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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ЛАЗАРЕВАЦ
Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници одржаној 23. септембра 2016. године, поступајући по оставци одборника др Данице Буквић, на основу члана 46. став 1. тачка 1. и
став 4. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”,
бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 24. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр.
43/08, 15/10 и 44/13), донела је

ОД Л У КУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине
Градске општине Лазаревац др Даници Буквић, изабраној
са изборне листе Ивица Дачић – Социјалистичка партија
Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Алимпијевић Ципи на изборима одржаним 24. априла 2016. године,
због поднете писане оставке.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-127/16, 23. септембра 2016. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.
Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници одржаној 23. септембра 2016. године, на основу члана 24. и члана 47. став 7. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), донела је

ОД Л У КУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине
Градске општине Лазаревац, Катарини Марковић, са изборне листе Александар Вучић – Србија побеђује, избором за
члана Већа градске општине Лазаревац.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-127/16, 23. септембра 2016. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници
одржаној 23. септембра 2016. године, на основу члана 56.
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 24. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”,
бр. 43/08, 15/10 и 44/13), донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине Градске
општине Лазаревац, изабраном на изборима одржаним 24.
априла 2016. године, Андријани Вучићевић, са изборне листе Александар Вучић – Србија побеђује.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-127/16, 23. септембра 2016. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.
Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници
одржаној 23. септембра 2016. године, на основу члана 56.
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 24. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”,
бр. 43/08, 15/10 и 44/13), донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине Градске
општине Лазаревац, изабраном на изборима одржаним 24.
априла 2016. године, Драгану Давидовићу, са изборне листе
Александар Вучић – Србија побеђује.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-127/16, 23. септембра 2016. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.
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Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници одржаној 23. септембра 2016. године, на основу члана 56. Закона о
локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10
– одлука УС и 54/11) и члана 24. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и
44/13), донела је
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2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-127/16, 23. септембра 2016. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.

1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине Градске
општине Лазаревац, изабраном на изборима одржаним 24.
априла 2016. године, Бранку Новаковићу, са изборне листе
Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Алимпијевић – Ципи.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници
одржаној 23. септембра 2016. године, на основу члана 56.
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 24. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”,
бр. 43/08, 15/10 и 44/13), донела је

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-127/16, 23. септембра 2016. године

ОДЛУКУ

Председник
Томислав Рикановић, ср.
Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници
одржаној 23. септембра 2016. године, на основу члана 56.
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 24. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”,
бр. 43/08, 15/10 и 44/13), донела је

ОД Л У КУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине Градске
општине Лазаревац, изабраном на изборима одржаним 24.
априла 2016. године, Драгиши Симићу, са изборне листе
Александар Вучић – Србија побеђује.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-127/2016, 23. септембра 2016. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.
Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници
одржаној 23. септембра 2016. године, на основу члана 56.
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 24. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”,
бр. 43/08, 15/10 и 44/13), донела је

ОД Л У КУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине Градске
општине Лазаревац, изабраном на изборима одржаним 24.
априла 2016. године, Владиславу Јанковићу, са изборне листе Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС),
Јединствена Србија (ЈС) – Драган Алимпијевић – Ципи.

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине Градске
општине Лазаревац, изабраном на изборима одржаним 24.
априла 2016. године, Светлани Вулићевић, са изборне листе
Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Алимпијевић – Ципи.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-127/16, 23. септембра 2016. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници
одржаној 23. септембра 2016. године, на основу члана 56.
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 24. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”,
бр. 43/08, 15/10 и 44/13), донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине Градске
општине Лазаревац, изабраном на изборима одржаним 24.
априла 2016. године, Мирославу Николићу, са изборне листе Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС),
Јединствена Србија (ЈС) – Драган Алимпијевић – Ципи.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-127/16, 23. септембра 2016. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.

3. октобар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14), чл. 47.
и 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка,
108/13 и 142/14, 68/2015 – др. закон и 103/15) и члана 24. став 1.
тачка 2. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист
Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13) Скупштина Градске
општине Лазаревац на седници одржаној 23. септембра 2016.
године, доноси

ОД Л У КУ
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1

2

– Порез на приходе од самосталних делатности који се
плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивања

Члан 1.
У Одлуци о буџету Градске општине Лазаревац за 2016.
годину („Службени лист Града Београда”, број 90/15), члан 1.
мења се и гласи:
Приходи и примања, расходи у издаци буџета Градске
општине Лазаревац за 2016. годину (у даљем тексту буџет)
састоји се од:
у динарима
Опис

Износ

1

2

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

2.194.321

– порез на пренос апсолутних права на непокретности

713421

14.861.658

– порез на пренос апсолутних права на половним
моторним возилима и пловним објектима

713423

13.839.884

741

388.000.000

1.3. Приходи од имовине

741511

388.000.000

7

432.027.183

711

5.800.000

– Самодопринос према зарадама запослених и по основу
пензија на територији месних заједница и општине

711181

5.790.000

– Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу

711184

10.000

2. Изворни приходи (извор финансирања 01)
2.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке
(самодопринос)

2.2. Порез на имовину ( у статици)

713

336.456.467

– порез на имовину (осим на акције, земљиште и уделе)
од физичких лицa

713121

153.004.435

– порез на имовину (осим на акције, земљиште и уделе)
од правних лица

713122

183.452.032

714

38.187.748

2.3. Порез на добра и услуге
– Комунална такса за коришћење рекламних паноа

714431

881.589

-Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина

714513

37.306.159

990.125.637

2.4. Други порези

990.125.637

-комунална такса за истицање фирме на пословном
простору

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5)

1.471.978.929

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4)

1.039.054.584

30.895.863

713311

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7)

0

713

– порез на наслеђе и поклон

1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8)
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(класа 8)

26.996.000

1.2. Порез на имовину

– накнада за коришћење минералних сировина
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711123

716

17.816.624

716111

17.816.624

2.5 .Приходи од имовине

741

5.955.071

– приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака

741151

447.350

741152

52.650

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних
политика) категорија 62

0

– приходи од камата на средства корисника буџета
општине укључена у депозите код пословних банака код
којих овлашћени општински орган потписује уговор о
депоновању средстава по виђењу

3.070.018

0

– комунална такса за коришћење простора на јавним
површинама или испред пословног простора у пословне

741531

Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211,
9221, 9219, 9227, 9228)

– Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на
уређеним и обележеним местима

741532

85.053

-накнада за коришћење грађевинског земљишта

741534

2.300.000

742

4.081.378

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5)
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) – (кл. 4+5)

432.924.345
-481.853.292

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) – (4+5) +(92-62)

-481.853.292

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219,
9227, 9228)

0

Примања од задуживања (категорија 91)

0

Неутрошена средства из претходних година

528.953.292

Издаци за отплату главнице дуга (61)

47.100.000

Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења
јавних политика (део 62)
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

0
481.853.292

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита обезбеђена су из пренетих неутрошених средстава из
предходних година.
Приходи и примања, буџета Градске општине Лазаревац за 2016. годину, заједно са неутрошеним средствима из
предходних година утврђени су у следећим износима:
у динарима
ОПИС
1

ЕКОНО
МСКА
КЛАСИФИКАЦИЈА
2

ИЗНОС

742152

881.378

– Општинске административне таксе

742251

3.200.000

2.7. Новчане казне и одузета имовинска корист

743

700.000

– Приходи од новчаних казни изречених у прекрш. пос.
за прекршаје прописане актом скупштине општине, као
и одузета имов. корист у том поступку

743351

400.000

– приходи од мандатних казни и казни изречених у
управном поступку у корист нивоа општина

743353

300.000

745

8.500.000

2.8. Мешовити и неодређени приходи
– Остали приходи у корист нивоа општина

745151

8.500.000

772

14.529.895

772114

14.529.895

Б. ДОДАТНА СРЕДСТВА

7

61.142.563

1. Социјални доприноси

7

2.9 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из
предходне године
– Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета
општине из предходне године

1.519.078.929
7

990.125.637

А. СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА (1+2)

7

928.983.074

1. Уступљени приходи (извор финансирања 01)

7

496.955.891

711

78.060.028

– Порез на зараде

711111

38.360.028

– Порез на приходе од самосталних дел.који се плаћа
према паушално утврђеном приходу

711122

12.704.000

1.000.000
25.425.029

3. Трансфери од других нивоа власти

34.717.534

В. ПРЕНЕТА СРЕДСТВА

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (А+Б)

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим
самодоприноса)

– приходи од давања у закуп непокретности

2 .Сопствени приходи буџетских корисника

3

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА
СРЕДСТВА (А+Б+В)

2.6 Приходи од продаје добара и услуга

528.953.292

Расходи и издаци буџета Градске општине Лазаревац за
2016. годину, утврђени су у следећим износима:
екон.
клас.
1

4

ВРСТЕ РАСХОДА
И ИЗДАТАКА
2

Средства
из буџета
3

извор 01 Средства
Укупна јавна
/укупно из осталих
средства
%
извора
4

5

6

УКУПНИ РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ

928.983.074

61,15 590.095.855 1.519.078.929

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

796.804.574

76,69 242.250.010 1.039.054.584

Број 95 – 4
1
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
2

3

4

411 Плате и додаци запослених
412 Социјални доприноси на
терет послодавца

5

6

97,87

6.195.607

291.383.640

209.139.943

98,06

4.141.346

213.281.289

37.860.989

98,07

743.887

38.604.876

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 285.188.033

Расходи и издаци буџета, по функционалним класификацијама, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Функциje

Функционална
класификација

0
060
070

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Становање;
Социјална помоћ угроженом
становништву некласификована на другом месту;
Социјална заштита некласификована на др.месту
ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
Извршни и законодавни
органи
Остале опште услуге;
Опште јавне услуге – истраживање и развој;
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;
Трансакције јавног
ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ
Судови;
ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
Пољопривреда
Остала енергија
Туризам
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Управљање отпадом;
Управљање отпадним водама;
Заштита биљног и животињског света и крајолика
ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И
ЗАЈЕДНИЦЕ
Развој заједнице;
Водоснабдевање;
Улична расвета;
Послови становања и заједнице некласификовани на
др.месту
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ,
КУЛТУРА И ВЕРЕ
Услуге рекреације и спорта;
Услуге културе;
Услуге емитовања и штампања;
Верске и остале услуге
заједнице
Рекреација, спорт, култура
и вере, некласификовано на
другом месту
ОБРАЗОВАЊЕ
Предшколшко образовање
Основно образовање
Основно образовање са
средњом школом и домом
ученика
Средње образовање
Високо образовање
Образовање које није деф.
ниоом
Помоћне услуге образовању
Образовање некласификовано на др.месту
УКУПНО

413 Накнаде у натури (превоз)

2.711.500

97,86

59.300

2.770.800

414 Социјална давања запосленима

27.830.733

96,53

1.000.000

28.830.733

415 Накнаде за запослене

2.715.600

100,00

0

2.715.600

416 Награде,бонуси и остали
посебни расходи

4.929.268

95,15

251.074

5.180.342

67,54 185.770.619

572.349.490

090

124.199.274

69,93

53.402.105

177.601.379

87.624.903

97,72

2.047.255

89.672.158

100
111

42

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И
РОБА

421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања

386.578.871

423 Услуге по уговору

59.638.398

90,43

6.308.471

65.946.869

424 Специјализоване услуге

69.144.911

54,88

56.847.834

125.992.745

425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)

