
АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

РАКОВИЦА

Скупштини Градске општине Раковица на седници одр-
жаној 7. септембра 2020. године, на основу члана 56. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07, 
34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тума-
чење и 68/20) и члана 70. Пословника Скупштине Градске 
општине Раковица („Службени лист Града Београда”, бр. 
57/08, 41/12, 50/15, 22/16 и 92/19), донела је

ОДЛУКУ

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА СКУП-
ШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА

1. Потврђује се мандат одборницима Скупштине Градске 
општине Раковица изабраним на изборима, одржаним 21. 
јуна 2020. године и то:

– Љубици Радовановић, са листе Александар Вучић – За 
нашу децу;

– Драгомиру Предојевићу, са листе Александар Вучић – 
За нашу децу;

– др Светлани Стојановић са листе Александар Вучић – 
За нашу децу; 

– др Бисерки Васић са листе Александар Вучић – За 
нашу децу; 

– Милану Недељковићу са листе Ивица Дачић – Соци-
јалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) 
– Драган Марковић Палма; 

– Мићи Милановићу са листе Ивица Дачић – Соција-
листичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – 
Драган Марковић Палма; 

– Нади Лончар са листе Ивица Дачић – Социјалистич-
ка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган 
Марковић Палма. 

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

Скупштина Градске општине Раковица
Број 06-37/2020-IV, 7. септембра 2020. године

Председник
Наташа Николић, ср. 

Скупштина Градске општине Раковица на седници одр-
жаној 7. септембра 2020. године, на основу члана 19. став 1. 
тачка 11. Статута Градске општине Раковица („Службени 
лист Града Београда”, бр. бр. 45/08, 10/10, 7/10, 35/13, 94/14 
и 79/19) и члан 18. Пословника Скупштине Градске општи-
не Раковица („Службени лист Града Београда”, бр. бр. 57/08, 
41/12, 50/15, 22/16 и 92/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА

1. Бира се за заменика председника Скупштине Градске 
општине Раковица, на време од четири године, Ксенија Ми-
ланковић, дипломирани економиста 

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

Поука о правном леку:
Против овог решења може се покренути Управни спор у 

року од 30 дана од дана пријема решења.

Скупштина Градске општине Раковица
Број 06-37/2020-IV, 7. септембра 2020. године

Председник
Наташа Николић, ср. 

Скупштина Градске општине Раковица на седници одр-
жаној 7. септембра 2020. године, на основу члана 19. став 1. 
тачка 12. Статута Градске општине Раковица, („Службени 
лист и Града Београда”, бр. 45/08, 10/10, 7/10, 35/13, 94/14 и 
79/19) и члана 19. Пословника Скупштине Градске општине 
Раковица („Службени лист Града Београда”, бр. 57/08, 41/12, 
50/15, 22/16 и 92/19), донела је

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА

1. Разрешава се дужности заменика секретара Скупшти-
не Градске општине Раковица Славољуб Радојковић, дипло-
мирани правник.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Поука о правном леку: 
Против овог решења може се покренути Управни спор у 

року од 30 дана од дана пријема решења.
Скупштина Градске општине Раковица

Број 06-37/2020-IV, 7. септембра 2020. године

Председник
Наташа Николић, ср. 

Скупштина Градске општине Раковица на седници одр-
жаној 7. септембра 2020. године, на основу члана 19. став 1. 
тачка 12. Статута Градске општине Раковица, („Службени 
лист и Града Београда”, бр. бр. 45/08, 10/10, 7/10, 35/13, 94/14 
и 79/19) и члана 19. Пословника Скупштине Градске општи-
не Раковица („Службени лист Града Београда”, бр. 57/08, 
41/12, 50/15, 22/16 и 92/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУП-

ШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА

1. Поставља се за заменика секретара Скупштине Град-
ске општине Раковица, на време од четири године, Славо-
љуб Радојковић, дипломирани правник.

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

Поука о правном леку:
Против овог решења може се покренути Управни спор у 

року од 30 дана од дана пријема решења.
Скупштина Градске општине Раковица

Број 06-37/2020-IV, 7. септембра 2020. године
Председник

Наташа Николић, ср. 

Скупштина Градске општине Раковица на седници одр-
жаној 7. септембра 2020. године, на основу члана 19. став 1. 
тачка 13. Статута Градске општине Раковица („Службени 
лист Града Београда”, бр. 45/08, 10/10, 7/10, 35/13, 94/14 и 
79/19) и члана 21. Пословника Скупштине Градске општине 
Раковица („Службени лист Града Београда”, бр. 57/08, 41/12, 
50/15, 22/16 и 92/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РА-

КОВИЦА

1. Бира се за председника градске општине Раковица, на 
време од четири године, Милош Симић, дипломирани еко-
номиста.

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

Поука о правном леку:
Против овог решења може се покренути Управни спор у 

року од 30 дана од дана пријема решења.
Скупштина Градске општине Раковица

Број 06-37/2020-IV, 7. септембра 2020. године
Председник

Наташа Николић, ср. 

Скупштина Градске општине Раковица на седници одр-
жаној 7. септембра 2020. године, на основу члана 19. став 1. 
тачка 13. Статута Градске општине Раковица („Службени 
лист Града Београда”, бр. бр. 45/08, 10/10, 7/10, 35/13, 94/14 и 
79/19) и члана 27. Пословника Скупштине Градске општине 
Раковица („Службени лист Града Београда”, бр. 57/08, 41/12, 
50/15, 22/16 и 92/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОП-

ШТИНЕ РАКОВИЦА

1. Бира се за заменика председника градске општине Ра-
ковица, на време од четири године, Душан Ђаковић, инже-
њер организације рада.

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

Поука о правном леку:
Против овог решења може се покренути управни спор у 

року од 30 дана од дана пријема решења.

Скупштина Градске општине Раковица
Број 06-37/2020-IV, 7. септембра 2020. године

Председник
Наташа Николић, ср. 

Скупштина Градске општине Раковица на седници одр-
жаној 7. септембра 2020. године, на основу члана 19. став 1. 
тачка 13. Статута Градске општине Раковица („Службени 
лист Града Београда”, бр. 45/08, 10/10, 7/10, 35/13, 94/14 и 
79/19) и члана 29. Пословника Скупштине Градске општине 
Раковица („Службени лист Града Београда”, бр. 57/08, 41/12, 
50/15, 22/16 и 92/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РА-

КОВИЦА

1. Бирају се за чланове Већа Градске општине Раковица, 
до истека мандата Скупштине Градске општине Раковица:

– Новица Барјактаровић;
– Томислав Пантелић;
– Снежана Предојевић;
– Мирјана Гутеша;
– Весна Чингелић;
– Владимир Ковачевић Јурашин;
– Мира Јовановић;
– Ненад Миленковић;
– Радомир Богдановић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Поука о правном леку:
Против овог решења може се покренути Управни спор у 

року од 30 дана од дана пријема решења.

Скупштина Градске општине Раковица
Број 06-37/2020-IV, 7. септембра 2020. године

Председник
Наташа Николић, ср. 
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Скупштина Градске општине Раковица на седници одр-
жаној 7. септембра 2020. године, на основу члана 19. Ста-
тута Градске општине Раковица („Службени лист Града 
Београда”, бр. 45/08, 10/10, 7/12, 35/13, 94/14 и 79/19), члана 
43. и 68. Пословника Скупштине Градске општине Ракови-
ца („Службени лист Града Београда”, бр. 57/08, 41/12, 50/15, 
22/16 и 92/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТНЕ 

КОМИСИЈЕ

1. Оснива се Административно-мандатна комисија, као 
стално радно тело Скупштине, од 11 чланова.

2. За чланове Административно-мандатне комисије би-
рају се:

– Владан Коцић;
– Марјана Красић;
– Јелена Грујић;
– Павле Ђорђевић;
– Јелена Радеч;
– Станимир Ђорђевић;
– Владимир Живановић;
– Зоран Предић;
– Милан Недељковић;
– Никола Кожовић;
– Марко Стојковић.
3. Мандат изабраних чланова Комисије траје до истека 

мандата ове Скупштине. 
4. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Поука о правном леку:
Против овог решења може се покренути Управни спор у 

року од 30 дана од дана пријема решења.

Скупштина Градске општине Раковица
Број 06-37/2020-IV, 7. септембра 2020. године

Председник
Наташа Николић, ср. 

ГРОЦКА

Скупштина Градске општине Гроцка на седници одр-
жаној 3. септембра 2020. године, на основу члана 46. став 1. 
тачка 5. и члана 49. Закона о локалним изборима („Службе-
ни гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 
16/20 – аутентично тумачење и 68/20) и чл. 41. и 63. став 2. 
Статута Градске општине Гроцка („Службени лист Града 
Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13, 80/14, 80/19 и 68/20) 
и члана 27. став 2. Пословника Скупштине Градске општине 
Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 42/08, 80/14 и 
93/19), донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИ-

НИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

I. Утврђује се престанак мандата одборницима у Скуп-
штини Градске општине Гроцка, и то:

– Стефану Дилберовићу из Винче, са изборне листе 
Александар Вучић – За нашу децу, због поднете оставке. 

– Милану Марковићу из Калуђерице, са изборне листе 
Александар Вучић – За нашу децу, због поднете оставке.

– Тијани Барбу Милић из Умчара, са изборне листе 
Александар Вучић – За нашу децу, због поднете оставке.

II. Против ове одлуке допуштена је жалба Управном 
суду, у року од 48 сати од дана доношења одлуке

III. Одлука ступа на снагу даном доношења.
IV. Ова одлука ће се објавити у „Службеном листу Града 

Београда”.
Скупштина Градске општине Гроцка
Број 013-48, 3. септембра 2020. године

Председница
Душица Мемаровић, ср.

Скупштина Градске општине Гроцка на седници одр-
жаној 3. септембра 2020. године, на основу члана 46. став 1. 
тачка 5. и члана 49. Закона о локалним изборима („Службе-
ни гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 
16/20 – аутентично тумачење и 68/20) и члана 41. и 56. став 
1. Статута Градске општине Гроцка („Службени лист Града 
Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13, 80/14, 80/19 и 68/20) 
и члана 27. став 1. Пословника Скупштине Градске општине 
Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 42/08, 80/14 и 
93/19), донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИ-

НИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

I. Утврђује се престанак мандата одборницима у Скуп-
штини Градске општине Гроцка, и то:

– Драгану Пантелићу из Пудараца, са изборне листе 
Александар Вучић – За нашу децу, избором за председника 
градске општине Гроцка.

– Ивану Паунићу из Гроцке, са изборне листе Алексан-
дар Вучић – За нашу децу, а избором за заменика председ-
ника градске општине Гроцка.

II. Против ове одлуке допуштена је жалба Управном 
суду, у року од 48 сати од дана доношења одлуке.

III. Одлука ступа на снагу даном доношења.
IV. Ова одлука ће се објавити у „Службеном листу Града 

Београда”.
Скупштина Градске општине Гроцка
Број 013-50, 3. септембра 2020.године

Председница
Душица Мемаровић, ср.

Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржаној 
3. септембра 2020. године, на основу члана 46. став 1. тачка 
1. и члана 49. Закона о локалним изборима („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС 54/11, 12/20, 16/20 – 
аутентично тумачење и 68/20) и члана 41. Статута Градске 
општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 42/08, 
17/10, 59/11, 36/13, 80/14, 80/19 и 68/20), донела је следећу

ОДЛУКУ 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИ-

НИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

I. Утврђује се престанак мандата одборника у Скупшти-
ни Градске општине Гроцка, и то Драгани Ћујић из Винче, 
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са изборне листе Ивица Дачић – „Социјалистичка партија 
Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) –Драган Марковић 
ПАЛМА”, због поднете оставке.

