
Градоначелник града Београда, 23. августа 2012. године, 
на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Служ-
бени гласник РС”, број 129/07), члана 52. тачка 6. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 
и 6/10) и члана 49б. Одлуке о условима и начину распола-
гања становима изграђеним према пројекту изградње 1100 
станова у Београду („Службени лист града Београда”, бр. 
20/03, 9/04, 11/05, 4/07, 29/07, 6/10, 16/10, 37/10 и 17/12), до-
нео је

ПРА ВИЛНИК

О НАЧИНУ УТВРЂИВАЊА ЗАКУПНИНЕ ЗА СТАНОВЕ 
КОЈИ СЕ ДАЈУ У ЗАКУП ЛИЦИМА КОЈА СЕ НАЛАЗЕ У 

СТАЊУ СОЦИЈАЛНЕ ПОТРЕБЕ

Члан 1.
Овим правилником се уређује начин утврђивања закуп-

нине за станове који се дају у закуп на одређено време до пет 
година лицима која се налазе у стању социјалне потребе.

Члан 2.
Закупнина се утврђује на основу броја бодова, повр-

шине стана и коефицијента као производ ових вредности, 
умањен за 50%.

Број бодова конкретног стана и коефицијент за израчу-
навање месечне закупнине за коришћење станова утврђују 
се у складу са Упутством о начину утврђивања закупнине 
(„Службени гласник РС”, бр. 27/97, 43/01, 28/02 и 82/09).

Члан 3.
Овај начин обрачуна закупнине ће се примењивати од 

момента ступања на снагу овог правилника.
Уговори са закупцима који су закључени до ступања на 

снагу овог правилника ускладиће се са одредбама овог пра-
вилника у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог 
правилника.

Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”.

Градоначелник града Београда
Број 5-3804/12-Г, 23. августа 2012. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

Градско веће града Београда на седници одржаној 23. ав-
густа 2012. године, на основу члана 27. став 6. Закона о глав-
ном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 57. 
Статута града Београда („Службени лист града Београда”, 
број 39/08 и 6/10), донело је

ДОПУНУ ПО С ЛОВНИКА
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА БЕОГРАДА 

У Пословнику Градског већа града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 7/09, 18/10 и 5/12), у члану 60. по-
сле става 3. додаје се став 4, који гласи:

„Изузетно од става 3. овог члана, за потписивање акта 
којим Веће решава у управном поступку у другом степену, 
председник Већа може овластити члана Већа који је при-
суствовао седници на којој је акт донет.”

Члан 2.
Ова допуна пословника ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

Градско веће градa Београдa 
Број 020-3320/12-ГВ, 23. августа 2012. године

Председник
Драган Ђилас, с. р.

Градско веће града Београда на седници одржаној 23. авгус-
та 2012. године, на основу члана 26. став 1. тачка 5. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 25. 
тачка 25. и члана 54. тачка 7. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), члана 13. Одлуке о 
буџету града Београда за 2012. годину („Службени лист града 
Београда”, бр. 54/11 и 42/12), члана 14. Закона о пољопривре-
ди и руралном развоју („Службени гласник РС”, број 41/09) 
и Решења о давању претходне сагласности на Програм мера 
подршке за спровођење пољопридредне политике града Бео-
града за 2012. годину, Министарства пољопривреде, трговине, 
шумарства и водопривреде, број: 021-01-00006/2012-09 од 19. 
марта 2012. године, а у вези са чл. 2, 5. и 13. Одлуке о изменама 
и допунама Одлуке о Градској управи града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, број 42/12), донело је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 

2012. ГОДИНУ
I. У Програму мера подршке за спровођење пољопри-

вредне политике Београда за 2012. годину („Службени лист 
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града Београда”, број 22/12), у одељку II. Планирани распо-
ред средстава и коришћење средстава, у ставу 2. речи: „Про-
грам за 2012. годину спроводи Секретаријат за привреду 
Градске управе града Београда.” замењују се речима: „Про-
грам за 2012. годину спроводио је Секретаријат за привре-
ду Градске управе града Београда до 12. јула 2012. године, а 
од 13. јула 2012. године Програм за 2012. годину наставиће 
да спроводи Секретаријат за пољопривреду Градске управе 
града Београда.”.