32.484.385

33,22

65.292.702

97.777.087

426 Материјал

13.487.000

87,81

1.872.252

15.359.252

44

ОТПЛАТА КАМАТА

16.500.000

100,00

0

16.500.000

6.000.000

100,00

0

6.000.000

444 Пратећи трошкови задуживања

10.500.000

100,00

0

10.500.000

45

СУБВЕНЦИЈЕ

4512 Капиталне субвенције
јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

21.265.432

55,45

17.083.750

38.349.182

16.265.432

48,77

17.083.750

33.349.182

5.000.000

100,00

0

5.000.000

34.195.389

97,53

864.979

35.060.368

4631 Текући трансфери осталим
нивоима власти

9.375.000

96,01

390.000

9.765.000

465 Остале донације, дотације и
трансфери

24.820.389

98,12

474.979

25.295.368

5.285.448

51,01

5.075.951

10.361.399

5.285.448

51,01

5.075.951

10.361.399

ОСТАЛИ РАСХОДИ

45.291.401

62,43

27.258.104

72.549.505

481 Дотације невладиним организацијама;

35.095.304

67,97

16.540.001

51.635.305

482 Порези, обавезне таксе,
казне и пенали;

1.631.500

96,28

63.000

1.694.500

483 Новчане казне и пенали по
решењу судова;

7.564.597

48,60

8.000.000

15.564.597

0

0,00

2.655.103

2.655.103

454 Субвенције приватним пред.
46

47

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
48

484 Накнаде штете за повреде
или штету насталу
услед ел.непогода или
др.природних узорака

49

2.500.000

99,96

49911 Стална резерва

1.000.000

49912 Текућа резерва

1.500.000

100,00

0

2.501.000

100,00

0

1.000.000

99,93

1.000

1.501.000
432.924.345

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

85.078.500

19,65 347.845.845

51

ОСНОВНА СРЕДСТВА

82.378.500

19,69 336.095.845

418.474.345

511 Зграде и грађевински објекти; 78.171.500

18,94 334.584.845

412.756.345

512 Машине и опрема;

72,87

1.461.000

5.386.000

0,00

50.000

50.000

3.925.000

513 Остале некретнине и опрема
515 Нематеријална имовина

282.000

100,00

0

282.000

52

200.000

44,44

250.000

450.000

54

ПРИРОДНА ИМОВИНА

541 Земљиште;
61

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

611 Отплата главнице домаћим
кредиторима

600
620
630
640
660

810
820
830
840

1.000.000

1.000

5

523 Залихе робе за даљу продају

510
520
540

860
1.000.000

ЗАЛИХЕ

170
300
330
400
421
436
473
500

800

485 Накнада штете за повреде
или штету нанету од стране
државних органа;
АДМИНИСТРАТИВНИ
ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА

133
150
160

441 Отплата домаћих камата;

200.000

44,44

250.000

450.000

2.500.000

17,86

11.500.000

14.000.000

2.500.000

17,86

11.500.000

14.000.000

47.100.000

100,00

0

47.100.000

47.100.000

100,00

0

47.100.000

3. октобар 2016.

900
911
912
916

920
940
950
960
980

извор
Средства
Укупна јавна
01/
Средства
из осталих
средства
из буџета укупно
извора
%
6.813.087 48,69
7.181.054
13.994.141
700.000 18,29
3.126.889
3.826.889
5.715.344 80,33
1.399.062
7.114.406

397.743

13,03

2.655.103

3.052.846

478.318.081
77.433.014

92,32
96,24

39.783.888
3.026.534

518.101.969
80.459.548

320.801.900
3.000.000

98,34
100,00

5.412.925
0

326.214.825
3.000.000

13.483.167

30,08

31.344.429

44.827.596

63.600.000
7.453.001
7.453.001
47.140.652
8.000.000
30.000.000
9.140.652
10.000.000

100,00
100,00
100,00
75,83
100,00
68,90
85,99
9,63

0
0
0
15.028.700
0
13.540.000
1.488.700
93.791.750

63.600.000
7.453.001
7.453.001
62.169.352
8.000.000
43.540.000
10.629.352
103.791.750

0
10.000.000

0,00
13,83
0,00

16.491.750
62.300.000
15.000.000

16.491.750
72.300.000
15.000.000

202.859.895

32,66 418.207.750

621.067.645

138.730.000
4.500.000
45.100.000
14.529.895

35,77 249.115.750
3,81 113.592.000
44,83 55.500.000
100,00
0

387.845.750
118.092.000
100.600.000
14.529.895

81.446.165

84,49

14.956.459

96.402.624

20.678.569
55.177.059
5.105.537
155.000

99,89
86,15
100,00
2,49

22.500
8.869.458
0
6.064.501

20.701.069
64.046.517
5.105.537
6.219.501

330.000

100,00

0

330.000

94.952.193
20.000
880.000
4.100.000

98,81
100,00
100,00
100,00

1.146.254
0
0
0

96.098.447
20.000
880.000
4.100.000

321.428
119.047
119.047

100,00
100,00
100,00

0
0
0

321.428
119.047
119.047

89.289.696
102.975

98,73
100,00

1.146.254
0

90.435.950
102.975

928.983.074

61,15 590.095.855 1.519.078.929

Члан 2.
Члан 4. мења се и гласи:
За сталну буџетску резерву планирана су средства у износу од 1.000.000 динарa.
За текућу буџетску резерву планирана су средства у износу од 1.501.000 динара.

3. октобар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 95 – 5

Члан 3.
Члан 5. мења се и гласи:
Средства од текућих прихода у износу од 928.983.074 динара, пренета средстава из претходних година у износу од
528.953.292 динара и средства додатних прихода буџетских корисника у износу од 61.142.563 динара, распоређују се по корисницима и наменама за финансирање расхода и издатака, укључујући и расходе за отплату главнице и то:

Број 95 – 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3. октобар 2016.

3. октобар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 95 – 7

Број 95 – 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3. октобар 2016.

3. октобар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 95 – 9

Број 95 – 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3. октобар 2016.

3. октобар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 95 – 11

Број 95 – 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3. октобар 2016.

3. октобар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 95 – 13

Број 95 – 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3. октобар 2016.

3. октобар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 95 – 15

Број 95 – 16

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3. октобар 2016.

3. октобар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 95 – 17

Број 95 – 18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3. октобар 2016.

3. октобар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 95 – 19

Број 95 – 20

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3. октобар 2016.

3. октобар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 95 – 21

Број 95 – 22

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3. октобар 2016.

3. октобар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 95 – 23

Број 95 – 24

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3. октобар 2016.

3. октобар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 95 – 25

Број 95 – 26

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3. октобар 2016.

3. октобар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 95 – 27

Расходи и издаци буџета Градске општине Лазаревац за 2016. годину, користе се за следеће програме:
Шифра
Назив

ПроПрограмска акграм тивност/ Пројекат
1

2

1101

3
Програм 1. Локални развој и просторно планирање

Средства из буџета извор 01 / укупно %
4

5

23.620.000

Додатна средства

Укупна средства

6

7

24,29

73.620.000

97.240.000
44.050.000

1101-0001

Стратешко,просторно и урбанистичко планирање

10.320.000

23,43

33.730.000

1101-0002

Уређивање грађевинског земљишта

13.300.000

25,00

39.890.000

53.190.000

204.729.895

46,31

237.382.000

442.111.895

0601

Програм 2. Комунална делатност
0601-0001

Водоснабдевање

4.500.000

4,12

104.592.000

109.092.000

0601-0002

Управљање отпадним водама

10.000.000

61,35

6.300.000

16.300.000

0601-0004

Даљинско грајање

30.000.000

71,62

11.890.000

41.890.000

0601-0008

Јавна хигијена

46.529.895

100,00

-

46.529.895

0601-0009

Уређење и одржавање зеленила

60.000.000

64,52

33.000.000

93.000.000

0601-0010

Јавна расвета

45.100.000

44,83

55.500.000

100.600.000

0601-0012

Одржавање стамбених зграда

8.600.000

43,65

11.100.000

19.700.000

0601-0014

Остале комуналне услуге

-

-

15.000.000

15.000.000

Програм 4. Развој туризма

9.140.652

85,99

1.488.700

10.629.352

1502-0001

Управљање развојем туризма

5.372.548

85,78

890.700

6.263.248

1502-0002

Туристичка промоција

768.104

56,23

598.000

1.366.104

1502-1002

Манифестације – ТОЛ (пројекат)

3.000.000

100,00

-

3.000.000

Програм 5. Развој пољопривреде

8.000.000

100,00

-

8.000.000

0101-0002

Подстицај пољопривредној производњи

7.200.000

100,00

-

7.200.000

0101-1002

Противградна заштита (стрелци)

