
За ме ник гра до на чел ни ка гра да Бе о гра да, 6. ја ну а ра 2010. 
го ди не, на осно ву чла на 15. став 3. За ко на о ло кал ној са мо у-
пра ви („Слу жбе ни гла сник РС”, број 129/07), чла на 5. став 
4, чла на 23. став 2. и чла на 24. тач ка 6. За ко на о глав ном гра-
ду („Слу жбе ни гла сник РС”, број 129/07) и чла на 51. став 
2. и чла на 52. тач ка 6. Ста ту та гра да Бе о гра да („Слу жбе ни 
лист гра да Бе о гра да”, број 39/08), до нео је

ПРА  ВИЛ НИК
О ДО ПУ НИ ПРА ВИЛ НИ КА О ДА ВА ЊУ У ЗА КУП ПО-
СЛОВ НОГ ПРО СТО РА И ГА РА ЖА НА КО ЈИ МА ЈЕ НО-

СИ ЛАЦ ПРА ВА КО РИ ШЋЕ ЊА ГРАД БЕ О ГРАД

Члан 1.
У Пра вил ни ку о да ва њу у за куп по слов ног про сто ра и 

гaража на ко ји ма је но си лац пра ва ко ри шће ња град Бе о град 
(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, бр. 5/05, 28/05 и 20/09), у 
чла ну 14. став 1, по сле али не је 9. до да је се но ва али не ја ко ја 
гла си:

„– ка да је то по треб но ра ди бо ље ор га ни за ци је ра да Град-
ске упра ве гра да Бе о гра да, од но сно по себ них слу жби и ор га-
ни за ци ја, чи ји је осни вач град Бе о град.”

Члан 2.
Овај пра вил ник сту па на сна гу на ред ног да на од да на об-

ја вљи ва ња у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”. 

За ме ник гра до на чел ни ка гра да Бе о гра да
Број 361-9/10-Г-01, 6. ја ну а ра 2010. го ди не

За ме ник гра до на чел ни ка
Ми лан Кр ко ба бић, с. р.

Гра до на чел ник гра да Бе о гра да, 19. ја ну а ра 2010. го ди не, 
на осно ву чла на 36. За ко на о пре во зу у друм ском са о бра ћа-
ју („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05 и 
62/06), чла на 24. тач ка 6. За ко на о глав ном гра ду („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 129/07), чла на 25. став 1. тач ка 15. и чла на 52. 
тач ка 6. Ста ту та гра да Бе о гра да („Слу жбе ни лист гра да Бе о-
гра да”, број 39/08) и чла на 5. став 4. Од лу ке о ауто-так си пре-
во зу („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 29/05), до нео је

 ПР О ГРАМ 
ПО ТРЕ БА ЗА АУТО-ТАК СИ ПРЕ ВО ЗОМ У ГРА ДУ БЕ О-
ГРА ДУ ЗА ПЕ РИ ОД ОД 2010. ГО ДИ НЕ ДО 2014. ГО ДИ НЕ

1. У окви ру пла ни ра ња по тре ба у јав ном пре во зу пут ни-
ка и ства ри у гра ду Бе о гра ду за пе ри од од 1. ја ну а ра 2010. 

го ди не до 31. де цем бра 2014. го ди не, овим про гра мом се 
утвр ђу је по тре бан број так си во зи ла, чи јим ра дом се за до во-
ља ва ју по тре бе за ауто-так си пре во зом у Бе о гра ду.

Овај про грам се до но си на осно ву „Сту ди је о ор га низ ци-
ји ауто-так си пре во за у Бе о гра ду” из 2009. го ди не.

2. У окви ру пла ни ра них по тре ба гра да за так си пре во-
зом из тач ке 1. овог про гра ма, утвр ђу је се да је за пе ри од од 
2010. до 2014. го ди не по треб но 5.000 так си во зи ла.

3. Прав на ли ца и пред у зет ни ци ко ји на дан до но ше ња 
овог про гра ма оба вља ју де лат ност ауто-так си пре во за и ис-
пу ња ва ју усло ве у скла ду са за ко ном и Од лу ком о ауто-так-
си пре во зу, на ста ви ће са оба вља њем ове де лат но сти.

4. Да је се са гла сност Се кре та ри ја ту за са о бра ћај – Ди-
рек ци ји за јав ни пре воз да за оба вља ње так си пре во за во зи-
ли ма пре ко по треб ног бро ја так си во зи ла из тач ке 2. овог 
про гра ма, из да са гла сност за оба вља ње де лат но сти так си 
пре во за ли ци ма ко ја ис пу ња ва ју усло ве у скла ду са Од лу-
ком Устав ног су да IУ бр. 53/04 („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 90/05).

5. Овај про грам об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе-
о гра да”. 

Гра до на чел ник гра да Бе о гра да
Број 34-52/10-Г, 19. ја ну а ра 2010. го ди не

Гра до на чел ник
Дра ган Ђи лас, с. р. 

Гра до на чел ник гра да Бе о гра да, 25. ја ну а ра 2010. го ди-
не, на осно ву чла на 64. став 1. За ко на о бу џет ском си сте му 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 54/09), у ве зи са чл. 25. и 71. 
За ко на о по љо при вред ном зе мљи шту („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 62/06, 65/08 и 41/09) и чла на 52. Ста ту та гра да Бе о-
гра да („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, брoj 39/08), до нео је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ОСНИ ВА ЊУ БУ ЏЕТ СКОГ ФОН ДА ЗА ПО ЉО ПРИ-

ВРЕД НО ЗЕ МЉИ ШТЕ ГРА ДА БЕ О ГРА ДА

1. Осни ва се Бу џет ски фонд за по љо при вред но зе мљи-
ште гра да Бе о гра да (у да љем тек сту: Бу џет ски фонд), као 
еви ден ци о ни ра чун у окви ру глав не књи ге Кон со ли до ва ног 
ра чу на Тре зо ра гра да Бе о гра да, и то као ин ди рект ни ко ри-
сник бу џет ских сред ста ва у окви ру Се кре та ри ја та за при вре ду 
Град ске упра ве гра да Бе о гра да.

2. Бу џет ски фонд се осни ва у ци љу ре а ли за ци је Го ди шњег 
про гра ма за шти те, уре ђе ња и ко ри шће ња по љо при вред ног 
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зе мљи шта на те ри то ри ји гра да Бе о гра да, ко ји до но си Скуп-
шти на гра да Бе о гра да за сва ку го ди ну.

3. Бу џет ски фонд се осни ва на нео д ре ђе но вре ме.
4. Бу џет ски фонд се фи нан си ра из:
1) апро при ја ци ја обез бе ђе них у окви ру бу џе та за те ку ћу 

го ди ну;
2) на мен ских при хо да бу џе та, ко ји су За ко ном о по љо-

при вред ном зе мљи шту де фи ни са ни као на мен ски при хо ди 
за ре а ли за ци ју Го ди шњег про гра ма за шти те, уре ђе ња и ко-
ри шће ња по љо при вред ног зе мљи шта, и то:

– на кна де за про ме ну на ме не об ра ди вог по љо при вред-
ног зе мљи шта и

– сред ста ва оства ре них од да ва ња у за куп по љо при вред-
ног зе мљи шта, од но сно по љо при вред ног објек та у др жав ној 
сво ји ни;

3) при хо да ко ји про ис ти чу из упра вља ња ли квид ним 
сред стви ма Бу џет ског фон да;

4) дру гих при хо да у скла ду са за ко ном.
5. Сред ства Бу џет ског фон да ко ри сти ће се у скла ду са 

Го ди шњим про гра мом за шти те, уре ђе ња и ко ри шће ња по-
љо при вред ног зе мљи шта на те ри то ри ји гра да Бе о гра да за 
те ку ћу го ди ну.

6. Пла ћа ње на те рет Бу џет ског фон да вр ши се до ни воа 
сред ста ва рас по ло жи вих у Бу џет ском фон ду и ко ри сти ће се 
на мен ски за ре а ли за ци ју Го ди шњег про гра ма за шти те, уре-
ђе ња и ко ри шће ња по љо при вред ног зе мљи шта на те ри то ри-
ји гра да Бе о гра да за те ку ћу го ди ну, и то за:

– уре ђе ње по љо при вред ног зе мљи шта,
– за шти ту по љо при вред ног зе мљи шта,
– сту диј ско-ис тра жи вач ке ра до ве ко ји тре ти ра ју про бле-

ма ти ку зе мљи шта.
7. Не ис ко ри шће на сред ства са ра чу на Бу џет ског фон-

да, на кра ју те ку ће бу џет ске го ди не пре но се се у на ред ну 
го ди ну.

8. Бу џет ским фон дом упра вља Се кре та ри јат за при вре ду 
Град ске упра ве гра да Бе о гра да.

9. Струч не и ад ми ни стра тив но-тех нич ке по сло ве за Бу-
џет ски фонд оба вља ће Се кре та ри јат за при вре ду Град ске 
упра ве гра да Бе о гра да и Се кре та ри јат за фи нан си је Град ске 
упра ве гра да Бе о гра да.

10. О ре а ли за ци ји овог ре ше ња ста ра ће се Се кре та ри јат 
за при вре ду Град ске упра ве гра да Бе о гра да и Се кре та ри јат 
за фи нан си је Град ске упра ве гра да Бе о гра да.

11. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да 
Бе о гра да”.

Гра до на чел ник гра да Бе о гра да
Број 3-102/10-Г, 25. ја ну а ра 2010. го ди не

Гра до на чел ник
Дра ган Ђи лас, с. р. 

Гра до на чел ник гра да Бе о гра да, 26. ја ну а ра 2010. го ди не, 
на осно ву чла на 159. За ко на о осно ва ма си сте ма обра зо ва-
ња и вас пи та ња („Слу жбе ни гла сник РС”, број 72/09), чл. 1. 
и 2. Пра вил ни ка о ме ри ли ма за утвр ђи ва ње це не услу га у 
деч јим уста но ва ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 1/93 и 6/96) 
и чла на 52. став 1. тач ка 10. Ста ту та гра да Бе о гра да („Слу-
жбе ни лист гра да Бе о гра да”, брoj 39/08), до нео је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ЦЕ НА МА УСЛУ ГА ЗА ИЗ ВР ШЕ ЊЕ ПРО ГРА МА У ДЕ-
ЛАТ НО СТИ ДРУ ШТВЕ НЕ БРИ ГЕ О ДЕ ЦИ У БЕ О ГРА ДУ

I
Овим ре ше њем утвр ђу ју се це не услу га пред школ ских 

уста но ва за из вр ше ње усво је них про гра ма.

II
Це не услу ге пре ма ви до ви ма и об ли ци ма ра да из но се:

Об ли ци ра да – вр ста услу га По вас пит ној гру пи – ме сеч но
1 2 3 4

а) Про грам у стан дард ним усло ви ма
Акон та ци ја

Уче шће 
ко ри сни ка + 
суб вен ци је

Све га

1 Основ ни це ло днев ни про гра ми
у тра ја њу од 11 ча со ва днев но
За уз раст до 3 год. (ја сле) 61.458,78 81.218,76 142.677,55
За уз раст 3–7 год. (вр тић) 13.597,89 147.318,65 160.916,54

2 Про грам при пре ме за шко лу
По лу днев ни про грам (4 ча са) 66.680,76 66.680,76

б) Оста ли про гра ми
1 Вас пит не гру пе за де цу оме те ну у раз во ју

Це ло днев не у тра ја њу од 11 ча со ва 161.002,86 161.002,86
По лу днев ни про гра ми ор га ни зо ва ни у бол ни ца ма 66.353,00 66.353,00
По лу днев ни про гра ми ор га ни-зо ва ни у уста но ви и шко ла ма 78.754,16 78.754,16

2 Пе то днев ни бо ра вак
За уз раст до 3 год. (ја сле) 118.646,21 110.488,41 229.134,61
За уз раст 3–7 год. (вр тић) 77.411,64 162.483,02 239.894,65

3 Пу ту ју ћи вр тић 27.591,19 27.591,19
4 Про ду же ни бо ра вак – ве чер ње гру пе 55.271,03 55.271,03
5 Вас пит не гру пе у бол ни ца ма 56.521,41 56.521,41
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III
Уче шће ко ри сни ка услу га за по је ди не об ли ке ра да – вр сте 

услу га, из но се:
– за це ло днев не об ли ке ра да у тра ја њу од 11 ча со ва и пе-

то днев ни бо ра вак 8.665,80 ди на ра ме сеч но;
– за це ло днев не об ли ке ра да у тра ја њу од 11 ча со ва – про-

гра ми при пре ме за шко лу 6.937,16 ди на ра ме сеч но;
– за про грам при пре ме за шко лу са ко ри шће њем ужи не 

1.136,07 ди на ра ме сеч но;
– за про грам при пре ме за шко лу са ко ри шће њем руч ка 

1.644,62 ди на ра ме сеч но;
– за ис хра ну де це основ ношкол ског уз ра ста (ко ри сни ци 

МОП-а и др. по Од лу ци о до дат ним пра ви ма) 1.136,07 ди на-
ра ме сеч но;

 – за бо ра вак основ ношкол ског уз ра ста са ко ри шће-
њем руч ка и ужи не (спе ци јал не шко ле) 2.837, 85 ди на ра 
ме сеч но и

– за основ ношкол ски уз раст са ко ри шће њем ужи не (спе-
ци јал не шко ле) 1.508,15 ди на ра ме сеч но.

IV
Ствар ни из нос це на за по је ди не ме се це ко ри сни ци ма ће 

се об ра чу на ва ти за ви сно од бро ја да на ко ли ко де те бо ра ви у 
пред школ ској уста но ви, при ме ном днев них, од но сно ре жиј-
ских це на ко је из но се 50% днев не це не.

V
Ово ре ше ње за ко ри сни ке услу га при ме њи ва ће се од 

1. фе бру а ра 2010. го ди не.

VI
Да ном до но ше ња овог ре ше ња пре ста је да ва жи Ре ше ње 

о це на ма услу га за из вр ше ње про гра ма у де лат но сти дру-
штве не бри ге о де ци у Бе о гра ду, број 38-1507/07-Г-01, од 
27. ју на 2007. го ди не.

VII
Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-

гра да”.

Гра до на чел ник гра да Бе о гра да
Број 38-113/10-Г, 26. ја ну а ра 2010. го ди не

Гра до на чел ник
Дра ган Ђи лас, с. р. 

За ме ник гра до на чел ни ка гра да Бе о гра да, 6. ја ну а ра 2010. 
го ди не, на осно ву чла на 23. став 2. и чла на 24. тач ка 6. За ко-
на о глав ном гра ду („Слу жбе ни гла сник РС”, број 129/07) и 
чла на 51. став 2. и чла на 52. тач ка 6. Ста ту та гра да Бе о гра да 
(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, брoj 39/08), до нео је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ НА ИЗ МЕ НУ ПРА ВИЛ НИ КА 
О УНУ ТРА ШЊОЈ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ И СИ СТЕ МА ТИ ЗА-
ЦИ ЈИ РАД НИХ МЕ СТА У ТУ РИ СТИЧ КОЈ ОР ГА НИ ЗА-

ЦИ ЈИ БЕ О ГРА ДА

1. Да је се са гла сност на из ме ну Пра вил ни ка о уну тра-
шњој ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста у Ту-
ри стич кој ор га ни за ци ји Бе о гра да, ко ју је Управ ни од бор 
Ту ри стич ке ор га ни за ци је Бе о гра да до нео на се дам на е стој 
сед ни ци, одр жа ној 29. де цем бра 2009. го ди не.

2. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”.

За ме ник гра до на чел ни ка гра да Бе о гра да
Број 110-10/10-Г-01, 6. ја ну а ра 2010. го ди не

За ме ник гра до на чел ни ка
Ми лан Кр ко ба бић, с. р. 

Гра до на чел ник гра да Бе о гра да, 18. ја ну а ра 2010. го ди-
не, на осно ву чла на 12. За ко на о де лат но сти ма од оп штег 
ин те ре са у обла сти кул ту ре („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
49/92), чла на 24. тач ка 6. За ко на о глав ном гра ду („Слу жбе-
ни гла сник РС”, број 129/07) и чла на 52. тач ка 9. Ста ту та гра-
да Бе о гра да („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, брoj 39/08), 
до нео је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ НА ПРА ВИЛ НИК О ДО ПУ-
НИ ПРА ВИЛ НИ КА О ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ И СИ СТЕ МА ТИ-
ЗА ЦИ ЈИ ПО СЛО ВА У ЦЕН ТРУ ЗА КУЛ ТУ РУ И ОБРА-

ЗО ВА ЊЕ РА КО ВИ ЦА, ИЗ БЕ О ГРА ДА, УЛ. МИ ШКА 
КРАЊ ЦА БР. 7

1. Да је се са гла сност на Пра вил ник о до пу ни Пра вил ни-
ка о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји по сло ва у Цен тру за 
кул ту ру и обра зо ва ње Ра ко ви ца, ко ји је до нео ди рек тор 
Цен тра за кул ту ру и обра зо ва ње Ра ко ви ца, 25. но вем бра 
2009. го ди не.

2. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”.

Гра до на чел ник гра да Бе о гра да
Број 110-41/10-Г, 18. ја ну а ра 2010. го ди не

Гра до на чел ник
Дра ган Ђи лас, с. р. 

Гра до на чел ник гра да Бе о гра да, 26. ја ну а ра 2010. го ди не, 
на осно ву чла на 24. тач ка 6. За ко на о глав ном гра ду („Слу-
жбе ни гла сник РС”, број 129/07) и чла на 52. тач ка 6. Ста ту-
та гра да Бе о гра да („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, брoj 
39/08), до нео је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ДА ВА ЊУ СА ГЛА СНО СТИ НА ПРА ВИЛ НИК О ИЗ МЕ-
НА МА И ДО ПУ НА МА ПРА ВИЛ НИ КА О ОР ГА НИ ЗА ЦИ-
ЈИ И СИ СТЕ МА ТИ ЗА ЦИ ЈИ РАД НИХ МЕ СТА ЗА ПО СЛЕ-
 НИХ ЦЕН ТРА ЗА СМЕ ШТАЈ И ДНЕВ НИ БО РА ВАК ДЕ ЦЕ 

И ОМЛА ДИ НЕ ОМЕ ТЕ НЕ У РАЗ ВО ЈУ

1. Да је се са гла сност на Пра вил ник о из ме на ма и до пу на-
ма Пра вил ни ка о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји рад них 
ме ста за по сле них Цен тра за сме штај и днев ни бо ра вак де це 
и омла ди не оме те не у раз во ју, ко ји је до нео в.д. ди рек то ра 
уста но ве под бр. 432 од 30. мар та 2009. го ди не. 

2. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да.” 

Гра до на чел ник гра да Бе о гра да
Број 5-117/10-Г, 26. ја ну а ра 2010. го ди не

Гра до на чел ник
Дра ган Ђи лас, с. р. 
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За ме ник гра до на чел ни ка гра да Бе о гра да, 14. ја ну а ра 
2010. го ди не, на осно ву чла на 23. став 2. и чла на 24. тач ка 
6. За ко на о глав ном гра ду („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
129/07) и чла на 51. став 2. и чла на 52. тач ка 6. Ста ту та гра-
да Бе о гра да („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, брoj 39/08), 
до нео је

ЗА  КЉУ ЧА К
О ИЗ МЕ НИ ИН ТЕР ВЕНТ НИХ МЕ РА ЗА ШТИ ТЕ 

НАЈ У ГРО ЖЕ НИ ЈИХ ГРА ЂА НА

1. У Ин тер вент ним ме ра ма за шти те нај у гро же ни јих 
гра ђа на („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, бр. 19/95, 13/96, 
22/98, 10/99, 14/99, 21/99, 9/00, 21/00, 14/01, 19/01, 26/01, 
1/02, 11/02, 29/02, 2/03, 17/03, 33/03, 1/04, 12/04, 38/04, 15/05, 
27/05, 27/06, 9/07, 39/07, 41/07, 42/08 и 31/09) у одељ ку III 
под в) ре чи: „за де цем бар ме сец 2009. го ди не” за ме њу ју се 
ре чи ма: „за јун ме сец 2010. го ди не”.

2. О ре а ли за ци ји овог за кључ ка ста ра ће се Град ски цен-
тар за со ци јал ни рад, Се кре та ри јат за со ци јал ну за шти ту, 
ЈКП „Ин фо стан” и Упра ва за це не у са ста ву Се кре та ри ја та 
за при вре ду.

3. Овај за кљу чак об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да 
Бе о гра да”.

За ме ник гра до на чел ни ка гра да Бе о гра да
Број 5-26/10-Г-01, 14. ја ну а ра 2010. го ди не

За ме ник гра до на чел ни ка
Ми лан Кр ко ба бић, с. р. 

На осно ву чла на 9. За ко на о стра те шкој про це ни ути ца ја 
на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, број 135/04), 
а у ве зи са чла ном 46. За ко на о пла ни ра њу и из град њи („Слу-
жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09 и 81/09) и чла на 53. Од лу ке о 
Град ској упра ви гра да Бе о гра да („Слу жбе ни лист гра да Бе о-
гра да”, бр. 51/08 и 61/09), се кре тар Се кре та ри ја та за ур ба ни-
зам и гра ђе вин ске по сло ве, до но си

РЕ ШЕ ЊЕ
О ПРИ СТУ ПА ЊУ СТРА ТЕ ШКОЈ ПРО ЦЕ НИ УТИ ЦА ЈА 
НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ ПЛА НА ГЕ НЕ РАЛ НЕ РЕ ГУ ЛА-
 ЦИ ЈЕ ЗА ИЗ ГРАД ЊУ ОБЈЕ КА ТА И ВО ДО ВА СИ СТЕ МА 

ДА ЉИН СКОГ ГРЕ ЈА ЊА У БЕ О ГРА ДУ

1. При сту па се стра те шкој про це ни ути ца ја Пла на ге не-
рал не ре гу ла ци је за из град њу обје ка та и во до ва си сте ма да-
љин ског гре ја ња у Бе о гра ду (у да љем тек сту: план), на жи-
вот ну сре ди ну. 

2. У окви ру стра те шке про це не ути ца ја на жи вот ну сре-
ди ну раз ма тра ће се по сто је ће ста ње жи вот не сре ди не на 
под руч ју об у хва ће ном пла ном, зна чај и ка рак те ри сти ке 
пла на, ка рак те ри сти ке ути ца ја пла ни ра них са др жа ја на ми-
кро и ма кро ло ка ци ју и дру га пи та ња и про бле ми за шти те 
жи вот не сре ди не у скла ду са кри те ри ју ми ма за од ре ђи ва ње 
мо гу ћих зна чај них ути ца ја пла на на жи вот ну сре ди ну, а узи-
ма ју ћи у об зир пла ни ра не на ме не. 

3. Стра те шком про це ном пла на на жи вот ну сре ди ну, не-
ће се раз ма тра ти пре ко гра нич на при ро да ути ца ја. 

4. О из вр ше ној стра те шкој про це ни ути ца ја пла на на 
жи вот ну сре ди ну из ра ди ће се из ве штај ко ји ће об у хва ти ти 

оба ве зне еле мен те утвр ђе не у чла ну 12. став 2. За ко на о стра-
те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 135/04).

Оба ве зни еле мен ти из ве шта ја о стра те шкој про це ни су:
– по ла зне осно ве стра те шке про це не,
– оп шти и по себ ни ци ље ви стра те шке про це не и из бор 

ин ди ка то ра, 
– про це на мо гу ћих ути ца ја са опи сом ме ра пред ви ђе них 

за сма ње ње не га тив них ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, 
– смер ни це за про це ну ути ца ја про је ка та на жи вот ну сре-

ди ну (смер ни це ко је се од но се на спро во ђе ње пла на и оба ве-
зну из ра ду сту ди је о про це ни ути ца ја про је ка та на жи вот ну 
сре ди ну у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је про це на 
ути ца ја на жи вот ну сре ди ну),

– про грам пра ће ња ста ња жи вот не сре ди не у то ку спро-
во ђе ња пла на (мо ни то ринг),

– при каз ко ри шће не ме то до ло ги је и те шко ће у из ра ди 
стра те шке про це не,

– при каз на чи на од лу чи ва ња, опис раз ло га од лу чу ју ћих 
за из бор да тог пла на и про гра ма са аспек та раз ма тра них 
ва ри јант них ре ше ња и при каз на чи на на ко ји су пи та ња жи-
вот не сре ди не укљу че на у план, 

– за кључ ци до ко јих се до шло то ком из ра де из ве шта ја 
о стра те шкој про це ни пред ста вље не на на чин ра зу мљив 
јав но сти,

– дру ги по да ци од зна ча ја за стра те шку про це ну. 
У окви ру по ла зних осно ва стра те шке про це не утвр ди ће 

се по сто је ће ста ње и ква ли тет чи ни ла ца жи вот не сре ди не 
(ва здух, во да, зе мљи ште) у гра ни ца ма пред мет ног пла на.

У слу ча ју не по сто ја ња ре ле вант них по да та ка, из вр ши ће 
се циљ на ме ре ња у скла ду са за ко ном.

Из ве штај о стра те шкој про це ни ути ца ја пла на на жи вот-
ну сре ди ну део је до ку мен та ци је ко ја се при ла же уз план.

5. За но си о ца из ра де из ве шта ја о стра те шкој про це ни 
од ре ђу је се ЈУП „Ур ба ни стич ки за вод Бе о гра да”, Бе о град, 
ул. Пал мо ти ће ва бр. 30, ко ји ће де фи ни са ти ме то до ло ги ју 
и са став струч ног ти ма за из ра ду из ве шта ја о стра те шкој 
про це ни.

Но си лац из ра де из ве шта ја о стра те шкој про це ни, ду жан 
је да исти из ра ди у ро ку од 18 ме се ци од да на сту па ња на сна-
гу Од лу ке о из ра ди Пла на ге не рал не ре гу ла ци је за из град њу 
обје ка та и во до ва си сте ма да љин ског гре ја ња у Бе о гра ду

Сред ства за из ра ду из ве шта ја о стра те шкој про це ни 
обез бе ди ће ЈКП „Бе о град ске елек тра не”, Бе о град, Сав ски на-
сип бр. 11.

6. У то ку из ра де из ве шта ја о стра те шкој про це ни ути ца-
ја пла на, би ће оба вље на са рад ња са свим над ле жним и за-
ин те ре со ва ним ор га ни ма и ор га ни за ци ја ма ко је има ју ин те-
рес у до но ше њу од лу ка ко је се од но се на за шти ту жи вот не 
сре ди не. 

Из ве штај о стра те шкој про це ни ути ца ја, би ће из ло жен 
на јав ни увид, за јед но са јав ним уви дом у На црт пла на, сход-
но чла ну 19. За ко на о стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот-
ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, број 135/04) и чла ну 
53. За ко на о пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 47/03). 

7. Ово ре ше ње об ја вљу је се у „Слу жбе ном ли сту гра да 
Бе о гра да”.

Обра зло же ње 
Из ра ди пред мет ног пла на при сту пи ће се на осно ву 

Од лу ке о из ра ди Пла на ге не рал не ре гу ла ци је за из град њу 
обје ка та и во до ва си сте ма да љин ског гре ја ња у Бе о гра ду, 
ко ју је до не ла Скуп шти на гра да Бе о гра да на сед ни ци одр-
жа ној 13. но вем бра 2009. го ди не.
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Сход но од ред ба ма из чла на 5. За ко на о стра те шкој про-
це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 135/04), Се кре та ри јат за ур ба ни зам и гра ђе вин-
ске по сло ве у по ступ ку до но ше ња овог ре ше ња, има ју ћи 
у ви ду те ри то ри ју пла на, пла ни ра не на ме не, чи ње ни цу 
да су пла ни ра ни бу ду ћи раз вој ни про јек ти од ре ђе ни 
прoписима ко ји ма се уре ђу је про це на ути ца ја на жи вот ну 
сре ди ну, утвр дио је да пред мет ни план пред ста вља оквир 
за одо бра ва ње бу ду ћих раз вој них про је ка та и под ле же 
оба ве зи стра те шке про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну 
у сми слу чла на 5. став 1. За ко на о стра те шкој про це ни ути-
ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра-
да”, број 135/04).

На под руч ју об у хва ће ном гра ни цом пла на, у окви ру 
стра те шке про це не, раз ма тра ће се по сто је ће ста ње жи-
вот не сре ди не, ути цај пла ни ра них са др жа ја на ми кро и 
ма кро ло ка ци ју, док се не ће раз ма тра ти пре ко гра нич на 
при ро да ути ца ја с об зи ром да им пле мен та ци ја пла на не 
мо же има ти не га ти ван ути цај на жи вот ну сре ди ну дру ге 
др жа ве.

Из ве штај о стра те шкој про це ни са др жа ће еле мен те из 
чла на 12. став 2. За ко на о стра те шкој про це ни ути ца ја на 
жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, број 135/04), 
осим смер ни ца за из ра ду стра те шких про це на на ни жим хи-
је рар хиј ским ни во и ма.

Сход но чла ну 11. За ко на о стра те шкој про це ни ути ца ја 
на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, број 135/04), 
уз до пи се бр. IX-03-350.14-1/09 од 23. но вем бра 2009. го ди не, 
Се кре та ри јат за ур ба ни зам и гра ђе вин ске по сло ве до ста вио 
је на ми шље ње Пред лог ре ше ња о при сту па њу стра те шкој 
про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну пред мет ног пла на Се-
кре та ри ја ту за за шти ту жи вот не сре ди не, За во ду за за шти-
ту при ро де Ср би је, Град ском за во ду за јав но здра вље, ЈКП 
„Бе о град ском во до во ду и ка на ли за ци ји”, ЈКП „Зе ле ни лу 
Бе о град”, Ин сти ту ту за јав но здра вље „Др Ми лан Јо ва но вић 
Ба тут”, ЈВП „Ср би ја во де” – ВЦ „Са ва–Ду нав” и За во ду за за-
шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да.

У оста вље ном ро ку, ЈКП „Зе ле ни ло – Бе о град”, до пи сом 
бр. VII/3 51/1013 од 17. де цем бра 2009. го ди не и Се кре та ри-
јат за за шти ту жи вот не сре ди не, до пи сом бр. 501.3-29/09-V-
04 од 25. де цем бра 2009. го ди не до ста ви ли су ми шље ње на 
Пред лог ре ше ња о при сту па њу стра те шкој про це ни ути ца ја 
на жи вот ну сре ди ну пред мет ног пла на.

Ка ко За вод за за шти ту при ро де Ср би је, Град ски за вод за 
јав но здра вље, ЈКП „Бе о град ски во до вод и ка на ли за ци ја”, 
Ин сти тут за јав но здра вље „Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут”, 
ЈВП „Ср би ја во де” – ВЦ „Са ва–Ду нав” и За во ду за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да ни су до ста ви ли тра же но 
ми шље ње у за кон ском ро ку, у скла ду са од ред ба ма За ко на 
о стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу-
жбе ни гла сник РС”, број 135/04) сма тра се да су са гла сни са 
Пред ло гом ре ше ња о при сту па њу стра те шкој про це ни ути-
ца ја на жи вот ну сре ди ну пред мет ног пла на. 

На осно ву на ве де ног, се кре тар Се кре та ри ја та за ур ба ни-
зам и гра ђе вин ске по сло ве Град ске упра ве до нео је ре ше ње 
као у дис по зи ти ву.

Ре ше но у Се кре та ри ја та за ур ба ни зам и гра ђе вин ске по-
сло ве Град ске упра ве под IX-03-350.14-1/09, 18. ја ну а ра 2010. 
го ди не.

Град Бе о град – Град ска упра ва
Се кре та ри јат за ур ба ни зам и гра ђе вин ске по сло ве

IX-03-350.14-1/09, 18. ја ну а ра 2010. го ди не

Се кре тар
Ми лан Ву ко вић, с. р.

На осно ву чла на 9. За ко на о стра те шкој про це ни ути ца ја 
на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, број 135/04), 
а у ве зи са чла ном 46. За ко на о пла ни ра њу и из град њи („Слу-
жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09 и 81/09) и чла на 53. Од лу ке о 
Град ској упра ви гра да Бе о гра да („Слу жбе ни лист гра да Бе о-
гра да”, бр. 51/08 и 61/09), се кре тар Се кре та ри ја та за ур ба ни-
зам и гра ђе вин ске по сло ве, до но си

РЕ ШЕ ЊЕ 
О НЕ ПРИ СТУ ПА ЊУ СТРА ТЕ ШКОЈ ПРО ЦЕ НИ УТИ ЦА ЈА 
НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ ПЛА НА ГЕ НЕ РАЛ НЕ РЕ ГУ ЛА-
ЦИ ЈЕ MРЕЖЕ ОСНОВ НИХ ШКО ЛА НА ПРО СТО РУ ГЕ-
НЕ РАЛ НОГ ПЛА НА БЕ О ГРА ДА И ДЕ ЛО ВА ОП ШТИ НА 

ВО ЖДО ВАЦ, ЗЕ МУН И ПА ЛИ ЛУ ЛА

1. Не при сту па се стра те шкој про це ни ути ца ја Пла на 
ге не рал не ре гу ла ци је мре же основ них шко ла на про сто-
ру Ге не рал ног пла на Бе о гра да и де ло ва оп шти на Во ждо-
вац, Зе мун и Па ли лу ла (у да љем тек сту план), на жи вот-
ну сре ди ну.