II. Против ове одлуке допуштена је жалба Управном 
суду, у року од 48 сати од дана доношења одлуке.

III. Одлука ступа на снагу даном доношења.
IV. Ова одлука ће се објавити у „Службеном листу Града 

Београда”.
Скупштина Градске општине Гроцка
Број 013-51, 3. септембра 2020. године

Председница
Душица Мемаровић, ср.

Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 3. септембра 2020. године, на основу члана 48. став 2. и 
члана 49. Закона о локалним изборима („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – ау-
тентично тумачење и 68/20), члана 41 тачка 2. Статута Град-
ске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 
42/08, 17/10, 59/11, 36/13, 80/14, 80/19 и 68/20) и члана 10. 
Пословника Скупштине Градске општине Гроцка („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 42/08, 80/14 и 93/19), донела је

ОДЛУКУ 
O ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУП-

ШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
I. Потврђују се мандати одборницима у Скупштини 

Градске општине Гроцка, са изборне листе Александар Ву-
чић – За нашу децу и то:

– Невени Шарић из Гроцке;
– др Здравки Станковић Пировић из Лештана;
– Александру Спасићу из Калуђерице;
– Љиљани Маринковић из Врчина;
– Александри Евтов из Калуђерице.
II. Мандат наведених одборника почиње тећи са даном 

доношења ове одлуке и траје до истека мандата Скупштине 
Градске општине Гроцка

III. Против ове одлуке допуштена је жалба Управном 
суду, у року од 48 часова од дана доношења одлуке.

IV. Ова одлука објавиће се у „Службеном.листу Града 
Београда”.

Скупштина Градске општине Гроцка
Број 013-49, 3. септембра 2020.године

Председница
Душица Мемаровић, ср.

Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 3. септембра 2020. године, на основу члана 48. став 2. и 
члана 49. Закона о локалним изборима („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – ау-
тентично тумачење и 68/20), члана 41 тачка 2. Статута Град-
ске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 
42/08, 17/10, 59/11, 36/13, 80/14, 80/19 и 68/20) и члана 10. 
Пословника Скупштине Градске општине Гроцка(„Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 42/08, 80/14 и 93/19), донела је

ОДЛУКУ 
O ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУП-

ШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
I. Потврђујe се мандат одборнику у Скупштини Градске 

општине Гроцка, са изборне листе „Ивица Дачић – Соција-

листичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – 
Драган Марковић Палма” и то Живку Стоилковићу из Ка-
луђерице.

II. Мандат одборника почиње тећи са даном доношења 
ове одлуке и траје до истека мандата Скупштине Градске 
општине Гроцка

III. Против ове одлуке допуштена је жалба Управном 
суду, у року од 48 часова од дана доношења одлуке.

IV. Ова одлука објавиће се у „Службеном.листу Града 
Београда”.

Скупштина Градске општине Гроцка
Број 013-52, 3. септембра 2020.године

Председница
Душица Мемаровић, ср.

Скупштина Градске општине Гроцка на основу члана 39. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 
51. Статута Градске општине Гроцка („Службени лист Града 
Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13, 80/14, 80/19 и 68/20) 
и члана 18. Пословника Скупштине Градске општине Гроцка 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 42/08, 80/14 и 93/19) на 
седници одржаној 3. септембра 2020. године донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

ГО ГРОЦКА

1. Радољуб Јовановић из Лештана изабран је за замени-
ка председника Скупштине ГО Гроцка на период од четири 
године.

2. Заменик председника Скупштине ГО Гроцка је на 
сталном раду и остварује право на плату у складу са актом 
којим се уређују плате функционера.

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

Скупштина Градске општине Гроцка
Број 112-189, 3. септембра 2020. године

Председница
Душица Мемаровић, ср.

Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 3. септембра 2020. године, на основу члана 51. Закона 
о локалној самоуправи(„Службени гласник РС”, бр. 129/07 
и 83/14 – др. закон), чл. 41. и 62. Статута Градске општине 
Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 
59/11, 36/13, 80/14, 80/19 и 68/20) и члана 31. Пословника 
Скупштине Градске општине Гроцка („Службени лист Града 
Београда”, бр. 42/08, 80/14 и 93/19), донела је 

РЕШЕЊЕ
O УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕД-

НИЦЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

I. Утврђује се престанак функције председнице градске 
општине Гроцка Живадинке Аврамовић. 

II. Престанак функције се утврђује закључно са 3. сеп-
тембром 2020. године.
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III. Решење објавити у „ Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Гроцка
Број 112-195, 3. септембра 2020. године

Председница
Душица Мемаровић, ср.

Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 3. септембра 2020. године, на основу члана 51. Закона 
о локалној самоуправи(„Службени гласник РС”, бр. 129/07 
и 83/14 – др. закон), чл. 41. и 62. Статута Градске општине 
Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 
59/11, 36/13, 80/14, 80/19 и 68/20) и члана 31. Пословника 
Скупштине Градске општине („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 42/08, 80/14 и 93/19), донела је 

РЕШЕЊЕ
O УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИ-

КА ПРЕДСЕДНИЦЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

I. Утврђује се престанак функције заменику председни-
це градске општине Гроцка Радету Иветићу.

II. Престанак функције се утврђује закључно са 3. сеп-
тембром 2020. године.

III. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Гроцка
Број 112-196, 3. септембра 2020. године

Председница
Душица Мемаровић, ср.

Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 3. септембра 2020. године, на основу члана 60. Статута 
Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, 
бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13, 80/14, 80/19 и 68/20) и чланa 29. 
Пословника Скупштине Градске општине Гроцка („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 42/08, 80/14 и 93/19), донела је 

РЕШЕЊЕ
O УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНОВИ-

МА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

I. Утврђује се престанак функције члановима Већа Град-
ске општине Гроцка и то: 

1. Живадину Митрићу;
2. Зорану Којићу;
3. Драгани Петковић;
4. Влади Радовановићу;
5. Зорану Костићу;
6. Милану Марковићу;
7. Зорану Маркову;
8. Спасоју Живановићу;
9. Ненаду Маринковићу;
10. Драгани Ћујић;
11. Петру Теофиловићу.
II. Престанак функције се утврђује закључно са 3. сеп-

тембром 2020. године. 
III. Решење ступа на снагу даном доношења.

IV. Решење објавити у „ Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Гроцка
Број 112-194, 3. септембра 2020. године

Председница
Душица Мемаровић, ср.

Скупштина Градске општине Гроцка на основу члана 43. 
став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), 
члана 55. Статута Градске општине Гроцка („Службени лист 
Града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13, 80/14, 80/19 и 
68/20) и члана 23. Пословника Скупштине Градске општине 
Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 42/08, 80/14 и 
93/19) на седници одржаној 3. септембра 2020. године доне-
ла је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ГРОЦКА

I. Драган Пантелић из Пудараца изабран је за Председ-
ника ГО Гроцка на мандатни период од четири године.

II. Председник општине је на сталном раду и оствару-
је право на плату у складу са актом којим се уређују плате 
функционера.

III. Утврђује се да даном избора за председника ГО Гроц-
ка престаје мандат одборника Скупштине ГО Гроцка због 
преузимања функције која је у складу са законом неспојива 
с функцијом одборника. 

IV. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Гроцка
Број 112-190, 3. септембра 2020. године

Председница
Душица Мемаровић, ср.

Скупштина Градске општине Гроцка на основу члана 43. 
став 4. у вези члана 43. став 1. Закона о локалној самоупра-
ви („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон и 47/18), чл. 55. и 56. Статута Градске оп-
штине Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 42/08, 
17/10, 59/11, 36/13, 80/14, 80/19 и 68/20) и члана 24. Послов-
ника Скупштине Градске општине Гроцка („Службени лист 
Града Београда”, бр. 42/08, 80/14 и 93/19) на седници одржа-
ној 3. септембра 2020. године године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОП-

ШТИНЕ ГРОЦКА

I. Иван Паунић из Гроцке изабран је за заменика пред-
седника градске општине Гроцка на мандатни период од че-
тири године.

II. Заменик председника општине je на сталном раду и 
остварује право на плату у складу са актом којим се уређују 
плате функционера.

III. Утврђује се да даном избора за заменика председни-
ка градске општине Гроцка, Ивану Паунићу престаје мандат 
одборника Скупштине Градске општине Гроцка због пре-
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узимања функције која је у складу са законом неспојива с 
функцијом одборника.

IV. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Гроцка
Број 112-191, 3. септембра 2020. године

Председница
Душица Мемаровић, ср.

Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 3. септембра 2020. године, на основу члана 44. став 7. и 
члана 63. Статута Градске општине Гроцка Гроцка („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13, 80/14, 
80/19 и 68/20) и чл. 25. и 26. Пословника Скупштине Градске 
општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 42/08, 
80/14 и 93/19) доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ГРОЦКА

I. Бирају се чланови Већа Градске општине Гроцка, и то:
1. Стефан Дилберовић из Винче;
2. Александар Рајковић из Гроцке;
3. Милан Марковић из Калуђерице;
4. Тијана Барбу-Милић из Умчара;
5. Драгана Старчевић из Врчина;
6. Спасоје Живановић из Бегаљице;
7. Маријана Копривица из Врчина;
8. Владо Радовановић из Калуђерице;
9. Драгана Ћујић из Винче.
II. Чланови Већа бирају се до краја мандата Скупштине 

Градске општине Гроцка у постојећем сазиву почев, 3. септем-
бра 2020. године тј. од дана избора на функцију члана Већа.

III. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Гроцка
Број 112-193, 3. септембра 2020. године

Председница
Душица Мемаровић, ср.

Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 3. септембра 2020. године, на основу члана 14. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 46. Статута Градске оп-
штине Гроцка („Службени лист Града Београда”, бр. 42/08, 
17/10, 59/1, 36/13, 80/14 и 68/20) и члана 66. Пословника 
Скупштине Градске општине Гроцка („Службени лист Града 
Београда”, бр. 42/08, 80/14 и 93/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОП-

ШТИНЕ ГРОЦКА У СТАЛНОМ САСТАВУ

I. Изборну комисију Градске општине Гроцка у сталном 
саставу чине председник и чланови, који имају заменике.

II. Изборна комисија Градске општине Гроцка у сталном 
саставу има секретара, који има заменика.

III. Именују се у Изборну комисију Градске општине 
Гроцка у сталном саставу, и то:

Председник:
Мирјана Буквић, дипл. правник – на предлог Одборнич-

ке групе Александар Вучић – За нашу децу;

Заменик председника:
Ивана Василев, дипл. правник, – на предлог Одборничке 

групе Александар Вучић – За нашу децу;
Секретар:
Татјана Вученовић, дипл. правник
Заменика секретара:
Борис Прибичевић, дипл. правник
1. члан:
Александра Кнежевић – на предлог Одборничке групе 

Александар Вучић – За нашу децу.
Заменик члана:
Тијана Јанковић – на предлог Одборничке групе Алек-

сандар Вучић – За нашу децу.
2. члан:
Милош Костић – на предлог Одборничке групе Алек-

сандар Вучић – За нашу децу.
Заменик члана:
Данијела Шарац – на предлог Одборничке групе Алек-

сандар Вучић – За нашу децу;
3. члан:
Сандра Марковић – на предлог Одборничке групе Алек-

сандар Вучић – За нашу децу;
Заменик члана:
Зоран Зарић – на предлог Одборничке групе Александар 

Вучић – За нашу децу;
4. члан:
Мирјана Митрић – на предлог Одборничке групе Ивица 

Дачић – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединстве-
на Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма”;

Заменик члана:
Гордана Божовић – на предлог Одборничке групе Ивица 

Дачић-„Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена 
Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма”;

5. члан:
Александра Јанковић – на предлог Одборничке групе 

Ивица Дачић-„Социјалистичка партија Србије (СПС), Је-
динствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма”;

Заменик члана:
Даница Ћујић – на предлог Одборничке групе Ивица 

Дачић – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединстве-
на Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма”;

6. члан:
Јелена Максимовић Мратинковић – на предлог одбор-

ничке групе „Сложна коалиција”;
Заменик члана: 
Драгослава Митровић на предлог Одборничке групе 

„Сложна коалиција”;
7. члан:
Владимир Јушковић – на предлог Одборничке групе 

„Сложна коалиција”;
Заменик члана: 
Срђан Чомић на предлог Одборничке групе „Сложна 

коалиција”;
8. члан:
Невена Крстић – на предлог Одборничке групе „Наш 

човек – ДСС”;
Заменик члана:
Весна Павловић – на предлог Одборничке групе „Наш 

човек – ДСС”.
IV. Стручне и административне послове за Изборну 

комисију Градске општине Гроцка у сталном саставу врши 
Одељење за општу управу.