У истом одељку, после става 2. додају се нови ст. 3. и 4. 
који гласе:

„Секретаријат за привреду је до 12. јула 2012. године из-
вршио исплате новчаних средстава, и то за: премије за мле-
ко у износу од 3.405.050,00 динара, премије за првотелке у 
износу од 6.272.500,00 динара, пренете (неизмирене обавезе 
из 2011. године) – подстицајна средства у области воћар-
ства и повртарства „Зелени прстен” у износу од 685.000,00 
динара, а изменом Финансијског плана Секретаријата за 
привреду за 2012. годину од 1. фебруара 2012. године, из-
вршена је измена висине апропријације 451 – Субвенције 
јавним нефинансијским предузећима и организација-
ма, за 0,75% у оквиру функционалне класификације 421 
– Пољопривреда, тако што је е.к. 451241 позиција 00003 
„Премије за пољопривреду умањена за 735.590,00 динара у 
корист ф.к. 410 е.к. 423419 позиција 00001 „Штампа пропа-
гандног материјала”.

Средства за наставак спровођења Програма за 2012. 
годину обезбеђена су Одлуком о буџету града Београда за 
2012. годину („Службени лист града Београда”, бр. 54/11 и 
42/12), раздео 16 – Секретаријат за пољопривреду, функција 
410 – Општи економски и комерцијални послови и послови 
по питању рада, економска класификација 481 – Дотације 
невладиним организацијама, у износу од 750.000,00 динара, 
где је одређено да ће се средства у оквиру ове апроприја-
ције користити за суфинансирање изложби из области 
пољопривреде, економска класификација 451 – Субвенције 
јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у 
износу од 86.218.360,00 динара, а сва ова средства су прихо-
ди из буџета (01). Расподела буџетских средстава врши се у 
складу са Финансијским планом прихода и расхода Секре-
таријата за пољопривреду за 2012. годину.”

II. У одељку III. Врсте и облици подстицаја, став 2. и та-
бела мењају се и гласе:

„Врсте и облици подстицаја, планирани износи подсти-
цајних средстава у Секретаријату за привреду, утрошени 
износи у Секретаријату за привреду, као и планирани изно-
си подстицајних средстава у Секретаријату за пољопривре-
ду приказани су у следећој табели:

Врсте и облици подстицаја Планирани 
износ Секре-

таријат за 
привреду

Утрошени 
износ Секре-

таријат за 
привреду

Планирани 
износ

Секретаријат 
за пољопри-

вреду
1. Непосредни – Премије за 

млеко
26.000.000,00 3.405.050,00 22.594.950,00

2. Непосредни – Премије за 
првотелке

26.000.000,00 6.272.500,00 19.727.500,00

3. Структурни – Мера руралног 
развоја
Подстицајна средства у 
области
воћарства и повртарства

20.000.000,00 - 20.000.000,00

Врсте и облици подстицаја Планирани 
износ Секре-

таријат за 
привреду

Утрошени 
износ Секре-

таријат за 
привреду

Планирани 
износ

Секретаријат 
за пољопри-

вреду
Структурни – Мера руралног 
развоја
Подстицајна средства у 
области
сточарства

17.541.607,50 - 17.541.607,50

4. Структурни – Мера институ-
ционалне
подршке

Подстицајна средства за 
суфинансирање репрезента-
тивних изложби из области 
пољопривреде на територији 
града Београда 

750.000,00 - 750.000,00

5. Пренете – Неизмирене 
обавезе из
2011. године
Подстицајна средства у 
области
воћарства и повртарства 
„ЗЕЛЕНИ ПРСТЕН“

7.774.892,50 685.000,00
735.590,00

6.354.302,00

УКУПНО 98.066.500,00 11.098.140,00 86.968.360,00
УКУПНО (3+4) 98.066.500,00 „

У истом одељку, у тач. 1. – 6. речи: „Секретаријат за при-
вреду” замењују се речима: „Секретаријат за пољопривре-
ду” у одговарајућем падежу.

III. У одељку IV. Извештај о одобравању и коришћењу 
средстава, речи: „Секретаријат за привреду ће Грaдском већу 
града Београда поднети годишњи извештај о одобравању и 
коришћењу средстава по Програму за 2011. годину.” замењују 
се речима: „Секретаријат за пољопривреду ће Грaдском већу 
града Београда поднети годишњи извештај о одобравању и 
коришћењу средстава по Програму за 2012. годину.” 

IV. ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРОГРАМА
Измене и допуне Програма мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике града Београда за 2012. годину 
објавити у „Службеном листу града Београда”. 

Градско веће градa Београдa 
Број 3-3315/12-ГВ, 23. августа 2012. године

Председник 
Драган Ђилас, с. р.