2. Пред у зе ће ЈУП Ур ба ни стич ки за вод Бе о гра да, Пал мо-
ти ће ва бр. 30, при сту пи ће из ра ди На цр та Пла на ге не рал не 
ре гу ла ци је мре же основ них шко ла на про сто ру Ге не рал-
ног пла на Бе о гра да и де ло ва оп шти на Во ждо вац, Зе мун и 
Па ли лу ла и Кон цеп та Пла на ге не рал не ре гу ла ци је мре же 
основ них шко ла на про сто ру Ге не рал ног пла на Бе о гра да и 
де ло ва оп шти на Во ждо вац, Зе мун и Па ли лу ла, на осно ву 
Од лу ке о из ра ди Пла на ге не рал не ре гу ла ци је мре же основ-
них шко ла на про сто ру Ге не рал ног пла на Бе о гра да, ко ју је 
до не ла Скуп шти на гра да Бе о гра да на сед ни ци одр жа ној 
13. но вем бра 2009. го ди не.

3. Гра ни цом Пла на ге не рал не ре гу ла ци је об у хва ће на је 
це ло куп на те ри то ри ја де сет град ских оп шти на (Во ждо вац, 
Вра чар, Зве зда ра, Зе мун, Но ви Бе о град, Па ли лу ла, Сав ски 
ве нац, Ста ри град, Чу ка ри ца и Ра ко ви ца, као и де ло ви те-
ри то ри ја оп шти на Сур чин и Гроц ка, ко је су об у хва ће не 
гра ни цом Ге не рал ног пла на Бе о гра да 2021).

4. Циљ из ра де Пла на ге не рал не ре гу ла ци је је ства ра-
ње план ских усло ва за фо ми ра ње мре же основ них шко ла 
у скла ду са про пи си ма и ис ка за ним по тре ба ма, де фи ни са-
ње ком плек са и по треб них усло ва за из град њу, до град њу 
и ре кон струк ци ју сва ке по је ди нач не шко ле на те ри то ри ји 
де сет цен трал них град ских оп шти на.

5. У окви ру на ме не про сто ра пред мет ног пла на ни су 
пла ни ра ни бу ду ћи раз вој ни про јек ти од ре ђе ни про пи си ма 
ко ји ма се уре ђу је про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну.

6. Се кре та ри јат за ур ба ни зам и гра ђе вин ске по сло ве, 
узи ма ју ћи у об зир по дат ке на ве де не у овом ре ше њу, утвр-
дио је да план не пред ста вља оквир за одо бра ва ње бу ду ћих 
раз вој них про је ка та пред ви ђе них про пи си ма ко ји ма се уре-
ђу је про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну у сми слу чла на 
5. став 1. За ко на о стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну 
сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, број 135/04).

7. Ово ре ше ње об ја вљу је се у „Слу жбе ном ли сту гра-
да Бе о гра да” и пред ста вља са став ни део до ку мен та ци је 
пла на.

Обра зло же ње
Из ра ди пред мет ног пла на при сту пи ће се на осно ву Од-

лу ке о из ра ди пла на ге не рал не ре гу ла ци је мре же основ них 
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шко ла на про сто ру Ге не рал ног пла на Бе о гра да и де ло ва оп-
шти на Во ждо вац, Зе мун и Па ли лу ла („Слу жбе ни лист гра да 
Бе о гра да”, број 49/09).

За но си о ца из ра де пла на од ре ђен је ЈУП „Ур ба ни стич-
ки за вод Бе о гра да”, Пал мо ти ће ва бр. 30. Сред ства за из ра-
ду Пла на ге не рал не ре гу ла ци је обез бе ди ће Се кре та ри јат 
за обра зо ва ње Град ске упра ве гра да Бе о гра да, ул. Ма кен-
зи је ва 31.

Се кре та ри јат за ур ба ни зам и гра ђе вин ске по сло ве има-
ју ћи у ви ду пла ни ра не на ме не ко ји ма ни су пла ни ра ни бу-
ду ћи раз вој ни про јек ти од ре ђе ни про пи си ма ко ји ма се 
уре ђу је про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, утвр дио је да 
пред мет ни план не пред ста вља оквир за одо бра ва ње бу ду-
ћих раз вој них про је ка та од ре ђе них про пи си ма ко ји ма се 
уре ђу је про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну и не под ле же 
оба ве зи из ра де стра те шке про це не ути ца ја на жи вот ну сре-
ди ну у сми слу од ред бе чла на 5. став 1. За ко на о стра те шкој 
про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 135/04).

Сход но чла ну 11. За ко на о стра те шкој про це ни ути-
ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
135/04), уз до пи се бр. IX-03-350.14-2/09 од 24. но вем бра 
2009. го ди не, Се кре та ри јат за ур ба ни зам и гра ђе вин ске 
по сло ве до ста вио је на ми шље ње, Пред лог ре ше ња о не-
при сту па њу стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну сре-
ди ну, Се кре та ри ја ту за за шти ту жи вот не сре ди не, Град-
ском за во ду за јав но здра вље, ЈКП „Зе ле ни лу–Бе о град”, 
ЈКП „Бе о град ском во до во ду и ка на ли за ци ји”, Ин сти ту ту 
за за шти ту здра вља „Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут”, За во ду 
за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, ЈВП „Ср-
би ја во де” – ВЦ „Са ва–Ду нав” и За во ду за за шти ту при ро-
де Ср би је. 

У оста вље ном ро ку За вод за за шти ту при ро де Ср би је, 
до пи сом бр. 03-2795/2 од 9. де цем бра 2009. го ди не, ЈКП 
„Зе ле ни ло–Бе о град”, до пи сом бр. VII/3 51/1013 од 17. 
децембра 2009. го ди не и Се кре та ри јат за за шти ту жи вот-
не сре ди не, до пи сом бр. 501.3-30/09-V-04 од 25. де цем бра 
2009. го ди не до ста ви ли су ми шље ње на Пред лог ре ше ња 
о не при сту па њу стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну 
сре ди ну пред мет ног пла на.

Ка ко Град ски за вод за јав но здра вље, ЈКП „Бе о град ски 
во до вод и ка на ли за ци ја”, Ин сти тут за за шти ту здра вља 
„Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут”, За вод за за шти ту спо ме ни-
ка кул ту ре гра да Бе о гра да и ЈВП „Ср би ја во де” – ВЦ „Са-
ва–Ду нав” ни су до ста ви ли тра же но ми шље ње у за кон ском 
ро ку, у скла ду са од ред ба ма За ко на о стра те шкој про це ни 
ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
135/04) сма тра се да су са гла сни са Пред ло гом ре ше ња о не-
при сту па њу стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди-
ну пред мет ног пла на. 

На осно ву на ве де ног, се кре тар Се кре та ри ја та за ур ба ни-
зам и гра ђе вин ске по сло ве Град ске упра ве до нео је Ре ше ње 
као у дис по зи ти ву.

Ре ше но у Се кре та ри ја ту за ур ба ни зам и гра ђе вин ске по-
сло ве Град ске упра ве под бр. IX-03-350.14-2/09, 18. ја ну а ра 
2010. го ди не.

Град Бе о град – Град ска упра ва
Се кре та ри јат за ур ба ни зам и гра ђе вин ске по сло ве

Број IX-03-350.14-2/09, 18. ја ну а ра 2010. го ди не

Се кре тар
Ми лан Ву ко вић, с. р. 

На осно ву чла на 9. За ко на о стра те шкој про це ни ути ца ја 
на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, број 135/04), 
а у ве зи са чла ном 46. За ко на о пла ни ра њу и из град њи („Слу-
жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09 и 81/09) и чла на 53. Од лу ке о 
Град ској упра ви гра да Бе о гра да („Слу жбе ни лист гра да Бе о-
гра да”, бр. 51/08 и 61/09), се кре тар Се кре та ри ја та за ур ба ни-
зам и гра ђе вин ске по сло ве, до но си

РЕ ШЕ ЊЕ
О НЕ ПРИ СТУ ПА ЊУ СТРА ТЕ ШКОЈ ПРО ЦЕ НИ УТИ ЦА ЈА 
НА ЖИ ВОТ НУ СРЕ ДИ НУ ПЛА НА ДЕ ТАЉ НЕ РЕ ГУ ЛА-
ЦИ ЈЕ ШИ РЕГ ПОД РУЧ ЈА УЗ УЛИ ЦУ ВОЈ ВО ДЕ СТЕ ПЕ, 

ОП ШТИ НА ВО ЖДО ВАЦ

1. Не при сту па се стра те шкој про це ни ути ца ја Пла на де-
таљ не ре гу ла ци је ши рег под руч ја уз ули цу Вој во де Сте пе, 
оп шти на Во ждо вац (у да љем тек сту план), на жи вот ну сре-
ди ну.

2. Пред у зе ће ЈУП Ур ба ни стич ки за вод Бе о гра да, Пал мо-
ти ће ва бр. 30, при сту пи ће из ра ди На цр та и Кон цеп та пла на 
из чла на 1. овог ре ше ња, на осно ву Од лу ке о из ра ди пла на 
де таљ не ре гу ла ци је ши рег под руч ја уз ули цу Вој во де Сте пе, 
оп шти на Во ждо вац, ко ју је до не ла Скуп шти на гра да Бе о гра-
да на сед ни ци одр жа ној 13. но вем бра 2009. го ди не.

3. Гра ни цом Пла на де таљ не ре гу ла ци је об у хва ћен је део 
те ри то ри је оп шти не Во ждо вац из ме ђу Ауто ко ман де, Уну-
тра шњег ма ги страл ног по лу пр сте на, ули це Но ва Ку мо дра-
шка, Спољ не ма ги страл не тан ген те и Бу ле ва ра осло бо ђе ња, 
по вр ши не око 200 ha.

4. Циљ из ра де Пла на де таљ не ре гу ла ци је је пре и спи ти ва-
ње план ских ре ше ња де фи ни са них ва же ћим пла но ви ма на 
пред мет ном под руч ју, а на ро чи то ре гу ла ци је ули це Вој во де 
Сте пе, као и це ло куп ног са о бра ћај ног кон цеп та на пред мет-
ном под руч ју, де фи ни са ње по вр ши на јав не на ме не, ства ра ње 
план ске мо гућ но сти за уна пре ђе ње и ко ри шће ње по сто је ћих 
и из град њу но вих са др жа ја и пла ни ра ње ин фра струк тур них 
ка па ци те та за по сто је ћу и пла ни ра ну из град њу.

5. У окви ру на ме не про сто ра пред мет ног пла на ни су пла-
ни ра ни бу ду ћи раз вој ни про јек ти од ре ђе ни про пи си ма ко ји-
ма се уре ђу је про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну.

6. Се кре та ри јат за ур ба ни зам и гра ђе вин ске по сло ве, узи-
ма ју ћи у об зир по дат ке на ве де не у овом ре ше њу, утвр дио је 
да план не пред ста вља оквир за одо бра ва ње бу ду ћих раз вој-
них про је ка та пред ви ђе них про пи си ма ко ји ма се уре ђу је 
про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну у сми слу чла на 5. став 1. 
За ко на о стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 135/04).

7. Ово ре ше ње об ја вљу је се у „Слу жбе ном ли сту гра да 
Бе о гра да” и пред ста вља са став ни део до ку мен та ци је пла на.

Обра зло же ње
Из ра ди пред мет ног пла на при сту пи ће се на осно ву Од-

лу ке о из ра ди пла на де таљ не ре гу ла ци је ши рег под руч ја уз 
ули цу Вој во де Сте пе, оп шти на Во ждо вац („Слу жбе ни лист 
гра да Бе о гра да”, број 49/09).

За но си о ца из ра де Пла на од ре ђен је ЈУП „Ур ба ни стич-
ки за вод Бе о гра да”, Пал мо ти ће ва бр. 30. Сред ства за из-
ра ду Пла на де таљ не ре гу ла ци је обез бе ди ће Ди рек ци ја за 
гра ђе вин ско зе мљи ште и из град њу Бе о гра да, Бе о град, Ње-
го ше ва бр. 84.

Се кре та ри јат за ур ба ни зам и гра ђе вин ске по сло ве има ју-
ћи у ви ду пла ни ра не на ме не ко ји ма ни су пла ни ра ни бу ду ћи 
раз вој ни про јек ти од ре ђе ни про пи си ма ко ји ма се уре ђу је 
про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, утвр дио је да пред-
мет ни план не пред ста вља оквир за одо бра ва ње бу ду ћих 
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раз вој них про је ка та од ре ђе них про пи си ма ко ји ма се уре ђу-
је про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну и не под ле же оба ве-
зи из ра де стра те шке про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну 
у сми слу од ред бе чла на 5. став 1. За ко на о стра те шкој про-
це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 135/04).

Сход но чла ну 11. За ко на о стра те шкој про це ни ути ца ја 
на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, број 135/04), 
уз до пи се бр. IX-03-350.14-3/09 од 10. де цем бра 2009. го ди-
не, Се кре та ри јат за ур ба ни зам и гра ђе вин ске по сло ве до ста-
вио је на ми шље ње Пред лог ре ше ња о не при сту па њу стра те-
шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, Се кре та ри ја ту 
за за шти ту жи вот не сре ди не, Град ском за во ду за јав но здра-
вље, ЈКП „Зе ле ни лу–Бе о град”, ЈКП „Бе о град ском во до во ду и 
ка на ли за ци ји”, Ин сти ту ту за јав но здра вље „Др Ми лан Јо ва-
но вић Ба тут”, За во ду за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да 
Бе о гра да, ЈВП „Ср би ја во де” – ВЦ „Са ва–Ду нав” и За во ду за 
за шти ту при ро де Ср би је. 

У оста вље ном ро ку Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не 
сре ди не, до пи сом бр. 501.3-34/09-V-04 од 25. де цем бра 2009. 
го ди не доставиo је ми шље ње на Пред лог ре ше ња о не при-
сту па њу стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну 
пред мет ног пла на.

Ка ко Град ски за вод за јав но здра вље, ЈКП „Зе ле ни ло–Бе-
о град”, ЈКП „Бе о град ски во до вод и ка на ли за ци ја”, Ин сти тут 
за јав но здра вље „Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут”, За вод за за-
шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да, ЈВП „Ср би ја во де” 
– ВЦ „Са ва–Ду нав” и За вод за за шти ту при ро де Ср би је ни су 
до ста ви ли тра же но ми шље ње у за кон ском ро ку, у скла ду са 
од ред ба ма За ко на о стра те шкој про це ни ути ца ја на жи вот ну 
сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, број 135/04) сма тра се да су 
са гла сни са Пред ло гом ре ше ња о не при сту па њу стра те шкој 
про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну пред мет ног пла на. 

На осно ву на ве де ног, се кре тар Се кре та ри ја та за ур ба ни-
зам и гра ђе вин ске по сло ве Град ске упра ве до нео је ре ше ње 
као у дис по зи ти ву.

Ре ше но у Се кре та ри ја ту за ур ба ни зам и гра ђе вин ске по-
сло ве Град ске упра ве под бр. IX-03-350.14-3/09, 18. ја ну а ра 
2010. го ди не.

Град Бе о град – Град ска упра ва
Се кре та ри јат за ур ба ни зам и гра ђе вин ске по сло ве

Број IX-03-350.14-3/09, 18. ја ну а ра 2010. го ди не

Се кре тар
Ми лан Ву ко вић, с. р. 

АК ТИ ГРАД СКИХ ОП ШТИ НА

ВО ЖДО ВАЦ   

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац, на кон сти ту тив-
ној сед ни ци одр жа ној 18. ја ну а ра 2010. го ди не, на осно ву 
чла на 56. За ко на о ло кал ним из бо ри ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 129/07) и чл. 8. и 9. По слов ни ка о ра ду Скуп шти не 
град ске оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра-
да”, број 46/I/08), до не ла је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИЗ БО РУ ВЕ РИ ФИ КА ЦИ О НОГ ОД БО РА СКУП ШТИ НЕ 

ГРАД СКЕ ОП ШТИ НЕ ВО ЖДО ВАЦ

1. Би ра се Ве ри фи ка ци о ни од бор за ве ри фи ка ци ју ман-
да та од бор ни ка Скуп шти не град ске оп шти не Во ждо вац иза-
бра них на из бо ри ма 6. де цем бра 2009. го ди не.

2. Ве ри фи ка ци о ни од бор има три чла на и то:
– др Вла ди мир Удо ви чић, пред сед ник, ис пред СНС – 

То ми слав Ни ко лић,
– Сло бо дан Ми ли во је вић, члан, ис пред За бо љи Во ждо-

вац – Бо рис Та дић,
– Ве сна Ђур ђе вић, члан, ис пред ДСС НС – Во ји слав 

Ко шту ни ца.
3. Ве ри фи ка ци о ни од бор ће из вр ши ти увид у из бор ни 

ма те ри јал – уве ре ња о из бо ру од бор ни ка и из ве штај Из бор-
не ко ми си је о спро ве де ним из бо ри ма и под не ти Скуп шти-
ни град ске оп шти не Во ждо вац из ве штај са пред ло гом за ве-
ри фи ка ци ју ман да та од бор ни ка.

