
АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ЛАЗАРЕВАЦ

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 15. јула 2021. године, на основу члана 46. став 1. тачка 
1, ст. 2. и 3. Закона о локалним изборима („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 
– аут. тумачење и 68/20), члана 24. Статута Градске општи-
не Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 
15/10, 44/13 и 88/19) и члана 151. став 3. Пословника Скуп-
штине Градске општине Лазаревац („Службени лист Града 
Београда”, бр. 122/19 и 59/20), донела је 

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
I. Утврђује се да је престао мандат одборнику Скупшти-

не Градске општине Лазаревац Марку Мијушковићу, иза-
браном са изборне листе Ивица Дачић – „Социјалистичка 
партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган 
Марковић Палма, Зелени Србије (Зелени)”, на изборима одр-
жаним 21. јуна 2020. године, због поднете усмене оставке.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-150/2021, 15. јула 2021. године

Председник
Бојан Синђелић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одржа-
ној 15. јула 2021. године, на основу члана 13. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. 
закон, 81/05 – исправка др. закона, 83/05 – исправка др. закона 
и 83/14 – др. закон), члана 26. Закона о култури („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка, 6/20 и 47/21) 
и члана 24. Статута Градске општине Лазаревац („Службени 
лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ПРВО ПРИГРАДСКО ПОЗОРИ-

ШТЕ ЛАЗАРЕВАЦ”, ЛАЗАРЕВАЦ
Члан 1.

У Одлуци о оснивању Установе културе „Прво приград-
ско позориште Лазаревац”, Лазаревац („Службени лист Гра-

да Београда”, бр. 6/09, 12/13 и 53/17), у даљем тексту: одлука, 
после члана 7. додаје се нови члан 7а који гласи: 

„Члан 7а
У обављању својих послова позориште је обавезно да 

користи јединствена софтверска решења и да омогући до-
ступност и размену података.

Дигитализација културног наслеђа је саставни део рада 
запослених у позоришту.”

Члан 2.
Члан 11а одлуке мења се и гласи:

„Члан 11а
Директора позоришта именује и разрешава Скупштина 

оснивача.
Директор позоришта именује се на основу претходно 

спроведеног јавног конкурса, на период од четири године и 
може бити поново именован.

Јавни конкурс из става 2. овог члана расписује и спро-
води Управни одбор позоришта, уз претходну сагласност 
Скупштине оснивача.

Јавни конкурс из става 2. овог члана Управни одбор по-
зоришта расписује и спроводи у складу са законом.

Кандидат за директора позоришта мора имати високо 
образовање и најмање пет година радног искуства у култу-
ри. Остали услови за избор кандидата за директора позори-
шта утврђују се Статутом позоришта.

Кандидат за директора позоришта дужан је да предложи 
програм рада и развоја позоришта, као саставни део кон-
курсне документације.”

Члан 3.
Члан 11б одлуке мења се и гласи:

„Члан 11б
Скупштина оснивача може именовати вршиоца дужно-

сти директора позоришта, без претходно спроведеног јав-
ног конкурса, у случају када директору престане дужност 
пре истека мандата, односно када јавни конкурс за дирек-
тора није успео.

Вршилац дужности директора може обављати ту функ-
цију најдуже једну годину.

Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца 
дужности директора из става 1. овог члана.

Вршилац дужности директора мора да испуњава услове 
за избор кандидата за директора из члана 11а. став 5. одлуке.

Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и 
овлашћење директора.”
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Члан 4.
У члану 12. став 2. одлуке, тачка 10. мења се и гласи:
„10. расписује и спроводи јавни конкурс за именовање 

директора позоришта и доставља Скупштини оснивача обра-
зложени предлог листе кандидата за директора позоришта;”.

 Члан 5.
У члану 12а одлуке, у ставу 1. речи: „три члана” замењују 

се речима: „пет чланова”.
У истом члану, у ставу 3. реч: „два” замењује се речју: 

„четири”.
У истом члану, после става 4. додаје се нови став 5. који 

гласи: 
„Састав Управног одбора треба да обезбеди заступље-

ност од најмање 30% представника мање заступљеног пола.”
Члан 6.

У члану 13а одлуке, после става 4. додаје се нови став 5. 
који гласи:

„Састав Надзорног одбора треба да обезбеди заступље-
ност од најмање 30% представника мање заступљеног пола.”

Прелазне и завршне одредбе
Члан 7.

Управни одбор позоришта ускладиће Статут позоришта 
са одредбама ове одлуке у року од 90 дана од дана ступања 
на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Чланови Управног и Надзорног одбора позоришта, име-

новани пре ступања на снагу ове одлуке, настављају да оба-
вљају дужност члана Управног, односно члана Надзорног 
одбора до истека мандата. 

Скупштина оснивача именоваће два члана Управног од-
бора позоришта у року од шест месеци од дана ступања на 
снагу ове одлуке.

Члан 9.
Директор позоришта именован у складу са прописима 

који су били на снази до ступања на снагу ове одлуке наста-
вља да обавља послове у складу са законом и овом одлуком 
до дана престанка дужности директора.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Лазаревац

III-10 број 06-150/2021, 15. јула 2021. године
Председник

Бојан Синђелић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници 
одржаној 15. јула 2021. године, на основу члана 24. Статута 
Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19) и члана 12. став 3. Одлуке 
о оснивању Установе културе „Прво приградско позориште 
„Лазаревац” Лазаревац („Службени лист Града Београда”, 
бр. 6/09, 12/13 и 53/17), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ 
РАДА ЗА 2021. ГОДИНУ „ПРВОГ ПРИГРАДСКОГ ПО-
ЗОРИШТА ЛАЗАРЕВАЦ” ЛАЗАРЕВАЦ, СА ФИНАН-

СИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2021. ГОДИНУ 
1. Даје се сагласност на План и програм рада за 2021. 