ПОКАЗАТЕ Љ

ПОВЕЋАЊА ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У ЈУЛУ 2012. ГО-
ДИНЕ

Завод за информатику и статистику обавештава ко-
риснике да повећање потрошачких цена у јулу 2012. године 
износи 0,3% у односу на претходни месец.

Град Београд – Градска управа града Београда
Завод за информатику и статистику

Број 053-03/12-XVII-01, 14. августа 2012. године

Директор
Слободан Карановић, с. р.
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ЛАЗАРЕВАЦ

Веће градске општине Лазаревац на седници одржаној 
16. августа 2012. године, на основу члана 48. став 13. Стату-
та градске општине Лазаревац („Службени лист града Бео-
града”, бр. 43/2008 и 15/2010) донело је следећe

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ

1. Утврђује се престанак функције начелника Управе 
градске општине Лазаревац Вељку Михаиловићу, дипломи-
раном правнику из Лазаревца, са 16. августом 2012. године, 
због поднeтe оставке.

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

Веће градске општине Лазаревац
II-број 06-120.1/2012, 16. августа 2012. године

Председник
Драган Алимпијевић, с. р.

ОБРЕНОВАЦ

Председник Скупштине градске општине Обреновац, 
20. августа 2012. године, на основу члана 18. става 2. Одлуке 
о месним заједницама на територији градске општине Об-
реновац („Службени лист града Београда”, бр. 25/09, 14/12 и 
34/12), донео је

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА 
29 МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ 

I. Расписујем изборе за чланове савета 29 месних 
заједница на територији градске општине Обреновац за 7. 
октобар 2012. године и то за: 

1. II месну заједницу Обреновац
2. III месну заједницу Обреновац
3. Месну заједницу Дудови
4. Месну заједницу Рвати
5. Месну заједницу Бело Поље
6. Месну заједницу Забрежје
7. Месну заједницу Звечка
8. Месну заједницу Барич
9. Месну заједницу Мала Моштаница
10. Месну заједницу Мислођин
11. Месну заједницу Јасенак
12. Месну заједницу Дражевац
13. Месну заједницу Баљевац
14. Месну заједницу Конатице
15. Месну заједницу Пољане 
16. Месну заједницу Грабовац
17. Месну заједницу Дрен
18. Месну заједницу Орашац
19. Месну заједницу Љубинић
20. Месну заједницу Вукићевица
21. Месну заједницу Стублине

22. Месну заједницу Велико Поље
23. Месну заједницу Пироман (и Бровић)
24. Месну заједницу Трстеница
25. Месну заједницу Ратари (и Бргулице)
26. Месну заједницу Кртинска
27. Месну заједницу Уровци
28. Месну заједницу Скела
29. Месну заједницу Ушће
II. Рокови за спровођење изборних радњи почињу да 

теку од дана ступања на снагу ове одлуке.
III. Изборе за чланове савета 29 месних заједница на 

територији градске општине Обреновац из тачке 1. ове од-
луке спровешће Изборна комисија градске општине Обре-
новац и бирачки одбори које образује и чији састав одреди 
ова комисија. 

IV. Кандидати за чланове Савета месних заједница прог-
лашени решењима Изборне комисије градске општине Об-
реновац током трајања изборних радњи спроведених по 
Одлуци о расписивању избора за чланове савета 29 месних 
заједница на територији градске општине Обреновац за 
24. јун 2012. године („Службени лист града Београда”, број 
22/12), сматраће се кандидатима за чланове Савета месних 
заједница у изборном поступку који следи.

V. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном листу града Београда”.

VI. Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Председник Скупштине градске општине Обреновац
VI-01 бр. 013- 123, 20. августа 2012. године

Председник
Жељко Јоветић, с. р.

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

ЗА КЉУЧА К 
О ИЗМЕНИ ЗАКЉУЧКА О УВОЂЕЊУ ИНТЕРВЕНТНЕ 
МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ НАЈУГРОЖЕНИЈИХ ГРАЂАНА У 

ОПШТИНИ ОБРЕНОВАЦ

1. У Закључку о увођењу интервентне мере за заштиту 
најугроженијих грађана у општини Обреновац – у даљем 
тексту: Закључак („Службени лист града Београда”, бр. 17/11 
– пречишћен текст, 27/11, 55/11, 16/12, 40/12 и VI-03 број 
020-1/ 50 од 19. јула 2012. године), врши се следећа измена:

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

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

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
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2. Остале одредбе наведеног закључка остају непро-
мењене. 