4. Ве ри фи ка ци о ни од бор пре ста је са ра дом кад Скуп шти на 
град ске оп шти не из вр ши ве ри фи ка ци ју ман да та од бор ни ка. 

5. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-1/10, 18. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред седавајући
То ми слав Мар ко вић, с. р. 

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац на кон сти ту тив-
ној сед ни ци одр жа ној 18. ја ну а ра 2010. го ди не, на осно ву 
чла на 56. За ко на о ло кал ним из бо ри ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 129/07), чл. 7, 8. и 10. По слов ни ка о ра ду Скуп шти-
не град ске оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о-
гра да”, број 46/I/08) до не ла је

ОД ЛУ КУ
О ВЕ РИ ФИ КА ЦИ ЈИ МАН ДА ТА ОД БОР НИ КА СКУП ШТИ-

НЕ ГРАД СКЕ ОП ШТИ НЕ ВО ЖДО ВАЦ

I. На осно ву Из ве шта ја Ве ри фи ка ци о ног од бо ра ве ри-
фи ку ју се ман да ти од бор ни ка Скуп шти не град ске оп шти не 
Во ждо вац ко ји су иза бра ни на из бо ри ма одр жа ним 6. де цем-
бра 2009. го ди не и то:

 1. Дра ган Ву ка нић
 2. Би ља на Жив ко вић
 3. Ми лан Мар ти но вић
 4. Ми лан Рај ко вић
 5. Вла ди мир Удо ви чић
 6. Љу би ша Ан то ни је вић
 7. Сла ви ца Јев тић
 8. Ра до слав Ба кић
 9. Ми ло сав Ра до ва но вић
10. Алек сан дар Мир ко вић
11. Ра ди ша Ђор ђе вић
12. Не ма ња Ма њак
13. Бла го је Шми гић
14. Ја сен ка Ман дић
15. Ву ка шин Дроб њак
16. Не дељ ко Ар се ни је вић
17. Ти хо мир Бла жић
18. Мар ко Јо ва но вић
19. Да ни ца Ла за ре вић
20. Го ран Та чић
21. Пре драг Ку зма но вић
22. Мир ја на Га јић
23. Во ји слав Ми лен ко вић
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24. То ми слав Мар ко вић
25. Ра до мир Ви ћен ти је вић
26. Дра ган Са здов ски
27. Бран ко Ар се ни је вић
28. Ми ле на Ага то но вић
29. Бра ти слав Аши ку
30. Бо жи дар Бог да но вић
31. Зо ран Ве ли са вље вић
32. Ве ри ца Ву ја нић
33. Ми ли ца Жи ва ље вић
34. Ве сна Жи во ји но вић
35. Би ља на Здрав ко вић
36. Си ни ша Јо ва но вић
37. Сло бо дан Ми ли во је вић
38. Зо ри ца Не шић
39. Вељ ко Ни ко лић
40. Де јан Ни ко лић
41. Ра де Пје вић
42. Дра ган Стој ко вић
43. Ма ри ја на Иво вић-Ву ко тић
44. Жа нет Ве ли кић
45. Пре драг Пе ру ни чић
46. Бра ни слав Мар ко вић
47. Дра ган Чо вић
48. Мар ко Са рић
49. Ве сна Ђур ђе вић
50. Жи ва на Бје лош
51. Ми ло мир Не сто ро вић
52. Ти о до ра Не дељ ков
53. Бран ко Си мић
54. Ми лан Жи во ји но вић
55. Гро зда на Ба нац
56. Звон ко Фи ли по вић
II. Про тив ове од лу ке мо же се из ја ви ти жал ба Окру-

жном су ду у Бе о гра ду у ро ку од 48 ча со ва од да на до но ше ња 
од лу ке.

III. Од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-2/10, 18. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред се да ва ју ћи
То ми слав Мар ко вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац, на кон сти ту-
тив ној сед ни ци одр жа ној 18. ја ну а ра 2010. го ди не на осно ву 
чла на 29. Ста ту та град ске оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни 
лист гра да Бе о гра да”, број 43/I/08) и чла на 16. По слов ни ка 
о ра ду Скуп шти не град ске оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни 
лист гра да Бе о гра да”, број 46/I/08) до не ла је 

РЕ ШЕ ЊЕ 
О ИЗ БО РУ ПРЕД СЕД НИ КА СКУП ШТИ НЕ ГРАД СКЕ 

ОП ШТИ НЕ ВО ЖДО ВАЦ

1. Би ра се Ми лан Рај ко вић, од бор ник, за пред сед ни ка 
Скуп шти не град ске оп шти не Во ждо вац на вре ме од че ти ри 
го ди не.

2. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-3/10, 18. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред се да ва ју ћи
То ми слав Мар ко вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац, на кон сти ту тив-
ној сед ни ци одр жа ној 18. ја ну а ра 2010. го ди не на осно ву чла-
на 31. Ста ту та град ске оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни лист 
гра да Бе о гра да”, број 43/I/08) и чла на 26. По слов ни ка о ра ду 
Скуп шти не град ске оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни лист 
гра да Бе о гра да”, број 46/I/08) до не ла је 

РЕ ШЕ ЊЕ 
О ИЗ БО РУ ЗА МЕ НИ КА ПРЕД СЕД НИ КА СКУП ШТИ НЕ 

ГРАД СКЕ ОП ШТИ НЕ ВО ЖДО ВАЦ

1. Би ра се Мар ко Са рић, од бор ник, за за ме ни ка пред сед-
ни ка Скуп шти не град ске оп шти не Во ждо вац на вре ме од 
че ти ри го ди не.

2. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-4/10, 18. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред се да ва ју ћи
То ми слав Мар ко вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац, на кон сти ту тив-
ној сед ни ци одр жа ној 18. ја ну а ра 2010. го ди не на осно ву чла-
на 32. Ста ту та град ске оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни лист 
гра да Бе о гра да”, број 43/I/08) и чла на 27. По слов ни ка о ра ду 
Скуп шти не град ске оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни лист 
гра да Бе о гра да”, број 46/I/08) до не ла је 

РЕ ШЕ ЊЕ 
О ПО СТА ВЉЕ ЊУ СЕ КРЕ ТА РА СКУП ШТИ НЕ ГРАД СКЕ 

ОП ШТИ НЕ ВО ЖДО ВАЦ

1. По ста вља се Да ни ца Си ме у но вић, дипл. прав ник, за се-
кре та ра Скуп шти не град ске оп шти не Во ждо вац на вре ме од 
че ти ри го ди не.

2. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-5/10, 18. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми лан Рај ко вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац, на кон сти ту тив-
ној сед ни ци одр жа ној 18. ја ну а ра 2010. го ди не на осно ву чла-
на 32. Ста ту та град ске оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни лист 
гра да Бе о гра да”, број 43/I/08) и чла на 28. По слов ни ка о ра ду 
Скуп шти не град ске оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни лист 
гра да Бе о гра да”, број 46/I/08) до не ла је 

РЕ ШЕ ЊЕ 
О ПО СТА ВЉЕ ЊУ ЗА МЕ НИ КА СЕ КРЕ ТА РА СКУП ШТИ-

НЕ ГРАД СКЕ ОП ШТИ НЕ ВО ЖДО ВАЦ

1. По ста вља се Бран ко Не дељ ко вић, дипл. прав ник, за 
за ме ни ка се кре та ра Скуп шти не град ске оп шти не Во ждо вац 
на вре ме од че ти ри го ди не.
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2. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-6/10, 18. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми лан Рај ко вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац на сед ни ци одр-
жа ној 18. ја ну а ра 2010. го ди не на осно ву чла на 14. За ко на о 
ло кал ним из бо ри ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 129/07) 
чла на 27. Ста ту та град ске оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни 
лист гра да Бе о гра да”, број 43/I/08) чла на 94. По слов ни ка о 
ра ду Скуп шти не град ске оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни 
лист гра да Бе о гра да”, број 46/I/08) до не ла је 

РЕ ШЕ ЊЕ
О РАЗ РЕ ШЕ ЊУ И ИМЕ НО ВА ЊУ ИЗ БОР НЕ КО МИ СИ ЈЕ 

ГРАД СКЕ ОП ШТИ НЕ ВО ЖДО ВАЦ

I. Раз ре ша ва се Из бор на ко ми си ја град ске оп шти не Во-
ждо вац име но ва на Ре ше њем При вре ме ног ор га на град ске 
оп шти не Во ждо вац I број 013-11/2009 од 28. сеп тем бра 
2009. го ди не.

II. Име ну је се Из бор на ко ми си ја у стал ном са ста ву ко ју 
чи не пред сед ник и осам чла но ва, ко ји има ју за ме ни ке.

III. Из бор на ко ми си ја има се кре та ра ко ји има за ме ни ка.
IV. Име ну ју се у Из бор ну ко ми си ју и то: 
за пред сед ни ка 
– Зо ран Лу кић дипл. прав ник, на пред лог Срп ске на пред-

не стран ке – То ми слав Ни ко лић,
за за ме ни ка пред сед ни ка
– Ма ша Мар ја но вић дипл. прав ник, на пред лог Де мо крат-

ске стран ке Ср би је – Но ва Ср би ја – Во ји слав Ко шту ни ца,
за чла но ве:
1. члан Мо мир Сте фа но вић, на пред лог Срп ске на пред не 

стран ке – То ми слав Ни ко лић,
за ме ник Да ни је ла Ву ло вић Бо жо вић, на пред лог Срп ске 

на пред не стран ке – То ми слав Ни ко лић,
2. члан Ма ја То до ро вић, на пред лог Срп ске на пред не 

стран ке – То ми слав Ни ко лић,
за ме ник Ра до слав По по вић, на пред лог Срп ске на пред не 

стран ке – То ми слав Ни ко лић,
3. члан Дра го мир Пе тро ни је вић, на пред лог Срп ске на-

пред не стран ке – То ми слав Ни ко лић,
за ме ник Не ма ња Во ји но вић, на пред лог Срп ске на пред-

не стран ке – То ми слав Ни ко лић,
4. члан ____________, на пред лог За бо љи Во ждо вац 

– Бо рис Та дић,
за ме ник ____________, на пред лог За бо љи Во ждо вац 

– Бо рис Та дић,
5. члан ____________, на пред лог За бо љи Во ждо вац 

– Бо рис Та дић,
за ме ник ____________, на пред лог За бо љи Во ждо вац 

– Бо рис Та дић,
6. члан ____________, на пред лог За бо љи Во ждо вац 

– Бо рис Та дић,
за ме ник ____________, на пред лог За бо љи Во ждо вац 

– Бо рис Та дић,
7. члан Не ве на Про да но вић, на пред лог Де мо крат ске 

стран ке Ср би је – Но ва Ср би ја – Во ји слав Ко шту ни ца,

за ме ник Дра ги ца Во ји но вић, на пред лог Де мо крат ске 
стран ке Ср би је – Но ва Ср би ја – Во ји слав Ко шту ни ца,

8. члан мр Дра ган Га чић, на пред лог Со ци ја ли стич ке 
пар ти је Ср би је – Пар ти је ује ди ње них пен зи о не ра Ср би је 
– Је дин стве на Ср би ја – Иви ца Да чић,

за ме ник Вла да Цви јо вић, на пред лог Со ци ја ли стич ке 
пар ти је Ср би је – Пар ти је ује ди ње них пен зи о не ра Ср би је 
– Је дин стве на Ср би ја – Иви ца Да чић.

V. За се кре та ра ______________ , дипл прав ник, 
за за ме ни ка се кре та ра: Бран ко Не дељ ко вић, дипл. 

прав ник.
VI. Ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”.
По у ка о прав ном ле ку: Про тив овог ре ше ња до пу ште на 

је жал ба Окру жном су ду у Бе о гра ду у ро ку од 24 ча са од до-
но ше ња ре ше ња.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 013-2/10, 18. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми лан Рај ко вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац на сед ни ци одр-
жа ној 27. ја ну а ра 2010. го ди не на осно ву чла на 46. ст. 3. и 
4. и чла на 47. За ко на о ло кал ним из бо ри ма („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 129/07) до не ла је

ОД ЛУ КУ
О ПРЕ СТАН КУ МАН ДА ТА ОД БОР НИ КА СКУП ШТИ НЕ 

ГРАД СКЕ ОП ШТИ НЕ ВО ЖДО ВАЦ

1. Утвр ђу је се пре ста нак ман да та од бор ни ка Скуп шти не 
град ске оп шти не Во ждо вац, због под не те остав ке, и то: 

– Би ља не Жив ко вић, са из бор не ли сте Срп ска на пред на 
стран ка – То ми слав Ни ко лић, 

– Ми ла на Мар ти но ви ћа, са из бор не ли сте Срп ска на-
пред на стран ка – То ми слав Ни ко лић, 

2. Ову од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-7/10, 27. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми лан Рај ко вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац на сед ни ци одр-
жа ној 27. ја ну а ра 2010. го ди не, на осно ву чл. 48 и 56. За ко на 
о ло кал ним из бо ри ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 129/07), 
до не ла је

ОД ЛУ КУ 
О ПО ТВР ЂИ ВА ЊУ МАН ДА ТА ОД БОР НИ КА СКУП ШТИ-

НЕ ГРАД СКЕ ОП ШТИ НЕ ВО ЖДО ВАЦ

1. По твр ђу је се ман дат од бор ни ка Скуп шти не град ске 
оп шти не Во ждо вац иза бра них на из бо ри ма одр жа ним 6. де-
цем бра 2009. го ди не, и то: 

– Ива на Жи во ји но ви ћа, са из бор не ли сте Срп ска на пред-
на стран ка – То ми слав Ни ко лић и
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– Су за не Ми лић, са из бор не ли сте Срп ска на пред на 
стран ка – То ми слав Ни ко лић

2. Ман дат од бор ни ка по чи ње да те че да ном до но ше ња од-
лу ке и тра је до ис те ка ман да та од бор ни ка Скуп шти не град-
ске оп шти не Во ждо вац.

3. Од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”.

По у ка о прав ном ле ку: Про тив ове од лу ке мо же се из ја-
ви ти жал ба Окру жном су ду у Бе о гра ду у ро ку од 48 ча со ва 
од да на до но ше ња од лу ке.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-13/10, 27. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми лан Рај ко вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац на сед ни ци одр-
жа ној 27. ја ну а ра 2010. го ди не, на осно ву чла на 51. Ста ту та 
град ске оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра-
да”, број 43/I/08) и чл. 29. и 30. По слов ни ка о ра ду Скуп шти-
не град ске оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о-
гра да”, број 46/I/08), до не ла је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИЗ БО РУ ПРЕД СЕД НИ КА ГРАД СКЕ ОП ШТИ НЕ 

ВО ЖДО ВАЦ

1. Би ра се др Дра ган Ву ка нић, за пред сед ни ка град ске оп-
шти не Во ждо вац, на вре ме од че ти ри го ди не.

2. Ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-10/10, 27. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми лан Рај ко вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац на сед ни ци одр-
жа ној 27. ја ну а ра 2010. го ди не, на осно ву чла на 52. Ста ту та 
град ске оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра-
да”, број 43/I/08) и чла на 35. По слов ни ка о ра ду Скуп шти не 
град ске оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра-
да”, број 46/I/08), до не ла је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИЗ БО РУ ЗА МЕ НИ КА ПРЕД СЕД НИ КА ГРАД СКЕ 

ОП ШТИ НЕ ВО ЖДО ВАЦ

1. Би ра се Дра ган Чо вић, ди пло ми ра ни еко но ми ста, за 
за ме ни ка пред сед ни ка град ске оп шти не Во ждо вац, на вре-
ме од че ти ри го ди не.

2. Ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-11/10, 27. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми лан Рај ко вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац на сед ни ци одр-
жа ној 27. ја ну а ра 2010. го ди не, на осно ву чла на 57. Ста ту та 
град ске оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра-
да”, број 43/I/08) и чл. 40. и 41. По слов ни ка о ра ду Скуп шти-
не град ске оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о-
гра да”, број 46/I/08), до не ла је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИЗ БО РУ ВЕ ЋА ГРАД СКЕ ОП ШТИ НЕ ВО ЖДО ВАЦ

1. Би ра ју се за чла но ве Ве ћа град ске оп шти не Во ждо вац, 
на вре ме од че ти ри го ди не.