годину „Првог приградског позоришта Лазаревац” Лазаре-

вац, са Финансијским планом за 2021. годину, који је Управ-
ни одбор „Првог приградског позоришта Лазаревац” Лаза-
ревац усвојио на седници одржаној 19. јуна 2021. године.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-150/2021, 15. јула 2021. године

Председник
Бојан Синђелић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници 
одржаној 15. јула 2021. године, на основу члана 28. став 2. 
Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 
30/16 – исправка, 6/20 и 47/21) и члана 24. тачка 6. Статута 
Градске општине Лазаревац („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНА-
МА И ДОПУНАМА СТАТУТА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ 

ЛАЗАРЕВАЦ

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Центра за културу Лазаревац број 496/2021, коју је 
донео Управни одбор Центра за културу Лазаревац на сед-
ници одржаној 5. јула 2021. године.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-150/2021, 15. јула 2021. године

Председник
Бојан Синђелић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 15. јула 2021. године, на основу члана 24. став 1. тачка 
6а. Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист 
Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ „ТОПЛИФИ-

КАЦИЈА” ЛАЗАРЕВАЦ

1. Утврђује се престанак мандата вршиоцa дужности 
директора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енер-
гије „Топлификација” Лазаревац Вукашину Јањевићу, дипл. 
економисти из Лазаревца, због именовања директора Јав-
ног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топли-
фикација” Лазаревац по спроведеном јавном конкурсу.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-150/2021, 15. јула 2021. године

Председник
Бојан Синђелић, ср.
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Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 15. јула 2021. године, на основу члана 24. став 3. Зако-
на о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 
и 88/19) и члана 24. став 1. тачка 6а Статута Градске општи-
не Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 
15/10, 44/13 и 88/19), донела је

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

КАЦИЈА” ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именује се Вукашин Јањевић, дипл. економиста из Ла-
заревца, за директора Јавног предузећа за дистрибуцију то-
плотне енергије „Топлификација” Лазаревац, на период од 
четири године, на основу спроведеног јавног конкурса.

2. Именовани је дужан да ступи на функцију у року 
од осам дана од дана објављивања Решења о именовању у 
„Службеном гласнику Републике Србије”.

3. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије”, у „Службеном листу Града Београда” и на 
интернет-страници Градске општине Лазаревац.

О б р а з л оже њ е
Одредбом члана 24. став 3. Закона о јавним предузећи-

ма („Службени глсник РС”, бр. 15/16 и 88/19) прописано је 
да директора јавног предузећа чији је оснивач јединица ло-
калне самоуправе именује орган одређен статутом јединице 
локалне самоуправе, на период од четири године, на основу 
спроведеног јавног конкурса.

Чланом 24. став 1. тачка 6а Статута Градске општине Ла-
заревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 
44/13 и 88/19) прописано је да Скупштина градске општине, 
у складу са законом, именује и разрешава директоре јавних 
предузећа чији је оснивач.

Скупштина Градске општине Лазаревац донела је Одлу-
ку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног 
предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлифика-
ција” Лазаревац III-10 број 06-92/2021 од 28. априла 2021. 
године којом је покренут поступак и расписан јавни кон-
курс за избор директора Јавног предузећа за дистрибуцију 
топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац. Текст Јавног 
конкурса објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 46/21 
од 7. маја 2021. године, у „Службеном листу Града Београда”, 
број 28/21 од 28. априла 2021. године, у дневним новинама 
„Политика” 5. маја 2021. године, и на интернет-страници 
Градске општине Лазаревац 8. маја 2021. године.

Оглас о јавном конкурсу, између осталог, садржао је усло-
ве за именовање директора јавног предузећа и податке о 
доказима који се прилажу уз пријаву, као и да ће се стручна 
оспособљеност, знања и вештине кандидата за именовање 
директора јавног предузећа оцењивати у изборном поступ-
ку увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву 
на јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на 
други одговарајући начин сходно потребама рада јавног пре-
дузећа, у складу са законом којим се уређује правни положај 
јавних предузећа и Уредбом о мерилима за именовање дирек-
тора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16).

Пријаве на јавни конкурс могле су да се подносе у року од 
30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном 
гласнику Републике Србије”, односно до 6. јуна 2021. године.

Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа за 
дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац 
спровела је Комисија за спровођење јавног конкурса за избор 
директора јавних предузећа чији је оснивач градска општина 

Лазаревац образована Решењем Скупштине Градске општине 
Лазаревац III-10 број 06-32/2021 од 11. фебруара 2021. године. 

По истеку рока за подношење пријава, Комисија за спро-
вођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа 
чији је оснивач Градска општина Лазаревац, на седници одр-
жаној 11. јуна 2021. године констатовала је да је на јавни кон-
курс за избор директора јавног предузећа за дистрибуцију 
топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац благовремено 
поднета једна пријава. На истој седници Комисија је прегле-
дала приспелу пријаву и доказе који су приложени уз прија-
ву и саставила Списак кандидата за избор директора Јавног 
предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлифика-
ција” Лазаревац међу којима се спроводи изборни поступак:
1. Вукашин Јањевић, дипл. економиста из Лазаревца.

Комисија је на истој седници одлучила: да ће изборни по-
ступак за именовање директора Јавног предузећа за дистри-
буцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац отпоче-
ти 22. јуна 2021. године, са почетком у 12.00 часова; да ће се 
изборни поступак спровести у два дела; да ће се у првом делу 
изборног поступка, који ће се спровести 22. јуна 2021. године, 
извршити провера и оцена стручне оспособљености, знања и 
вештине комуникације кандидата у међуљудским односима и 
провера познавања рада на рачунару, а да ће се у другом делу 
изборног поступка извршити провера вештине кандидата: 
вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, 
вештине руковођења, организационих способности, вештине 
стратешког планирања и управљања и вештине управљања 
ресурсима (материјалним, финансијским, кадровским и дру-
гим ресурсима значајним за рад јавног предузећа). 