800.000

100,00

-

800.000

-

-

98.141.750

98.141.750

1502

0101

0401

Програм 6. Заштита животне средине
0401-1002

Водоснабдевање и отпадне воде

-

-

9.000.000

9.000.000

0401-1004

Управљање комуналним отпадом

-

-

16.491.750

16.491.750

0401-1006

Систем даљинског грејања-инвес-сред. Града

-

-

1.650.000

1.650.000

0401-1008

Отпадне воде – сред.Града

-

-

47.000.000

47.000.000
15.000.000

0401-1010

Уређење и озелењавање Градског парка-средства Града

-

-

15.000.000

0401-1012

Обрада воде за пиће – ср.Града

-

-

9.000.000

9.000.000

10.000.000

13,02

66.817.416

76.817.416

0701

Програм 7. Путна инфраструктура
0701-0002

2002

Одржавање путева

10.000.000

13,02

66.817.416

76.817.416

Програм 9. Основно образовање

94.219.696

98,80

1.146.254

95.365.950

2002-1001

Исхрана и смештај ученика

4.100.000

100,00

-

4.100.000

2002-1003

Превоз ученика – редован

85.289.696

98,67

1.146.254

86.435.950

2002-1006

Савет за образовање за 2015

830.000

100,00

-

830.000

2002-1007

Школе – одржавање објеката – пројекат

4.000.000

100,00

-

4.000.000

Програм 11. Социјална и дечја заштита

5.100.000

52,98

4.525.951

9.625.951

500.000

100,00

-

500.000

2.000.000

100,00

-

2.000.000
5.190.649

0901
0901-0003

Подршка социо-хуманитарним организација – Савет

0901-0005

Активности Црвеног крста

0901-1001

Савет за миграције

1.100.000

21,19

4.090.649

0901-1003

Социјалне помоћи

1.500.000

77,51

435.302

1.935.302

-

-

31.000.000

31.000.000

1801

Програм 12. Примарна здр заштита
1801-0001

1201
1201-0001

Функционисање установа примарне здрав.заштите

-

-

31.000.000

31.000.000

Програм 13. Развој културе

54.955.632

86,10

8.869.458

63.825.090

Функционисање локалних установа културе

53.955.632

88,40

7.079.458

61.035.090
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6

7

1201-0002

Подстицаји културном и уметничком стваралаштву

1.000.000

100,00

-

1201-1002

Подстицаји културном и уметничком стваралаштву

-

-

80.000

80.000

1201-1003

Легат Лепосаве Лепе Перовић – Пројекат

-

-

300.000

300.000

1201-1004

Зимски курс дигиталне фотографијее

-

-

70.000

70.000

1201-1005

Радио као изазов-Пројекат

-

-

50.000

50.000

1201-1006

Основ графичког дизајна-бесплатан курс за младе

-

-

250.000

250.000

1201-1007

Уметничка жврљалица, дечија бојанка-Пројекат

-

-

355.000

355.000

1201-1008

Ретроспектива-пројекат

-

-

150.000

150.000

1201-1009

Бесплатна радионица стрипа за младе

-

-

25.000

25.000

1201-1010

Преддигитализација биоскопа

-

-

400.000

400.000

1201-1011

Културно лето за младе

-

-

50.000

50.000

1201-1012

Креативни центар

-

-

60.000

60.000

Програм 15. Локална самоуправа

519.217.199

88,56

67.104.326

586.321.525

0602-0001

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

394.261.616

96,70

13.469.028

407.730.644

0602-0002

Месне заједнице

5.000.000

10,96

40.620.329

45.620.329

0602-0003

Управљање јавним дугом

63.600.000

100,00

-

63.600.000

0602-0004

Општинско јавно правобранилаштво

7.453.001

100,00

-

7.453.001

0602-0006

Информисање

5.000.000

100,00

-

5.000.000

0602-1001

Активности савета за спорт

20.000.000

100,00

-

20.000.000

0602-1005

Савет за образовање

0602-1006

Савет за младе

0602

1.000.000

170.000

100,00

-

170.000

3.000.000

100,00

-

3.000.000

0602-1007

Видовдан – Дан општине

841.000

100,00

-

841.000

0602-1008

Пројекат Безбедност саобраћаја

2.000.000

43,48

2.600.000

4.600.000

0602-1009

Манифестације ГО

1.170.000

100,00

-

1.170.000

0602-1010

Самодопринос Араповац

1.800.000

71,89

703.845

2.503.845

0602-1012

Канцеларија за националне мањине (пројекат)

0602-1014

Коришћење средстава ТБР (пројекат)

0602-1015

Дотације Црквеним општинама

0602-1016

Самодопринос МЗ Велики Црљени (пројекат)