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

Председник градске општине Обреновац
VI-03 број 020-1/53, 26. јула 2012. године 

Председник 
Мирослав Чучковић, с. р.

СУРЧИН

Скупштина градске општине Сурчин на конститутив-
ној седници одржаној 14. августа 2012. године, на основу 
члана 4. Пословника Скупштине градске општине Сурчин 
(„Службени лист града Београда”, бр. 9/09, 20/10 и 32/10), 
донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕРИФИКАЦИОНОГ ОДБОРА 
ЗА ПОТВРЂИВАЊЕ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА НО-

ВОГ САЗИВА СКУПШТИНЕ ГО СУРЧИН

1. Бирају се за чланове Верификационог одбора:
– Горан Шушњар, у име изборне листе „Покренимо Сур-

чин – Томислав Николић”
– Петар Миљуш, у име изборне листе „Уједињени регио-

ни Србије – др Владан Јанићијевић”
– Весна Шаловић, у име изборне листе „Ивица Дачић – 

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

града”.

Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-84, 14. августа 2012. године

Председавајући
Владан Јанићијевић, с. р.

Скупштина градске општине Сурчин на конститутив-
ној седници одржаној 14. августа 2012. године, на основу 
члана 56. став 2. и 5. Закона о локалним изборима („Служ-
бени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – Одлука УС и 54/11) и 
члана 7. Пословника Скупштине градске општине Сурчин 
(„Службени лист града Београда”, бр. 9/09, 20/10 и 32/10), 
донела је 

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА У 

СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН

I. Потврђују се мандати одборницима у Скупштини 
градске општине Сурчин изабраним на изборима одржа-
ним 6. маја 2012. године и поновљеним 17. јуна 2012. годи-
не, и то:

1. Владану Јанићијевићу, са изборне листе Уједињени ре-
гиони Србије – др Владан Јанићијевић,

2. Петру Миљушу, са изборне листе Уједињени региони 
Србије – др Владан Јанићијевић,

3. Милени Богдановић са изборне листе Уједињени ре-
гиони Србије – др Владан Јанићијевић,

4. Владимиру Стефановићу, са изборне листе Уједињени 
региони Србије – др Владан Јанићијевић,

5. Бору Богојевићу са изборне листе Уједињени региони 
Србије – др Владан Јанићијевић,

6. Александри Покрајац са изборне листе Уједињени ре-
гиони Србије – др Владан Јанићијевић,

7. Стевану Шуши, са изборне листе Покренимо Сурчин 
– Томислав Николић,

8. Анђелку Пајчину са изборне листе Покренимо Сур-
чин – Томислав Николић,

9. Тањи Делић са изборне листе Покренимо Сурчин – 
Томислав Николић,

10. Јовану Срећкову, са изборне листе Покренимо Сур-
чин – Томислав Николић,

11. Драгољубу Суџуку, са изборне листе Покренимо 
Сурчин – Томислав Николић,

12. Светлани Јовановић Јовнаш са изборне листе Покре-
нимо Сурчин – Томислав Николић,

13. Горану Шушњару, са изборне листе Покренимо Сур-
чин – Томислав Николић,

14. Драгољубу Плеши, са изборне листе Покренимо 
Сурчин – Томислав Николић,

15. Радојки Јанковић са изборне листе Покренимо Сур-
чин – Томислав Николић,

16. Радети Маљковићу, са изборне листе Покренимо 
Сурчин – Томислав Николић,

17. Весни Шаловић са изборне листе Ивица Дачић – Со-
цијаистичка партија Србије (СПС),

18. Слободану Николићу, са изборне листе Ивица Дачић 
– Социјаистичка партија Србије (СПС),

19. Жарку Савићу са изборне листе Ивица Дачић – Со-
цијаистичка партија Србије (СПС).

Правна поука: Против ове одлуке може се изјавити жал-
ба Управном суду у року од 48 сати од дана доношења ове 
одлуке.

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

Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-85, 14. августа 2012. године

Председавајући
Владан Јанићијевић, с. р.

Скупштина градске општине Сурчин, на конститутив-
ној седници одржаној 14. августа 2012. године, на основу 
члана 18. став 1. тачка 14. Статута градске општине Сур-
чин („Службени лист града Београда”, бр. 44/08 и 12/10) и 
члана 8. Пословника Скупштине градске општине Сурчин 
(„Службени лист града Београда”, бр. 9/09, 20/10 и 32/10), 
донела је

РЕШЕЊЕ
O ИЗБОРУ  ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ СУРЧИН

1. Бира се за  председника Скупштине градске општине 
Сурчин, на време од четири године, Стеван Шуша, одбор-
ник Скупштине градске општине Сурчин. 
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-86, 14. августа 2012. године

Председавајући
Владан Јанићијевић, с. р.