Писано обавештење о датуму, месту и времену отпочи-
њања изборног поступка достављено је кандидату дана 11. 
јуна 2021. године. 

Комисија је на седници одржаној 16. јуна 2021. године, у 
складу са чланом 4. став 4. Уредбе о мерилима за именовање 
директора јавног предузећа, припремила питања за усмену 
проверу стручне оспособљености, знања и вештине кому-
никације кандидата у међуљудским односима и одредила 
стручна лица која ће извршити проверу познавања рада на 
рачунару и проверу вештина кандидата.

Први део изборног поступка отпочео је и спроведен је 
22. јуна 2021. године у присуству свих пет чланова Комиси-
је. На почетку првог дела изборног поступка кандидат је пи-
саним путем обавештен о датуму, времену и месту почетка 
спровођења другог дела изборног поступка. У првом делу 
изборног поступка Комисија за спровођење јавног конкурса 
за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Градска 
општина Лазаревац извршила је проверу и оценила стручну 
оспособљеност, знања и вештину комуникације кандидата 
у међуљудским односима, у складу са уредбом о мерилима 
за именовање директора јавног предузећа. У првом делу из-
борног поступка, у складу са уредбом, извршена је и провера 
познавања рада на рачунару кандидата. Провера је извршена 
од стране стручног лица које је Комисији доставило писани 
налаз о резултатима практичног рада на рачунару, са квали-
фикацијом познавања рада на рачунару кандидата Вукашина 
Јањевића ознаком: „У потпуности задовољава”.

Други део изборног поступка спроведен је 29. јуна 2021. 
године. У другом делу изборног поступка извршена је про-
вера вештина кандидата (осим вештине комуникације 
кандидата у међуљудским односима), у складу са уредбом. 
Провера је извршена од стране стручног лица које је, након 
извршене провере вештина кандидата Комисији доставило 
писани налаз о резултатима теста и разговора са кандида-
том, са квалификацијом вештина кандидата Вукашина Ја-
њевића ознаком: „У потпуности задовољава”.

Након спроведеног изборног поступка, Комисија за 
спровођење јавног конкурса за избор директора јавних 
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предузећа чији је оснивач Градска општина Лазаревац, на 
седници одржаној 2. јула 2021. године саставила је ранг-ли-
сту кандидата који су са најбољим резултатом испунили ме-
рила за избор директора Јавног предузећа за дистрибуцију 
топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац, и то:
Редни 
број Име и презиме кандидата Просеч-

на оцена

1.
 Вукашин Јањевић, дипл. економиста,
из Лазаревца 2,93

Ранг-листу, са записником о спроведеном изборном по-
ступку за избор директора Јавног предузећа за дистрибуци-
ју топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац, Комисија 
за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних 
предузећа чији је оснивач Градска општина Лазаревац до-
ставила је Већу Градске општине Лазаревац у циљу припре-
ме предлога акта о именовању директора. 

Веће Градске општине Лазаревац, на седници одржа-
ној 8. јула 2021. године, на основу члана 41. став 3. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 
и 88/19), члана 48. Статута Градске општине Лазаревац 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 
88/19) и тачке 5. Одлуке о спровођењу јавног конкурса за 
избор директора Јавног предузећа за дистрибуцију топлот-
не енергије „Топлификација” Лазаревац („Службени лист 
Града Београда”, број 28/21), утврдило је Предлог решења о 
именовању директора Јавног предузећа за дистрибуцију то-
плотне енергије „Топлификација” Лазаревац, и доставило га 
Скупштини Градске општине Лазаревац на усвајање.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 15. јула 2021. године, усвојила је предлог Већа Градске 
општине Лазаревац и донела решење као што гласи у дис-
позитиву.

Ово решење је коначно.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може 

се поднети тужба Вишем суду у Београду у року од 30 дана 
од дана достављања решења.

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-150/2021, 15. јула 2021. године

Председник
Бојан Синђелић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 15. јула 2021. године, на основу члана 24. став 1. тач-
ка 6а Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист 
Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ „ЛАЗАРЕВАЦ” ЛАЗАРЕВАЦ

1. Утврђује се престанак мандата вршиоцa дужности ди-
ректора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаре-
вац” Лазаревац, Александру Ракићу, дипл. инж. шумарства 
из Лазаревца, због именовања директора Јавног предузећа 
за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац по спрове-
деном јавном конкурсу.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-150/2021, 15. јула 2021. године

Председник
Бојан Синђелић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 15. јула 2021. године, на основу члана 24. став 3. Зако-
на о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 
и 88/19) и члана 24. став 1. тачка 6а Статута Градске општи-
не Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 
15/10, 44/13 и 88/19), донела је

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

1. Именује се Александар Ракић, дипл. инж. шумарства 
из Лазаревца, за директора Јавног предузећа за комуналну 
привреду „Лазаревац” Лазаревац, на период од четири го-
дине, на основу спроведеног јавног конкурса.

2. Именовани је дужан да ступи на функцију у року 
од осам дана од дана објављивања Решења о именовању у 
„Службеном гласнику Републике Србије”.

3. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије”, у „Службеном листу Града Београда” и на 
интернет страници Градске општине Лазаревац.

О б р а з л оже њ е
Одредбом члана 24. став 3. Закона о јавним предузећи-

ма („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) прописано је 
да директора јавног предузећа чији је оснивач јединица ло-
калне самоуправе именује орган одређен статутом јединице 
локалне самоуправе, на период од четири године, на основу 
спроведеног јавног конкурса.