V. Седиште Изборне комисије Градске општине Гроцка у 
сталном саставу је у Гроцкој, Булевар ослобођења бр. 39.

VI. Против овог решења допуштена је жалба Управном 
суду у року од 24 часа од доношења решења.
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VII. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Гроцка
Број 112-224, 3. септембра 2020. године

Председница
Душица Мемаровић, ср.

Скупштина Градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 3. септембра 2020. године, на основу чл. 45. и 46 Статута 
Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, 
бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13, 80/14 и 68/20) и чл. 43, 44. и 66. 
Пословника Скупштине Градске општине Гроцка („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 42/08, 80/14 и 93/19), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА АДМИНИСТРАТИВНЕ КОМИ-

СИЈЕ

I. Бирају се чланови Административне комисије Скуп-
штине Градске општине Гроцка и то:

1. Мирољуб Радојевић;
2. Драгана Миланковић;
3. Весна Дамњановић;
4. Зоран Зарић;
5. Др Ђорђе Станојевић;
6. Др Небојша Благојевић;
7. Саша Мијаиловић;
8. Снежана Трајковић;
9. Драгана Икодиновић.
II. Чланови Администратине комисије бирају се за ман-

датни период за који су изабрани одборници Скупштине.
III. Административна комисија на првој седници бира 

председника и заменика председника.
IV. Задатак комисије је да
– припрема и предлаже прописе којима се уређују пита-

ња остваривања права и дужности одборника, 
– доноси појединачне акте о статусним питањима од-

борника и лица која бира, именује и поставља Скупштина, 
– припрема предлоге за избор и именовање чланова ор-

гана и представника Скупштине у одређеним органима у 
складу са законом и прописима Општине кад није предви-
ђен други предлагач.

V. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Гроцка
Број 112-222, 3. септембра 2020. године

Председница
Душица Мемаровић, ср.

Скупштина Градске општине Гроцка на седници оджа-
ној 3. септембра 2020. године, на основу чл. 45. и 46. Статута 
Градске општине Гроцка („Службени лист Града Београда”, 
бр. 42/08, 17/10, 59/11, 36/13, 80/14 и 68/20) и чл. 43, 44. и 67. 
Пословника Скупштине Градске општине Гроцка („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 42/08, 80/14 и 93/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ

I. Бирају се чланови Мандатне комисије Скупштине 
Градске општине Гроцка и то:

1. Александар Спасић;

2. Мирослав Вујић;
3. Зоран Зарић;
4. Маја Бабић;
5. Игор Пантелић;
6. Властимир Стојановић;
7. Дејан Старчевић;
8. Иво Димитријевић;
9. Веселин Дабетић.
II. Чланови Мандатне комисије бирају се за мандатни 

период за који су изабрани одборници Скупштине.
III. Мандатна комисија на првој седници бира председ-

ника и заменика председника 
IV. Задатак комисије је да 
– разматра разлоге престанка мандата појединих одбор-

ника и о томе подноси Скупштини извештај са предлогом 
за доделу мандата новом одборнику у складу са законом, 

– разматра извештај Општинске изборне комисије и 
уверења о избору одборника и подноси Скупштини изве-
штај са предлогом за потврђивање мандата

– разматра друга питања у вези са мандатно-имунитет-
ним правима одборника.

V. решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у „Службени листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Гроцка
Број 112-223, 3. септембра 2020. године

Председница
Душица Мемаровић, ср.

МЛАДЕНОВАЦ

Скупштина Градске општине Младеновац на седници 
одржаној 4. септембра 2020. године, на основу члана 38. став 
2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 
15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. 
закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 18. Статута Градске 
општине Младеновац („Службени лист Града Београда”, бр. 
40/10 – пречишћен текст, 38/18 и 82/19) и члана 38. Одлуке о 
промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за 
производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља 
и зеленила „Младеновац”, Младеновац („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 90/16 и 111/16), донела је

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВА-
ЊЕ ДИРЕКТОРА JАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„МЛАДЕНОВАЦ”, МЛАДЕНОВАЦ

Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за именовање директора Јав-

ног комуналног предузећа „Младеновац”, Младеновац, чији 
је оснивач Градска општина Младеновац (у даљем тексту: 
јавно предузеће).

Члан 2.
Јавни конкурс у смислу ове одлуке чини скуп активно-

сти на припреми и објављивању огласа, прикупљању при-
јава и рангирању кандидата, као и доношење одговарајућих 
правних аката у складу са законом.

Члан 3.
На јавном конкурсу могу учествовати сва заинтересова-

на лица која испуњавају услове конкурса.
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Учесник на јавном конкурсу је свако физичко лице које 
поднесе пријаву на јавни конкурс.

Члан 4.
Општи и посебни услови и критеријуми за именовање 

директора јавног предузећа прописани су Законом о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 – одлука Уставног суда, 113/17 и 95/18 – аутентично 
тумачење), Законом о јавним предузећима („Службени гла-
сник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и Статутом јавног предузећа. 

Члан 5.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана од 

дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику 
Републике Србије”.

Јавни конкурс за именовање директора објавиће се и у 
најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на 
целој територији Републике Србије, у року од осам дана од 
дана доношења ове одлуке, на интернет страници Градске 
општине Младеновац и у „Службеном листу Града Београда”.

Члан 6.
Поступак спровођења јавног конкурса и предлагања кан-

дидата спровешће Комисија за спровођење конкурса за име-
новање директора Скупштине Градске општине Младеновац.

Комисија је независна у својим одлукама и ставовима.

Члан 7.
Комисија спроводи јавни конкурс тако што саставља 

списак кандидата који испуњавају услове за именовање и 
међу њима спроводи изборни поступак.

У изборном поступку се, оцењивањем стручне оспосо-
бљености, знања и вештине, утврђује резултат кандидата 
према мерилима прописаним за именовање директора јав-
ног предузећа.

Изборни поступак може да се спроведе у више делова, 
писменом провером, усменим разговором или на други од-
говарајући начин.

Кандидатима међу којима се спроводи изборни посту-
пак доставља се писано обавештење о томе кад почиње из-
борни поступак, најмање осам дана пре отпочињања избор-
ног поступка.

Комисија саставља ранг листу са највише три кандидата 
која су са најбољим резултатом испунила мерила за избор 
директора јавног предузећа и доставља је Већу Градске оп-
штине Младеновац. 

Истовремено, Комисија доставља и записник о избор-
ном поступку.

Члан 8.
Веће Градске општине Младеновац, на основу листе за 

именовање и записника о изборном поступку, припрема пре-
длог акта о именовању првог кандидата са ранг листе и доста-
вља га на усвајање Скупштини Градске општине Младеновац.

Члан 9.
Скупштина Градске општине Младеновац након разма-

трања достављене листе и предлога акта, одлучује о име-
новању директора јавног предузећа, доношењем решења о 
именовању предложеног кандидата или неког другог кан-
дидата са листе.

Решење о именовању директора коначно је.

Члан 10.
Решење о именовању са обрзложењем доставља се лицу 

које је именовано за директора, објављује се у „Службеном 

гласнику Републике Србије” и „Службеном листу Града 
Београда” и на интернет страници Градске општине Младе-
новац.

По примерак решења о именовању са образложењем 
доставља се и свим кандидатима који су учествовали у по-
ступку јавног конкурса.

Члан 11.
Кандидату који је учествовао у изборном поступку, на 

његов захтев, Комисија је дужна да у року од два дана од 
дана пријема захтева омогући увид у документацију јавног 
конкурса, под надзором Комисије.

Члан 12. 
Именовани кандидат дужан је да ступи на рад у року 

од осам дана од дана објављивања решења о именовању у 
„Службеном гласнику Републике Србије”.

Рок из става 1. овог члана Скупштина Градске општине 
Младеновац из оправданих разлога може продужити за још 
осам дана.

Члан 13.
Ако именовано лице не ступи на рад у року који му је 

одређен, Скупштина Градске општине Младеновац именује 
следећег кандидата са ранг листе.

Ако нико од кандидата са листе за именовање не ступи на 
рад у року који му је одређен, или ако ни после спроведеног 
јавног конкурса Скупштини Градске општине Младеновац не 
буде предложен кандидат за именовање због тога што је Коми-
сија утврдила да ниједан кандидат који је учествовао у избор-
ном поступку не испуњава услове за именовање или ако Скуп-
штина Градске општине Младеновац не именује предложеног 
кандидата или другог кандидата са листе, расписује се нови 
јавни конкурс на начин и по поступку прописаним законом.

Члан 14. 
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београ-

да” и на интернет страници Градске општине Младеновац.
Скупштина Градске општине Младеновац

Број I-00-06-1-31/5/2020, 4. септембра 2020. године
Председник

Гордана Димитријевић Бјеличић, ср. 

Скупштина Градске општине Младеновац на седници 
одржаној 4. септембра 2020. године, на основу чл. 37. и 39. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 
15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. 
закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 18. Статута Градске 
општине Младеновац („Службени лист Града Београда”, бр. 
40/10 – пречишћен текст, 38/18 и 82/19) и члана 38. Одлуке 
о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузе-
ћа за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, 
гробља и зеленила „Младеновац”, Младеновац („Службени 
лист Града Београда”, бр. 90/16 и 111/16), оглашава

ЈА ВНИ КОНКУР С
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛ-
НОГ ПРЕДУЗЕЋА „МЛАДЕНОВАЦ”, МЛАДЕНОВАЦ

НА ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ
Подаци о јавном предузећу:
Предузеће послује под пословним именом: Јавно кому-

нално предузеће за производњу, дистрибуцију воде, одржа-
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вање хигијене, гробља и зеленила „Младеновац”, Младено-
вац, Краљице Марије 32.

Скраћени назив пословног имена гласи: ЈКП „Младено-
вац”, Младеновац.