Скупштина градске општине Сурчин на конститутив-
ној седници одржаној 14. августа 2012. године, на основу 
члана 18. став 1. тачка 14. Статута градске општине Сур-
чин („Службени лист града Београда”, бр. 44/08 и 12/10) и 
члана 15. Пословника Скупштине градске општине Сурчин 
(„Службени лист града Београда”, бр. 9/09, 20/10 и 32/10), 
донела је

РЕШЕЊЕ
O ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН

1. Бира се за заменика председника Скупштине градске 
општине Сурчин, на време од четири године, др Владан Ја-
нићијевић, одборник Скупштине градске општине Сурчин. 

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

Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-87, 14. августа 2012. године

Председник 
Стеван Шуша, с. р.

Скупштина градске општине Сурчин на конститутив-
ној седници одржаној 14. августа 2012. године, на основу 
члана 18. став 1. тачка 16. Статута градске општине Сур-
чин („Службени лист града Београда”, бр. 44/08 и 12/10) и 
члана 35. став 1. Пословника Скупштине градске општине 
Сурчин („Службени лист града Београда”, бр. 9/09, 20/10 и 
32/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ СУРЧИН

1. Разрешава се дужности секретар Скупштине градске 
општине Сурчин Зорица Родић Дамјановић.

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

Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-88, 14. августа 2012. године

Председник
Стеван Шуша, с. р.

Скупштина градске општине Сурчин на конститутив-
ној седници одржаној 14. августа 2012. године, на основу 
члана 18. став 1. тачка 16. Статута градске општине Сур-
чин („Службени лист града Београда”, бр. 44/08 и 12/10) и 
члана 16. Пословника Скупштине градске општине Сурчин 
(„Службени лист града Београда”, бр. 9/09, 20/10 и 32/10), 
донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ СУРЧИН

1. Поставља се за секретара Скупштине градске општи-
не Сурчин, на време од четири године, Груја Дорословачки, 
дипл. правник. 

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

Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-89, 14. августа 2012. године

Председник
Стеван Шуша, с. р.

По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђе-
но је да се у Одлуци о потврђивању мандата одборницима 
Скупштине градске општине Раковица  која је објављена у 
„Службеном листу града Београда”, број 41 од 5. јула 2012. 
године, поткрала грешка, па се даје

ИСПРА ВКА
ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИ-

МА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА

После текста одлуке, у потпису, уместо речи: „Председ-
ник Сима Вучковић, с.р” треба да стоје речи: „Председа-
вајући седници Скупштине општине Сима Вучковић, с.р”.

Из Скупштине градске општине Раковица

По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђе-
но је да се у Решењу о престанку мандата председника 
Скупштине градске општине Раковица  које је објављено у 
„Службеном листу града Београда”, број 41 од 5. јула 2012. 
године, поткрала грешка, па се даје

ИСПРА ВКА
РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА

После текста решења, у потпису, уместо речи: „Пред-
седник Сима Вучковић, с.р” треба да стоје речи: „Председа-
вајући седници Скупштине општине Сима Вучковић, с.р”.

Из Скупштине градске општине Раковица
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По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено 
је да се у Решењу о престанку мандата заменика председни-
ка Скупштине градске општине Раковица  које је објављено 
у „Службеном листу града Београда”, број 41 од 5. јула 2012. 
године, поткрала грешка, па се даје

ИСПРА ВКА
РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

РАКОВИЦА

После текста решења, у потпису, уместо речи: „Пред-
седник Сима Вучковић, с.р” треба да стоје речи: „Председа-
вајући седници Скупштине општине Сима Вучковић, с.р”.

Из Скупштине градске општине Раковица

По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђе-
но је да се у Решењу о престанку дужности председника 
градске општине Раковица  које је објављено у „Службеном 
листу града Београда”, број 41 од 5. јула 2012. године, пот-
крала грешка, па се даје

ИСПРА ВКА
РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИ-

КА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА

После текста решења, у потпису, уместо речи: „Пред-
седник Сима Вучковић, с.р” треба да стоје речи: „Председа-
вајући седници Скупштине општине Сима Вучковић, с.р”.