1. Ми лан Дам че вић, при вред ник – из ре да гра ђа на
2. Ми лан Мар ти но вић, еко но ми ста – из ре да гра ђа на
3. Го ран Уско ко вић, стру ков ни ме на џер – из ре да гра ђа на
4. Иван Ба кић, ма шин ски ин же њер – из ре да гра ђа на
5. Мр Ми ло ван Три фу но вић, ма ги стар тех нич ких на у ка 

– из ре да гра ђа на
6. Са вић Алек сан дар, елек тро тех ни чар – из ре да гра ђа на
7. Сло бо дан Ми ја и ло вић, елек тро тех ни чар – из ре да 

гра ђа на
8. Де јан Чу лић, дипл инж.ин фор ма ти ке – из ре да гра ђа на
9. Ду шан Шо ко рац, ма шин ски иже њер – из ре да гра ђа на

2. Из бор се вр ши на пе ри од од че ти ри го ди не.

3. Ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-12/10, 27. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми лан Рај ко вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац на сед ни ци одр-
жа ној 27. ја ну а ра 2010. го ди не на осно ву чла на 46. ст. 3. и 
4. и чла на 47. За ко на о ло кал ним из бо ри ма („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 129/07) до не ла је

ОД ЛУ КУ
О ПРЕ СТАН КУ МАН ДА ТА ОД БОР НИ КА СКУП ШТИ НЕ 

ГРАД СКЕ ОП ШТИ НЕ ВО ЖДО ВАЦ

1. Утвр ђу је се пре ста нак ман да та од бор ни ка Скуп шти не 
град ске оп шти не Во ждо вац и то: 

– др Дра га на Ву ка ни ћа, са из бор не ли сте Срп ска на пред-
на стран ка – То ми слав Ни ко лић, због из бо ра на функ ци ју 
пред сед ни ка оп шти не Во ждо вац.

– Дра га на Чо ви ћа, са из бор не ли сте Де мо крат ска стран-
ка Ср би је – Но ва Ср би ја – Во ји слав Ко шту ни ца, због из бо-
ра на функ ци ју за ме ни ка пред сед ни ка оп шти не Во ждо вац.

2. Ову од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-8/10, 27. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми лан Рај ко вић, с. р.
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Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац на сед ни ци одр-
жа ној 27. ја ну а ра 2010. го ди не, на осно ву чл. 48. и 56. За ко на 
о ло кал ним из бо ри ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 129/07), 
до не ла је

ОД ЛУ КУ
О ПО ТВР ЂИ ВА ЊУ МАН ДА ТА ОД БОР НИ КА СКУП ШТИ-

НЕ ГРАД СКЕ ОП ШТИ НЕ ВО ЖДО ВАЦ

1. По твр ђу је се ман дат од бор ни ка Скуп шти не град ске 
оп шти не Во ждо вац иза бра них на из бо ри ма одр жа ним 6. де-
цем бра 2009. го ди не и то:

– др Дра га на Но во ви ћа са из бор не ли сте Срп ска на пред-
на стран ка – То ми слав Ни ко лић и

– Ми ро син ке Про да но вић; са из бор не ли сте Де мо крат-
ска стран ка Ср би је – Но ва Ср би ја – Во ји слав Ко шту ни ца

2. Ман дат од бор ни ка по чи ње да те че да ном до но ше ња 
од лу ке и тра је до ис те ка ман да та од бор ни ка Скуп шти не 
град ске оп шти не Во ждо вац.

3. Од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”.
По у ка о прав ном ле ку: Про тив ове од лу ке мо же се из ја-

ви ти жал ба Окру жном су ду у Бе о гра ду у ро ку од 48 ча со ва 
од да на до но ше ња од лу ке.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-16/10, 27. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми лан Рај ко вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац на сед ни ци одр-
жа ној 27. ја ну а ра 2010. го ди не, на осно ву чла на 27. Ста ту та 
град ске оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра-
да”, број 43/I/08) и чла на 7. Од лу ке о јав ном пра во бра ни ла-
штву оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, 
бр. 23/01, 32/05 и 19/06), до не ла је

РЕ ШЕ ЊЕ
О РАЗ РЕ ШЕ ЊУ ЈАВ НОГ ПРА ВО БРА НИ О ЦА ГРАД СКЕ 

ОП ШТИ НЕ ВО ЖДО ВАЦ

1. Раз ре ша ва се Дра га на Илић, дипл.прав ник са по ло же-
ним пра во суд ним ис пи том ду жно сти Јав ног пра во бра ни о-
ца град ске оп шти не Во ждо вац. 

2. Ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”.
Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-14/10, 27. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми лан Рај ко вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац на сед ни ци одр-
жа ној 27. ја ну а ра 2010. го ди не, на осно ву чла на 27. Ста ту та 
град ске оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра-
да”, број 43/I/08) и чла на 7. Од лу ке о јав ном пра во бра ни ла-
штву оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, 
бр. 23/01, 32/05 и 19/06), до не ла је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИМЕ НО ВА ЊУ ЈАВ НОГ ПРА ВО БРА НИ О ЦА ГРАД СКЕ 

ОП ШТИ НЕ ВО ЖДО ВАЦ

1. Име ну је се Ми лош Ру жић, дипл. прав ник са по ло же-
ним пра во суд ним ис пи том за јав ног пра во бра ни о ца град-
ске оп шти не Во ждо вац, на пе ри од од че ти ри го ди не. 

2. Ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-15/10, 27. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми лан Рај ко вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац на сед ни ци одр-
жа ној 27. ја ну а ра 2010. го ди не, на осно ву чла на 27. Ста ту та 
град ске оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра-
да”, број 43/I/08) и чла на 7. Од лу ке о јав ном пра во бра ни ла-
штву оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, 
бр. 23/01, 32/05 и 19/06), до не ла је

РЕ ШЕ ЊЕ
О РАЗ РЕ ШЕ ЊУ ЗА МЕ НИ КА ЈАВ НОГ ПРА ВО БРА НИ О ЦА 

ГРАД СКЕ ОП ШТИ НЕ ВО ЖДО ВАЦ

1. Раз ре ша ва се Ива на Шће кић, дипл. прав ник, са по ло-
же ним пра во суд ним ис пи том ду жно сти за ме ни ка јав ног 
пра во бра ни о ца град ске оп шти не Во ждо вац. 

2. Ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”.
Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-17/10, 27. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми лан Рај ко вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац на сед ни ци одр-
жа ној 27. ја ну а ра 2010. го ди не, на осно ву чла на 27. Ста ту та 
град ске оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра-
да”, број 43/I/08) и чла на 7. Од лу ке о јав ном пра во бра ни ла-
штву оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, 
бр. 23/01, 32/05 и 19/06), до не ла је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИМЕ НО ВА ЊУ ЗА МЕ НИ КА ЈАВ НОГ ПРА ВО БРА НИ О-

ЦА ГРАД СКЕ ОП ШТИ НЕ ВО ЖДО ВАЦ

1. Име ну је се Ду шан Бац ко вић, дипл. прав ник са по ло же-
ним пра во суд ним ис пи том за за ме ни ка јав ног пра во бра ни о-
ца град ске оп шти не Во ждо вац. 

2. Ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”.
Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-18/10, 27. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми лан Рај ко вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац на сед ни ци одр-
жа ној 21. ја ну а ра 2010. го ди не, на осно ву чла на 27. Ста ту та 
град ске оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра-
да”, број 43/I/08) и чла на 7. Од лу ке о јав ном пра во бра ни ла-
штву оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, 
бр. 23/01, 32/05 и 19/06), до не ла је

РЕ ШЕ ЊЕ
О РАЗ РЕ ШЕ ЊУ ЗА МЕ НИ КА ЈАВ НОГ ПРА ВО БРА НИ О ЦА 

ГРАД СКЕ ОП ШТИ НЕ ВО ЖДО ВАЦ

1. Раз ре ша ва се Ире на То мић, дипл. прав ник, са по ло же-
ним пра во суд ним ис пи том ду жно сти за ме ни ка јав ног пра-
во бра ни о ца град ске оп шти не Во ждо вац. 
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2. Ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”.
Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-19/10, 27. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми лан Рај ко вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац на сед ни ци одр-
жа ној 27. ја ну а ра 2010. го ди не, на осно ву чла на 27. Ста ту та 
град ске оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра-
да”, број 43/I/08) и чла на 7. Од лу ке о јав ном пра во бра ни ла-
штву оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, 
бр. 23/01, 32/05 и 19/06), до не ла је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИМЕ НО ВА ЊУ ЗА МЕ НИ КА ЈАВ НОГ ПРА ВО БРА НИ О-

ЦА ГРАД СКЕ ОП ШТИ НЕ ВО ЖДО ВАЦ

1. Име ну је се Дра жен Мај сто ро вић, дипл. прав ник са по-
ло же ним пра во суд ним ис пи том за за ме ни ка јав ног пра во-
бра ни о ца град ске оп шти не Во ждо вац. 

2. Ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”.
Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-20/10, 27. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми лан Рај ко вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац на сед ни ци одр-
жа ној 27. ја ну а ра 2010. го ди не, на осно ву чла на 27. Ста ту та 
град ске оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра-
да”, број 43/I/08) и чла на 7. Од лу ке о јав ном пра во бра ни ла-
штву оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, 
бр. 23/01, 32/05 и 19/06), до не ла је

РЕ ШЕ ЊЕ
О РАЗ РЕ ШЕ ЊУ ЗА МЕ НИ КА ЈАВ НОГ ПРА ВО БРА НИ О ЦА 

ГРАД СКЕ ОП ШТИ НЕ ВО ЖДО ВАЦ

1. Раз ре ша ва се Ка та ри на Ми ле кић, дипл.прав ник са по-
ло же ним пра во суд ним ис пи том ду жно сти за ме ни ка Јав ног 
пра во бра ни о ца град ске оп шти не Во ждо вац. 

2. Ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”.
Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-21/10, 27. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми лан Рај ко вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац на сед ни ци одр-
жа ној 27. ја ну а ра 2010. го ди не, на осно ву чла на 27. Ста ту та 
град ске оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра-
да”, број 43/I/08) и чла на 7. Од лу ке о јав ном пра во бра ни ла-
штву оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, 
бр. 23/01, 32/05 и 19/06), до не ла је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИМЕ НО ВА ЊУ ЗА МЕ НИ КА ЈАВ НОГ ПРА ВО БРА НИ О-

ЦА ГРАД СКЕ ОП ШТИ НЕ ВО ЖДО ВАЦ

1. Име ну је се Ка та ри на Ми ле кић, дипл. прав ник, са по ло-
же ним пра во суд ним ис пи том за за ме ни ка јав ног пра во бра-
ни о ца град ске оп шти не Во ждо вац. 

        2. Ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-22/10, 27. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми лан Рај ко вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац на сед ни ци 
одр жа ној 27. ја ну а ра 2010. го ди не, на осно ву чла на 27. 
Ста ту та град ске оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни лист гра-
да Бе о гра да”, број 43/I/08), чла на 6. став 1. тач ка 8. Од лу-
ке о гра ђан ском бра ни о цу – ом буд сма ну град ске оп шти-
не Во ждо вац, и чла на 94. По слов ни ка о ра ду Скуп шти не 
град ске оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о-
гра да”, број 46/I/08), до не ла је

РЕ ШЕ ЊЕ
О РАЗ РЕ ШЕ ЊУ ГРА ЂАН СКОГ БРА НИ О ЦА – ОМ БУД-

СМА НА ГРАД СКЕ ОП ШТИ НЕ ВО ЖДО ВАЦ 

1. Раз ре ша ва се Бра ни слав Миљ ко вић, дипл. прав ник, 
ду жно сти гра ђан ског бра ни о ца – ом буд сма на град ске оп-
шти не Во ждо вац. 

2. Ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-23/10, 27. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми лан Рај ко вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац на сед ни ци 
одр жа ној 27. ја ну а ра 2010. го ди не, на осно ву чла на 78. 
Ста ту та град ске оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни лист гра-
да Бе о гра да”, број 43/I/08) и чла на 94 став 3. тач ка 12. По-
слов ни ка о ра ду Скуп шти не град ске оп шти не Во ждо вац, 
до не ла је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИЗ БО РУ ЗА ШТИТ НИ КА ГРА ЂА НА ГРАД СКЕ 

ОП ШТИ НЕ ВО ЖДО ВАЦ

1. Би ра се Ве сна Гој ко вић, дипл. прав ник са по ло же ним 
пра во суд ним ис пи том за за штит ни ка гра ђа на град ске оп-
шти не Во ждо вац. 

2. Име но ва на се би ра на пе ри од од пет го ди на.

3. Ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о-
гра да”.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-24/10, 27. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми лан Рај ко вић, с. р.
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Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац на сед ни ци одр-
жа ној 27. ја ну а ра 2010. го ди не, на осно ву чла на 27. Ста ту та 
град ске оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра-
да”, број 43/I/08), чла на 6. став 1. тач ка 8. Од лу ке о гра ђан-
ском бра ни о цу – ом буд сма ну град ске оп шти не Во ждо вац, и 
чла на 4. став 1. Од лу ке о из ме ни и до пу ни Од лу ке о гра ђан-
ском бра ни о цу – ом буд сма ну град ске оп шти не Во ждо вац и 
чла на 94. По слов ни ка о ра ду Скуп шти не град ске оп шти не 
Во ждо вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 46/I/08), 
до не ла је

РЕ ШЕ ЊЕ
О РАЗ РЕ ШЕ ЊУ ЗА МЕ НИ КА ГРА ЂАН СКОГ БРА НИ О ЦА 

– ОМ БУД СМА НА ГРАД СКЕ ОП ШТИ НЕ ВО ЖДО ВАЦ

1. Раз ре ша ва се На та ша Ђу рић, дипл. прав ник, ду жно-
сти за ме ни ка гра ђан ског бра ни о ца – ом буд сма на град ске 
оп шти не Во ждо вац. 

2. Ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-25/10, 27. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми лан Рај ко вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац на сед ни ци одр-
жа ној 27. ја ну а ра 2010. го ди не, на осно ву чла на 76. став 3. Ста-
ту та град ске оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о-
гра да”, број 43/I/08) и чла на 94. став 3. тач ка 12. По слов ни ка о 
ра ду Скуп шти не град ске оп шти не Во ждо вац, до не ла је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИЗ БО РУ ЗА МЕ НИ КА ЗА ШТИТ НИ КА ГРА ЂА НА 

ГРАД СКЕ ОП ШТИ НЕ ВО ЖДО ВАЦ

1. Би ра се Ма ри Клер Ђор ђе вић, дипл. прав ник, са по ло-
же ним пра во суд ним ис пи том за за ме ни ка за штит ни ка гра-
ђа на град ске оп шти не Во ждо вац. 

2. Име но ва на се би ра на пе ри од од пет го ди на.
3. Ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-26/10, 27. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми лан Рај ко вић, с. р.

Скуп шти на оп шти не Во ждо вац на сед ни ци одр жа ној 27. 
ја ну а ра 2010. го ди не на осно ву чла на 18. Ста ту та град ске оп-
шти не Во ждо вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 43/
I/08) и чл. 44, 45. и 46. По слов ни ка о ра ду Скуп шти не град-
ске оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, 
број 46/I/08) до не ла је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИЗ БО РУ КО МИ СИ ЈЕ ЗА АД МИ НИ СТРА ТИВ НА 

И МАН ДАТ НА ПИ ТА ЊА

1. У Ко ми си ју за ад ми ни стра тив на и ман дат на пи та ња 
Скуп шти не би ра ју се:

1. Мр Љу би ша Ан то ни је вић, из ре да од бор ни ка,
2. Др Вла ди мир Удо ви чић, из ре да од бор ни ка,
3. Би ља на Пе тро вић, из ре да гра ђа на,
4. Дра го мир Жи вић, из ре да гра ђа на,
5. Ра ден ко Сте во вић, из ре да гра ђа на.
2. Ман дат чла но ва Ко ми си је по чи ње те ћи од 27. ја ну а ра 

2010. го ди не и тра је до ис те ка ман да та од бор ни ци ма Скуп-
шти не оп шти не Во ждо вац.

3. Ко ми си ја оба вља по сло ве и за дат ке у скла ду и на на-
чин утвр ђен од ред ба ма По слов ни ка о ра ду Скуп шти не град-
ске оп шти не Во ждо вац.

4. Ре ше ње сту па на сна гу да ном до но ше ња а об ја ви ће се 
у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-9/10, 27. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми лан Рај ко вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац на сед ни ци одр-
жа ној 27. ја ну а ра 2010. го ди не на осно ву чла на 14. За ко на о 
ло кал ним из бо ри ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 129/07) 
чла на 27. Ста ту та град ске оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни 
лист гра да Бе о гра да”, број 43/I/08) чла на 94. По слов ни ка о 
ра ду Скуп шти не град ске оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни 
лист гра да Бе о гра да”, број 46/I/08) до не ла је 

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИЗ МЕ НИ И ДО ПУ НИ РЕ ШЕ ЊА О РАЗ РЕ ШЕ ЊУ 
И ИМЕ НО ВА ЊУ ИЗ БОР НЕ КО МИ СИ ЈЕ ГРАД СКЕ 

ОП ШТИ НЕ ВО ЖДО ВАЦ

1. У тач ки 8. Ре ше ња о раз ре ше њу и име но ва њу Из бор-
не ко ми си је град ске оп шти не Во ждо вац I број 013-2/10 од 
18.01.2010. го ди не вр ши се сле де ћа из ме на:

– уме сто за ме ни ка чла на Вла де Цви јо ви ћа за за ме ни ка 
чла на име ну је се Не бој ша Јор га но вић на пред лог Со ци ја ли-
стич ке пар ти је Ср би је – Пар ти је ује ди ње них пен зи о не ра 
Ср би је – Је дин стве на Ср би ја – Иви ца Да чић.