Чланом 24. став 1. тачка 6а. Статута Градске општи-
не Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 
15/10, 44/13 и 88/19) прописано је да Скупштина градске 
општине, у складу са законом, именује и разрешава дирек-
торе јавних предузећа чији је оснивач.

Скупштина Градске општине Лазаревац донела је Одлу-
ку о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног 
предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац 
III-10 број 06-92/2021 од 28. априла 2021. године којом је по-
кренут поступак и расписан јавни конкурс за избор дирек-
тора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” 
Лазаревац. Текст јавног конкурса објављен је у „Службеном 
гласнику РС”, број 46/21 од 7. маја 2021. године, у „Службе-
ном листу Града Београда”, број 28/21 од 28. априла 2021. го-
дине, у дневним новинама „Политика” дана 5. маја 2021. го-
дине, и на интернет-страници Градске општине Лазаревац 
дана 8. маја 2021. године.

Оглас о јавном конкурсу, између осталог, садржао је 
услове за именовање директора јавног предузећа и податке 
о доказима који се прилажу уз пријаву, као и да ће се струч-
на оспособљеност, знања и вештине кандидата за имено-
вање директора јавног предузећа оцењивати у изборном 
поступку увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз 
пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, 
односно на други одговарајући начин сходно потребама 
рада јавног предузећа, у складу са законом којим се уређу-
је правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима 
за именовање директора јавног предузећа („Службени гла-
сник РС”, број 65/16).

Пријаве на јавни конкурс могле су да се подносе у року од 
30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном 
гласнику Републике Србије”, односно до 6. јуна 2021. године.

Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа за 
комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац спровела је Ко-
мисија за спровођење јавног конкурса за избор директора 
јавних предузећа чији је оснивач Градска општина Лазаре-
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вац образована Решењем Скупштине Градске општине Лаза-
ревац III-10 број 06-32/2021 од 11. фебруара 2021. године. 

По истеку рока за подношење пријава на јавни конкурс, 
Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора 
јавних предузећа чији је оснивач Градска општина Лазаре-
вац, на седници одржаној 11. јуна 2021. године констатовала 
је да је на Јавни конкурс за избор директора Јавног предузе-
ћа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац благовре-
мено поднета једна пријава. На истој седници Комисија је 
прегледала приспелу пријаву и доказе који су приложени уз 
пријаву и саставила Списак кандидата за избор директора 
Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лаза-
ревац међу којима се спроводи изборни поступак: 1. Алек-
сандар Ракић, дипл. инж. шумарства из Лазаревца.

Комисија је на истој седници одредила: датум, време и 
место отпочињања изборног поступка за именовање дирек-
тора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” 
Лазаревац; да ће се изборни поступак спровести у два дела; 
да ће се у првом делу изборног поступка извршити провера 
и оцена стручне оспособљености, знања и вештине комуни-
кације кандидата у међуљудским односима и провера по-
знавања рада на рачунару, а да ће се у другом делу изборног 
поступка извршити провера вештине кандидата: вештине 
аналитичког резоновања и логичког закључивања, вештине 
руковођења, организационих способности, вештине стра-
тешког планирања и управљања и вештине управљања ре-
сурсима (материјалним, финансијским, кадровским и дру-
гим ресурсима значајним за рад јавног предузећа). 

Писано обавештење о датуму, месту и времену отпочи-
њања изборног поступка достављено је кандидату 11. јуна 
2021. године. 

Комисија је на седници одржаној 16. јуна 2021. године, у 
складу са чланом 4. став 4. Уредбе о мерилима за именовање 
директора јавног предузећа, припремила питања за усмену 
проверу стручне оспособљености, знања и вештине кому-
никације кандидата у међуљудским односима и одредила 
стручна лица која ће извршити проверу познавања рада на 
рачунару и проверу вештина кандидата.

Први део изборног поступка отпочео је и спроведен је 
24. јуна 2021. године у присуству свих пет чланова Коми-
сије. На почетку првог дела изборног поступка кандидат 
је писаним путем обавештен о датуму, времену и месту 
почетка спровођења другог дела изборног поступка.У пр-
вом делу изборног поступка Комисија за спровођење јав-
ног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је 
оснивач Градска општина Лазаревац извршила је проверу 
и оценила стручну оспособљеност, знања и вештину кому-
никације кандидата у међуљудским односима, у складу са 
Уредбом о мерилима за именовање директора јавног пре-
дузећа („Службени гласник РС”, број 65/16). У првом делу 
изборног поступка, у складу са уредбом, извршена је и про-
вера познавања рада на рачунару кандидата. Провера је из-
вршена од стране стручног лица које је Комисији доставило 
писани налаз о резултатима практичног рада на рачунару, 
са квалификацијом познавања рада на рачунару кандидата 
Александра Ракића ознаком: „У потпуности задовољава”.

Други део изборног поступка спроведен је 29. јуна 2021. 
године. У другом делу изборног поступка извршена је про-
вера вештина кандидата (осим вештине комуникације 
кандидата у међуљудским односима), у складу са уредбом. 
Провера је извршена од стране стручног лица које је, након 
извршене провере вештина кандидата, Комисији доставило 
писани налаз о резултатима теста и разговора са кандида-
том са квалификацијом вештина кандидата Александра Ра-
кића ознаком: „У потпуности задовољава”.

Након спроведеног изборног поступка, Комисија за 
спровођење јавног конкурса за избор директора јавних 

предузећа чији је оснивач Градска општина Лазаревац, на 
седници одржаној 2. јула 2021. године саставила је Ранг ли-
сту кандидата који су са најбољим резултатом испунили 
мерила за избор директора Јавног предузећа за комуналну 
привреду „Лазаревац”, Лазаревац, и то:
Редни 
број Име и презиме кандидата Просечна 

оцена

1.
Александар Ракић, дипл. инж.
шумарства из Лазаревца 2,93

Ранг-листу, са записником о спроведеном изборном по-
ступку за избор директора Јавног предузећа за комуналну 
привреду „Лазаревац” Лазаревац, Комисија за спровођење 
јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији 
је оснивач Градска општина Лазаревац доставила је Већу 
Градске општине Лазаревац у циљу припреме предлога акта 
о именовању директора. 