0602-1018

Трошкови спровођења избора-пројекат
Укупни програмски јавни расходи

300.000

100,00

-

300.000

3.035.621

100,00

-

3.035.621

-

-

6.000.000

6.000.000

4.000.000

85,37

685.590

4.685.590

7.585.961

71,49

3.025.534

10.611.495

928.983.074

61,15

590.095.855

1.519.078.929

Табеле образаца програмског буџета по програмима, програмским активностима и пројектима саставни су део ове одлуке.
Члан 4.
У члану 7. став 3. мења се и гласи:
Уколико индиректни корисник буџетских средстава незаконитим радњама или несавесним пословањем, у оквиру обављања своје делатности изазове судски спор, извршење правоснажних судских одлука и судска поравнања неће се извршавати на терет буџета, осим уз сагласност јавног правобраниоца.
Члан 5.
Члану 14. мења се и гласи:
Број запослених за које се овом одлуком обезбеђују средства за плате износи:
– запослени на неодређено време 198,
– запослени на одређено време 51.
Максималан број запослених не може прећи број утврђен Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији („Службени гласник РС”, број 104/09) и члана 27е. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14 и 68/15 – др. закон и 103/15).
Члан 6.
У члану 18. додаје се став 3. који гласи:
Јавна предузећа којима је оснивач Градска општина Лазаревац, 10% добити исказане у Завршном рачуну за 2015. годину, уплаћују Градској општини Лазаревац преко прописаног уплатног рачуна јавних прихода, по моделу 97 и позивом на
број израчунатог на основу ознаке трезора ГО Лазаревац (056) и ПИБ-а јавног предузећа.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштинa Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-127/2016, 23. септембра 2016. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.
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Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници
одржаној 23. септембра 2016. године, на основу чл. 8. и 24.
тач. 4) Статута Градске општине Лазаревац („Службени
лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАГРАДАМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о наградама Градске општине Лазаревац –
пречишћен текст („Службени лист Града Београда”, број
35/09), после члана 2. додаје се нови члан који гласи:
„Члан 2а
Поред награда из члан 2. ове одлуке Градска општина
Лазаревац може да додељује и награде посебне врсте и то:
– награду мајкама новорођене деце,
– награду студентима и ученицима и
– награду противградним стрелцима.”
Члан 2.
После члана 14. додаје се нови поднаслов и пет нових
чланова који гласе:
„V. НАГРАДЕ ПОСЕБНЕ ВРСТЕ
Члан 14а
Награде посебне врсте могу се додељивати сваке године,
у складу са могућностима буџета, на начин и по поступку
утврђеним овом одлуком.
Члан 14б
Награде посебне врсте додељују се у виду новчаног давања или у натуралном облику.
Средства за награде посебне врсте обезбеђују се у буџету градске општине.
Поступак доделе награда спроводи одговарајући савет
Већа градске општине у складу са овом одлуком, на основу
јавног позива на који претходну сагласност даје Веће градске општине.
Члан 14в
Награда мајкама новорођене деце додељује се мајкама
деце која су рођена у години у којој се награда додељује.
Изузетно, мајкама деце рођене крајем године награда се
додељује у првом тромесечју наредне године.
Право на награду припада мајкама новорођене деце
које на дан рођења детета имају пребивалиште на подручју
Градске општине Лазаревац.
Награда се састоји из поклон пакета чију вредност и
садржину, на предлог Савета за здравство, утврђује Веће
Градске општине Лазаревац у првом тромесечју године за
коjу се награда додељује. Одлуку о додели награда мајкама новорођене деце доноси Савет за здравство Већа Градске општине Лазаревац на основу јавног позива којег савет
расписује до краја марта године за коју се награда додељује.
Јавним позивом утврђује се нарочито рок за подношење
пријава и докази који се уз њу прилажу. Јавни позив се објављује на сајту Градске општине Лазаревац.
Члан 14г
Награда средњошколцима и студентима додељује се за
остварене изузетне резултате током школовања.
Право на награду припада средњошколцима и студентима
који имају пребивалиште на подручју Градске општине Лаза-
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ревац најмање годину дана пре објављивања јавног позива под
условима да испуњавају критеријуме утврђене у јавном позиву.
Награда се састоји из новчаног износа чију висину и
школску годину на коју се односи, на предлог Савета за образовање, утврђује Веће Градске општине Лазаревац у првом тромесечју године у којој се награда додељује.
Одлуку о додели награда доноси Савет за образовање
Већа Градске општине Лазаревац на основу јавног позива
који савет расписује у октобру месецу године у којoј се награда додељује. Јавним позивом утврђује се нарочито рок за
подношење пријава, критеријуми за доделу награда, докази
који се уз пријаву прилажу и рокови исплате награде. Јавни
позив се објављује на сајту Градске општине Лазаревац.
Члан 14д
Право на награду противградним стрелцима припада противградним стрелцима који имају пребивалиште на
подручју Градске општине Лазаревац и који су на пословима противградне заштите ангажовани по основу уговора
закључених са надлежном републичком институцијом.
Награда се састоји из новчаног износа чију висину, на
предлог Савета за пољопривреду, утврђује Веће Градске
општине Лазаревац у првом тромесечју године у којој се награда додељује.
Одлуку о додели награда противградним стрелцима доноси Савет за пољопривреду Већа Градске општине Лазаревац
на основу јавног позива. Јавним позивом утврђује се нарочито рок за подношење пријава и докази који се уз њу прилажу.
Јавни позив се објављује на сајту Градске општине Лазаревац.
Јавни позив савет расписује у мају месецу године у којој се
награда додељује, а награда се додељује најкасније до 15. јуна.”
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 3.
Поступак доделе награда противградним стрелцима
у 2016. години спровешће се сходно начину и поступку
утврђеном овом одлуком у року од 60 дана од дана ступања
на снагу одлуке.
Члан 4.
Oва одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-127/16, 23. септембра 2016. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници
одржаној 23. септембра 2016. године, на основу члана 5.
став 3. а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 24.
Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града
Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ
ЕНЕРГИЈЕ „ТОПЛИФИКАЦИЈА” ЛАЗАРЕВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа за дистрибуцију
топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац („Службени
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лист Града Београда”, бр. 32/07 – пречишћен текст, 12/13 и
45/15), у даљем тексту: одлука, у члану 3. став први мења се
и гласи:
„Јавно предузеће из члана 1. ове одлуке оснива се и
послује ради:
– обазбеђивања трајног обављања делатности од општег
интереса и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга;
– развоја и унапређивања обављања делатности од
општег интереса;
– обезбеђивања техничко-технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја;
– стицања добити;
– остваривања другог законом утврђеног интереса.”
Члан 2.
У одлуци, после члана 3. додаје се нови члан 3а. који гласи:
„Члан 3а.
Jaвно предузеће има статус правног лица, са правима,
обавезама и одговорностима утврђеним законом.”
Члан 3.
У одлуци, члан 9а. мења се и гласи:
„Члан 9а.
Јавно предузеће може, уз претходну сагласност
Скупштине градске општине, основати друштво капитала за обављање делатности од општег интереса и друштво
капитала за обављање делатности која није делатност од
општег интереса.
Јавно предузеће може улагати капитал у већ основана друштва капитала, уз претходну сагласност Скупштине
градске општине.”
Члан 4.
У члану 10. одлуке став први мења се и гласи:
„Јавно предузеће заступа и представља директор.”
Члан 5.
У одлуци члан 13. мења се и гласи:
„Члан 13.
Оснивач је дужан да обезбеди да се делатност од општег
интереса обавља у континуитету.”
Члан 6.
У одлуци, члан 14. мења се и гласи:
„Члан 14.
Јавно предузеће управља и располаже својом имовином
у складу са законом и овом одлуком.
Имовину јавног предузећа чине право својине на
покретним и непокретним стварима, новчана средства и
хартије од вредности и друга имовинска права, која су пренета у својину Јавног предузећа у складу са законом, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини.”
Члан 7.
У одлуци, члан 18. мења се и гласи:
„Члан 18.
Основни капитал јавног предузећа износи:
– уписани новчани капитал 1. 229. 268,98 EUR;
– уписани неновчани капитал 941. 013. 393,78 RSD;
– уплаћени новчани капитал 104. 792. 243,08 RSD;
– унети неновчани капитал 941. 013. 393,78 RSD”.
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Члан 8.
У одлуци, после члана 18. додаје се нови члан 18а. који
гласи:
„Члан 18а
О повећању или смањењу основног капитала јавног предузећа одлучује Скупштина градске општине.”
Члан 9.
У Одлуци, члан 20. мења се и гласи:
„Члан 20.
Добит јавног предузећа утврђује се и распоређује у складу са законом, другим прописом који уређује расподелу добити и покриће губитка, статутом, програмом пословања и
годишњим финансијским извештајем јавног предузећа.
Одлуку о расподели добити јавног предузећа доноси
надзорни одбор јавног предузећа, уз сагласност Скупштине
градске општине.
Јавно предузеће је дужно да део остварене добити уплати у буџет Градске општине Лазаревац, по завршном рачуну
за претходну годину.
Висина и рок за уплату добити из става 3. овог члана
утврђује се одлуком о буџету за наредну годину.”
Члан 10.
У одлуци, члан 21а мења се и гласи:
„Члан 21а
Јавно предузеће се може задужити под условима и на
начин предвиђеним законом и програмом пословања јавног предузећа.
У смислу одредаба ове одлуке, задужење се сматра располагањем имовином јавног предузећа.
Одлуку о задужењу јавног предузећа код пословних банака, фондова и других финансијских организација доноси
надзорни одбор јавног предузећа.
Одлуку из става 3. овог члана, када се ради о задужењу
веће вредности, Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност Скупштине градске општине.
Задужење веће вредности из става 4. овог члана обухвата 30% или више књиговодствене вредности укупне имовине Јавног предузећа исказане у последњем годишњем билансу стања.
Одлуку из става 3. овог члана, када се ради о задужењу
мање вредности, надзорни одбор доноси уз претходну сагласност Већа градске општине.
Задужење мање вредности из става 6. овог члана, обухвата до 30% књиговоствене вредности укупне имовине Јавног
предузећа исказане у последњем годишњем билансу стања.”
Члан 11.
У члану 22б одлуке, став 2. мења се и гласи:
„Председник и чланови надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до именовања
новог надзорног одбора, односно именовања новог председника или члана надзорног одбора, а најдуже шест месеци.”
Члан 12.
У одлуци, члан 22в мења се и гласи:
„Члан 22в
Председник и чланови надзорног одбора разрешавају се
пре истека периода на који су именовани, уколико:
– јавно предузеће не достави годишњи програм пословања у року који је прописан Законом о јавним предузећима;
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– надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере
пред надлежним органима у случају постојања основане
сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног предузећа несавесним понашањем или на други начин;
– се утврди да делује на штету јавног предузећа несавесним понашањем или на други начин;
– у току трајања мандата буде осуђен на условну или
безусловну казну затвора.”
Члан 13.
У члану 22г одлуке, став 2. мења се и гласи:
„Висину накнаде из става 1 овог члана, односно критеријуме и мерила за њено утврђивање одређује влада.”
Члан 14.
У одлуци, члан 25. мења се и гласи:
„Члан 25.
Директора Јавног предузећа именује Скупштина Градске
општине Лазаревац, на период од четири године, на основу
спроведеног јавног конкурса.
Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа доноси Скупштина градске општине,
на предлог Већа Градске општине Лазаревац.
Јавни конкурс из става 1. овог члана спроводи комисија
коју образује Скупштина градске општине, у складу са законом.
Услови за именовање директора јавног предузећа прописани су Законом о јавним предузећима.
Статутом јавног предузећа могу бити одређени и други
услови које лице мора да испуни да би било именовано за
директора јавног предузећа.
Директор јавног предузећа је функционер који обавља
јавну функцију.
Директор јавног предузећа не може имати заменика.”
Члан 15.
У одлуци, члан 25а мења се и гласи:
„Члан 25а
Директор јавног предузећа има право на зараду, а може
имати и право на стимулацију.
Услове и критеријуме за утврђивање и висину стимулације из става 1. овог члана одређује Влада подзаконским
актом.
Акт о исплати стимулације директора доноси надзорни
одбор Јавног предузећа, уз сагласност Већа Градске општине Лазаревац.”
Члан 16.
У члану 25б одлуке, после првог става, додаје се нови
став који гласи:
„Оставка се у писаној форми подноси Скупштини градске општине.”
Члан 17.
У одлуци, чллан 25в мења се и гласи:
„Члан 25в
Предлог за разрешење директора јавног предузећа подноси Веће Градске општине Лазаревац.
Предлог за разрешење директора јавног предузећа може
поднети и Надзорни одбор јавног предузећа преко Већа
Градске општине Лазаревац.
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Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење и доставља се директору који има право да се у року
од 20 дана изјасни о разлозима због којих се предлаже разрешење.
Пошто директору пружи прилику да се изјасни о
постојању разлога за разрешење и утврди потребне чињенице, Веће Градске општине Лазаревац предлаже Скупштини градске општине доношење одговарајућег решења.
Против решења о разрешењу жалба није допуштена, али
се може водити управни спор.”
Члан 18.
У одлуци, члан 25г мења се и гласи:
„Члан 25г
Скупштина градске општине разрешиће директора јавног предузећа пре истека периода на који је именован уколико:
1. у току трајања мандата престане да испуњава услове
за директора јавног предузећа прописане Законом о јавним
предузећима и статутом јавног предузећа;
2. јавно предузеће не достави годишњи програм пословања у року који је прописан Законом о јавним предузећима;
3. се утврди да је због нестручног, несавесног обављања
дужности и поступања супротног пажњи доброг привредника и пропуста у доношењу и извршавању одлука и организовању послова у јавном предузећу, дошло до знатног
одступања од остваривања основног циља пословања јавног предузећа, односно од плана пословања јавног предузећа;
4. се утврди да делује на штету јавног предузећа кршењем директорских дужности, несавесним понашањем
или на други начин;
5. извештај овлашћеног ревизора на годишњи финансијски извештај буде негативан;
6. у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на
условну или безусловну казну затвора;
7. у другим случајевима прописаним законом.
Скупштина градске општине може разрешити директора Јавног предузећа пре истека периода на који је именован
уколико:
1. јавно предузеће не достави тромесечни извештај у
року прописаним Законом о јавним предузећима;
2. јавно предузеће не испуни планиране активности из
годишњег програма пословања;
3. јавно предузеће утроши средства за одређене намене
изнад висине утврђене програмом пословања за те намене,
пре прибављања сагласности на измене и допуне годишњег
програма пословања;
4. јавно предузеће не спроводи усвојен годишњи програм пословања, у делу који се односи на зараде или запошљавање из члана 66. Закона о јавним предузећима;
5. јавно предузеће врши исплату зарада без овере образаца из члана 66. Закона о јавним предузећима;
6. не примени предлоге комисије за ревизију или не примени рачуноводствене стандарде у припреми финансијских
извештаја;
7. јавно предузеће не поступи по препорукама из извештаја овлашћеног ревизора;
8. не извршава одлуке надзорног одбора;
9. у другим случајевима прописаним законом.”
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Члан 19.
У одлуци, члан 25д мења се и гласи:
„Члан 25д
Скупштина градске општине може именовати вршиоца
дужности директора до именовања директора Јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу.
Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године.
Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца
дужности директора.
Вршилац дужности директора мора испуњавати услове
за именовање директора јавног предузећа прописане Законом о јавним предузећима и Статутом јавног предузећа.
Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења
која има директор јавног предузећа.”
Члан 20.
У Одлуци, члан 27. мења се и гласи:
„Члан 27.
Надзорни одбор:
1. доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја, уз сагласност Скупштине градске
општине, и одговоран је за њихово спровођење;
2. доноси годишњи програм пословања, усклађен са
дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије
и развоја из тачке 1. овог члана, уз сагласност Скупштине
градске општине;
3. доноси посебан програм коришћења средстава из
буџета (субвенције и др. средства), уз сагласност Скупштине градске општине;
4. усваја извештај о степену реализације годишњег програма пословања;
5. усваја тромесечни извештај о степену усклађености
планираних и реализованих активности;
6. усваја финансијске извештаје;
7. надзире рад директора;
8. доноси статут, уз сагласност Скупштине градске
општине;
9. одлучује о статусним променама, оснивању других
правних субјеката и улагању капитала, уз претходну сагласност Скупштине градске општине;
10. доноси одлуку о расподели добити, односно начину
покрића губитка, уз сагласност Скупштине градске општине;
11. закључује уговоре о раду са директором, у складу са
законом којим се уређују радни односи;
12. врши друге послове у складу са законом, овом одлуком и статутом.
Финансијски извештај из тачке 6. са извештајем овлашћеног ревизора Јавно предузеће доставља Скупштини
градске општине ради информисања.
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о
питањима из своје надлежности на директора или друго
лице у јавном предузећу.”
Члан 21.
У одлуци, члан 28. мења се и гласи:
„Члан 28.
Директор јавног предузећа:
1. представља и заступа јавно предузеће;
2. организује и руководи процесом рада;
3. води пословање јавног предузећа;
4. одговара за законитост рада јавног предузећа;
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5. предлаже дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
6. предлаже годишњи програм пословања и одговоран је
за његово спровођење;
7. предлаже финансијске извештаје;
8. предлаже доношење посебног програма коришћења
средстава из буџета (субвенције и др. средства);
9. извршава одлуке надзорног одбора;
10. бира извршне директоре;
11. бира представнике јавног предузећа у скупштини
друштва капитала чији је једини власник јавно предузеће;
12. закључује уговоре о раду са извршним директорима,
у складу са законом којим се уређују радни односи;
13. доноси акт о систематизацији;
14. предлаже надзорном одбору доношење акта о исплати стимулације извршним директорима;
15. врши друге послове одређене законом, овом одлуком
и статутом Јавног предузећа.”
Члан 22.
У одлуци, после члана 28. додају се три нова члана: 28а,
28б и 28в који гласе:
„Члан 28а
За извршног директора Јавног предузећа бира се лице
које испуњава услове прописане Законом о јавним предузећима.
Јавно предузеће не може имати више од седам извршних
директора. Број извршних директора утврђује се Статутом
јавног предузећа.
Извршни директор не може имати заменика.
Извршни директор мора бити у радном односу у Јавном
предузећу.
Члан 28б
Извршни директор за свој рад одговара директору.
Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења
које му је одредио директор, у складу са овом одлуком и
Статутом јавног предузећа.
Члан 28в
Извршни директор има право на зараду, а може имати и
право на стимулацију.
Услове и критеријуме за утврђивање и висину стимулације из става 1. овог члана одређује влада подзаконским
актом.
Акт о исплати стимулације извршног директора доноси
надзорни одбор јавног предузећа, уз сагласност Већа Градске општине Лазаревац.
Акт о исплати стимулације извршног директора доноси
се на предлог директора.”
Члан 23.
У Одлуци, члан 30. мења се и гласи:
„Члан 30.
У случају поремећаја у пословању јавног предузећа,
Скупштина градске општине предузима мере којима ће се
обезбедити услови за несметано обављање делатности од
општег интетреса, а нарочито:
1. промену унутрашње организације;
2. разрешење органа које именује и именовање привремених органа;
3. ограничење у погледу права располагања појединим
средствима у јавној својини.
4. друге мере одређене законом којим се одређују делатности од општег интереса и овом одлуком.”