2. Име ну је се:
за чла на 4. Ми лан Бо јо вић, на пред лог За бо љи Во ждо-

вац – Бо рис Та дић,
за за ме ни ка чла на: Да ни је ла Уро ше вић, на пред лог За бо љи 

Во ждо вац – Бо рис Та дић,
за чла на 5. Не над Со вр лић, на пред лог За бо љи Во ждо-

вац – Бо рис Та дић,
за за ме ни ка чла на: Ва ња Вук са но вић, на пред лог За бо љи 

Во ждо вац – Бо рис Та дић,
за чла на 6. Игор Ан ђел ко вић, на пред лог За бо љи Во ждо-

вац – Бо рис Та дић,
за за ме ни ка чла на: Љи ља на Ма сло ва рић, на пред лог 

За бо љи Во ждо вац – Бо рис Та дић.
3. За се кре та ра
Име ну је се: Би ља на Жив ко вић , дипл прав ник.
4. Ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 013-2/1/10, 27. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми лан Рај ко вић, с. р.
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Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац на сед ни ци одр жа-
ној 27. ја ну а ра 2010. го ди не, на осно ву чла на 14. За ко на о јав-
ним пред у зе ћи ма и оба вља њу де лат но сти од оп штег ин те ре са 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 – ис-
пр. и 123/07 – др. за кон) и чла на 27. Ста ту та град ске оп шти не 
Во ждо вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 43/I/08) и 
чла на 30. Ста ту та ЈП По слов ни про стор „Во ждо вац”, до не ла је 

РЕ ШЕ ЊЕ
О РАЗ РЕ ШЕ ЊУ ДИ РЕК ТО РА ЈП „ПО СЛОВ НИ ПРО СТОР 

ВО ЖДО ВАЦ”

1. Раз ре ша ва се Сне жа на Ари то но вић, ди пло ми ра ни 
прав ник, ду жно сти ди рек то ра ЈП „По слов ни про стор Во-
ждо вац”. 

2. Ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”. 

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-27/10, 27. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми лан Рај ко вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац на сед ни ци одр жа-
ној 27. ја ну а ра 2010. го ди не, на осно ву чла на 14. За ко на о јав-
ним пред у зе ћи ма и оба вља њу де лат но сти од оп штег ин те ре са 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 – ис-
пр. и 123/07 – др. за кон) и чла на 27. Ста ту та град ске оп шти не 
Во ждо вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 43/I/08) и 
чла на 30. Ста ту та ЈП По слов ни про стор „Во ждо вац”, до не ла је 

РЕ ШЕ ЊЕ
О РАЗ РЕ ШЕ ЊУ ЗА МЕ НИ КА ДИ РЕК ТО РА ЈП „ПО СЛОВ-

НИ ПРО СТОР ВО ЖДО ВАЦ”

1. Раз ре ша ва се Љу би ша Мар ко вић, дипл. ма шин ски ин-
же њер, ду жно сти за ме ни ка ди рек то ра ЈП „По слов ни про-
стор Во ждо вац”. 

2. Ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”. 

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-28/10, 27. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми лан Рај ко вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац на сед ни ци одр-
жа ној 27. ја ну а ра 2010. го ди не, на осно ву чла на 14. За ко на 
о јав ним пред у зе ћи ма и оба вља њу де лат но сти од оп штег 
ин те ре са („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05 – ис пр. и 123/07 – др. за кон) и чла на 27. Ста ту та град-
ске оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, 
број 43/I/08) и чла на 30. Ста ту та ЈП По слов ни про стор „Во-
ждо вац”, до не ла је

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИМЕ НО ВА ЊУ ЗА МЕ НИ КА ДИ РЕК ТО РА ЈП „ПО СЛОВ-

НИ ПРО СТОР ВО ЖДО ВАЦ”

1. Име ну је се Та ња Ри сти во је вић, дипл. прав ник, за за ме-
ни ка ди рек то ра ЈП „По слов ни про стор Во ждо вац”, на пе ри-
од од че ти ри го ди не. 

2. Ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”. 

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-29/10, 27. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми лан Рај ко вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац на сед ни ци одр-
жа ној 27. ја ну а ра 2010. го ди не, на осно ву чла на 12. За ко на 
о јав ним пред у зе ћи ма и оба вља њу де лат но сти од оп штег 
ин те ре са („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05 – ис пр. и 123/07 – др. за кон), чла на 27. Ста ту та град-
ске оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, 
број 43/I/08) и чла на 23. Ста ту та ЈП По слов ни про стор 
„Во ждо вац”, до не ла је 

РЕ ШЕ ЊЕ
О РАЗ РЕ ШЕ ЊУ УПРАВ НОГ ОД БО РА ЈП „ПО СЛОВ НИ 

ПРО СТОР ВО ЖДО ВАЦ”

1. Раз ре ша ва ју се ду жно сти пред сед ник и чла но ви Управ-
ног од бо ра ЈП „По слов ни про стор Во ждо вац” и то:

– Не над Мр мак,
– Ми ли ша Ра до је вић 
– Ђор ђе Ми ло ше вић
– Ви до сав Ви дој ко вић
– Ми лош Ћи рић,
– Јан ко Ву ко тић,
– Са ша Три шо вић,
– Ни ко ла Ко стић и
– Ива на Ми ла ди но вић
2.. Ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”. 

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-30/10, 27. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми лан Рај ко вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац на сед ни ци одр-
жа ној 27. ја ну а ра 2010. го ди не, на осно ву чла на 12. За ко на 
о јав ним пред у зе ћи ма и оба вља њу де лат но сти од оп штег 
ин те ре са („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05 – ис пр. и 123/07 – др. за кон), чла на 27. Ста ту та град-
ске оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, 
број 43/I/08) и чла на 23. Ста ту та ЈП По слов ни про стор 
„Во ждо вац”, до не ла је 

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИМЕ НО ВА ЊУ ЧЛА НО ВА УПРАВ НОГ ОД БО РА 

ЈП „ПО СЛОВ НИ ПРО СТОР ВО ЖДО ВАЦ”

1. Име ну је се:
– за пред сед ни ка Управ ног од бо ра, Jовица До ма но вић
– за чла но ве из ре да осни ва ча: 
Ју ли ја на Ста ни са вље вић, 
Алек сан дар Мир ко вић, 
Не бој ша Га ври ло вић, 
Ве сна Ла зо вић, 
Ми лу тин Илић.



27. јануар 2010. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 1 – 15

– за чла но ве из ре да за по сле них:  ___________________
 ___________________,
____________________.

2. Име но ва ње се вр ши на ман дат ни пе ри од од че ти ри го-
ди не. 

3. Ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”. 

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-31/10, 27. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми лан Рај ко вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац на сед ни ци одр-
жа ној 27. ја ну а ра 2010. го ди не, на осно ву чла на 15. За ко на о 
јав ним пред у зе ћи ма и оба вља њу де лат но сти од оп штег ин те-
ре са („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 
– ис пр. и 123/07 – др. за кон), чла на 27. Ста ту та град ске оп шти-
не Во ждо вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 43/I/08) и 
чла на 38. Ста ту та ЈП По слов ни про стор „Во ждо вац”, до не ла је 

РЕ ШЕ ЊЕ
О РАЗ РЕ ШЕ ЊУ НАД ЗОР НОГ ОД БО РА ЈП „ПО СЛОВ НИ 

ПРО СТОР ВО ЖДО ВАЦ”

1. Раз ре ша ва ју се ду жно сти пред сед ник и чла но ви Над-
зор ног од бо ра ЈП „По слов ни про стор Во ждо вац”, и то:

– Го ран Са мој лов ски
– Дра га на Сто ја ди но вић и
– Љу би ца Га лић.
2. Ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”. 

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-32/10, 27. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми лан Рај ко вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац на сед ни ци одр-
жа ној 27. ја ну а ра 2010. го ди не, на осно ву чла на 15. За ко на о 
јав ним пред у зе ћи ма и оба вља њу де лат но сти од оп штег ин те-
ре са („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 
– ис пр. и 123/07 – др. за кон), чла на 27. Ста ту та град ске оп шти-
не Во ждо вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 43/I/08) и 
чла на 38. Ста ту та ЈП По слов ни про стор „Во ждо вац”, до не ла је 

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИМЕ НО ВА ЊУ ЧЛА НО ВА НАД ЗОР НОГ ОД БО РА 

ЈП „ПО СЛОВ НИ ПРО СТОР ВО ЖДО ВАЦ”

1. Име ну је се 
– за пред сед ни ка Над зор ног од бо ра, Ву ка шин Дроб њак,
– за чла на из ре да осни ва ча: Је ле на Пе ри шић,
– за чла на из ре да за по сле них: _________________.
2. Име но ва ње се вр ши на ман дат ни пе ри од од че ти ри го-

ди не. 
3. Ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”. 

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-33/10, 27. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми лан Рај ко вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац на сед ни ци одр-
жа ној 27.ја ну а ра 2010. го ди не, на осно ву чла на 18. За ко на о 
јав ним слу жба ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 42/91, 71/94, 
79/05 – др. за кон, 81/05 – ис пр. др. за ко на и 83/05 – ис пр. 
др. за ко на) и чла на 27. Ста ту та град ске оп шти не Во ждо вац 
(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 43/I/08) и чла на 44. 
Ста ту та Цен тра за кул ту ру и спорт „Шу ми це“до не ла је 

РЕ ШЕ ЊЕ
О РАЗ РЕ ШЕ ЊУ ДИ РЕК ТО РА ЦЕН ТРА ЗА КУЛ ТУ РУ 

И СПОРТ „ШУ МИ ЦЕ”

1. Раз ре ша ва се Бо рис Жуп нек, еко но ми ста, ду жно сти 
ди рек то ра Цен тра за кул ту ру и спорт „Шу ми це”.

2. Ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”. 

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-34/10, 27. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми лан Рај ко вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац на сед ни ци одр-
жа ној 27. ја ну а ра 2010. го ди не, на осно ву чла на 18. За ко на о 
јав ним слу жба ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 42/91, 71/94, 
79/05 – др. за кон, 81/05 – ис пр. др. за ко на и 83/05 – ис пр. 
др. за ко на) и чла на 27. Ста ту та град ске оп шти не Во ждо вац 
(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 43/I/08) и чла на 44. 
Ста ту та Цен тра за кул ту ру и спорт „Шу ми це” до не ла је 

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИ РЕК ТО РА ЦЕН ТРА ЗА КУЛ ТУ РУ 

И СПОРТ „ШУ МИ ЦЕ”

1. Именује се Снежана Жугић, професор физичке кул-
туре, за ди рек то ра Цен тра за кул ту ру и спорт „Шу ми це”, на 
пе ри од од че ти ри го ди не.

2. Ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”. 

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-35/10, 27. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми лан Рај ко вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац на сед ни ци одр-
жа ној 27. ја ну а ра 2010. го ди не, на осно ву чла на 18. За ко на о 
јав ним слу жба ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 42/91, 71/94, 
79/05 – др. за кон, 81/05 – ис пр. др. за ко на и 83/05 – ис пр. 
др. за ко на) и чла на 27. Ста ту та град ске оп шти не Во ждо вац 
(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 43/I/08) и чла на 44. 
Ста ту та Цен тра за кул ту ру и спорт „Шу ми це“до не ла је 

РЕ ШЕ ЊЕ
О РАЗ РЕ ШЕ ЊУ ЗА МЕ НИ КА ДИ РЕК ТО РА ЦЕН ТРА 

ЗА КУЛ ТУ РУ И СПОРТ „ШУ МИ ЦЕ”

1. Раз ре ша ва се Бран ка Се ку ло вић, ду жно сти за ме ни ка 
ди рек то ра Цен тра за кул ту ру и спорт „Шу ми це”.

2. Ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”. 

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-36/10, 27. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми лан Рај ко вић, с. р.
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Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац на сед ни ци одр-
жа ној 27. ја ну а ра 2010. го ди не, на осно ву чла на 18. За ко на о 
јав ним слу жба ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 42/91, 71/94, 
79/05 – др. за кон, 81/05 – ис пр. др. за ко на и 83/05 – ис пр. др. 
за ко на) чла на 27. Ста ту та град ске оп шти не Во ждо вац („Слу-
жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 43/I/08) и чла на 43. Ста ту-
та Цен тра за кул ту ру и спорт „Шу ми це” до не ла је 

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИМЕ НО ВА ЊУ ЗА МЕ НИ КА ДИ РЕК ТО РА ЦЕН ТРА 

ЗА КУЛ ТУ РУ И СПОРТ „ШУ МИ ЦЕ”

1. Име ну је се Бо ри слав Бо ро вић, еко но ми ста, за за ме ни-
ка ди рек то ра Цен тра за кул ту ру и спорт „Шу ми це”, на пе ри од 
од че ти ри го ди не.

2. Ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”. 
Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-37/10, 27. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми лан Рај ко вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац на сед ни ци одр-
жа ној 27. ја ну а ра 2010. го ди не, на осно ву чла на 20. За ко на о 
јав ним слу жба ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 42/91, 71/94, 
79/05 – др. за кон, 81/05 – ис пр. др. за ко на и 83/05 – ис пр. 
др. за ко на), чла на 27. Ста ту та град ске оп шти не Во ждо вац 
(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 43/I/08) и чла на 29. 
Ста ту та Цен тра за кул ту ру и спорт „Шу ми це” до не ла је 

РЕ ШЕ ЊЕ
О РАЗ РЕ ШЕ ЊУ ЧЛА НО ВА УПРАВ НОГ ОД БО РА ЦЕН ТРА 

ЗА КУЛ ТУ РУ И СПОРТ „ШУ МИ ЦЕ”

1. Раз ре ша ва ју се ду жно ти пред сед ник и чла но ви Управ-
ног од бо ра Цен тра за кул ту ру и спорт „Шу ми це” и то:

1. Не ма ња Си мо вић,
2. Дра гу тин Па ви чић,
3. Ср ђан На ско вић,
4. Алек сан дар Ра шо вић,
5. Ра де Па вло вић,
6. Де јан Стри нић,
7. Со ња Кр стић,
8. Не бој ша Ми тић,
9. Дра ги ња Ма рин ко вић.
2. Ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-38/10, 27. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми лан Рај ко вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац на сед ни ци одр-
жа ној 27. ја ну а ра 2010. го ди не, на осно ву чла на 20. За ко на о 
јав ним слу жба ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 42/91, 71/94, 
79/05 – др. за кон, 81/05 – ис пр. др. за ко на и 83/05 – ис пр. 
др. за ко на) чла на 27. Ста ту та град ске оп шти не Во ждо вац 
(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 43/I/08) и чла на 29. 
Ста ту та Цен тра за кул ту ру и спорт „Шу ми це” до не ла је 

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИМЕ НО ВА ЊУ ЧЛА НО ВА УПРАВ НОГ ОД БО РА ЦЕН-

ТРА ЗА КУЛ ТУ РУ И СПОРТ „ШУ МИ ЦЕ”

1. Име ну је се 
– за пред сед ни ка Управ ног од бо ра, Но вак Ста ни шић.

–  за чла но ве из ре да осни ва ча
Мар ко Јо ва но вић, 
Сне жа на Ми тић,
Ми лош Сто ја но вић,
Гор да на Уско ко вић,
То ми слав Ђор ђе вић.

–  за чла но ве из ре да за по сле них
Со ња Кр стић,
Не бој ша Ми тић,
Би ља на Ве ји но вић.

2. Име но ва ње се вр ши на ман дат ни пе ри од од че ти ри го-
ди не.

3. Ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-39/10, 27. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми лан Рај ко вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац на сед ни ци одр-
жа ној 27. ја ну а ра 2010. го ди не, на осно ву чла на 22. За ко на о 
јав ним слу жба ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 42/91, 71/94, 
79/05 – др. за кон, 81/05 – ис пр. др. за ко на и 83/05 – ис пр. 
др. за ко на) чла на 27. Ста ту та град ске оп шти не Во ждо вац 
(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 43/I/08) и чла на 47. 
Ста ту та Цен тра за кул ту ру и спорт „Шу ми це” до не ла је 

РЕ ШЕ ЊЕ
О РАЗ РЕ ШЕ ЊУ ЧЛА НО ВА НАД ЗОР НОГ ОД БО РА ЦЕН-

ТРА ЗА КУЛ ТУ РУ И СПОРТ „ШУ МИ ЦЕ”

1. Раз ре ша ва ју се ду жно сти пред сед ник и чла но ви Над-
зор ног од бо ра Цен тра за кул ту ру и спорт „Шу ми це” и то:

– Та ма ра Ан ђе ла Илић,
– Мар ко Ву ко ма но вић,
– Де јан Лон ча ре вић.
2. Ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-40/10, 27. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми лан Рај ко вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац на сед ни ци одр-
жа ној 27. ја ну а ра 2010. го ди не, на осно ву чла на 22. За ко на о 
јав ним слу жба ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 42/91, 71/94, 
79/05 – др. за кон, 81/05 – ис пр. др. за ко на и 83/05 – ис пр. 
др. за ко на) чла на 27. Ста ту та град ске оп шти не Во ждо вац 
(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 43/I/08) и чла на 47. 
Ста ту та Цен тра за кул ту ру и спорт „Шу ми це” до не ла је 

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИМЕ НО ВА ЊУ ЧЛА НО ВА НАД ЗОР НОГ ОД БО РА 

ЦЕН ТРА ЗА КУЛ ТУ РУ И СПОРТ „ШУ МИ ЦЕ”

1. Име ну је се:
– за пред сед ни ка Над зор ног од бо ра, Си ни ша Кр сма-

но вић,
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– за чла на Над зор ног од бо ра из ре да осни ва ча, Мо мир 
Ка лај џић,

– за чла на из ре да за по сле них – Ми ро слав Стан ко вић.
2. Име но ва ње се вр ши на ман дат ни пе ри од од че ти ри го-

ди не.
3. Ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-41/10, 27. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми лан Рај ко вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац на сед ни ци одр-
жа ној 27. ја ну а ра 2010. го ди не, на осно ву чла на 20. За ко на о 
јав ним слу жба ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 42/91, 71/94, 
79/05 – др. за кон, 81/05 – ис пр. др. за ко на и 83/05 – ис пр. 
др. за ко на), чла на 27. Ста ту та град ске оп шти не Во ждо вац 
(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 43/I/08) и чла на 22. 
Ста ту та Спорт ског цен тра Во ждо вац, до не ла је 

РЕ ШЕ ЊЕ
О РАЗ РЕ ШЕ ЊУ ЧЛА НО ВА УПРАВ НОГ ОД БО РА 

СПОРТ СКОГ ЦЕН ТРА „ВО ЖДО ВАЦ”

1. Раз ре ша ва ју се ду жно сти пред сед ник и чла но ви Управ-
ног од бо ра Спорт ског цен тра „Во ждо вац” и то:

1. Ни ко ла Ра до њић,
2. Ма ти ја Ла зић,
3. Бор ка Сто ја но вић,
4. Ми лу тин Лу кић,
5. Го ран Вуч ко вић,
6. Сте ви ца Уро ше вић,
7. Сла ви ца Ми ла но вић,
8. Вла до Пен дић,
9. Ње го слав Ми ло ше вић.
2. Ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-42/10, 27. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми лан Рај ко вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац на сед ни ци одр-
жа ној 27. ја ну а ра 2010. го ди не, на осно ву чла на 20. За ко на о 
јав ним слу жба ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 42/91, 71/94, 
79/05 – др. за кон, 81/05 – ис пр. др. за ко на и 83/05 – ис пр. 
др. за ко на), чла на 27. Ста ту та град ске оп шти не Во ждо вац 
(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, бр ој 43/I/08) и чла на 22. 
Ста ту та Спорт ског цен тра Во ждо вац, до не ла је 

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИМЕ НО ВА ЊУ ЧЛА НО ВА УПРАВ НОГ ОД БО РА 

СПОРТ СКОГ ЦЕН ТРА „ВО ЖДО ВАЦ”

1. Име ну је се:
– за пред сед ни ка Управ ног од бо ра Алек сан дар Ми лу ти-

но вић,
– за за ме ни ка Ан дреа Пр шић,

–  за чла но ве Управ ног од бо ра из ре да осни ва ча
– Вик тор Сне гић,
– Алек сан дар Линц Ђор ђе вић,
– Ста ни ша Јо ва нов ски,
– Ми ло мир Кли су ра.

–  за чла но ве из ре да за по сле них:
– Ми ла но вић Сла ви ца,
– Пен дић Вла до,
– Ми ло ше вић Не над.

2. Име но ва ње се вр ши на ман дат ни пе ри од од че ти ри го-
ди не.

3. Ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I бр ој 020-43/10, 27. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми лан Рај ко вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац на сед ни ци одр-
жа ној 27. ја ну а ра 2010. го ди не, на осно ву чла на 22. За ко на о 
јав ним слу жба ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 42/91, 71/94, 
79/05 – др. за кон, 81/05 – ис пр. др. за ко на и 83/05 – ис пр. др. 
за ко на) чла на 27. Ста ту та град ске оп шти не Во ждо вац („Слу-
жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 43/I/08) и чл. 34. Ста ту та 
Спорт ског цен тра Во ждо вац, до не ла је 

РЕ ШЕ ЊЕ
О РАЗ РЕ ШЕ ЊУ ЧЛА НО ВА НАД ЗОР НОГ ОД БО РА 

СПОРТ СКОГ ЦЕН ТРА „ВО ЖДО ВАЦ”

1. Раз ре ша ва ју се ду жно сти пред сед ник и чла но ви Над-
зор ног од бо ра Спорт ског цен тра „Во ждо вац” и то:

– Ми ли јан Сто пић,
– Ма ри на Ми ло ше вић,
– Ми ра Ба јић.
2. Ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-44/10, 27. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми лан Рај ко вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац на сед ни ци одр-
жа ној 27. ја ну а ра 2010. го ди не, на осно ву чла на 22. За ко на о 
јав ним слу жба ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 42/91, 71/94, 
79/05 – др. за кон, 81/05 – ис пр. др. за ко на и 83/05 – ис пр. 
др. за ко на) чла на 27. Ста ту та град ске оп шти не Во ждо вац 
(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 43/I/08)и чла на 34. 
Ста ту та Спорт ског цен тра „Во ждо вац”, до не ла је 

РЕ ШЕ ЊЕ
О ИМЕ НО ВА ЊУ ЧЛА НО ВА НАД ЗОР НОГ ОД БО РА 

СПОРТ СКОГ ЦЕН ТРА „ВО ЖДО ВАЦ”

1. Име ну је се:
– за пред сед ни ка Над зор ног од бо ра Жељ ко Алек сић,
– за чла на Над зор ног од бо ра из ре да осни ва ча Зо ран Ми-

ло ва но вић,
– за чла на из ре да за по сле них Ми ра Ба јић.
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2. Име но ва ње се вр ши на ман дат ни пе ри од од четири го-
ди не.

3. Ре ше ње об ја ви ти у „Службеном ли сту гра да Бе о гра да”.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-45/10, 27. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми лан Рај ко вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац на сед ни ци одр-
жа ној 27. ја ну а ра 2010. го ди не, на осно ву чла на 18. За ко на о 
јав ним слу жба ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 42/91, 71/94, 
79/05 – др. за кон, 81/05 – ис пр. др. за ко на и 83/05 – ис пр. 
др. за ко на) чла на 27. Ста ту та град ске оп шти не Во ждо вац 
(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 43/I/08) и чла на 9. 
Ста ту та До ма кул ту ре „Ри пањ”, до не ла је 

РЕ ШЕ ЊЕ
О РАЗ РЕ ШЕ ЊУ ДИ РЕК ТО РА ДО МА КУЛ ТУ РЕ „РИ ПАЊ”

1. Раз ре ша ва се Де јан Илић ду жно сти ди рек то ра До ма 
кул ту ре „Ри пањ”.

2. Ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”. 

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-46/10, 27. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми лан Рај ко вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац на сед ни ци одр-
жа ној 27. ја ну а ра 2010. го ди не, на осно ву чла на 20. За ко на о 
јав ним слу жба ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 42/91, 71/94, 
79/05 – др. за кон, 81/05 – ис пр. др. за ко на и 83/05 – ис пр. 
др. за ко на), чла на 27. Ста ту та град ске оп шти не Во ждо вац 
(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 43/I/08) и чла на 16. 
Ста ту та До ма кул ту ре „Ри пањ”, до не ла је 

РЕ ШЕ ЊЕ
О РАЗ РЕ ШЕ ЊУ ЧЛА НО ВА УПРАВ НОГ ОД БО РА ДО МА 

КУЛ ТУ РЕ „РИ ПАЊ”

1. раз ре ша ва ју се ду жно сти пред сед ник и чла но ви Управ-
ног од бо ра До ма кул ту ре „Ри пањ” и то:

– Ра ди во је вић Ни ко ла,
– Иван Бо јо вић,
– Пе тро вић Вла ди мир,
– Зо ран Жи ва но вић.

2. Ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-47/10 од 27. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми лан Рај ко вић, с. р.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац на сед ни ци одр-
жа ној 27. ја ну а ра 2010. го ди не, на осно ву чла на 20. За ко на о 
јав ним слу жба ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 42/91, 71/94, 
79/05 – др. за кон, 81/05 – ис пр. др. за ко на и 83/05 – ис пр. 
др. за ко на), чла на 27. Ста ту та град ске оп шти не Во ждо вац 
(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 43/I/08) и чла на 18. 
Ста ту та До ма кул ту ре „Ри пањ”, до не ла је 

РЕ ШЕ ЊЕ
О РАЗ РЕ ШЕ ЊУ ЧЛА НО ВА НАД ЗОР НОГ ОД БО РА 

ДО МА КУЛ ТУ РЕ „РИ ПАЊ”

1. Раз ре ша ва ју се ду жно сти пред сед ник и чла но ви Над-
зор ног од бо ра До ма кул ту ре „Ри пањ” и то:

1. Ра до ва но вић Ана,
2. Ка лај џић Мо мир.
2. Ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”.

Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац
I број 020-48/10, 27. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Ми лан Рај ко вић, с. р.

На осно ву чл. 11, 13, 14. и 15. За ко на о ло кал ним из бо ри-
ма (”Слу жбе ни гла сник РС”, број 129/07), Из бор на ко ми си ја 
град ске оп шти не Во ждо вац, на сед ни ци одр жа ној 27. ја ну а-
ра 2010. го ди не, до не ла је

ПО  С ЛОВ НИК
ИЗ БОР НЕ КОМИСИЈE ГРАД СКЕ ОП ШТИ НЕ 

ВО ЖДО ВАЦ

I – УВОД НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.
Овим по слов ни ком уре ђу ју се пи та ња ор га ни за ци је, 

на чи на ра да и од лу чи ва ња Из бор не ко ми си је град ске оп-
шти не Во ждо вац (у да љем тек сту: ко ми си ја), као и дру га 
пи та ња од зна ча ја за рад ко ми си је.

Члан 2.
Се ди ште ко ми си је је у Бе о гра ду, у згра ди Скуп шти не 

град ске оп шти не Во ждо вац, ули ца Уста нич ка 53.

Члан 3.
Ко ми си ја у свом ра ду ко ри сти два окру гла пе ча та и је дан 

за вод ни пе чат (штам биљ).
Окру гли пе ча ти су преч ни ка 32 mm, обе ле же ни рим-

ским бро је ви ма I и II. 
У сре ди ни пе ча та је грб Ре пу бли ке Ср би је. По спољ ном 

обо ду пе ча та упи сан је текст: „Ре пу бли ка Ср би ја Во ждо вац”. 
У сле де ћем уну тра шњем кру гу упи сан је текст: „Град ска оп-
шти на Во ждо вац Бе о град”, а у сле де ћем уну тра шњем кру гу 
Из бор на ко ми си ја град ске оп шти не Во ждо вац. 

За вод ни пе чат (штам биљ) је пра во у га о ног об ли ка и са-
др жи текст: у пр вом ре ду: „Из бор на ко ми си ја”, у дру гом ре-
ду: „Град ске оп шти не Во ждо вац”, у тре ћем ре ду Бе о град, у 
че твр том ре ду „при мље но”, а у пе том ре ду: „Орг.јед., Број, 
При лог, вред но сти”, а у ше стом ре ду про стор за број орг.јед., 
про стор за број пред ме та, про стор за број при ло га и про-
стор за из нос вред но сти.
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Текст окру глог пе ча та и за вод ног пе ча та (штам би ља) је 
ис пи сан ћи ри лич ним пи смом.

Се кре тар Из бор не ко ми си је, по себ ном од лу ком, од ре ди-
ће два рад ни ка Струч не слу жбе за ру ко ва ње и чу ва ње окру-
глих пе ча та и за вод ног пе ча та (штам би ља) ко ми си је.

II. СА СТАВ КО МИ СИ ЈЕ

Члан 4.
Ко ми си ју чи не чла но ви у стал ном са ста ву (име но ва ни 

чла но ви) и про ши ре ном са ста ву (опу но мо ће ни чла но ви).

Члан 5.
Ко ми си ју у стал ном са ста ву чи не пред сед ник и осам 

чла но ва ко је име ну је Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо-
вац, а у про ши ре ном са ста ву и по је дан опу но мо ће ни пред-
став ник под но си о ца из бор не ли сте, ко ји је пред ло жио нај-
ма ње две тре ћи не кан ди да та од укуп ног бро ја од бор ни ка 
ко ји се би ра.

Члан 6.
Ко ми си ја има се кре та ра и за ме ни ка се кре та ра ко је име-

ну је Скуп шти на град ске оп шти не Во ждо вац , ко ји уче ству ју 
у ра ду Ко ми си је без пра ва од лу чи ва ња.

Члан 7.
Пред сед ник и чла но ви ко ми си је у стал ном и про ши ре-

ном са ста ву и њен се кре тар има ју за ме ни ке. 
За пред сед ни ка, за ме ни ка пред сед ни ка, се кре та ра и за ме-

ни ка се кре та ра име ну је се ли це ко је је ди пло ми ра ни прав ник.
За ме ни ци из ста ва 1. овог чла на има ју иста пра ва и од го-

вор но сти као и чла но ви ко је за ме њу ју.

Члан 8.
Ко ми си ја да ном про гла ше ња из бор не ли сте исто вре ме-

но ре ше њем утвр ђу је ко ји под но си лац из бор не ли сте ис пу-
ња ва усло ве за од ре ђи ва ње сво јих пред став ни ка у про ши ре-
ни са став овог ор га на.

Ре ше ње о ис пу ње њу, од но сно не ис пу ње њу усло ва за од ре-
ђи ва ње опу но мо ће ног пред став ни ка под но си ла ца из бор не 
ли сте у про ши ре ни са став, ко ми си ја до ста вља под но си о цу 
из бор не ли сте у ро ку од 24 ча са од до но ше ња тог ре ше ња. 

Из бор на ко ми си ја утвр ђу је про ши ре ни са став у ро ку од 
24 ча са од при је ма оба ве ште ња о ли ци ма ко ја ула зе у про ши-
ре ни са став.

Члан 9.
Са став ко ми си је об ја вљу је се у „Слу жбе ном ли сту гра да 

Бе о гра да”.

III – НАД ЛЕ ЖНОСТ КО МИ СИ ЈЕ

Члан 10.
Ко ми си ја, у окви ру над ле жно сти утвр ђе них за ко ни ма и 

при ме ном упут ста ва и дру гих ака та Оп штин ске из бор не ко-
ми си је:

1) ста ра се о за ко ни том спро во ђе њу из бо ра од бор ни ка;
2) од ре ђу је би рач ка ме ста, при че му на ро чи то во ди ра чу-

на о рав но мер ној рас по ре ђе но сти би ра ча на би рач ким ме-
сти ма и о до ступ но сти би рач ког ме ста би ра чи ма;

3) од ре ђу је би рач ке од бо ре и име ну је њи хо ве чла но ве;
4) да је упут ства би рач ким од бо ри ма у по гле ду спро во ђе-

ња по ступ ка из бо ра од бор ни ка;
5) про пи су је обра сце и ор га ни зу је тех нич ке при пре ме за 

спро во ђе ње из бо ра за од бор ни ке;

6) утвр ђу је да ли су из бор не ли сте са чи ње не и под не те у 
скла ду са про пи си ма о из бо ру од бор ни ка;

7) про гла ша ва из бор не ли сте; 
8) утвр ђу је об лик и из глед гла сач ких ли сти ћа, број гла-

сач ких ли сти ћа за би рач ка ме ста и за пи снич ки их пре да је 
би рач ким од бо ри ма;

9) утвр ђу је и об ја вљу је укуп не ре зул та те из бо ра од бор-
ни ка;

10) под но си из ве штај Скуп шти ни град ске оп шти не Во-
ждо вац од но сно при вре ме ном ор га ну о спро ве де ним из-
бо ри ма за од бор ни ке;

11) до ста вља Ми ни стар ству над ле жном за по сло ве ло-
кал не са мо у пра ве и ор га ну над ле жном за по сло ве ста ти сти-
ке гра да Бе о гра да по дат ке о спро во ђе њу и ре зул та ти ма из-
бо ра за од бор ни ке, не по сред но по за вр шет ку из бо ра; 

12) оба вља и дру ге по сло ве од ре ђе не про пи си ма о из-
бо ру од бор ни ка.