Веће Градске општине Лазаревац, на седници одржаној 
8. јула 2021. године, на основу члана 41. став 3. Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), 
члана 48. Статута Градске општине Лазаревац („Службени 
лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19) и тачке 
5. Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора 
Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаре-
вац („Службени лист Града Београда”, број 28/21), утврдило је 
Предлог решења о именовању директора Јавног предузећа за 
комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац, и доставило га 
Скупштини Градске општине Лазаревац на усвајање.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 15. јула 2021. године, усвојила је предлог Већа Градске 
општине Лазаревац и донела решење као што гласи у дис-
позитиву.

Ово решење је коначно.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може 

се поднети тужба Вишем суду у Београду у року од 30 дана 
од дана достављања решења.

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-150/2021, 15. јула 2021. године

Председник
Бојан Синђелић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 15. јула 2021. године, на основу члана 21. став 1. Зако-
на о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 
и 88/19) и члана 24. тачка 6а. Статута Градске општине Ла-
заревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 
44/13 и 88/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОД-
БОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ТО-
ПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ „ТОЛИФИКАЦИЈА” ЛАЗАРЕВАЦ

1. Утврђује се да је Ђорђу Симићу, дипл. инж. менаџмента 
из Лазаревца, престао мандат члана Надзорног одбора Јавног 
предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлифика-
ција” Лазаревац, из реда запослених, закључно са 14. јуном 
2021. године, због истека периода на који је именован.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-150/2021, 15. јула 2021. године

Председник
Бојан Синђелић, ср.
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Скупштина Градске општине Лазаревац на седници 
одржаној 15. јула 2021. године, на основу члана 17. став 3. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 
15/16 и 88/19), члана 24. тачка 6а. Статута Градске општи-
не Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 
15/10, 44/13 и 88/19) и члана 22а. Одлуке о оснивању Jавног 
предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлифика-
ција” Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 32/07 
– пречишћен текст, 12/13, 45/15 и 95/16), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВ-
НОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ „ТОПЛИФИКАЦИЈА” ЛАЗАРЕВАЦ
1. Именује се Бојан Добривојевић, дипл. инж. машин-

ства из Лазаревца, за члана Надзорног одбора Јавног пре-
дузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” 
Лазаревац, из реда запослених, на период од четири године, 
почев од дана доношења решења.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-150/2021, 15. јула 2021. године

Председник
Бојан Синђелић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 15. јула 2021. године, на основу члана 39. ст. 1. и 2. тач-
ка 1) Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
13/16, 30/16 – исправка, 6/20 и 47/21) и члана 24. тачка 6. 
Статута Градске општине Лазаревац („Службени лист Града 
Београда”, бр. 43/08, 15/10, 44/13 и 88/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ 

ЛАЗАРЕВАЦ
1. Разрешава се Стела Станишић, професор разредне наста-

ве из Лазаревца, дужности директора Центра за културу Лаза-
ревац, на лични захтев, закључно са даном доношења решења.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-150/2021, 15. јула 2021. године

Председник
Бојан Синђелић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници 
одржаној 15. јула 2021. године, на основу члана 37. Закона 
о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – 
исправка, 6/20 и 47/21) и члана 24. тачка 6. Статута Градске 
општине Лазаревац („Службени лист Града Београда”, бр. 
43/08, 15/10, 44/13 и 88/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-

РА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ЛАЗАРЕВАЦ 
1. Именује се Марко Мијушковић, дипл. правник из Ла-

заревца, за вршиоца дужности директора Центра за култу-

ру Лазаревац, на период од шест месеци, почев од наредног 
дана од дана доношења решења.

2. Вршилац дужности директора има сва права, обавезе 
и овлашћења директора.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-150/2021, 15. јула 2021. године

Председник
Бојан Синђелић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници одр-
жаној 15. јула 2021. године, на основу члана 46. став 1. Зако-
на о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 
и 88/19) и члана 24. тачка 6а Статута Градске општине Ла-
заревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 
44/13 и 88/19), донела је

РЕШЕЊЕ

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТО-
РА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ЛАЗАРЕВЦА

1. Утврђује се престанак мандата директору Јавног пре-
дузећа за изградњу Лазаревца Милану Платанићу, дипл. 
грађ. инж. из Лазаревца, закључно са 14. јулом 2021. године, 
због истека периода на који је именован.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-150/2021, 15. јула 2021. године

Председник
Бојан Синђелић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на седници 
одржаној 15. јула 2021. године, на основу члана 52. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 
и 88/19) и члана 24. тачка 6а Статута Градске општине Ла-
заревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 
44/13 и 88/19), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-
РА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ЛАЗАРЕВЦА

1. Именује се Милан Платанић, дипл. грађ. инж. из Ла-
заревца, за вршиоца дужности директора Јавног предузећа 
за изградњу Лазаревца на период до именовања директора 
Јавног предузећа за изградњу Лазаревца по спроведеном 
јавном конкурсу, а најдуже на период од шест месеци, по-
чев од дана доношења овог решења.

2. Вршилац дужности директора има сва права, обавезе 
и овлашћења која има директор јавног предузећа.
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3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-150/2021, 15. јула 2021. године

Председник
Бојан Синђелић, ср.

