборницима 

Скупштине градске општине Лазаревац  – – – – – –  48
Одлука о престанку мандата одборника 

Скупштине градске општине Лазаревац  – – – – – –  49
Решење о престанку функције директора Јавног 

предузећа „Дирекција Лазаревац”  – – – – – – – – –  49
Решење о избору председника Скупштине град-
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