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Члан 24.
У одлуци, члан 31. мења се и гласи:
„Члан 31.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у јавном
предузећу, Скупштина градске општине даје сагласност на:
1. статут Јавног предузећа;
2. дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и
развоја;
3. годишњи програм пословања;
4. посебан програм коришћења средстава из буџета
(субвенције и др. средства);
5. одлуку о расподели добити, односно начину покрића
губитка Јавног предузећа;
6. одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и
других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса;
7. акт о општим условима за испоруку производа и услуга;
8. акт о процени вредности капитала.
9. друге одлуке, у складу са законом којим се одређује
обављање делатности од општег интереса и овом одлуком.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном
предузећу, Скупштина градске општине даје претходну сагласност на:
1. одлуку о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног
предузећа, велике вредности, односно чија набавна и/или
продајна и/или тржишна вредност у моменту доношења
одлуке о томе представља 30% или више од књиговодствене вредности укупне имовине Јавног предузећа исказане у
последњем годишњем билансу стања, која је у непосредној
функцији обављања делатности од општег интереса;
2. на програм и одлуку о својинској трансформацији;
3. одлуку о статусним променама и оснивању других
правних субјеката и улагању капитала јавног предузећа;
4. одлуку о задуживању веће вредности.
Давањем сагласности на Годишњи програм пословања
Јавног предузећа, сматра се да је дата сагласност и на прибављање средстава у јавној својини мање вредности односно
чија набавна и/или тржишна вредност у моменту прибављања представља до 30% од књиговодствене вредности
укупне имовине Јавног предузећа исказане у последњем
годишњем билансу стања, а која је у непосредној функцији
обављања делатности од општег интереса.”
Члан 25.
У одлуци, после члана 31. додаје се нови члан 31а који
гласи:
„Члан 31а
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у јавном
предузећу, Веће градске општине даје сагласност на:
– тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.).
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном предузећу, Веће градске општине даје претходну сагласност на:
– одлуку о отуђењу средстава у јавној својини која су
пренета у својину јавног предузећа мање вредности, односно чија продајна и/или тржишна вредност у моменту
доношења одлуке представља до 30% од књиговодствене
вредности укупне имовине Јавног предузећа исказане у последњем годишњем билансу стања, а која је у непосредној
функцији обављања делатности од општег интереса;
– одлуку о задуживању мање вредности.”
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Члан 26.
У одлуци, после члана 33. додаје се поднаслов и нови
члан 33а који гласе:
„Јавност у раду
Члан 33а
Јавно предузеће је дужно да на својој интернет страници објави:
1. радне биографије чланова надзорног одбора, директора и извршних директора;
2. организациону структуру;
3. годишњи програм пословања, као и све његове измене
и допуне, односно извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту;
4. тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања;
5. годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора;
6. друге информације од значаја за јавност.”
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
Јавно предузеће је дужно да Статут и друга своја општа
аката усагласи са законом и одредбама ове одлуке у року од
90 дана од дана доношења ове одлуке.
Члан 28.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-127/16, 23. септембра 2016. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници
одржаној 23. септембра 2016. године, на основу члана 5.
став 3. а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 24.
Сатута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града
Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЛАЗАРЕВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа Дирекција Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 17/95, 4/01,
2/02, 56/08, 12/13 и 22/13), у даљем тексту: Одлука, члан 10б.
мења се и гласи:
„Члан 10б.
Јавно предузеће из члана 1. ове одлуке може, уз претходну сагласност Скупштине градске општине, основати
друштво капитала за обављање делатности од општег интереса и друштво капитала за обављање делатности која није
делатност од општег интереса.
Јавно предузеће може улагати капитал у већ основана друштва капитала, уз претходну сагласност Скупштине
градске општине.”
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Члан 2.
У члану 11б. одлуке, став 2. мења се и гласи:
„Председник и чланови надзорног одбора којима је
престао мандат, дужни су да врше своје дужности до именовања новог надзорног одбора, односно именовања новог
председника или члана надзорног одбора, а најдуже шест
месеци.”
Члан 3.
У одлуци, члан 11в мења се и гласи:
„Члан 11в
Председник и чланови надзорног одбора разрешавају се
пре истека периода на који су именовани, уколико:
– јавно предузеће не достави годишњи програм пословања у року који је прописан Законом о јавним предузећима;
– надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере
пред надлежним органима у случају постојања основане
сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету Јавног предузећа несавесним понашањем или на други начин;
– се утврди да делује на штету јавног предузећа несавесним понашањем или на други начин;
– у току трајања мандата буде осуђен на условну или
безусловну казну затвора.”
Члан 4.
У члану 11г став 2. мења се и гласи:
„Висину накнаде из става 1. овог члана, односно критеријуме и мерила за њено утврђивање одређује влада.”
Члан 5.
У одлуци, члан 11д мења се и гласи:
„Члан 11д
Надзорни одбор:
1. доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја, уз сагласност Скупштине градске
општине, и одговоран је за њихово спровођење;
2. доноси годишњи програм пословања, усклађен са
дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије
и развоја из тачке 1. овог члана, уз сагласност Скупштине
градске општине;
3. доноси посебан програм коришћења средстава из
буџета (субвенције и др. средства), уз сагласност Скупштине градске општине;
4. усваја извештај о степену реализације годишњег програма пословања;
5. усваја тромесечни извештај о степену усклађености
планираних и реализованих активности;
6. усваја финансијске извештаје;
7. надзире рад директора;
8. доноси статут, уз сагласност Скупштине градске
општине;
9. одлучује о статусним променама, оснивању других
правних субјеката и улагању капитала, уз претходну сагласност Скупштине градске општине;
10. доноси одлуку о расподели добити, односно начину
покрића губитка, уз сагласност Скупштине градске општине;
11. закључује уговоре о раду са директором, у складу са
законом којим се уређују радни односи;
12. врши друге послове у складу са законом, овом одлуком и статутом.
Финансијски извештај из тачке 6. са извештајем овлашћеног ревизора јавно предузеће доставља Скупштини
градске општине ради информисања.
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Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о
питањима из своје надлежности на директора или друго
лице у јавном предузећу.”
Члан 6.
У одлуци, члан 17. мења се и гласи:
„Члан 17.
Директора јавног предузећа именује Скупштина градске
општине, на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса.
Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање
директора јавног предузећа доноси Скупштина градске
општине, на предлог Већа Градске општине Лазаревац.
Јавни конкурс из става 1. овог члана спроводи комисија
коју образује Скупштина градске општине, у складу са законом.
Услови за именовање директора јавног предузећа прописани су Законом о јавним предузећима.
Статутом јавног предузећа могу бити одређени и други
услови које лице мора да испуни да би било именовано за
директора јавног предузећа.
Директор јавног предузећа је функционер који обавља
јавну функцију.
Директор јавног предузећа не може имати заменика.”
Члан 7.
У одлуци, члан 17а мења се и гласи:
„Члан 17a
Директор јавног предузећа има право на зараду, а може
имати и право на стимулацију.
Услове и критеријуме за утврђивање и висину стимулације из става 1. овог члана одређује Влада подзаконским
актом.
Акт о исплати стимулације директора доноси Надзорни
одбор јавног предузећа, уз сагласност Већа Градске општине Лазаревац.”
Члан 8.
У члану 17б одлуке, после првог става додаје се нови
став који гласи:
„Оставка се у писаној форми подноси Скупштини градске општине.”
Члан 9.
У одлуци, члан 17в мења се и гласи:
„Члан 17в
Предлог за разрешење директора јавног предузећа подноси Веће Градске општине Лазаревац.
Предлог за разрешење директора јавног предузећа може
поднети и Надзорни одбор јавног предузећа преко Већа
Градске општине Лазаревац.
Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење и доставља се директору који има право да се у року
од 20 дана изјасни о разлозима због којих се предлаже разрешење.
Пошто директору пружи прилику да се изјасни о
постојању разлога за разрешење и утврди потребне чињенице, Веће Градске општине Лазаревац предлаже Скупштини градске општине доношење одговарајућег решења.
Против решења о разрешењу жалба није допуштена, али
се може водити управни спор.”
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Члан 10.
У одлуци, члан 17г мења се и гласи:
„Члан 17г
Скупштина градске општине разрешиће директора јавног
предузећа пре истека периода на који је именован уколико:
1. у току трајања мандата престане да испуњава услове
за директора јавног предузећа прописане Законом о јавним
предузећима и Статутом јавног предузећа;
2. јавно предузеће не достави годишњи програм пословања у року који је прописан Законом о јавним предузећима;
3. се утврди да је због нестручног, несавесног обављања
дужности и поступања супротног пажњи доброг привредника и пропуста у доношењу и извршавању одлука и организовању послова у јавном предузећу, дошло до знатног одступања од остваривања основног циља пословања јавног
предузећа, односно од плана пословања јавног предузећа;
4. се утврди да делује на штету јавног предузећа кршењем директорских дужности, несавесним понашањем
или на други начин;
5. извештај овлашћеног ревизора на годишњи финансијски извештај буде негативан;
6. у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на
условну или безусловну казну затвора;
7. у другим случајевима прописаним законом.
Скупштина градске општине може разрешити директора Јавног предузећа пре истека периода на који је именован
уколико:
1. јавно предузеће не достави тромесечни извештај у
року прописаним Законом о јавним предузећима;
2. јавно предузеће не испуни планиране активности из
годишњег програма пословања;
3. јавно предузеће утроши средства за одређене намене
изнад висине утврђене програмом пословања за те намене,
пре прибављања сагласности на измене и допуне годишњег
програма пословања;
4. јавно предузеће не спроводи усвојен годишњи програм пословања, у делу који се односи на зараде или запошљавање из члана 66. Закона о јавним предузећима;
5. јавно предузеће врши исплату зарада без овере образаца из члана 66. Закона о јавним предузећима;
6. не примени предлоге комисије за ревизију или не примени рачуноводствене стандарде у припреми финансијских
извештаја;
7. јавно предузеће не поступи по препорукама из извештаја овлашћеног ревизора;
8. не извршава одлуке надзорног одбора;
9. у другим случајевима прописаним законом.”
Члан 11.
У одлуци, члан 18. мења се и гласи:
„Члан 18.
Скупштина градске општине може именовати вршиоца
дужности директора до именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу.
Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године.
Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца
дужности директора.
Вршилац дужности директора мора испуњавати услове
за именовање директора јавног предузећа прописане Законом о јавним предузећима и Статутом јавног предузећа.
Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења
која има директор јавног предузећа.”
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Члан 12.
У одлуци, члан 19. мења се и гласи:
„Члан 19.
Директор јавног предузећа:
1. представља и заступа јавно предузеће;
2. организује и руководи процесом рада;
3. води пословање јавног предузећа;
4. одговара за законитост рада јавног предузећа;
5. предлаже дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
6. предлаже годишњи програм пословања и одговоран је
за његово спровођење;
7. предлаже финансијске извештаје;
8. предлаже доношење посебног програма коришћења
средстава из буџета (субвенције и др. средства);
9. извршава одлуке надзорног одбора;
10. бира извршне директоре;
11. бира представнике јавног предузећа у скупштини
друштва капитала чији је једини власник јавно предузеће;
12. закључује уговоре о раду са извршним директорима,
у складу са законом којим се уређују радни односи;
13. доноси акт о систематизацији;
14. предлаже надзорном одбору доношење акта о исплати стимулације извршним директорима;
15. врши друге послове одређене законом, овом одлуком
и Статутом јавног предузећа.”
Члан 13.
У Одлуци, после члана 19. додају се три нова члана: 19а,
19б и 19в који гласе:
„Члан 19а
За извршног директора јавног предузећа бира се лице
које испуњава услове прописане Законом о јавним предузећима.
Јавно предузеће не може имати више од седам извршних
директора. Број извршних директора утврђује се Статутом
јавног предузећа.
Извршни директор не може имати заменика.
Извршни директор мора бити у радном односу у јавном
предузећу.
Члан 19б
Извршни директор за свој рад одговара директору.
Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења
које му је одредио директор, у складу са овом одлуком и
Статутом јавног предузећа.
Члан 19в
Извршни директор има право на зараду, а може имати и
право на стимулацију.
Услове и критеријуме за утврђивање и висину стимулације из става 1. овог члана одређује влада подзаконским
актом.
Акт о исплати стимулације извршног директора доноси
Надзорни одбор јавног предузећа, уз сагласност Већа Градске општине Лазаревац.
Акт о исплати стимулације извршног директора доноси
се на предлог директора.”
Члан 14.
У одлуци, члан 26. мења се и гласи:
„Члан 26.
О статусним променама јавног предузећа одлучује Надзорни одбор јавног предузећа, уз претходну сагласност
Скупштине градске општине.”
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Члан 15.
У члану 26а одлуке, после првог става додаје нови став
који гласи:
„Удео оснивача у основном капиталу јавног предузећа
износи 100%.”
Члан 16.
У одлуци, после члана 26а додаје се нови члан 26б који
гласи:
„Члан 26б
О повећању или смањењу основног капитала јавног предузећа одлучује Скупштина градске општине.”
Члан 17.
У Одлуци, члан 29а мења се и гласи:
„Члан 29а
Јавно предузеће управља и располаже својом имовином
у складу са законом и овом одлуком.
Имовину јавног предузећа чине право својине на
покретним и непокретним стварима, новчана средства и
хартије од вредности и друга имовинска права, која су пренета у својину јавног предузећа у складу са законом, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини.”
Члан 18.
У одлуци, члан 30а мења се и гласи:
„Члан 30а
Добит јавног предузећа утврђује се и распоређује у складу са законом, другим прописом који уређује расподелу добити и покриће губитка, статутом, програмом пословања и
годишњим финансијским извештајем јавног предузећа.
Одлуку о расподели добити јавног предузећа доноси
Надзорни одбор јавног предузећа, уз сагласност Скупштине градске општине.
Јавно предузеће је дужно да део остварене добити уплати у буџет Градске општине Лазаревац, по завршном рачуну
за претходну годину.
Висина и рок за уплату добити из става 3. овог члана
утврђује се одлуком о буџету за наредну годину.”
Члан 19.
У одлуци, члан 30в мења се и гласи:
„Члан 30в
Јавно предузеће се може задужити под условима и на
начин предвиђеним законом и програмом пословања Јавног предузећа.
У смислу одредаба ове одлуке, задужење се сматра располагањем имовином јавног предузећа.
Одлуку о задужењу јавног предузећа код пословних банака, фондова и других финансијских организација доноси
Надзорни одбор јавног предузећа.
Одлуку из става 3. овог члана, када се ради о задужењу
веће вредности, Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност Скупштине градске општине.
Задужење веће вредности из става 4. овог члана обухвата 30% или више књиговодствене вредности укупне имовине јавног предузећа исказане у последњем годишњем билансу стања.
Одлуку из става 3. овог члана, када се ради о задужењу
мање вредности, надзорни одбор доноси уз претходну сагласност Већа градске општине.
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Задужење мање вредности из става 6. овог члана, обухвата до 30% књиговоствене вредности укупне имовине Јавног предузећа исказане у последњем годишњем билансу
стања.”
Члан 20.
У одлуци, члан 33. мења се и гласи:
„Члан 33.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у јавном
предузећу, Скупштина градске општине даје сагласност на:
1. статут Јавног предузећа;
2. дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и
развоја;
3. годишњи програм пословања;
4. посебан програм коришћења средстава из буџета
(субвенције и др. средства);
5. одлуку о расподели добити, односно начину покрића
губитка Јавног предузећа;
6. одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и
других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса;
7. акт о општим условима за испоруку производа и услуга;
8. акт о процени вредности капитала;
9. друге одлуке, у складу са законом којим се одређује
обављање делатности од општег интереса и овом одлуком.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном
предузећу, Скупштина градске општине даје претходну сагласност на:
1. одлуку о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног
предузећа, велике вредности, односно чија набавна и/или
продајна и/или тржишна вредност у моменту доношења
одлуке о томе представља 30% или више од књиговодствене вредности укупне имовине јавног предузећа исказане у
последњем годишњем билансу стања, која је у непосредној
функцији обављања делатности од општег интереса;
2. на програм и одлуку о својинској трансформацији;
3. одлуку о статусним променама и оснивању других
правних субјеката и улагању капитала јавног предузећа;
4. одлуку о задуживању веће вредности.
Давањем сагласности на Годишњи програм пословања
Јавног предузећа, сматра се да је дата сагласност и на прибављање средстава у јавној својини мање вредности односно
чија набавна и/или тржишна вредност у моменту прибављања представља до 30% од књиговодствене вредности
укупне имовине јавног предузећа исказане у последњем
годишњем билансу стања, а која је у непосредној функцији
обављања делатности од општег интереса.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у јавном
предузећу, Веће градске општине даје сагласност на:
– тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.).”
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Јавном предузећу, Веће градске општине даје претходну сагласност на:
– одлуку о отуђењу средстава у јавној својини која су
пренета у својину јавног предузећа мање вредности, односно чија продајна и/или тржишна вредност у моменту
доношења одлуке представља до 30% од књиговодствене
вредности укупне имовине јавног предузећа исказане у последњем годишњем билансу стања, а која је у непосредној
функцији обављања делатности од општег интереса;
– Одлуку о задуживању мање вредности.”
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Члан 21.
У Одлуци, члан 33а мења се и гласи:
„Члан 33а
У случају поремећаја у пословању јавног предузећа,
Скупштина градске општине предузима мере којима ће се
обезбедити услови за несметано обављање делатности од
општег интереса, а нарочито:
1. промену унутрашње организације;
2. разрешење органа које именује и именовање привремених органа;
3. ограничење у погледу права располагања појединим
средствима у јавној својини.
4. друге мере одређене законом којим се одређују делатности од општег интереса и овом одлуком.”
Члан 22.
У одлуци, после члана 33б додају се два нова чл. 33в и
33г који гласе:
„Члан 33в
У Јавном предузећу, право на штрајк остварује се у складу са законом.
Члан 33г
У случају да у јавном предузећу нису обезбеђени услови за остваривање редовног процеса рада услед више силе,
Скупштина градске општине, ако оцени да могу наступити штетне последице за живот и здравље људи или њихову
безбедност и безбедност имовине или друге штетне неотклоњиве последице, поступа у складу са законом.”
Члан 23.
У одлуци, после члана 34а додаје се нови поднаслов и
нови члан 34б који гласе:

Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници
одржаној 23. септембра 2016. године, на основу члана 5.
став 3. а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 24.
Сатута градске општине Лазаревац („Службени лист Града
Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ
„ЛАЗАРЕВАЦ”, ЛАЗАРЕВАЦ
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа за комуналну
привреду „Лазаревац”, Лазаревац („Службени лист Града
Београда”, бр. 23/11 – пречишћен текст, 62/12,12/13, 29/13 и
45/15), у даљем тексту: одлука, после члана 2. додаје се нови
члан 2а који гласи:
„Члан 2а
Предузеће има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом.
Предузеће у правном промету са трећим лицима има
сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.”
Члан 2.
У одлуци, 4д мења се и гласи:
„Члан 4д
Оснивач је дужан да обезбеди да се делатност од општег
интереса обавља у континуитету.”

„ЈАВНОСТ У РАДУ
Члан 34б
Јавно предузеће је дужно да на својој интернет-страници објави:
1. радне биографије чланова надзорног одбора, директора и извршних директора;
2. организациону структуру;
3. годишњи програм пословања, као и све његове измене
и допуне, односно извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту;
4. тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања;
5. годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора;
6. друге информације од значаја за јавност.”
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Јавно предузеће је дужно да статут и друга своја општа
аката усагласи са законом и одредбама ове одлуке у року од
90 дана од дана доношења ове одлуке.
Члан 25.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”,
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-127/16, 23. септембра 2016. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.
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Члан 3.
У одлуци, члан 5. мења се и гласи:
„Члан 5.
Предузеће управља и располаже својом имовином у
складу са законом и овом одлуком.
Имовину предузећа чине право својине на покретним и
непокретним стварима, новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска права, која су пренета у својину
јавног предузећа у складу са законом, укључујући и право
коришћења на стварима у јавној својини.”
Члан 4.
У одлуци, члан 5а мења се и гласи:
„Члан 5а
Основни капитал предузећа износи:
– Уписани новчани капитал: 1. 000 RSD
– Уплаћени новчани капитал: 1. 000 RSD на дан 25. марта 2013. године
Удео оснивача у основном капиталу предузећа износи
100%.”
Члан 5.
У одлуци, после члана 5а додаје се нови члан 5б који гласи:
„Члан 5б
О повећању или смањењу основног капитала предузећа
одлучује Скупштина градске општине.”
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Члан 6.
У одлуци, члан 7а мења се и гласи:
„Члан 7а
Предузеће се може задужити под условима и на начин
предвиђеним законом и програмом пословања Јавног предузећа.
У смислу одредаба ове одлуке, задужење се сматра располагањем имовином предузећа.
Одлуку о задужењу предузећа код пословних банака,
фондова и других финансијских организација доноси надзорни одбор предузећа.
Одлуку из става 3. овог члана, када се ради о задужењу
веће вредности, Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност Скупштине градске општине.
Задужење веће вредности из става 4. овог члана обухвата 30% или више књиговодствене вредности укупне имовине предузећа исказане у последњем годишњем билансу
стања.
Одлуку из става 3. овог члана, када се ради о задужењу
мање вредности, надзорни одбор доноси уз претходну сагласност Већа градске општине.
Задужење мање вредности из става 6. овог члана, обухвата до 30% књиговоствене вредности укупне имовине предузећа исказане у последњем годишњем билансу стања.”
Члан 7.
У одлуци, члан 8, брише се
Члан 8.
У одлуци, члан 9б мења се и гласи:
„Члан 9б
Надзорни одбор:
1. доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја, уз сагласност Скупштине градске
општине, и одговоран је за њихово спровођење;
2. доноси годишњи програм пословања, усклађен са
дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије
и развоја из тачке 1. овог члана, уз сагласност Скупштине
градске општине;
3. доноси посебан програм коришћења средстава из
буџета (субвенције и др. средства), уз сагласност Скупштине градске општине;
4. усваја извештај о степену реализације годишњег програма пословања;
5. усваја тромесечни извештај о степену усклађености
планираних и реализованих активности;
6. усваја финансијске извештаје;
7. надзире рад директора;
8. доноси Статут, уз сагласност Скупштине градске
општине;
9. одлучује о статусним променама, оснивању других
правних субјеката и улагању капитала, уз претходну сагласност Скупштине градске општине;
10. доноси одлуку о расподели добити, односно начину
покрића губитка, уз сагласност Скупштине градске општине;
11. закључује уговоре о раду са директором, у складу са
законом којим се уређују радни односи;
12. врши друге послове у складу са законом, овом одлуком и статутом.
Финансијски извештај из тачке 6. са извештајем овлашћеног ревизора јавно предузеће доставља Скупштини
градске општине ради информисања.
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о
питањима из своје надлежности на директора или друго
лице у предузећу.”