Скупштина Градске општине Лазаревац на основу члана 
14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутент. 
тумачење и 68/20) и члана 24. Статута Градске општине Ла-
заревац („Службени лист Града Београда”, бр. 43/08, 15/10, 
44/13 и 88/19), на седници одржаној 15. јула 2021. године, у 
10.25 часова, донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИ-
ЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ У СТАЛНОМ СА-

СТАВУ

1. Разрешавају се дужности у Изборној комисији Градске 
општине Лазаревац у сталном саставу и то:

– Иван Ранковић, мастер правник, заменик председника;
– Немања Ивановић, члан;
– Милош Стојановић, заменик члана;
– Владимир Бошковић, члан; 
– Марко Радосављевић, заменик члана;
– Слађана Ранковић, члан;
– Немања Андрић, заменик члана;
– Влада Неговановић, члан;
– Предраг Симић, заменик члана;
– Радомир Бјековић, члан;
– Александар Плећевић, заменик члана;
– Ивана Мијатовић, члан;
– Никола Јанковић, заменик члана;
– Слађана Живановић, члан;
– Маријана Лазаревић, заменик члана;
– Новица Љушић, члан;
– Татјана Начић, заменик члана;
– Срећко Ристовић, члан;
– Радослав Игњатовић, заменик члана;
– Стефан Павловић, члан;
– Тијана Гајић, заменик члана;
– Душан Јевремовић, дипл. правник, секретар;
– Милош Виријевић, дипл. правник, заменик секретара.
2. Именије се Изборна комисија Градске општине Лаза-

ревац у сталном саставу коју чине председник и осам чла-
нова који имају заменике.

3. Изборна комисија Градске општине Лазаревац има се-
кретара који има заменика.

4. Именују се у Изборну комисију Градске општине Ла-
заревац у сталном саставу, и то:

за председника:
– Иван Ранковић, мастер правник, на предлог Одбор-

ничке групе Александар Вучић – за нашу децу;
за заменика председника:
– Марко Радосављевић, дипл. правник, на предлог Од-

борничке групе Александар Вучић – за нашу децу;
за члана:
– Владимир Бошковић на предлог Одборничке групе 

Александар Вучић – за нашу децу;

за заменика члана:
– Милош Стојановић, на предлог Одборничке групе 

Александар Вучић – за нашу децу;
за члана:
– Влада Неговановић, на предлог Одборничке групе 

Александар Вучић – за нашу децу;
за заменика члана:
– Немања Андрић, на предлог Одборничке групе Алек-

сандар Вучић – за нашу децу;
за члана:
– Срђан Раденковић, на предлог Одборничке групе 

Александар Вучић – за нашу децу;
за заменика члана:
– Слађана Ранковић, на предлог Одборничке групе 

Александар Вучић – за нашу децу;
за члана:
– Новица Љушић, на предлог Одборничке групе ГГ Ла-

заревац наша кућа;
за заменика члана:
– Татјана Начић, на предлог Одборничке групе ГГ Лаза-

ревац наша кућа;
за члана:
– Срећко Ристовић, на предлог Одборничке групе ГГ Ла-

заревац наша кућа;
за заменика члана:
– Радослав Игњатовић, на предлог Одборничке групе ГГ 

Лазаревац наша кућа;
за члана:
– Слађана Живановић, на предлог Одборничке групе ГГ 

Лазаревац наша кућа;
за заменика члана:
– Маријана Лазаревић, на предлог Одборничке групе ГГ 

Лазаревац наша кућа;
за члана:
– Радомир Бјековић, на предлог Одборничке групе Со-

цијалистичка партија Србије – Јединствена Србија – Залени 
Србије;

за заменика члана:
– Александар Плећевић, на предлог Одборничке групе 

Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија – За-
лени Србије;

за члана:
– Слободан Матић, на предлог Одборничке групе Соци-

јалистичка партија Србије – Јединствена Србија – Залени 
Србије;

за заменика члана:
– Мирко Вишњић, на предлог Одборничке групе Соци-

јалистичка партија Србије – Јединствена Србија – Залени 
Србије;

за секретара:
– Душан Јевремовић, дипл. правник
за заменика секретара:
– Милош Виријевић, дипл. правник.
5. Стручне и административне послове за Изборну ко-

мисију Градске општине Лазаревац врши Управа Градске 
општине Лазаревац.

6. Седиште Изборне комисије Градске општине Лазаре-
вац је у Лазаревцу, у Карађорђевој улици бр. 42.

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

Скупштина Градске општине Лазаревац
III-10 број 06-150/2021, 15. јула 2021. године

Председник
Бојан Синђелић, ср.
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Веће Градске општине Лазаревац на седници одржаној 8. 
јула 2021. године, на основу члана 28. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 и 
95/18), члана 48. Статута Градске општине Лазаревац („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 43/08, бр. 15/10, бр. 44/13 и 
88/19 ) и члана 5. Пословника Већа Градске општине Лаза-
ревац („Службени лист Града Београда”, број 121/20), доне-
ло је следеће

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 

И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЦЕНАМА ОСТАЛИХ УСЛУГА

I. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни Одлу-
ке о ценама осталих услуга, коју је Надзорни одбор Јавног 
предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац 
под бројем I01.01-XIV/21-9 донео на седници одржаној 17. 
јуна 2021. године.

II. Ово решење и одлуку објавити у „Службеном листу 
Града Београда”.

Веће Градске општине Лазаревац
II– број 06-149.8/2021, 8. јула 2021. године

Председник
Бојан Синђелић, ср.

Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналну привре-
ду „Лазаревац” Лазаревац на редовној седници одржаној 
17. јуна 2021. године на основу члана 22. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и 
члана 39. Статута Јавног предузећа за комуналну привреду 
„Лазаревац” Лазаревац једногласно је донео 

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЦЕНАМА ОСТА-
ЛИХ УСЛУГА

Члан 1.
Одлука Надзорног одбора Јавног предузећа за комунал-

ну привреду „Лазаревац” Лазаревац о ценама осталих услу-
га број 091-V/13-2-3 од 23. децембра 2013. године на коју је 
сагласност дало Веће Градске општине Лазаревац II-број 
06-337.6/2013 од 30. децембра 2013. године са Одлуком Над-
зорног одбора о измени и допуни Одлуке о ценама осталих 
услуга број I01.01-X/17-3-3 од 22. децембра 2017. године на 
коју је сагласност дало Веће Градске општине Лазаревац ре-
шењем II-број 06-3.4/2018 од 8. јануара 2018. године, Одлу-
ком Надзорног одбора о измени Одлуке о ценама осталих 
услуга број I01.01-XI/18-4 од 29. јануара 2018. године на коју 
је сагласност дало Веће Градске општине Лазаревац реше-
њем II-број 06-51.3/2018 од 23. фебруара 2018. године, Одлу-
ком Надзорног одбора о измени Одлуке о ценама осталих 
услуга број I01.01-XII/18-4 од 21. фебруара 2018. године на 
коју је сагласност дало Веће Градске општине Лазаревац 
решењем II-број 06-51.4/2018 од 23. фебруара 2018. годи-
не, Одлуком Надзорног одбора о измени Одлуке о ценама 
осталих услуга број I01.01-XXIII/18-3 од 30. октобра 2018. 
године на коју је сагласност дало Веће Градске општине 
Лазаревац решењем II-број 06-275.3/2018 од 14. новембра 
2018. године и Одлуком Надзорног одбора о измени Одлуке 
о ценама осталих услуга број I01.01-XI/21-4-3 од 12. марта 

2021. године на коју је сагласност дало Веће Градске општи-
не Лазаревац решењем II-број 06-84.7/2021. године од 15. 
априла 2021. године, мења и допуњава на следећи начин:

– Под редним бројем 3, врста услуге: „Давање технич-
ких предлога за прикључак водовода и канализације”, мења 
назив и гласи „Накнада за издавање услова водовода – по 
објекту”. Мења се јединична цена и нова цена без ПДВ– а 
износи 7.800,00 динара, ПДВ 20% 1.560,00 динара, цена са 
ПДВ-ом 9.360,00 динара;

– После редног броја 3, додаје се редни број 3а, врста 
услуге: „Накнада за издавање услова канализације –по 
објекту”. Јединична цена без ПДВ-а износи 7.800,00 динара, 
ПДВ 20% 1.560,00 динара, цена са ПДВ-ом 9.360,00 динара;

– После редног броја 3а, додаје се редни број 3б, врста 
услуге: „Накнада за издавање услова за индивидуални во-
домер – по водомеру”. Јединична цена без ПДВ-а износи 
5.800,00 динара ПДВ 20% 1.160,00 динара, цена са ПДВ-ом 
6.960,00 динара;

– После редног броја 3б, додаје се редни број 3в, врста 
услуге: „Накнада за издавање услова за привремени (гради-
лишни) прикључак – по градилишту”.

Јединична цена без ПДВ-а износи 5.800,00 динара, ПДВ 
20% 1.160,00 динара, цена са ПДВ-ом 6.960,00 динара;

– Под редним бројем 4, врста услуге: „Рад комисије од три 
члана за квалитетни пријем објекта водовода и канализације 
(дин./h)”, мења назив и гласи: „Накнада за стручни надзор и 
технички пријем прикључка – по објекту’’. Мења се јединич-
на цена и нова цена без ПДВ-а износи 7.800,00 динара ПДВ 
20% 1.560,00 динара, цена са ПДВ-ом 9.360,00 динара;

– Под редним бројем 5, врста услуге: „Прикључак на 
водоводну мрежу за стамбени простор – по стамбеној је-
диници’’, мења назив и гласи: „Накнада за прикључак на 
водоводну мрежу за стамбени простор – по стамбеној једи-
ници”. Мења се јединична цена и нова цена без ПДВ-а изно-
си 30.000,00 динара, ПДВ 20% 6.000,00 динара, цена са ПДВ-
ом 36.000,00 динара;

– Под редним бројм 6, врста услуге: „Прикључак на ка-
нализациону мрежу за стамбени простор – по стамбеној 
јединици”, мења назив и гласи: „Накнада за прикључак на 
канализациону мрежу за стамбени простор – по стамбеној 
јединици”. Мења се јединична цена и нова цена без ПДВ-а 
износи 30.000,00 динара, ПДВ 20% 6.000,00 динара, цена са 
ПДВ-ом 36.000,00 динара; 

– Под редном бројем 7, врста услуге: „Прикључак на 
канализациону мрежу за пословни простор до 100 m²– по 
локалу”, мења назив и гласи „Накнада за прикључак на ка-
нализациону мрежу за пословни простор до 100 m²– по ло-
калу. Мења се јединична цена и нова цена без ПДВ-а износи 
50.000,00 динара, ПДВ 20% 10.000,00 динара, цена са ПДВ-
ом 60.000,00 динара;

– Под редним бројем 8, врста услуге: „Прикључак на 
канализациону мрежу за пословни простор преко 100 m², 
(фиксна цена са ПДВ-ом до 100 m² локала од 39.900,00 + 
дин./m²) – по локалу”, мења назив и гласи: „Накнада за 
прикључак на канализациону мрежу за пословни простор 
преко 100 m² – по локалу (фиксна цена без ПДВ-а до 100 m² 
локала од 50.000,00 + дин./m² за сваки наредни m²). Мења 
се јединична цена и нова цена без ПДВ-а износи 416,67 ди-
нара, ПДВ 20% 83,33 динара, цена са ПДВ-ом износи 500,00 
динара;