Седиште предузећа је у Младеновцу, Краљице Марије 32.
ПИБ 101478352
Матични број 7045859
Претежна шифра делатности је – 3600 Скупљање, пре-

чишћавање и дистрибуција воде.
Јавни конкурс се спроводи за радно место:
Директор Јавног комуналног предузећа „Младеновац”, 

Младеновац, чији је оснивач Градска општина Младеновац.
Право пријављивања има сваки заинтересовани канди-

дат који, осим општих услова прописаних одредбама Зако-
на о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 – одлука Уставног суда, 113/17 и 95/18 – 
аутентично тумачење), испуњава и следеће посебне услове 
у складу са чланом 25. Закона о јавним предузећима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19): 

1) да је пунолетно и пословно способно; 
2) да има стечено високо образовање на основним сту-

дијама у трајању од најмање четири године, односно на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским студија-
ма или специјалистичким струковним студијама; 

3) да има најмање пет година радног искуства на послови-
ма за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана; 

4) да има најмање три године радног искуства на посло-
вима који су повезани са пословима јавног предузећа; 

5) да познаје област корпоративног управљања; 
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу 

послова; 
7) да није члан органа политичке странке, односно да му 

је одређено мировање у вршењу функције у органу поли-
тичке странке; 

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест 
месеци; 

9) да му нису изречене мере безбедности у складу са за-
коном којим се уређују кривична дела, и то: 

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здрав-
ственој установи; 

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи; 
(3) обавезно лечење наркомана; 
(4) обавезно лечење алкохоличара; 
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности. 
Уз пријаву са биографијом кандидат подноси:
– извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-

на копија);
– уверење о држављанству Републике Србије (оригинал 

или оверена копија);
– доказ да има општу здравствену способност;
– доказ о стручној спреми (оверена копија дипломе о 

стеченој стручној спреми);
– доказ о радном искуству (потврде или други акти из ко-

јих се доказује најмање пет година радног искуства на посло-
вима за које се захтева високо образовање; исправе којима 
се доказује радно искуство на пословима који су повезани са 
пословима јавног предузећа; исправе којима се доказује рад-
но искуство у организовању рада и вођењу послова; 

– доказ да није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци за кривично дело против привреде, правног 
саобраћаја и службене дужности (уверење од надлежене 
Полицијске управе);

 – доказ да није изречена мера безбедности којим се уре-
ђују кривична дела и то: (1) обавезно психијатријско лече-
ње и чување у здравственој установи; (2) обавезно психија-

тријско лечење на слободи; (3) обавезно лечење наркомана; 
(4) обавезно лечење алкохоличара; (5) забрана вршења по-
зива, делатности и дужности (уверење од надлежене Поли-
цијске управе);

– уколико је кандидат члан органа политичке странке, 
доказ о мировању у вршењу функције у органу политичке 
странке, односно оверена изјава да није члан органа поли-
тичке странке.

У изборном поступку, усменим разговором, проверава 
се поседовање стручних, организационих и других способ-
ности неопходних за успешно организовање и обављање 
функције директора.

Место рада: Младеновц, Краљице Марије 32.
Пријава са доказима о испуњености услова подноси 

се у року од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса 
у „Службеном гласнику Републике Србије” Комисији за 
именовања директора јавних предузећа Градске општине 
Младеновац, на адресу Младеновац, Јанка Катића 6, преко 
писарнице Управе Градске општине Младеновац или преко 
поште, са напоменом: ЗА КОНКУРС „НЕ ОТВАРАТИ”.

Лице задужено за давање обавештења о јавном кон-
курсу за именовање директора је Ивана Селенић, телефон 
011/8241-656.

Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве, 
неће се узимати у разматрање.

Скупштина Градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-31/5-1/2020, 4. септембра 2020. године

Председник
Гордана Димитријевић Бјеличић, ср. 

Скупштина Градске општине Младеновац на седници 
одржаној 4. септембра 2020. године, на основу члана 38. став 
2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 
15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. 
закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 18. Статута Градске 
општине Младеновац („Службени лист Града Београда”, бр. 
40/10 – пречишћен текст, 38/18 и 82/19) и члана 36. Одлуке о 
оснивању Јавног комуналног предузећа за управљање јавним 
паркиралиштима „Паркинг сервис Младеновац”, Младено-
вац („Службени лист Града Београда”, број 127/18), донела је

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВА-
ЊЕ ДИРЕКТОРА JАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ПАРКИНГ СЕРВИС МЛАДЕНОВАЦ”, МЛАДЕНОВАЦ

Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за именовање директора Јав-

ног комуналног предузећа „Паркинг сервис Младеновац”, 
Младеновац, чији је оснивач градска општина Младеновац 
(у даљем тексту: јавно предузеће).

Члан 2.
Јавни конкурс у смислу ове одлуке чини скуп активно-

сти на припреми и објављивању огласа, прикупљању при-
јава и рангирању кандидата, као и доношење одговарајућих 
правних аката у складу са законом.

Члан 3.
На јавном конкурсу могу учествовати сва заинтересова-

на лица која испуњавају услове јавног конкурса.
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Учесник на јавном конкурсу је свако физичко лице које 
поднесе пријаву на јавни конкурс.

Члан 4.
Општи и посебни услови и критеријуми за именовање 

директора јавног предузећа прописани су Законом о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 – одлука Уставног суда, 113/17 и 95/18 – аутентично 
тумачење), Законом о јавним предузећима („Службени гла-
сник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и Статутом јавног предузећа. 

Члан 5.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана од 

дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику 
Републике Србије”.

Јавни конкурс за именовање директора објавиће се и у 
најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на 
целој територији Републике Србије, у року од осам дана од 
дана доношења ове одлуке, на интернет страници Градске 
општине Младеновац и у „Службеном листу Града Београда”.

Члан 6.
Поступак спровођења јавног конкурса и предлагања 

кандидата спровешће Комисија за спровођење јавног кон-
курса за именовање директора Скупштине Градске општи-
не Младеновац.

Комисија је независна у својим одлукама и ставовима.
Члан 7.

Комисија спроводи јавни конкурс тако што саставља 
списак кандидата који испуњавају услове за именовање и 
међу њима спроводи изборни поступак.

У изборном поступку се, оцењивањем стручне оспосо-
бљености, знања и вештине, утврђује резултат кандидата 
према мерилима прописаним за именовање директора јав-
ног предузећа.

Изборни поступак може да се спроведе у више делова, 
писменом провером, усменим разговором или на други од-
говарајући начин.

Кандидатима међу којима се спроводи изборни посту-
пак доставља се писано обавештење о томе кад почиње из-
борни поступак, најмање осам дана пре отпочињања избор-
ног поступка.

Комисија саставља ранг листу са највише три кандидата 
која су са најбољим резултатом испунила мерила за избор 
директора јавног предузећа и доставља је Већу Градске оп-
штине Младеновац. 

Истовремено, Комисија доставља и записник о избор-
ном поступку.

Члан 8.
Веће Градске општине Младеновац, на основу листе за 

именовање и записника о изборном поступку, припрема пре-
длог акта о именовању првог кандидата са ранг листе и доста-
вља га на усвајање Скупштини Градске општине Младеновац.

Члан 9.
Скупштина Градске општине Младеновац након разма-

трања достављене листе и предлога акта, одлучује о име-
новању директора јавног предузећа, доношењем решења о 
именовању предложеног кандидата или неког другог кан-
дидата са листе.

Решење о именовању директора коначно је.

Члан 10.
Решење о именовању са обрзложењем доставља се лицу 

које је именовано за директора, објављује се у „Службеном 

гласнику Републике Србије” и „Службеном листу Града Бео-
града“и на интернет страници Градске општине Младеновац.

По примерак решења о именовању са образложењем 
доставља се и свим кандидатима који су учествовали у по-
ступку јавног конкурса.

Члан 11.
Кандидату који је учествовао у изборном поступку, на 

његов захтев, Комисија је дужна да у року од два дана од 
дана пријема захтева омогући увид у документацију јавног 
конкурса, под надзором Комисије.

Члан 12. 
Именовани кандидат дужан је да ступи на рад у року 

од осам дана од дана објављивања решења о именовању у 
„Службеном гласнику Републике Србије”.

Рок из става 1. овог члана Скупштина Градске општине 
Младеновац из оправданих разлога може продужити за још 
осам дана.

Члан 13.
Ако именовано лице не ступи на рад у року који му је 

одређен, Скупштина Градске општине Младеновац именује 
следећег кандидата са ранг листе.

Ако нико од кандидата са листе за именовање не ступи 
на рад у року који му је одређен, или ако ни после спрове-
деног јавног конкурса Скупштини Градске општине Младе-
новац не буде предложен кандидат за именовање због тога 
што је Комисија утврдила да ниједан кандидат који је уче-
ствовао у изборном поступку не испуњава услове за име-
новање или ако Скупштина Градске општине Младеновац 
не именује предложеног кандидата или другог кандидата са 
листе, расписује се нови јавни конкурс на начин и по по-
ступку прописаним законом.

Члан 14. 
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београ-

да” и на интернет страници Градске општине Младеновац.
Скупштина Градске општине Младеновац

Број I-00-06-1-31/7/2020, 4. септембра 2020. године
Председник

Гордана Димитријевић Бјеличић, ср. 

Скупштина Градске општине Младеновац на седници 
одржаној 4. септембра 2020. године, на основу чл. 37. и 39. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 
15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. 
закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 18. Статута Градске 
општине Младеновац („Службени лист Града Београда”, бр. 
40/10 – пречишћен текст, 38/18 и 82/19) и члана 38. Одлуке 
о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузе-
ћа за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, 
гробља и зеленила „Младеновац”, Младеновац („Службени 
лист Града Београда”, бр. 90/16 и 111/16), оглашава

ЈА ВНИ КОНКУР С
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛ-
НОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС МЛАДЕНО-

ВАЦ”, МЛАДЕНОВАЦ
НА ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

Подаци о јавном предузећу:
Предузеће послује под пословним именом: Јавно комунал-

но предузеће за управљање јавним паркиралиштима „Паркинг 
сервис Младеновац”, Младеновац, Краља Петра Првог 246.
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Скраћени назив пословног имена гласи: ЈКП „Паркинг 
сервис Младеновац”, Младеновац.

Седиште предузећа је у Младеновцу, Краља Петра Пр-
вог 246.

ПИБ 111322738
Матични број 21461997
Претежна шифра делатности је – 52.21 Услужне делат-

ности у копненом саобраћају.
Јавни конкурс се спроводи за радно место:
Директор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сер-

вис Младеновац”, Младеновац, чији је оснивач Градска оп-
штина Младеновац.

Право пријављивања има сваки заинтересовани канди-
дат који, осим општих услова прописаних одредбама Зако-
на о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 – одлука Уставног суда, 113/17 и 95/18 – 
аутентично тумачење), испуњава и следеће посебне услове: 

1) да је пунолетно и пословно способно; 
2) да има стечено високо образовање на основним сту-

дијама у трајању од најмање четири године, односно на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским студија-
ма или специјалистичким струковним студијама; 

3) да има најмање пет година радног искуства на посло-
вима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог 
члана; 

4) да има најмање три године радног искуства на посло-
вима који су повезани са пословима јавног предузећа; 

5) да познаје област корпоративног управљања; 
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу 

послова; 
7) да није члан органа политичке странке, односно да му 

је одређено мировање у вршењу функције у органу поли-
тичке странке; 

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест 
месеци; 

9) да му нису изречене мере безбедности у складу са за-
коном којим се уређују кривична дела, и то: 

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здрав-
ственој установи; 

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи; 
(3) обавезно лечење наркомана; 
(4) обавезно лечење алкохоличара; 
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности. 
Уз пријаву са биографијом кандидат подноси:
– извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-

на копија);
– уверење о држављанству Републике Србије (оригинал 

или оверена копија);
– доказ да има општу здравствену способност;
– доказ о стручној спреми (оверена копија дипломе о 

стеченој стручној спреми);
– доказ о радном искуству (потврде или други акти из 

којих се доказује најмање пет година радног искуства на 
пословима за које се захтева високо образовање; исправе 
којима се доказује радно искуство на пословима који су 
повезани са пословима јавног предузећа; исправе којима 
се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу 
послова; 

– доказ да није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци за кривично дело против привреде, правног 
саобраћаја и службене дужности (уверење од надлежене 
Полицијске управе);

 – доказ да није изречена мера безбедности којим се уре-
ђују кривична дела и то: (1) обавезно психијатријско лече-
ње и чување у здравственој установи; (2) обавезно психија-
тријско лечење на слободи; (3) обавезно лечење наркомана; 
(4) обавезно лечење алкохоличара; (5) забрана вршења по-
зива, делатности и дужности (уверење од надлежене Поли-
цијске управе);

– уколико је кандидат члан органа политичке странке, 
доказ о мировању у вршењу функције у органу политичке 
странке, односно оверена изјава да није члан органа поли-
тичке странке.