Из Скупштине градске општине Раковица

По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено 
је да се у Решењу о престанку дужности заменика председ-
ника градске општине Раковица  које је објављено у „Служ-
беном листу града Београда”, број 41 од 5. јула 2012. године, 
поткрала грешка, па се даје

ИСПРА ВКА
РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА

После текста Решења, у потпису, уместо речи: „Пред-
седник Сима Вучковић, с.р” треба да стоје речи: „Председа-
вајући седници Скупштине општине Сима Вучковић, с.р”.

Из Скупштине градске општине Раковица

По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђе-
но је да се у Решењу о престанку дужности члановима Већа 
градске општине Раковица  које је објављено у „Службеном 
листу града Београда”, број 41 од 5. јула 2012. године, пот-
крала грешка, па се даје

ИСПРА ВКА
РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВИМА 

ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА

После текста решења, у потпису, уместо речи: „Пред-
седник Сима Вучковић, с.р” треба да стоје речи: „Председа-
вајући седници Скупштине општине Сима Вучковић, с.р”.

Из Скупштине градске општине Раковица

По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено 
је да се у Решењу о престанку функције  које је објављено у 
„Службеном листу града Београда”, број 41 од 5. јула 2012. 
године, поткрала грешка, па се даје

ИСПРА ВКА
РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ

После текста решења, у потпису, уместо речи: „Пред-
седник Сима Вучковић, с.р” треба да стоје речи: „Председа-
вајући седници Скупштине општине Сима Вучковић, с.р”.

Из Скупштине градске општине Раковица

По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено 
је да се у Решењу о избору председника Скупштине градске 
општине Раковица  које је објављено у „Службеном листу 
града Београда”, број 41 од 5. јула 2012. године, поткрала 
грешка, па се даје

ИСПРА ВКА
РЕШЕЊА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА

После текста решења, у потпису, уместо речи: „Пред-
седник Сима Вучковић, с.р” треба да стоје речи: „Председа-
вајући седници Скупштине општине Сима Вучковић, с.р”.

Из Скупштине градске општине Раковица
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Страна
Правилник о начину утврђивања закупнине за 

станове који се дају у закуп лицима која се налазе у 
стању социјалне потребе– – – – – – – – – – – – – – –  1

Допуна Пословника Градског већа града Београда –  1
Измене и допуне Програма мера подршке за 

спровођење пољопривредне политике града Бео-
града за 2012. годину  – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Показатељ повећања потрошачких цена у јулу 
2012. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Акти градских општина

ЛАЗАРЕВАЦ
Решење о престанку функције начелника Управе 

градске општине Лазаревац  – – – – – – – – – – – – –  3

ОБРЕНОВАЦ   
Одлука о расписивању избора за чланове савета 

29 месних заједница на територији градске општине 
Обреновац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Закључак о измени Закључка о увођењу интер-
вентне мере за заштиту најугроженијих грађана у 
општини Обреновац  – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

СУРЧИН 
Решење о избору Верификационог одбора за 

потврђивање мандата одборницима новог сазива 
Скупштине градске општине Сурчин– – – – – – – –  4

Страна
Одлука о потврђивању мандата одборницима у 

Скупштини градске општине Сурчин  – – – – – – –  4
Решење о избору председника Скупштине град-

ске општине Сурчин  – – – – – – – – – – – – – – – – –  4
Решење о избору заменика председника 

Скупштине градске општине Сурчин– – – – – – – –  5
Решење о разрешењу секретара Скупштине 

градске општине Сурчин  – – – – – – – – – – – – – –  5
Решење о постављењу секретара Скупштине 

градске општине Сурчин  – – – – – – – – – – – – – –  5

Исправке
Исправка Одлуке о потврђивању мандата одбор-

ницима Скупштине градске општине Раковица  – –  5
Исправка Решења о престанку мандата председ-

ника Скупштине градске општине Раковица– – – –  5
Исправка Решења о престанку мандата замени-

ка председника Скупштине градске општине Рако-
вица  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  6

Исправка Решења о престанку дужности пред-
седника градске општине Раковица– – – – – – – – –  6

Исправка Решења о престанку дужности заме-
ника председника градске општине Раковица  – – –  6

Исправка Решења о престанку дужности члано-
вима Већа градске општине Раковица  – – – – – – –  6

Исправка Решења о престанку функције  – – – –  6
Исправка Решења о избору председника 

Скупштине градске општине Раковица– – – – – – –  6

САДРЖАЈ
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

„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

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
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