3. октобар 2016.

Члан 9.
У члану 9в одлуке, став 2. мења се и гласи:
„Председник и чланови надзорног одбора којима је
престао мандат, дужни су да врше своје дужности до именовања новог надзорног одбора, односно именовања новог
председника или члана надзорног одбора, а најдуже шест
месеци.”
Члан 10.
У одлуци, члан 9г мења се и гласи:
„Члан 9г
Председник и чланови надзорног одбора разрешавају се
пре истека периода на који су именовани, уколико:
– предузеће не достави годишњи програм пословања у
року који је прописан Законом о јавним предузећима;
– надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере
пред надлежним органима у случају постојања основане
сумње да одговорно лице предузећа делује на штету предузећа несавесним понашањем или на други начин;
– се утврди да делује на штету предузећа несавесним понашањем или на други начин;
– у току трајања мандата буде осуђен на условну или
безусловну казну затвора.”
Члан 11.
У члану 9д одлуке, став 2. мења се и гласи:
„Висину накнаде из става 1 овог члана, односно критеријуме и мерила за њено утврђивање одређује Влада.”
Члан 12.
У одлуци, члан 12. мења се и гласи:
„Члан 12.
Директора предузећа именује Скупштина градске
општине, на период од 4 године, на основу спроведеног јавног конкурса.
Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора предузећа доноси Скупштина градске општине, на
предлог Већа Градске општине Лазаревац.
Јавни конкурс из става 1. овог члана спроводи комисија
коју образује Скупштина градске општине, у складу са законом.
Услови за именовање директора предузећа прописани
су Законом о јавним предузећима.
Статутом предузећа могу бити одређени и други услови
које лице мора да испуни да би било именовано за директора предузећа.
Директор предузећа је функционер који обавља јавну
функцију.
Директор предузећа не може имати заменика.”
Члан 13.
У одлуци, члан 12а мења се и гласи:
„Члан 12а
Директор предузећа има право на зараду, а може имати
и право на стимулацију.
Услове и критеријуме за утврђивање и висину стимулације из става 1. овог члана одређује влада подзаконским
актом.
Акт о исплати стимулације директора доноси надзорни
одбор предузећа, уз сагласност Већа Градске општине Лазаревац.”
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Члан 14.
У члану 12б одлуке, после првог става додаје се нови
став који гласи:
„Оставка се у писаној форми подноси Скупштини градске општине.”
Члан 15.
У одлуци, члан 12в мења се и гласи:
„Члан 12в
Предлог за разрешење директора предузећа подноси
Веће Градске општине Лазаревац.
Предлог за разрешење директора предузећа може поднети и надзорни одбор предузећа преко Већа Градске
општине Лазаревац.
Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење и доставља се директору који има право да се у року
од 20 дана изјасни о разлозима због којих се предлаже разрешење.
Пошто директору пружи прилику да се изјасни о
постојању разлога за разрешење и утврди потребне чињенице, Веће Градске општине Лазаревац предлаже Скупштини градске општине доношење одговарајућег решења.
Против решења о разрешењу жалба није допуштена, али
се може водити управни спор.”
Члан 16.
У одлуци, члан 12г мења се и гласи:
„Члан 12г
Скупштина градске општине разрешиће директора предузећа пре истека периода на који је именован уколико:
1. у току трајања мандата престане да испуњава услове
за директора предузећа прописане Законом о јавним предузећима и статутом предузећа;
2. предузеће не достави годишњи програм пословања у
року који је прописан Законом о јавним предузећима;
3. се утврди да је због нестручног, несавесног обављања
дужности и поступања супротног пажњи доброг привредника и пропуста у доношењу и извршавању одлука и организовању послова у предузећу, дошло до знатног одступања
од остваривања основног циља пословања предузећа, односно од плана пословања предузећа;
4. се утврди да делује на штету предузећа кршењем директорских дужности, несавесним понашањем или на други начин;
5. извештај овлашћеног ревизора на годишњи финансијски извештај буде негативан;
6. у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на
условну или безусловну казну затвора;
7. у другим случајевима прописаним законом.
Скупштина градске општине може разрешити директора
предузећа пре истека периода на који је именован уколико:
1. предузеће не достави тромесечни извештај у року
прописаним Законом о јавним предузећима;
2. предузеће не испуни планиране активности из годишњег програма пословања;
3. предузеће утроши средства за одређене намене изнад висине утврђене програмом пословања за те намене,
пре прибављања сагласности на измене и допуне годишњег
програма пословања;
4. предузеће не спроводи усвојен годишњи програм пословања, у делу који се односи на зараде или запошљавање
из члана 66. Закона о јавним предузећима;
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5. предузеће врши исплату зарада без овере образаца из
члана 66. Закона о јавним предузећима;
6. не примени предлоге комисије за ревизију или не примени рачуноводствене стандарде у припреми финансијских
извештаја;
7. предузеће не поступи по препорукама из извештаја
овлашћеног ревизора;
8. не извршава одлуке надзорног одбора;
9. у другим случајевима прописаним законом.”
Члан 17.
У одлуци, члан 12д мења се и гласи:
„Члан 12д
Скупштина градске општине може именовати вршиоца
дужности директора до именовања директора предузећа по
спроведеном јавном конкурсу.
Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године.
Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца
дужности директора.
Вршилац дужности директора мора испуњавати услове
за именовање директора предузећа прописане Законом о
јавним предузећима и Статутом предузећа.
Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења
која има директор предузећа.”
Члан 18.
У одлуци, члан 13. мења се и гласи:
„Члан 13.
Директор предузећа:
1. представља и заступа предузеће;
2. организује и руководи процесом рада;
3. води пословање предузећа;
4. одговара за законитост рада предузећа;
5. предлаже дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
6. предлаже годишњи програм пословања и одговоран је
за његово спровођење;
7. предлаже финансијске извештаје;
8. предлаже доношење посебног програма коришћења
средстава из буџета (субвенције и др. средства);
9. извршава одлуке надзорног одбора;
10. бира извршне директоре;
11. бира представнике предузећа у скупштини друштва
капитала чији је једини власник предузеће;
12. закључује уговоре о раду са извршним директорима,
у складу са законом којим се уређују радни односи;
13. доноси акт о систематизацији;
14. предлаже надзорном одбору доношење акта о исплати стимулације извршним директорима;
15. врши друге послове одређене законом, овом одлуком
и статутом предузећа.”
Члан 19.
У одлуци, после члана 13. додају се три нова члана: 13а,
13б и 13в који гласе:
„Члан 13а
За извршног директора предузећа бира се лице које испуњава услове прописане Законом о јавним предузећима.
Предузеће не може имати више од седам извршних директора. Број извршних директора утврђује се статутом
предузећа.
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Извршни директор не може имати заменика.
Извршни директор мора бити у радном односу у предузећу.
Члан 13б
Извршни директор за свој рад одговара директору.
Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења
које му је одредио директор, у складу са овом одлуком и
статутом предузећа.
Члан 13в
Извршни директор има право на зараду, а може имати и
право на стимулацију.
Услове и критеријуме за утврђивање и висину стимулације из става 1. овог члана одређује Влада подзаконским
актом.
Акт о исплати стимулације извршног директора доноси надзорни одбор предузећа, уз сагласност Већа Градске
општине Лазаревац.
Акт о исплати стимулације извршног директора доноси
се на предлог директора.”
Члан 20.
У одлуци, члан 16. мења се и гласи:
„Члан 16.
Предузеће из члана 1. ове одлуке може, уз претходну сагласност Скупштине градске општине, основати друштво
капитала за обављање делатности од општег интереса и
друштво капитала за обављање делатности која није делатност од општег интереса.
Предузеће може улагати капитал у већ основана
друштва капитала, уз претходну сагласност Скупштине
градске општине.”
Члан 21.
У одлуци, члан 17. мења се и гласи:
„Члан 17.
Добит предузећа утврђује се и распоређује у складу са
законом, другим прописом који уређује расподелу добити
и покриће губитка, статутом, програмом пословања и годишњим финансијским извештајем предузећа.
Одлуку о расподели добити предузећа доноси Надзорни
одбор предузећа, уз сагласност Скупштине градске општине.
Предузеће је дужно да део остварене добити уплати у
буџет Градске општине Лазаревац, по завршном рачуну за
претходну годину.
Висина и рок за уплату добити из става 3. овог члана
утврђује се одлуком о буџету за наредну годину.”
Члан 22.
У одлуци, члан 19а мења се и гласи:
„Члан 19а
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у предузећу, Скупштина градске општине даје сагласност на:
1. статут предузећа;
2. дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и
развоја;
3. годишњи програм пословања;
4. посебан програм коришћења средстава из буџета
(субвенције и др. средства);
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5. одлуку о расподели добити, односно начину покрића
губитка предузећа;
6. одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и
других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса;
7. акт о општим условима за испоруку производа и услуга;
8. акт о процени вредности капитала;
9. друге одлуке, у складу са законом којим се одређује
обављање делатности од општег интереса и овом одлуком.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у предузећу, Скупштина градске општине даје претходну сагласност на:
1. одлуку о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину предузећа,
велике вредности, односно чија набавна и/или продајна
и/или тржишна вредност у моменту доношења одлуке о
томе представља 30% или више од књиговодствене вредности укупне имовине предузећа исказане у последњем годишњем билансу стања, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса;
2. на програм и одлуку о својинској трансформацији;
3. одлуку о статусним променама и оснивању других
правних субјеката и улагању капитала предузећа;
4. одлуку о задуживању веће вредности.
Давањем сагласности на Годишњи програм пословања
предузећа, сматра се да је дата сагласност и на прибављање
средстава у јавној својини мање вредности односно чија
набавна и/или тржишна вредност у моменту прибављања
представља до 30% од књиговодствене вредности укупне
имовине предузећа исказане у последњем годишњем билансу стања, а која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса.”
Члан 23.
У одлуци, после члана 19а додаје се нови члан 19б који
гласи:
„Члан 19б.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у предузећу, Веће градске општине даје сагласност на:
– тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.).
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у предузећу, Веће градске општине даје претходну сагласност на:
– одлуку о отуђењу средстава у јавној својини која су
пренета у својину јавног предузећа мање вредности, односно чија продајна и/или тржишна вредност у моменту
доношења одлуке представља до 30% од књиговодствене
вредности укупне имовине предузећа исказане у последњем
годишњем билансу стања, а која је у непосредној функцији
обављања делатности од општег интереса;
– одлуку о задуживању мање вредности.”
Члан 24.
У одлуци, члан 20. мења се и гласи:
„Члан 20.
У случају поремећаја у пословању предузећа, Скупштина градске општине предузима мере којима ће се обезбедити услови за несметано обављање делатности од општег
интетреса, а нарочито:
1. промену унутрашње организације;
2. разрешење органа које именује и именовање привремених органа;
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3. ограничење у погледу права располагања појединим
средствима у јавној својини.
4. друге мере одређене законом којим се одређују делатности од општег интереса и овом одлуком.”
Члан 25.
У одлуци, члан 22. мења се и гласи:
„Члан 22.
„У предузећу, право на штрајк остварује се у складу са
законом.”
Члан 26.
У одлуци, члан 23. мења се и гласи:
„Члан 23.
У случају да у предузећу нису обезбеђени услови за
остваривање редовног процеса рада услед више силе,
Скупштина градске општине, ако оцени да могу наступити штетне последице за живот и здравље људи или њихову
безбедност и безбедност имовине или друге штетне неотклоњиве последице, поступа у складу са законом.”
Члан 27.
У одлуци, после члана 25. додаје се нови члан 25а који
гласи:
„Члан 25а
Предузеће је дужно да на својој интернет-страници објави:
1. радне биографије чланова надзорног одбора, директора и извршних директора;
2. организациону структуру;
3. годишњи програм пословања, као и све његове измене
и допуне, односно извод из тог програма ако предузеће има
конкуренцију на тржишту;
4. тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања;
5. годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора;
6. друге информације од значаја за јавност.”
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
Предузеће је дужно да Статут и друга своја општа аката усагласи са законом и одредбама ове одлуке у року од 90
дана од дана доношења ове одлуке.
Члан 29.
Директор предузећа који је именован на јавном конкурсу у складу са одредбама Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично
тумачење и 44/14 – др. закон), наставља са радом до истека
мандата.
Члан 30.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”,
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-127/16, 23. септембра 2016. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.
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Скупштина Градске општине Лазаревац на седници
одржаној 23. септембра 2016. године, на основу члана 24.
Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и члана 27. став 1, а у
вези са чланом 26. став 1. Пословника Скупштине Градске
општине Лазаревац – пречишћен текст („Службени лист
Града Београда”, бр. 30/14), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Констатује се да је Милу Ранковићу, из Миросаљаца,
престала функција члана Већа Градске општине Лазаревац
са 23. септембром 2016. године, због подношења оставке.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-127/16, 23. септембра 2016. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници
одржаној 23. септембра 2016. године, на основу члана 24.
Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и члана 27. став 1, а у
вези са чланом 26. став 1. Пословника Скупштине Градске
општине Лазаревац – пречишћен текст („Службени лист
Града Београда”, бр. 30/14), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Констатује се да је Милошу Тошанићу, из Лазаревца,
престала функција члана Већа Градске општине Лазаревац
са 23. септембром 2016. године, због подношења оставке.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-127/16, 23. септембра 2016. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници
одржаној 23. септембра 2016. године, на основу члана 24.
Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и члана 27. став 1, а у
вези са чланом 26. став 1. Пословника Скупштине Градске
општине Лазаревац – пречишћен текст („Службени лист
Града Београда”, бр. 30/14), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Констатује се да је Јордану Младеновићу, из Лазаревца,
престала функција члана Већа Градске општине Лазаревац са
23. септембром 2016. године, због подношења оставке.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-127/16, 23. септембра 2016. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници
одржаној 23. септембра 2016. године, на основу члана 24.
тачка 9. Статута Градске општине Лазаревац („Службени
лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Бирају се за чланове Већа Градске општине Лазаревац,
на време од четири године, и то:
– Бојан Вељковић, мастер менаџер, из Лазаревца,
– Александар Булатовић, дипломирани инжењер саобраћаја, из Лазаревца,
– Катарина Марковић, дипломирани економиста, из Лазаревца.
2. Именовани ће функцију члана Већа Градске општине
Лазаревац обављати почев од 24. септембра 2016. године
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-127/16, 23. септембра 2016. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници одржаној 23. септембра 2016. године, на основу члана
24. став 1. тачка 11. Статута Градске општине Лазаревац
(„Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13)
и члана 43. и 46. Пословника Скупштине Градске општине
Лазаревац – пречишћен текст („Службени лист Града Београда”, бр. 30/14), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
КАДРОВСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Констатује се да је Милоју Живановићу из Лазаревца
са 28. јуном 2016. године престао мандат члана Комисије за
кадровска и административна питања Скупштине Градске
општине Лазаревац, због престанка мандата одборника.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-127/16, 23. септембра 2016. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.
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Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници одржаној 23. септембра 2016. године, на основу члана 24. став
1. тачка 11. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и члана 43.
и 46. Пословника Скупштине Градске општине Лазаревац
– пречишћен текст („Службени лист Града Београда”, бр.
30/14), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Констатује се да је Катарини Марковић из Лазаревца са
23. септембром 2016. године престао мандат члана Комисије
за кадровска и административна питања Скупштине Градске
општине Лазаревац, због престанка мандата одборника.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-127/16, 23. септембра 2016. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници одржаној 23. септембра 2016. године, на основу члана 24. став
1. тачка 11. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и члана 43.
и 46. Пословника Скупштине Градске општине Лазаревац
– пречишћен текст („Службени лист Града Београда”, бр.
30/14), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Констатује се да је Милошу Тошанићу из Лазаревца са
28. јуном 2016. године престао мандат члана Мандатне комисије Скупштине Градске општине Лазаревац, због престанка мандата одборника.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-127/16, 23. септембра 2016. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници одржаној 23. септембра 2016. године, на основу члана 24. став
1. тачка 11. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и члана 43.
и 46. Пословника Скупштине Градске општине Лазаревац
– пречишћен текст („Службени лист Града Београда”, бр.
30/14), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Констатује се да је Ненаду Пауновићу из Великих
Црљена са 28. јуном 2016. године престао мандат члана
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Мандатне комисије Скупштине градске општине Лазаревац, због престанка мандата одборника.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-127/16, 23. септембра 2016. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници одржаној 23. септембра 2016. године, на основу члана
24. став 1. тачка 11. Статута Градске општине Лазаревац
(„Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и
члана 39–41. Пословника Скупштине Градске општине Лазаревац – пречишћен текст („Службени лист Града Београда”, бр. 30/14), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Бира се за члана Комисије за кадровска и административна питања Скупштине Градске општине Лазаревац, из
реда одборника Слађана Миловановић из Лазаревца.
2. Члан радног тела из тачке 1. овог решења бира се за
мандатни период за који је изабрана Скупштина градске
општине.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-127/16, 23. септембра 2016. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници одржаној 23. септембра 2016. године, на основу члана
24. став 1. тачка 11. Статута Градске општине Лазаревац
(„Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13)
и чл. 39–41. Пословника Скупштине Градске општине Лазаревац – пречишћен текст („Службени лист Града Београда”,
бр. 30/14), донела је