У изборном поступку, усменим разговором, проверава 
се поседовање стручних, организационих и других способ-
ности неопходних за успешно организовање и обављање 
функције директора.

Место рада: Младеновц, Краља Петра Првог 246.
Пријава са доказима о испуњености услова подноси 

се у року од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса 
у „Службеном гласнику Републике Србије” Комисији за 
именовања директора јавних предузећа Градске општине 
Младеновац, на адресу Младеновац, Јанка Катића 6, преко 
писарнице Управе Градске општине Младеновац или преко 
поште, са напоменом: ЗА КОНКУРС „НЕ ОТВАРАТИ”.

Лице задужено за давање обавештења о јавном кон-
курсу за именовање директора је Ивана Селенић, телефон 
011/8241-621.

Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве, 
неће се узимати у разматрање.

Скупштина Градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-31/7-1/2020, 4. септембра 2020. године

Председник
Гордана Димитријевић Бјеличић, ср. 

Скупштина Градске општине Младеновац на седници 
одржаној 4. септембра 2020. године, на основу члана 46. 
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 34/10 – одлука Уставног суда, 54/11, 12/20, 16/20 – 
аутентично тумачење и 68/20) и члана 18. Статута Градске 
општине Младеновац („Службени лист Града Београда”, бр. 
40/10 – пречишћен текст, 38/13 и 82/19), донела је

РЕШЕЊЕ

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-
НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине 
Градске општине Младеновац, и то Микану Миросавићу, са 
изборне листе: Александар Вучић – За нашу децу, због под-
ношења оставке.

2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-31/9/2020, 4. септембра 2020. године

Председник
Гордана Димитријевић Бјеличић, ср. 
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Скупштина Градске општине Младеновац на седници 
одржаној 4. септембра 2020. године, на основу члана 46. 
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 34/10 – одлука Уставног суда, 54/11, 12/20, 16/20 – 
аутентично тумачење и 68/20) и члана 18. Статута Градске 
општине Младеновац („Службени лист Града Београда”, бр. 
40/10 – пречишћен текст, 38/13 и 82/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине 
Градске општине Младеновац, и то: Владети Лучићу, са из-
борне листе: Александар Вучић – За нашу децу, због подно-
шења оставке.

2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-31/4-2/2020, 4. септембра 2020. године

Председник
Гордана Димитријевић Бјеличић, ср. 

Скупштина Градске општине Младеновац на седници 
одржаној 4. септембра 2020. године, на основу чл. 18, 36. и 
38. Статута Градске општине Младеновац („Службени лист 
Града Београда”, бр. 40/10 – пречишћен текст, 38/13 и 82/19) 
и члана 34. Пословника Скупштине Градске општине Мла-
деновац („Службени лист Града Београда”, број 10/20), до-
нела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине 
Градске општине Младеновац, и то:

– Владану Глишићу, са изборне листе: Александар Вучић 
– За нашу децу, избором за председника градске општине 
Младеновац;

– Дејану Вићовцу, са изборне листе: изборна листе: Иви-
ца Дачић – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Једин-
ствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма”, избором за 
заменика председника градске општине Младеновац;

– Сузани Васић, са изборне листе: Александар Вучић – 
За нашу децу, избором за члана Већа Градске општине Мла-
деновац;

– Драгану Вукадиновићу, са изборне листе: Александар 
Вучић – За нашу децу, избором за члана Већа Градске оп-
штине Младеновац и

– Дејану Ивковићу, са изборне листе: Изборна листе: 
Ивица Дачић – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Је-
динствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма”, избором 
за члана Већа Градске општине Младеновац.

2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-31/3-3/2020, 4. септембра 2020. године

Председник
Гордана Димитријевић Бјеличић, ср. 

Скупштина Градске општине Младеновац на седници 
одржаној 4. септембра 2020. године, на основу члана 56. 
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 34/10 – Одлука Уставног суда, 54/1112/20, 16/20 – ау-
тентично тумачење) и члана 18. Статута Градске општине 
Младеновац („Службени лист Града Београда”, бр. 40/10 – 
пречишћен текст, 38/13 и 82/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУП-

ШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
1. Потврђују се мандати одборницима Скупштине Град-

ске општине Младеновац, изабраним на изборима одржа-
ним 21. јуна 2020. године, и то:

– Александру Цветковићу, са изборне листе – Алексан-
дара Вучић – За нашу децу;

– Петру Живановићу, са изборне листе – Александар 
Вучић – За нашу децу. и

 – Милици Јанковић, са изборне листе – Александар Ву-
чић – За нашу децу.

2. Мандат одборника траје до престанка мандата одбор-
ника овог сазива Скупштине Градске општине Младеновац.

3. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Младеновац

Број I-00-06-1-31/1/2020, 4. септембра 2020. године
Председник

Гордана Димитријевић Бјеличић, ср. 

Скупштина Градске општине Младеновац на седници одр-
жаној 4. септембра 2020. године, на основу чл. 18. и 32. став 2. 
Статута Градске општине Младеновац („Службени лист Града 
Београда”, бр. 40/10 – пречишћен текст, 38/13 и 82/19) и чла-
на 24. Пословника Скупштине Градске општине Младеновац 
(„Службени лист Града Београда”, број 10/20), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
1. Бира се за заменика председника Скупштине Градске 

општине Младеновац, Душан Игњатовић, машински тех-
ничар, на период од четири године, почев од 5. септембра 
2020. године.

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

Број I-00-06-1-31/2/2020, 4. септембра 2020. године
Председник

Гордана Димитријевић Бјеличић, ср. 

Скупштина Градске општине Младеновац на седници 
одржаној 4. септембра 2020. године, на основу чл. 18. и 36. 
Статута Градске општине Младеновац („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 40/10 – пречишћен текст, 38/13 и 82/19) и 
члана 29. Пословника Скупштине Градске општине Младе-
новац („Службени лист Града Београда”, број 10/20), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

МЛАДЕНОВАЦ
1. Бира се за председника градске општине Младеновац, 

Владан Глишић, доктор ветеринарске медицине, на период 
од четири године, почев од 5. септембра 2020. године.
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2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-31/3/2020, 4. септембра 2020. године

Председник
Гордана Димитријевић Бјеличић, ср. 

Скупштина Градске општине Младеновац на седници 
одржаној 4. септембра 2020. године, на основу чл. 18. и 38. 
Статута Градске општине Младеновац („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 40/10 – пречишћен текст, 38/13 и 82/19) и 
члана 29. Пословника Скупштине Градске општине Младе-
новац („Службени лист Града Београда”, број 48/08), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОП-

ШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

1. Бира се за заменика председника градске општине 
Младеновац, Дејан Вићовац, професор технике и инфор-
матике, на пероид од четири године, почев од 5. септембра 
2020. године.

2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-31/3-1/2020, 4. септембра 2020. године

Председник
Гордана Димитријевић Бјеличић, ср. 

Скупштина Градске општине Младеновац на седници 
одржаној 4. септембра 2020. године, на основу чл. 18. и 38. 
Статута Градске општине Младеновац („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 40/10 – пречишћен текст, 38/13 и 82/19) и 
члана 29. Пословника Скупштине Градске општине Младе-
новац („Службени лист Града Београда”, број 10/20), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

МЛАДЕНОВАЦ

I. Бирају се за чланове Већа Градске општине Младено-
вац, на период од четири године, и то: 

1. Сузана Васић, дипломирани правник;
2. Бојан Станојевић, дипломирани економиста;
3. Вељко Лукић, дипломирани економиста;
4. Дејан Степановић, магистар Факултета примењених 

уметности;
5. Зоран Јоцић, економиста;
6. Богдан Вуксановић, физиотерапеут;
7. Драган Вукадиновић, привредник;
8. Дарко Ћебић, дипломирани правник и
9. Дејан Ивковић, дипломирани индустријски менаџер.
II. Именовани ће функцију члана Већа обављати почев 

од 5. септембра 2020. године.
III. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Младеновац
Broj I-00-06-1-31/3-2/2020, 4. септембра 2020.године

Председник
Гордана Димитријевић Бјеличић, ср. 

Скупштина Градске општине Младеновац на седници 
одржаној. 4. септембра 2020. године, на основу члана 46. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 
15/16 и 88/19), члана 18. Статута Градске општине Младе-
новац („Службени лист Града Београда”, бр. 40/10 – пре-
чишћен текст, 38/13 и 82/19) и члана 41. Одлуке о промени 
Одлуке о оснивању Јавног коминалног предузећа за прои-
зводњу, дистрибцију воде, одржавање хигијене, гробља и зе-
ленила „Младеновац”, Младеновац („Службени лист Града 
Београда”, бр. 90/16 и 111/16), донела је

РЕШЕЊЕ
ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУ-
НАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ДИСТРИБУ-
ЦИЈУ ВОДЕ, ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ, 
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА „МЛАДЕНОВАЦ”, МЛАДЕНОВАЦ

1. Утврђује се да Владети Лучићу престаје мандат ди-
ректора Јавног комуналног предузећа за производњу, ди-
стрибуцију воде, одржавање комуналне хигијене, гробља и 
зеленила „Младеновац” Младеновац, са 4. септембром 2020. 
године, због истека периода на који је именован.

2. Решење доставити лицу из тачке 1. овог решења, Јав-
ном комуналном предузећу за производњу, дистрибуцију 
воде, одржавање комуналне хигијене, гробља и зеленила 
„Младеновац”, Младеновац и Архиви.

3. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Младеновац

Број I-00-06-1-31/4/2020, 4. септембра 2020. године
Председник

Гордана Димитријевић Бјеличић, ср. 

Скупштина Градске општине Младеновац на седници 
одржаној 4. септембра 2020. године, на основу члана 52. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 
15/16 и 88/19), члана 18. Статута Градске општине Младе-
новац („Службени лист Града Београда”, бр. 40/10 – пре-
чишћен текст, 38/13 и 82/19) и члана 42. Одлуке о промени 
Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за прои-
зводњу, дистрибуцију воде, одржавања хигијене, гробаља и 
зеленила „Младеновац”, Младеновац („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 90/16 и 111/16), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-
РА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОИ-
ЗВОДЊУ, ДИСТРИБУЦИЈУ ВОДЕ, ОДРЖАВАЊА ХИ-
ГИЈЕНЕ, ГРОБАЉА И ЗЕЛЕНИЛА „МЛАДЕНОВАЦ”, 

МЛАДЕНОВАЦ
1. Именује се Владета Лучић, специјалиста струковни 

инжењер машинства, за вршиоца дужности директора Јав-
ног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију 
воде, одржавања хигијене, гробаља и зеленила „Младено-
вац”, Младеновац.

2. Именовани ступа на дужност вршиоца дужности ди-
ректора јавног предузећа 5. септембра 2020. године.

3. Именовани ће дужност вршити до именовања дирек-
тора јавног предузећа, а најдуже годину дана.

4. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Младеновац

Број I-00-06-1-31/4-1/2020, 4. септембра 2020. године
Председник

Гордана Димитријевић Бјеличић, ср. 
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Скупштина Градске општине Младеновац на седници 
одржаној 4. септембра 2020. године, на основу члана 52. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр 
15/16 и 88/19), члана 18. Статута Градске општине Младе-
новац („Службени лист Града Београда”, бр. 40/10 – пречи-
шћен текст, 38/13 и 82/19) и члана 40. Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа за управљање јавним парки-
ралиштима „Паркинг сервис Младеновац”, Младеновац 
(„Службени лист Града Београда”, број 127/18), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИ-
ШТИМА „ПАРКИНГ СЕРВИС МЛАДЕНОВАЦ”, МЛА-

ДЕНОВАЦ

1. Утврђује се да Маји Јовановић престаје мандат врши-
оца дужности директора Јавног комуналног предузећа за 
управљање јавним паркиралиштима „Паркинг сервис Мла-
деновац”, Младеновац, са 4. септембром 2020. године, због 
истека периода на који је именована.