– Под редним бројем 9, врста услуге: „Прикључак на водо-
водну мрежу за пословни простор до 100 m² по локалу”, мења 
назив и гласи: „Накнада за прикључак на водоводну мрежу за 
пословни простор до 100 m² – по локалу ”. Мења се јединична 
цена и нова цена без ПДВ-а износи 50.000,0 динара, ПДВ 20% 
10.000,00 динара, цена са ПДВ-ом 60.000,00 динара;
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– Под редни број 10, врста услуге: „Прикључак на водоводну мрежу за пословни простор преко 100 m² (фиксна цена са 
ПДВ-ом до 100 m² локала од 39.900,00 динара + дин./m²) – по локалу”, мења се и гласи „Накнада за прикључак на водовод-
ну мрежу за пословни простор преко 100 m² (фиксна цена са ПДВ-ом до 100 m² локала од 50.000,00 дин. + дин./m² за сваки 
наредни m²)”. Мења се јединична цена и нова цена без ПДВ-а износи 416,67 динара, ПДВ 20% 83,33 динара, цена са ПДВ-ом 
500,00 динара. 

– После редног броја 46, додаје се редни број 46а врста услуге „Давање потврде за добијање употребне дозволе – по 
објекту”. Јединична цена без ПДВ-а износи 5.500,00 динара, ПДВ 20% 1.100,00 динара, цена са ПДВ-ом 6.600,00 динара;

– После редног броја 46а, додаје се редни број 46б: „Давање потврде о расположивим притисцима на водоводној мрежи 
– по објекту”. Јединична цена без ПДВ-а износи 5.500,00 динара, ПДВ 20% 1.100,00 динара, цена са ПДВ-ом 6.600,00 динара;

– После редног броја 46б, додаје се редни број 46в, врста услуге „Обнова важности издатих услова без измене – по кома-
ду”. Јединична цена без ПДВ-а износи 5.500,00 динара ПДВ 20% 1.100,00 динара, цена са ПДВ-ом 6.600,00 динара;

– После редног броја 46в, додаје се редни број 46г, врста услуге „Давање потврде о постојању легалног прикључка на во-
доводну и канализациону мрежу – по објекту”. Јединична цена без ПДВ-а износи 2.500,00 динара, ПДВ 20% 500,00 динара, 
цена са ПДВ-ом 3.000,00 динара;

– После редног броја 46г, додаје се редни број 46д, врста услуге „Трошкови слања водомера у употреби на ванредну кон-
тролу исправности по водомеру – без трошкова Дирекције за мере и драгоцене метале”. Јединична цена без ПДВ-а износи 
5.500,00 динара, ПДВ 20% 1.100,00 динара, цена са ПДВ-oм 6.600,00 динара.

Члан 2.
Остале одредбе Одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац о ценама 

осталих услуга број 091-V/13-2-3 од 23. децембра 2013. године са Одлуком Надзорног одбора о измени и допуни Одлуке 
о ценама осталих услуга број I01.01-X/17-3-3 од 22. децембра 2017. године, Одлуком Надзорног одбора о измени Одлуке о 
ценама осталих услуга број I01.01-XI/18-4 од 29. јануара 2018. године, Одлуком Надзорног одбора о измени Одлуке о цена-
ма осталих услуга број I01.01-XII/18-4 од 21. фебруара 2018. године, Одлуком Надзорног одбора о измени Одлуке о ценама 
осталих услуга број I01.01-XXIII/18-3 од 30. октобра 2018. године и Одлуком Надзорног одбора о измени Одлуке о ценама 
осталих услуга број I01.01-XI/21-4-3 од 12. марта 2021. године се не мењају и остају на снази.

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Надзорни одбор ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац
Број I01.01-XIV/21-9, 17. јуна 2021. године

Председник
Надзорног одбора

Родољуб Ђуровић, ср.
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САДРЖАЈ

Страна

Акти градских општина

ЛАЗАРЕВАЦ
Одлука о престанку мандата одборника Скуп-

штине Градске општине Лазаревац  – – – – – – – – –  1
Одлука о изменама и допунама Одлуке о осни-

вању Установе културе „Прво приградско позори-
ште Лазаревац”, Лазаревац– – – – – – – – – – – – – –  1

Решење о давању сагласности на План и про-
грам рада за 2021. годину „Првог приградског позо-
ришта Лазаревац” Лазаревац, са Финасијским пла-
ном за 2021. годину– – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Решење о давању сагласности на Одлуку о изме-
нама и допунама Статута Центра за културу Лаза-
ревац– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Решење о утврђивању престанка мандата вр-
шиоца дужности директора Јавног предузећа за 
дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” 
Лазаревац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Решење о именовању директора Јавног предузе-
ћа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлифика-
ција” Лазаревац– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Страна
Решење о утврђивању престанка мандата врши-

оца дужности директора Јавног предузећа за кому-
налну привреду „Лазаревац” Лазаревац  – – – – – –  4

Решење о именовању директора Јавног предузе-
ћа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац   4

Решење о престанку мандата члана Надзорног 
одбора Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне 
енергије „Топлификација” Лазаревац – – – – – – – –  5

Решење о именовању члана Надзорног одбора 
Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије 
„Топлификација” Лазаревац  – – – – – – – – – – – – –  6

Решење о разрешењу директора Центра за кул-
туру Лазаревац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  6

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Центра за културу Лазаревац  – – – – – – – – –  6

Решење о утврђивању престанка мандата дирек-
тора Јавног предузећа за изградњу Лазаревац  – – –  6

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Јавног предузећа за изградњу Лазаревац  – – –  6

Решење о разрешењу и именовању Изборне коми-
сије Градске општине Лазаревац у сталном саставу– –  7

Решење о давању сагласности на Одлуку о из-
мени и допуни Одлуке о ценама осталих услуга са 
Одлуком – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  8
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Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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