РЕШЕЊЕ
О

ИЗБОРУ ЧЛАНОВА МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Бирају се за чланове Мандатне комисије Скупштине
градске општине Лазаревац, из реда одборника:
– Драгана Ђујић из Лазаревца,
– Миливоје Николић из Лазаревца.
2. Чланови радног тела из тачке 1. овог решења бирају се
за мандатни период за који је изабрана Скупштина градске
општине.
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3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-127/16, 23. септембра 2016. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници
одржаној 23. септембра 2016. године, на основу члана 24.
и члана 27. ст. 1. и 3. Статута Градске општине Лазаревац
(„Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13),
донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ „ТОПЛИФИКАЦИЈА” ЛАЗАРЕВАЦ
1. Владиславу Јанковићу из Лазаревца, престаје функција председника Надзорног одбора Јавног предузећа за
дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац са 23. септембром 2016. године – даном потврђивања
одборничког мандата.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-127/16, 23. септембра 2016. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници
одржаној 23. септембра 2016. године, на основу члана 24.
тачка 6а. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и члана
27. став 1. тачка 10. Одлуке о оснивању Јавног предузећа
за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 32/07 – пречишћен текст, 12/13 и 45/15), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА” ЛАЗАРЕВАЦ ИЗ
2015. ГОДИНЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити ЈП
„Топлификација” Лазаревац из 2015. године, коју је Надзорни одбор Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац под бројем 4271/4 донео на
седници одржаној 23. јуна 2016. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-127/16, 23. септембра 2016. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.
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3. октобар 2016.

Скупштина Градске општине Лазаревац, на седници одржаној 23. септембра 2016. године, на основу члана 59. став 7.
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16), члана 24. тачка 6а. Статута Градске општине Лазаревац
(„Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10 и 44/13) и члана 33. став 1. тачка 2. и став 4. Одлуке о оснивању Јавног
предузећа Дирекција Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 17/95, 4/01, 2/02, 56/08, 12/13 и 22/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА
ЛАЗАРЕВАЦ ЗА ПЕРИОД 1. ЈАНУАР 2016. – 31. ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ
1. Даје се сагласност на Прве измене Програма пословања Јавног предузећа Дирекција Лазаревац за период од 1. јануара 2016. до 31. децембра 2016. године, које је под бројем 4515/1 донео Надзорни одбор Јавног предузећа Дирекција Лазаревац на седници одржаној 14. септембра 2016. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац
III-09 број 06-127/16, 23. септембра 2016. године
Председник
Томислав Рикановић, ср.

3. октобар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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САДРЖАЈ
Страна

Страна
Акти градских општина
ЛАЗАРЕВАЦ
Одлука о престанку мандата одборника
Скупштине Градске општине Лазаревац – – – – – –
Одлука о престанку мандата одборника
Скуштине Градске општине Лазаревац – – – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборнику
Скупштине Градске општине Лазаревац – – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборнику
Скупштине Градске општине Лазаревац – – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборнику
Скупштине Градске општине Лазаревац – – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборнику
Скупштине Градске општине Лазаревац – – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборнику
Скупштине Градске општине Лазаревац – – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборнику
Скупштине Градске општине Лазаревац – – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборника
Скупштине Градске општине Лазаревац – – – – – –
Одлука о ребалансу буџета Градске општине Лазаревац за 2016. годину – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о наградама Градске општине Лазареац– – – – – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне
енергије „Топлификација” Лазаревац – – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција Лазаревац – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац– – – – – – – – – – – – – – – – – –

1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
95
95
99
103

Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Лазаревац – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Лазаревац – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о престанку функције члана Већа Градске општине Лазаревац – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о избору чланова Већа Градске општине
Лазаревац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о престанку мандата члана Комисије за
кадровска и административна питања Скупштине
Градске општине Лазаревац – – – – – – – – – – – – –
Решење о престанку мандата члана Комисије за
кадровска и административна питања Скупштине
Градске општине Лазаревац – – – – – – – – – – – – –
Решење о престанку мандата члана Мандатне комисије Скупштине Градске општине Лазаревац – – –
Решење о престанку мандата члана Мандатне комисије Скупштине Градске општине Лазаревац – – –
Решење о избору члана Комисије за кадровска
и административна питања Скупштине Градске
општине Лазаревац– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о избору чланова Мандатне комисије
Скупштине Градске општине Лазаревац – – – – – –
Решење о престанку функције председника Надзорног одбора Јавног предузећа за дистрибуцију
топлотне енергије „Топлификација” Лазареац– – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈП „Топлификација” Лазаревац из
2015. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Прве измене
Програма пословања Јавног предузећа Дирекција
Лазаревац за период од 1. јануара 2016. до 31. децембра 2016. године – – – – – – – – – – – – – – – – –

107
107
107
108
108
108
108
108
109
109
109
109
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3. октобар 2016.

„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 – Служба 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