2. Решење доставити лицу из тачке 1. овог решења, Јав-
ном комуналном предузећу „Паркинг сервис Младеновац”, 
Младеновац и Архиви.

3. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Младеновац

Број I-00-06-1-31/6/2020, 4. септембра 2020. године
Председник

Гордана Димитријевић Бјеличић, ср. 

Скупштина Градске општине Младеновац на седници 
одржаној дана 4. септембра 2020. године, на основу члана 
52. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, 
бр. 15/16 и 88/19), члана 40. Одлуке о оснивању Јавног ко-
муналног предузећа за управљање јавним паркиралиштима 
„Паркинг сервис Младеновац”, Младеновац („Службени 
лист Града Београда”, број 127/18) и члана 18. Статута Град-
ске општине Младеновац („Службени лист Града Београда”, 
бр. 40/10 – пречишћен текст, 38/13 и 82/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-
РА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРА-
ВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА „ПАРКИНГ 

СЕРВИС МЛАДЕНОВАЦ”, МЛАДЕНОВАЦ

1. Именује се Маја Јовановић, дипл. економиста, за вр-
шиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за 
управљање јавним паркиралиштима „Паркинг сервис Мла-
деновац”, Младеновац, почев од 5. септембра 2020. године.

2. Вршилац дужности директора обављаће ту функцију до 
именовања директора јавног предузећа, а најдуже годину дана. 

3. Решење доставити именованоj, Јавном комуналном 
предузећу за управљање јавним паркиралиштима „Паркинг 
сервис Младеновац”, Младеновац и Архиви. 

4. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-31/6-1/2020, 4. септембра 2020. године

Председник
Гордана Димитријевић Бјеличић, ср. 

ОБРЕНОВАЦ

Скупштина Градске општине Обреновац на седници 
одржаној 3. септембра 2020. године, на основу члана 46. 
става 1. тачке 5. Закона о локалним изборима („Службе-
ни гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 
12/20 16/20 – др. пропис и 68/20), члана 51. Статута Град-
ске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, 
број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка) и чла-
на 25. Пословника Скупштине Градске општине Обреновац 
(„Службени лист Града Београда”, број 102/16 – пречишћен 
текст и 121/19), донела је 

ОДЛУКУ 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

1. Утврђује се престанак мандата одборникa Скупштине 
Градске општине Обреновац, пре истека времена на које су 
изабрани и то:

1) Мирославу Чучковићу, са изборне листе Александар 
Вучић – За нашу децу, због преузимања функције председ-
ника градске општине Обреновац, неспојивe са функцијом 
одборника;

2) Милошу Станојевићу, са изборне листе Александар 
Вучић – За нашу децу, због преузимања функције замени-
ка председника градске општине Обреновац, неспојивe са 
функцијом одборника;

2. На ову одлуку може се поднети жалба Управном суду 
у Београду у року од 48 часова од дана доношења исте. 

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

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-57, 3. септембра 2020. године

Председник
Милорад Јанковић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници 
одржаној 3. септембра 2020. године, на основу члана 46 ста-
ва 1 тачке 1 Закона о локалним изборима („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 12/20 
16/20 – др. пропис и 68/20) и члана 24 Статута Градске оп-
штине Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 
98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка), на предлог 
Комисије за мандатно-имунитетска, кадровска и админи-
стративна питања од 28.08.2020. године, донела је 

ОДЛУКУ
 О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

I. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине 
Градске општине Обреновац, са 3. септембром 2020. године, 
пре истека времена на које су изабрани, због поднетих пи-
саних оставки и то:

1. Ивани Николић са изборне листе Александар Вучић – 
За нашу децу;

2. Александру Арсеновићу са изборне листе Александар 
Вучић – За нашу децу. и

3. Ђурђијани Филимоновић са изборне листе Алексан-
дар Шапић – Победа за Обреновац.
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II. На ову одлуку може се поднети жалба Управном суду 
у Београду у року од 48 часова од дана доношења исте. 

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

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-51, 3. септембра 2020. године

Председник
Милорад Јанковић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници одр-
жаној 3. септембра 2020. године, на основу члана 56. става 6. 
а у вези са чланом 48. Закона о локалним изборима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 
12/20, 12/20 16/20 – др. пропис и 68/20) и члана 24 Статута 
Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београ-
да”, број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка), на 
предлог Комисије за мандатно-имунитетска, кадровска и ад-
министративна питања и Изборне комисије Градске општи-
не Обреновац од 28. августа 2020. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУП-

ШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

I. Потврђују се мандати одборницима Скупштине Град-
ске општине Обреновац изабраним на изборима одржаним 
21. јуна 2020. године и то: 

1. Ивани Црногорчић, са изборне листе Александар Ву-
чић – За нашу децу;

2. Саши Петровићу, са изборне листе Александар Вучић 
– За нашу децу;

3. Игору Филимоновићу, са изборне листе Александар 
Шапић – Победа за Обреновац.

II. Мандат изабраних одборника почиње да тече даном 
потврђивања мандата и траје до истека мандата Скупштине.

III. На ову одлуку може се поднети жалба Управном суду 
у Београду у року од 48 часова од дана доношења исте. 

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

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-52, 3. септембра 2020. године

Председник
Милорад Јанковић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници одр-
жаној 3. септембра 2020. године, на основу члана 24. став 1. 
тачка 29. и члана 50. Статута Градске општине Обреновац 
(„Службени лист Града Београда”, број 98/19 – пречишћен 
текст 2 и 144/19 – исправка) и члана 23 Пословника Скуп-
штине Градске општине Обреновац („Службени лист Града 
Београда”, број 102/16 – пречишћен текст и 121/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБ-

РЕНОВАЦ

1. Бира се за председника градске општине Обреновац 
Мирослав Чучковић, дипломирани инжењер електро-

технике из Обреновца, на период од четири године, одно-
сно до истека мандата Скупштине.

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

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-54, 3. септембра 2020. године

Председник
Милорад Јанковић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници одр-
жаној 3. септембра 2020. године, на основу члана 24. став 1. 
тачка 29. и члана 50. Статута Градске општине Обреновац 
(„Службени лист Града Београда”, број 98/19 – пречишћен 
текст 2 и 144/19 – исправка) и члана 24 Пословника Скуп-
штине Градске општине Обреновац („Службени лист Града 
Београда”, број 102/16 – пречишћен текст и 121/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОП-

ШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

1. Бира се за заменика председника градске општине Об-
реновац Милош Станојевић, санитарни еколошки инжењер 
из Барича, на период од четири године, односно до истека 
мандата Скупштине.

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

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-55, 3. септембра 2020. године

Председник
Милорад Јанковић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници одр-
жаној 3. септембра 2020. године, на основу члана 24. став 1. 
тачка 29. и члана 53. Статута Градске општине Обреновац 
(„Службени лист Града Београда”, број 98/19 – пречишћен 
текст 2 и 144/19-исправка) и члана 27. Пословника Скупшти-
не Градске општине Обреновац („Службени лист Града Бео-
града”, број 102/16 – пречишћен текст и 121/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБ-

РЕНОВАЦ
1. Бирају се за чланове Већа Градске општине Обреновац 

на период од четири године:
1. Предраг Јовановић, утоститељско-туристички техни-

чар из Барича;
2. Олга Миросављевић, професор географије из Обре-

новца; 
3. Зоран Ћорломановић, техничар за биохемију и моле-

куларну биологију из Забрежја;
4. Милош Станковић, дипломирани менаџер из Обре-

новца, 
5. Иван Стојић, машиниста турбинског постројења из 

Обреновца и
6. Милорад Бођан, машински техничар из Обреновца. 
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-56, 3. септембра 2020. године

Председник
Милорад Јанковић, ср.
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Скупштина Градске општине Обреновац на седници 
одржаној 3. септембра 2020. године, на основу члана 14. 
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 12/20 16/20 – аутен-
тично тумачење и 68/20) и члана 24 Статута Градске општи-
не Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 98/19 
– пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОП-

ШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У СТАЛНОМ САСТАВУ

1. Разрешавају се дужности у Изборној комисији Градске 
општине Обреновац у сталном саставу, председник, чла-
нови, секретар и њихови заменици, именовани решењима 
Скупштине Градске општине Обреновац 24. јуна 2016. годи-
не и 19. јуна 2018. године и то:

1) Виктор Стојковић, председник, 
2) Павле Булатовић, заменик председника, 
3) Бојан Јанковић, члан, 
4) Софија Милосављевић, заменик члана, 
5) Саша Николић, члан, 
6) Биљана Николић, заменик члана, 
7) Слободан Пејчић, члан, 
8) Немања Стошић, заменик члана, 
9) Милан Павловић, члан, 
10) Мирјана Ивошевић, заменик члана, 
11) Живорад Коњевић, члан, 
12) Вера Покорни, заменик члана, 
13) Душан Боројевић, члан, 
14) Бранко Вујовић, заменик члана, 
15) Милорад Косановић, секретар, 
16) Нада Митрашиновић, заменик секретара.
2. Доношењем овог решења престаје да важи решење о 

именовању Изборне комисије Градске општине Обреновац 
у сталном саставу „Службени лист Града Београда”, број 
66/16 и 48/18).

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

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-79, 3. септембра 2020. године

Председник
Милорад Јанковић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници 
одржаној 3. септембра 2020. године, на основу члана 14. 
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“бр. 
129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 12/20 16/20 – аутен-
тично тумачење и 68/20) и члана 24 Статута Градске општи-
не Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 98/19 
– пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка), на предлог од-
борничких група у Скупштини Градске општине Обрено-
вац, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОП-

ШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У СТАЛНОМ САСТАВУ

1. Изборну комисију Градске општине Обреновац у 
сталном саставу чине председник и шест чланова, који има-
ју заменике. 

 Изборна комисија има секретара који има заменика. 
У Изборну комисију именују се: 
1) за председника 
Виктор Стојковић, дипломирани правник из Обренов-

ца, представник Коалиције Александар Вучић – За нашу 
децу;

за заменика председника 
– Павле Булатовић, дипломирани правник из Обреновца, 

представник Коалиције Александар Вучић – За нашу децу;
2) за члана 
Бојан Јанковић, из Обреновца представник Коалиције 

Александар Вучић – За нашу децу;
за заменика члана 
– Софија Милосављевић, из Барича, представник Коа-

лиције Александар Вучић – За нашу децу;
3) за члана 
Саша Николић, из Обреновца, представник Коалиције 

Александар Вучић – За нашу децу;
за заменика члана 
– Душан Боројевић, из Обреновца, представник Српске 

радикалне странке;
4) за члана 
Слободан Пејчић, из Звечке, представник Коалиције 

Александар Вучић – За нашу децу;
за заменика члана 
– Немања Стошић, из Обреновца, представник Коали-

ције Александар Вучић – За нашу децу;
5) за члана 
– Коста Дувњак, из Обреновца, представник Коалици-

је Ивица Дачић – „Социјалистичка партија Србије (СПС), 
Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма, Зелени 
Србије (Зелени)“;

за заменика члана 
– Милојко Кнежевић, из Обреновца, представник Ко-

алиције Ивица Дачић – „Социјалистичка партија Србије 
(СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма, 
Зелени Србије (Зелени)“;

6) за члана 
Жељко Ковачевић, из Обреновца, представник Коали-

ције Александар Шапић – Победа за Обреновац, 
за заменика члана 
– Марио Ђурковић, из Обреновца, представник Коали-

ције Александар Шапић – Победа за Обреновац;
7) за члана 
– Доротеа Мишић, из Обреновца, представник Коали-

ције Александар Шапић – Победа за Обреновац, 
 за заменика члана 
– Дејан Маринковић, из Обреновца, представник Ко-

алиције Ивица Дачић – „Социјалистичка партија Србије 
(СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма, 
Зелени Србије (Зелени)”;

за секретара
– Драган Миленковић, дипломирани правник из Обре-

новца, заменик секретара Скупштине Градске општине Об-
реновац, 

за заменика секретара
– Нада Митрашиновић, дипломирани правник из Обре-

новца, секретар Скупштине Градске општине Обреновац. 
2. Задаци Изборне комисије утврђени су законом и дру-

гим прописима. 
3. Седиште Изборне комисије је у Обреновцу, ул. Вука 

Караџића бр. 74. 
4. Стручне и административне послове за Изборну ко-

мисију обављаће Управа Градске општине Обреновац – 
Служба за скупштинске послове и прописе и Одељење за 
општу управу. 
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5. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”. 

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-80, 3. септембра 2020. године

Председник
Милорад Јанковић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници 
одржаној 3. септембра 2020. године, на основу чланoва 46. 
став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 24. тачке 25. Статута Градске 
општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 
98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка) и члана 43. 
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног пре-
дузећа „Обреновац” („Службени лист Града Београда”, бр. 
85/16 и 9/17), донела јe

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТО-
РА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ОБРЕНО-

ВАЦ” ИЗ ОБРЕНОВЦА

1. Утврђује се да Славку Берићу, дипломираном менаџе-
ру из Обреновца, престаје функција директора Јавног кому-
налног предузећа „Обреновац” из Обреновца са 3. септем-
бром 2020. године, на основу поднете оставке. 

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

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-83, 3. септембра 2020. године

Председник
Милорад Јанковић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници 
одржаној 3. септембра 2020. године, на основу члана 52. 
а сходно члану 24. став 3. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 24. тачке 
25. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист 
Града Београда”, број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – 
исправка) и члана 47. Одлуке о промени оснивачког акта 
Јавног комуналног предузећа „Обреновац” („Службени 
лист Града Београда”, бр. 85/16 и 9/17), донела јe

РЕШЕЊЕ

1. Именује се Милан Марошанин, дипломирани машин-
ски инжењер из Обреновца, за вршиоца дужности дирек-
тора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обре-
новца, на период који не може бити дужи од једне године, 
почев од 3. септембром 2020. године. 

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

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-86, 3. септембра 2020. године

Председник
Милорад Јанковић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници 
одржаној 3. септембра 2020. године, на основу члана 46. 
став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 24. тачке 25. Статута Градске 
општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 
98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка) и члана 36. 
Одлуке о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању 
Jавног предузећа за изградњу Обреновца („Службени лист 
Града Београда”, бр. 66/16, 117/16 и 121/19), донела јe

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТО-
РА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА

1. Утврђује се да Милану Марошанину, дипломираном ин-
жењеру машинства из Обреновца, престаје функција дирек-
тора Jавног предузећа за изградњу Обреновца „Обреновац”, 
са 3. септембром 2020. године, на основу поднете оставке. 

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

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-84, 3. септембра 2020. године

Председник
Милорад Јанковић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници одр-
жаној 3. септембра 2020. године, на основу члана 52. а сход-
но члану 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службе-
ни гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 24. тачке 25. Статута 
Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка) и чла-
на 40. Одлуке о промени оснивачког акта – Одлуке о оснива-
њу Jавног предузећа за изградњу Обреновца („Службени лист 
Града Београда”, бр. 66/16, 117/16 и 121/19), донела јe

РЕШЕЊЕ
1. Именује се Славко Берић, дипломирани менаџер из 

Обреновца, за вршиоца дужности директора Jавног преду-
зећа за изградњу Обреновца „Обреновац”, на период који 
не може бити дужи од једне године, почев од 3. септембром 
2020. године. 

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

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-85, 3. септембра 2020. године

Председник
Милорад Јанковић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници одр-
жаној 3. септембра 2020. године, на основу члана 24. тачка 25. 
Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града 
Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-исправ-
ка), а у вези члана 21. става 1. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 30. става 
1. Одлуке о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању 
Jавног предузећа за изградњу Обреновца („Службени лист 
Града Београда”, бр. 66/16, 117/16 и 121/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕ-

ДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА
1. Разрешава се Надзорни одбор Јавног предузећа за из-

градњу Обреновца, због истека периода на који је именован 
у саставу:

1. Миладин Тошић, председник,
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2. Ана Весић, члан,
3. Зоран Првуловић, члан, представник запослених.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-63, 3. септембра 2020. године

Председник
Милорад Јанковић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници 
одржаној 3. септембра 2020. године, на основу члана 17. 
став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 24. тачка 25. Статута Градске 
општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 
98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка) и члана 28. 
Одлуке о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању 
Jавног предузећа за изградњу Обреновца („Службени лист 
Града Београда”, бр. 66/16, 117/16 и 121/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕ-

ДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА 
I. Именују се у Надзорни одбор Јавног предузећа за из-

градњу Обреновца, који броји укупно три члана и то: 
1. Миладин Тошић, за председника, 
2. Ана Весић, за члана, 
3. Дамир Кочевић, као представник запослених.
II. Мандат председника и чланова Надзорног одбора 

траје четири године, рачунајући од дана именовања.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 

Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-71, 3. септембра 2020. године

Председник
Милорад Јанковић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници 
одржаној 3. септембра 2020. године, на основу члана 24. 
тачка 25. Статута Градске општине Обреновац („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 
144/19 – исправка), а у вези са чланом 21. става 1. и Зако-
на о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 
и 88/19) и чл. 26. и 28. став 1. Одлуке о промени оснивач-
ког акта Jавног предузећа, „Пословни простор” Обреновац 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 85/16, 103/16, 133/16, 
72/17, 82/18 и 121/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕ-

ДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР” ОБРЕНОВАЦ
1. Разрешава се Надзорни одбор Јавног предузећа „По-

словни простор” Обреновац због истека периода на који је 
именован у саставу:

1. Драган Исаиловић, председник, 
2. Никола Трифуновић, члан, 
3. Славица Нићифоровић, члан, представник запослених.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-64, 3. септембра 2020. године

Председник
Милорад Јанковић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници 
одржаној 3. септембра 2020. године, на основу члана 17. 
став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 24. тачка 25. Статута Градске 
општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 
98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка) и члана 26. 
Одлуке о промени оснивачког акта Jавног предузећа, „По-
словни простор” Обреновац („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 85/16, 103/16, 133/16, 72/17, 82/18 и 121/19 ), до-
нела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕ-

ДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР” ОБРЕНОВАЦ
I. Именују се у Надзорни одбор Јавног предузећа „Послов-

ни простор” Обреновац, који броји укупно три члана и то: 
1. Драган Исаиловић, за председника, 
2. Саша Вићентијевић, за члана, 
3. Славица Нићифоровић, за члана, као представник за-

послених.
II. Мандат председника и чланова Надзорног одбора 

траје четири године, рачунајући од дана именовања.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 

Београда”.

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-72, 3. септембра 2020. године

Председник
Милорад Јанковић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници 
одржаној 3. септембра 2020. године, на основу члана 24. 
тачка 25. Статута Градске општине Обреновац („Службени 
лист Града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 
– исправка), а у вези члана 21. става 1. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и чла-
на 29. и члана 31. став 1. Одлуке о промени оснивачког акта 
Јавног предузећа за заштиту и унапређење живoтне среди-
не на територији градске општине Обреновац („Службени 
лист Града Београда”, бр. 85/16, 103/16 и 133/16), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБ-

РЕНОВАЦ

1. Разрешава се Надзорни одбора Јавног предузећа за за-
штиту и унапређење живoтне средине на територији Град-
ске општине Обреновац због истека периода на који је име-
нован у саставу:

1. Гордана Милковић, председник, 
2. Марина Батричевић, члан и
3. Станојка Спасић, члан, представник запослених. 
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-65, 3. септембра 2020. године

Председник
Милорад Јанковић, ср.
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Скупштина Градске општине Обреновац на седници 
одржаној 3. септембра 2020. године, на основу члана 17. 
став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 24. тачка 25. Статута Градске 
општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 
98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка) и члана 29. 
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за за-
штиту и унапређење живoтне средине на територији Град-
ске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, 
бр. 85/16, 103/16 и 133/16), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВOТНЕ 
СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБ-

РЕНОВАЦ 

I. Именују се у Надзорни одбор Јавног предузећа за за-
штиту и унапређење живoтне средине на територији град-
ске општине Обреновац, који броји укупно три члана и то: 

1. Гордана Милковић, за председника,
2. Марина Батричевић, за члана и
3. Станојка Спасић, за члана, као представник запослених.
II. Мандат председника и чланова Надзорног одбора 

траје четири године, рачунајући од дана именовања.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 

Београда”.
Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-73, 3. септембра 2020. године

Председник
Милорад Јанковић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници одр-
жаној 3. септембра 2020. године, на основу члана 24. тачка 
25. Статута Градске општине Обреновац („Службени лист 
Града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – 
исправка), а у вези члана 21. става 1. Закона о јавним преду-
зећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и чл. 28. и 
30. став 1. Одлуке о промени оснивачког акта Jавног преду-
зећа Спортско културни центар „Обреновац” у Обреновцу 
(„Службени лист Града Београда”, број 85/16), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ОБРЕНО-

ВАЦ” У ОБРЕНОВЦУ

1. Разрешава се Надзорни одбор Jавног предузећа 
Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу због 
истека периода на који је именован у саставу:

1. Миодраг Петровић, председник,
2. Страхиња Колашинац, члан, 
3. Никола Буковчић, члан, као представник запослених. 
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-66, 3. септембра 2020. године

Председник
Милорад Јанковић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници 
одржаној 3. септембра 2020. године, на основу члана 17. 
став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 24. тачкa 25. Статута Градске 
општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 
98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка) и члана 28. 
Одлуке о промени оснивачког акта Jавног предузећа Спорт-
ско културни центар „Обреновац” у Обреновцу („Службе-
ни лист Града Београда”, број 85/16), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ОБРЕНО-

ВАЦ” У ОБРЕНОВЦУ 

I. Именују се у Надзорни одбор Јавног предузећа Спорт-
ско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу, који броји 
укупно три члана и то: 

1. Страхиња Колашинац, за председника, 
2. Татјана Ђорђевић, за члана, 
3. Никола Буковчић, за члана, као представник запосле-

них.
II. Мандат председника и чланова Надзорног одбора 

траје четири године, рачунајући од дана именовања.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 

Београда”.

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-74, 3. септембра 2020. године

Председник
Милорад Јанковић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седни-
ци одржаној 3. септембра 2020. године, на основу члана 
24. тачке 25. Статута Градске општине Обреновац („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 98/19 – пречишћен текст 
2 и 144/19 – исправка) а у вези члана 21. става 1. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 
88/19) и члана 36. став 1. Одлуке о промени оснивачког акта 
Јавног комуналног предузећа „Обреновац” („Службени 
лист Града Београда”, бр. 85/16 и 9/17), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУ-
НАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ОБРЕНОВАЦ” ИЗ ОБРЕНОВЦА

1. Разрешава се Надзорни одбор Јавног комуналног пре-
дузећа „Обреновац” из Обреновца због истека периода на 
који је именован у саставу:

1. Милорад Марјановић, председник, 
2. Милорад Бођан, члан, 
3. Драган Миловановић, члан, представник запослених.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-67, 3. септембра 2020. године

Председник
Милорад Јанковић, ср.
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Скупштина Градске општине Обреновац на седници 
одржаној 3. септембра 2020. године, на основу члана 17. 
став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 24. тачке 25. Статута Градске 
општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 
98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка) и члана 34. 
Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног пре-
дузећа „Обреновац” („Службени лист Града Београда”, бр. 
85/16 и 9/17), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА JАВНОГ КО-

МУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ОБРЕНОВАЦ” 

I. Именују се у Надзорни одбор Јавног комуналног пре-
дузећа „Обреновац”, који броји укупно три члана и то: 

1. Милорад Марјановић, за председника, 
2. Милан Јаковљевић, за члана, 
3. Драган Миловановић, за члана, као представник запо-

слених.
II. Мандат председника и чланова Надзорног одбора 

траје четири године, рачунајући од дана именовања.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 

Београда”.

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-75, 3. септембра 2020. године

Председник
Милорад Јанковић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници 
одржаној 3. септембра 2020. године, на основу члана 24. 
тачке 25. Статута Градске општине Обреновац („Службени 
лист Града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 
– исправка), а у вези члана 21. став 1. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и чла-
на 36. став 1. Одлуке о промени оснивачког акта Jавног ко-
муналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац 
(„Службени лист Града Београда”, број 85/16), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУ-
НАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИ-

ЈА” ОБРЕНОВАЦ

1. Разрешава се Надзорни одбор Јавног комуналног пре-
дузећа „Водовод и канализација” Обреновац због истека 
периода на који је именован у саставу:

1. Милaн Бугарски, председник, 
2. Здравко Радосављевић, члан, 
3. Катарина Хајдин, члан, представник запослених. 
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Градске општине Обреновац
 VII-01 бр. 020-68, 3. септембра 2020. године

Председник
Милорад Јанковић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници 
одржаној 3. септембра 2020. године, на основу члана 17. 
став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 24. тачке 25. Статута Градске 
општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 
98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка), и члана 34. 
Одлуке о промени оснивачког акта Jавног комуналног пре-
дузећа „Водовод и канализација” Обреновац („Службени 
лист Града Београда”, број 85/16), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА JАВНОГ КО-
МУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗА-

ЦИЈА” ОБРЕНОВАЦ 

I. Именује се у Надзорни одбор Јавног комуналног пре-
дузећа „Водовод и канализација” Обреновац, који броји 
укупно три члана и то: 

1. Милан Бугарски, за председника, 
2. Здравко Радосављевић, за члана, 
3. Катарина Хајдин, за члана, као представник запослених.
II. Мандат председника и чланова Надзорног одбора 

траје четири године, рачунајући од дана именовања.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 

Београда”.

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-76, 3. септембра 2020. године

Председник
Милорад Јанковић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници 
одржаној 3. септембра 2020. године, на основу члана 24. 
тачке 25. Статута Градске општине Обреновац („Службени 
лист Града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 
– исправка), а у вези члана 21. става 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и 
члана 37. став 1. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног 
комуналног предузећа „Топловод” Обреновац („Службени 
лист Града Београда”, бр. 85/16 и 103/16), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУ-
НАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛОВОД” ОБРЕНОВАЦ

1. Разрешава се Надзорни одбора Јавног комуналног 
предузећа „Топловод” Обреновац због истека периода на 
који је именован у саставу:

1. Александар Арсеновић, председник, 
2. Драгомир Вукчевић, члан, 
3. Иван Аџић, члан, представник запослених. 
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-69, 3. септембра 2020. године

Председник
Милорад Јанковић, ср.
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Скупштина Градске општине Обреновац на седници одржаној 3. септембра 2020. године, на основу члана 17. став 3. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 24. тачке 25. Статута Градске општине 
Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка), и члана 35. Одлуке о 
промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 85/16 
и 103/16), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА JАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛОВОД” ОБРЕНОВАЦ 

I. Именују се у Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Toпловод” Обреновац, који броји укупно три члана и то: 
1. Александар Арсеновић, за председника, 
2. Петар Лалић, за члана, 
3. Иван Аџић, за члана, као представник запослених.
II. Мандат председника и чланова Надзорног одбора траје четири године, рачунајући од дана именовања.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-77, 3. септембра 2020. године

Председник
Милорад Јанковић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници одржаној 3. септембра 2020. године, на основу члана 24. тачка 25. 
Статута Градске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправ-
ка), а у вези члана 21. става 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 33. став 
1. Одлуке о промени оснивачког акта Jавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац („Службени лист Града 
Београда”, бр. 85/16 и 72/17), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС” ОБРЕНОВАЦ

1. Разрешава се Надзорни одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац због истека периода на 
који је именован у саставу:

1. Милан Стојић, председник, 
2. Дејан Трифуновић, члан, 
3. Драгивоје Радосављевић, члан, као представник запослених. 
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-70, 3. септембра 2020. године

Председник
Милорад Јанковић, ср.

Скупштина Градске општине Обреновац на седници одржаној 3. септембра 2020. године, на основу члана 17. став 3. За-
кона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 24. тачке 25. Статута Градске општине Обре-
новац („Службени лист Града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка), и члана 31. Одлуке о промени 
оснивачког акта Jавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац („Службени лист Града Београда”, бр. 85/16 и 
72/17), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА JАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС” OБРЕНО-

ВАЦ 

I. Именују се у Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Oбреновац, који броји укупно три чла-
на и то: 

1. Срђан Грчић, за председника, 
2. Срђан Јовановић, за члана, 
3. Драгивоје Радосављевић, за члана, као представник запослених.
II. Мандат председника и чланова Надзорног одбора траје четири године, рачунајући од дана именовања.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-78, 3. септембра 2020. године

Председник
Милорад Јанковић, ср.
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САДРЖАЈ

Страна

Акти градских општина

РАКОВИЦА

Одлука о потврђивању мандата одборницима 
Скупштине Градске општине Раковица– – – – – – –  1

Решење о избору заменика председника Скуп-
штине Градске општине Раковица– – – – – – – – – –  1

Решење о разрешењу заменика секретара Скуп-
штине Градске општине Раковица– – – – – – – – – –  1

Решење о постављењу заменика секретара Скуп-
штине градске општине Раковица– – – – – – – – – –  2

Решење о избору председника градске општине 
Раковица  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Решење о избору заменика председника градске 
општине Раковица  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Решење о избору чланова Већа Градске општине 
Раковица  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Решење о оснивању Административно-мандат-
не комисије  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

ГРОЦКА

Одлука о престанку мандата одборника у Скуп-
штини Градске општине Гроцка – – – – – – – – – – –  3

Одлука о престанку мандата одборника у Скуп-
штини Градске општине Гроцка – – – – – – – – – – –  3

Одлука о престанку мандата одборника у Скуп-
штини Градске општине Гроцка – – – – – – – – – – –  3

Одлука о потврђивању мандата одборника у 
Скупштини Градске општине Гроцка  – – – – – – – –  4

Одлука о потврђивању мандата одборника у 
Скупштини Градске општине Гроцка  – – – – – – – –  4

Решење о избору заменика председника Скуп-
штине Градске општине Гроцка  – – – – – – – – – – –  4

Решење о утврђивању престанка функције пред-
седнице градске општине Гроцка  – – – – – – – – – –  4

Решење о утврђивању престанка функције заме-
ника председнице градске општине Гроцка  – – – –  5

Решење о утврђивању престанка функције чла-
новима Већа Градске општине Гроцка  – – – – – – –  5

Решење о избору председника градске општине 
Гроцка  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  5

Решење о избору заменика председника градске 
општине Гроцка– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  5

Решење о избору чланова Већа Градске општине 
Гроцка  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  6

Решење о именовању Изборне комисије Градске 
општине Гроцка у сталном саставу  – – – – – – – – –  6

Решење о избору чланова Административне ко-
мисије  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  7

Решење о избору чланова Мандатне комисије  –  7

Страна
МЛАДЕНОВАЦ

Одлука о спровођењу јавног конкурса за име-
новање директора Јавног комуналног предузећа 
„Младеновац”, Младеновац са јавним конкурсом  –  7

Одлука о спровођењу јавног конкурса за имено-
вање директора Јавног комуналног предузећа „Пар-
кинг сервис Младеновац”, Младеновац са јавним 
конкурсом– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  9

Решење о престанку мандата одборника Скуп-
штине Градске општине Младеновац – – – – – – – –  11

Решење о престанку мандата одборника Скуп-
штине Градске општине Младеновац – – – – – – – –  12

Решење о престанку мандата одборника Скуп-
штине Градске општине Младеновац – – – – – – – –  12

Решење о потврђивању мандата одборника 
Скупштине Градске општине Младеновац  – – – – –  12

Решење о избору заменика председника Скуп-
штине Градске општине Младеновац – – – – – – – –  12

Решење о избору председника градске општине 
Младеновац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  12

Решење о избору заменика председника градске 
општине Младеновац  – – – – – – – – – – – – – – – –  13

Решење о избору чланова Већа Градске општине 
Младеновац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  13

Решење о престанку мандата директора Јавног 
комуналног предузећа за производњу, дистрибуци-
ју воде, одржавање комуналне хигијене, гробља и 
зеленила „Младеновац”, Младеновац – – – – – – – –  13

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Јавног комуналног предузећа за производњу, 
дистрибуцију воде, одржавање комуналне хигијене, 
гробља и зеленила „Младеновац”, Младеновац  – –  13

Решење о утврђивању престанку мандата врши-
оца дужности директора Јавног комуналног преду-
зећа за управљање јавним паркиралиштима „Пар-
кинг сервис Младеновац”, Младеновац– – – – – – –  14

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Јавног комуналног предузећа за управљање 
јавним паркиралиштима „Паркинг сервис Младе-
новац”, Младеновац  – – – – – – – – – – – – – – – – –  14

ОБРЕНОВАЦ
Одлука о престанку мандата одборника Скуп-

штине Градске општине Обреновац– – – – – – – – –  14
Одлука о престанку мандата одборника Скуп-

штине Градске општине Обреновац– – – – – – – – –  14
Одлука о потврђивању мандата одборника 

Скупштине Градске општине Обреновац– – – – – –  15
Решење о избору председника градске општине 

Обреновац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  15
Решење о избору заменика председника градске 

општине Обреновац  – – – – – – – – – – – – – – – – –  15
Решење о избору чланова Већа Градске општине 

Обреновац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  15
Решење о разрешењу Изборне комисије Градске 

општине Обреновац у сталном саставу– – – – – – –  16
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Страна
Решење о именовању Изборне комисије Градске 

општине Обреновац у сталном саставу– – – – – – –  16
Решење о утврђивању престанка функције ди-

ректора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” 
из Обреновца  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  17

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из 
Обреновца  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  17

Решење о утврђивању престанка функције ди-
ректора Јавног предузећа за изградњу Обреновца    17

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Јавног предузећа за изградњу Обреновца   – –  17

Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног 
предузећа за изградњу Обреновца  – – – – – – – – –  17

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног 
предузећа за изградњу Обреновца  – – – – – – – – –  18

Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног 
предузећа „Пословни простор” Обреновац  – – – –  18

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног 
предузећа „Пословни простор” Обреновац  – – – –  18

Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног 
предузећа за заштиту и унапређење животне среди-
не на територији градске општине Обреновац– – –  18

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног 
предузећа за заштиту и унапређење животне среди-
не на територији градске општине Обреновац– – –  19

Страна
Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног 

предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” 
у Обреновцу– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  19

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног 
предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” 
у Обреновцу– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  19

Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца –  19

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Обреновац”   – – – – – – – –  20

Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Водовод и канализација” 
Обреновац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  20

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Водовод и канализација” 
Обреновац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  20

Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Топловод” Обреновац– – –  20

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Топловод” Обреновац– – –  21

Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обрено-
вац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  21

Решење о именовању Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обрено-
вац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  21
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6, 
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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