IV. НА ЧИН РА ДА

Члан 11.
Ко ми си ја ра ди у стал ном и про ши ре ном са ста ву. 
Ко ми си ја ра ди у про ши ре ном са ста ву од да на утвр ђи ва-

ња тог са ста ва до за вр шет ка из бо ра, од но сно до мо мен та 
ка да је ко ми си ја утвр ди ла ре зул та те из бо ра за од бор ни ке 
Скуп шти не град ске оп шти не Во ждо вац.

Члан 12.
Ко ми си ја је са мо стал на у свом ра ду и ра ди на осно ву за-

ко на и про пи са до не тих на осно ву за ко на. 
Рад ко ми си је је ја ван и у ње ном ра ду уче ству ју пред сед-

ник, чла но ви, се кре тар и њи хо ви за ме ни ци.
Ра ду ко ми си је при су ству је ру ко во ди лац Струч не слу жбе 

као и чла но ви ко ји су нео п ход ни за рад ко ми си је. 

Члан 13.
Ко ми си ја ра ди у сед ни ца ма.
Сед ни цу ко ми си је са зи ва пред сед ник ко ми си је, на сво ју 

ини ци ја ти ву или кад то пред ло жи нај ма ње тре ћи на чла но ва 
ко ми си је, а у зах те ва ном ро ку.

Члан 14.
По зив за сед ни цу ко ми си је, са пред ло гом днев ног ре да, 

упу ћу је се чла но ви ма Ко ми си је и њи хо вим за ме ни ци ма, пи-
сме но, те ле фо ном или на дру ги од го ва ра ју ћи на чин.

Члан 15.
Сед ни ца ко ми си је се мо же одр жа ти ако ис тој при су-

ству је ве ћи на од укуп ног бро ја чла но ва, од но сно њи хо вих 
за ме ни ка, уко ли ко члан ни је при су тан. 

Ко ми си ја од лу чу је ве ћи ном гла со ва од укуп ног бро ја 
чла но ва.

Члан 16.
Ра ди про у ча ва ња по је ди них пи та ња из свог де ло кру га, 

из ра де пред ло га ака та, из ве шта ја и дру гих до ку ме на та, као 
и оба вља ња по је ди них из бор них рад њи, ко ми си ја мо же фор-
ми ра ти рад ну гру пу из ре да сво јих чла но ва, ко јој по моћ мо-
гу пру жа ти струч ни рад ни ци.

Ко ми си ја мо же, по по тре би, за ду жи ти по је ди не сво је 
чла но ве да про у че пи та ња ко ја се ја вља ју у спро во ђе њу из-
бор ног по ступ ка, у не по сред ној са рад њи са чла но ви ма из-
бор них ор га на и дру гим уче сни ци ма у по ступ ку, као и уви-
дом у од го ва ра ју ће до ку мен те, те да упо зна ју ко ми си ју са 
утвр ђе ним ста њем и пред ло же јој од го ва ра ју ћа ре ше ња.
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Члан 17.
Ко ми си ја обез бе ђу је јав ност ра да при су ством акре ди то-

ва них пред став ни ка сред ста ва јав ног ин фор ми са ња, да ва-
њем са оп ште ња и по по тре би одр жа ва њем кон фе рен ци ја за 
штам пу.

Са оп ште ње за јав ност, по одо бре њу ко ми си је, да је се кре-
тар Из бор не ко ми си је град ске оп шти не.

Кон фе рен ци ју за штам пу мо же одр жа ти пред сед ник или 
члан ко ми си је ко га овла сти пред сед ник ко ми си је.

Члан 18.
У оства ри ва њу сво јих за да та ка ко ми си ја, са гла сно за-

ко ну, са ра ђу је са до ма ћим и стра ним ор га ни ма и ор га ни-
за ци ја ма.

V – ПО СТУ ПА ЊЕ ПО ПРИ ГО ВО РИ МА

Члан 19.
О при го во ри ма ко ји су упу ће ни ко ми си ји се кре тар, од-

но сно за ме ник се кре та ра, при пре ми ће за по тре бе ко ми си је, 
нај доц ни је у ро ку од 24 ча са, струч но ми шље ње о на чи ну ре-
ша ва ња при го во ра и, на осно ву тог ми шље ња, са чи ни ће на-
црт ре ше ња или од лу ке.

Струч но ми шље ње из прет ход ног ста ва об у хва та са др-
жи ну при го во ра, чи ње нич но ста ње, из ла га ње за кон ских од-
ред би на осно ву ко јих се при го вор ре ша ва и пред лог ка ко га 
тре ба ре ши ти.

Ре ше ње по при го во ру ко ми си ја до но си у ро ку од 48 ча-
со ва од ча са при је ма при го во ра и до ста вља га под но си о цу 
при го во ра.

Члан 20.
Кад је про тив ре ше ња ко ми си је по при го во ру под не та 

жал ба, ко ми си ја до ста вља жал бу, за јед но са оспо ре ним ре-
ше њем и свим по треб ним спи си ма, Окру жном су ду у Бе о-
гра ду, у ро ку од 12 ча са од ча са при је ма жал бе.

Члан 21.
У по ступ ку по при го во ри ма, у пи та њи ма ко ја ни су из-

ри чи то уре ђе на За ко ном о ло кал ним из бо ри ма, За ко ном о 
из бо ру на род них по сла ни ка и За ко ном о фи нан си ра њу по-
ли тич ких стра на ка, ко ми си ја сход но при ме њу је од ред бе За-
ко на о оп штем управ ном по ступ ку.

VI – ОБЕЗ БЕ ЂИ ВА ЊЕ УСЛО ВА ЗА РАД КО МИ СИ ЈЕ

Члан 22.
Сред ства за рад ор га на за спро во ђе ње из бо ра, из бор ни 

ма те ри јал и дру ге тро шко ве спро во ђе ња из бо ра, обез бе ђу ју 
се у бу џе ту.

Члан 23.
Чла но ви ко ми си је и њи хо ви за ме ни ци има ју пра во на на-

кна ду за рад у Ко ми си ји.
Ви си ну на кна де тро шко ва за рад у Из бор ној ко ми си ји, 

ко ми си ја од ре ђу је по себ ном од лу ком.
На ло го дав ци за ис пла ту сред ста ва из чла на 22. и чла на 

23. ст. 1. и 2. су пред сед ник и се кре тар ко ми си је.

Члан 24.
Струч на слу жба ко ју обра зу је на чел ник Упра ве град ске 

оп шти не Во ждо вац и Слу жба за скуп штин ске и за јед нич ке 
по сло ве пру жа нео п ход ну струч ну и тех нич ку по моћ при 
оба вља њу за да та ка Ко ми си је.

VII – ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈА О РА ДУ КО МИ СИ ЈЕ

Члан 25.
На сед ни ци ко ми си је во ди се за пи сник о ра ду ко ми си је.
За пи сник се во ди у по себ ној књи зи за пи сни ка и са др жи 

глав не по дат ке о ра ду на сед ни ци, на ро чи то о пред ло зи ма о 
ко ји ма се рас пра вља ло, са име ни ма уче сни ка у рас пра ви, о 
од лу ка ма, за кључ ци ма и дру гим ак ти ма ко ји су на сед ни ци 
до не ти, као и о ре зул та ту гла са ња о по је ди ним пи та њи ма.

За пи сник пот пи су ју пред сед ник и се кре тар ко ми си је.
На осно ву за пи сни ка во ђе ног у по себ ној књи зи за пи сни-

ка, струч на слу жба ће из ра ди ти за пи сник у пи сме ној фор ми 
ко ји се усва ја на на ред ној сед ни ци ко ми си је.

Члан 26.
Ко ми си ја обез бе ђу је чу ва ње из бор них ака та и из ве шта ја 

о ре зул та ти ма из бо ра са из бор ним ма те ри ја ли ма и ру ко ва-
ње тим ма те ри ја ли ма, у скла ду са за ко ном. 

Члан 27.
За ко ми си ју се во ди де ло вод ни про то кол, сре ђу је и чу ва 

до ку мен та ци ја (ар хив ска гра ђа ко ми си је), са ко јом се по сту-
па у скла ду са про пи си ма.

VI II – ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 28.
Пи та ња ко ја се од но се на рад ко ми си је, а ко ја ни су уре ђе-

на овим по слов ни ком, мо гу се уре ди ти од лу ком или за кључ-
ком ко ми си је, у скла ду са од ред ба ма овог по слов ни ка.

Члан 29.
Овај по слов ник сту па на сна гу на ред ног да на од да на об-

ја вљи ва ња у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”.

Из бор на ко ми си ја град ске оп шти не Во ждо вац
I број 013-3-9/10, 27. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник 
Зо ран Лу кић, с. р.

При вре ме ни ор ган град ске оп шти не Во ждо вац, на сед-
ни ци одр жа ној 14. ја ну а ра 2010. го ди не, на осно ву чла на 55. 
Ста ту та град ске оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни лист гра да 
Бе о гра да”, број 43/I/08), чл. 3 и 36. По слов ни ка При вре ме-
ног ор га на ГО Во ждо вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, 
број 8/09), чла на 17. Од лу ке о усло ви ма и на чи ну по ста вља-
ња при вре ме них обје ка та на јав ним по вр ши на ма („Слу жбе-
ни лист гра да Бе о гра да”, бр. 31/02 – пре чи шћен текст, 11/05 
и 29/07) и чла на 7. Од лу ке о из ме ни Од лу ке о осни ва њу ЈП 
„По слов ни про стор – Во ждо вац” („Слу жбе ни лист гра да 
Бе о гра да”, број 12/02), а у ве зи са Пла ном по ста вља ња при-
вре ме них обје ка та на јав ним по вр ши на ма у Бе о гра ду – под-
руч је оп шти не Во ждо вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, 
број 15/07), до нео је

ПРА  ВИЛ НИК
О ДА ВА ЊУ У ЗА КУП ПРИ ВРЕ МЕ НИХ ОБЈЕ КА ТА – КИ-
О СКА НА ЈАВ НИМ ПО ВР ШИ НА МА КО ЈИ СУ У СВО ЈИ-

НИ ЈП „ПО СЛОВ НИ ПРО СТОР – ВО ЖДО ВАЦ”

Члан 1.
Овим пра вил ни ком утвр ђу је се на чин и по сту пак да-

ва ња у за куп при вре ме них обје ка та – ки о ска на јав ним 
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по вр ши на ма – под руч је оп шти не Во ждо вац, а ко ји су у 
сво ји ни ЈП „По слов ни про стор – Во ждо вац”.

Члан 2.
За ко ри шће ње при вре ме них обје ка та – ки о ска на јав ним 

по вр ши на ма ко ји су у сво ји ни ЈП „По слов ни про стор – Во-
ждо вац” пла ћа се за куп ни на чи ји се из нос утвр ђу је при ку-
пља њем пи са них по ну да.

За ку пац при вре ме ног објек та – ки о ска од ре ђу је се по 
спро ве де ном по ступ ку при ку пља ња пи са них по ну да и пу-
тем не по сред не до де ле.

При вре ме ни објек ти – ки о сци до де љу ју се у за куп на 
од ре ђе но вре ме, у скла ду са ва же ћим Пла ном по ста вља-
ња при вре ме них обје ка та на јав ни по вр ши на ма у Бе о гра-
ду – под руч је оп шти не Во ждо вац, уз мо гућ ност про ду-
же ња под усло ви ма ко је од ре ди ЈП „По слов ни про стор 
– Во ждо вац”.

ЈП „По слов ни про стор – Во ждо вац” за др жа ва пра во из-
да ва ња де ла ки о ска пред ви ђе ног за ре клам не па ное и про-
стор си ти-лај то ва.

Члан 3.
По сту пак да ва ња у за куп при вре ме ног објек та – ки о-

ска спро во ди Ко ми си ја за при ку пља ње пи са них по ну да (у 
да љем тек сту: ко ми си ја) ко ју чи не пред сед ник и че ти ри 
чла на.

Чла но ве ко ми си је име ну је Управ ни од бор пред у зе ћа сво-
јом од лу ком.

Члан 4.
Ко ми си ја спро во ди по сту пак да ва ња у за куп при вре-

ме них обје ка та – ки о ска у сво ји ни ЈП „По слов ни про стор 
– Во ждо вац” по од ред ба ма овог пра вил ни ка.

О ра ду ко ми си је во ди се за пи сник ко ји са др жи: да тум 
сед ни це, име на при сут них чла но ва Ко ми си је, по дат ке о 
уче сни ци ма до де ле при вре ме них обје ка та – ки о ска, по дат-
ке о ло ка ци ја ма (при ку пља њу пи са них по ну да) – ме сто, 
ве ли чи на и на ме на при вре ме них обје ка та на јав ним по вр-
ши на ма ко ји су пред мет до де ле, пред лог од лу ке о из бо ру 
нај по вољ ни јих по ну да, као и по дат ке о на чи ну гла са ња и 
од лу чи ва ња.

Ко ми си ја до но си пред лог од лу ке о из бо ру нај по вољ ни-
јег по ну ђа ча, ве ћи ном гла со ва од укуп ног бро ја чла но ва ко-
ми си је.

По спро ве де ном по ступ ку при ку пља ња пи са них по ну да 
ко ми си ја под но си пред лог Од лу ке о из бо ру нај по вољ ни јег 
по ну ђа ча за да ва ње у за куп при вре ме ног објек та – ки о ска у 
сво ји ни ЈП „По слов ни про стор – Во ждо вац”, Управ ном од-
бо ру пред у зе ћа.

Од лу ку о да ва њу у за куп при вре ме ног објек та – ки о ска у 
сво ји ни ЈП „По слов ни про стор – Во ждо вац” до но си Управ-
ни од бор пред у зе ћа, иста се об ја вљу је на огла сној та бли ЈП 
„По слов ни про стор – Во ждо вац” и до ста вља свим уче сни ци-
ма огла са.

Члан 5.
На од лу ку Управ ног од бо ра пред у зе ћа о да ва њу у за-

куп при вре ме ног објек та – ки о ска у сво ји ни ЈП „По слов-
ни про стор – Во ждо вац” уче сник у по ступ ку при ку пља-
ња пи са них по ну да мо же под не ти при го вор Ве ћу град ске 
оп шти не Во ждо вац у ро ку од осам да на од да на при је ма 
Од лу ке о из бо ру, пре ко пи сар ни це ЈП „По слов ни про стор 
– Во ждо вац”.

Од лу ка Ве ћа град ске оп шти не Во ждо вац по при го во ру је 
ко нач на.

Члан 6.
На осно ву ко нач не од лу ке о да ва њу у за куп при вре ме ног 

објек та – ки о ска у сво ји ни ЈП „По слов ни про стор – Во ждо-
вац” за кљу чу је се Уго вор о за ку пу при вре ме ног објек та – ки-
о ска.

Уго во ром о за ку пу при вре ме ног објек та – ки о ска за кљу-
чу је ди рек тор (или за ме ник ди рек то ра) ЈП „По слов ни про-
стор – Во ждо вац”.

Уго во ром се бли же од ре ђу ју усло ви и на чин да ва ња у за-
куп при вре ме ног објек та – ки о ска у сво ји ни ЈП „По слов ни 
про стор – Во ждо вац”, као и ме ђу соб на пра ва и оба ве зе за ку-
по дав ца и за куп ца ки о ска.

За ку пац је ду жан да се при ја ви као ко ри сник услу га код 
ко му нал них пред у зе ћа по пот пи си ва њу уго во ра о за ку пу 
ки о ска. За ку пац је ду жан да пред у зи ма од го ва ра ју ће ме ре 
за за шти ту од по жа ра, сход но за кон ским про пи си ма.

За ку пац при вре ме ног објек та – ки о ска оба ве зан је да 
уред но пла ћа за куп ни ну, тро шко ве за утро ше ну елек трич-
ну енер ги ју, ко му нал не тро шко ве и дру ге тро шко ве, на-
кна ду за при вре ме но за у зе ће јав не по вр ши не, на кна ду за 
град ско гра ђе вин ско зе мљи ште, на кна ду за евен ту ал но по-
ста вље не до дат не по крет не објек те (кон зер ва то ре, фри жи-
де ре, тен де...) и др.

Члан 7.
При вре ме ни обје кат – ки оск у сво ји ни ЈП „По слов ни 

про стор – Во ждо вац” се да је у за куп:
– над ме та њем у ви ду при ку пља ња пи са них по ну да.
– не по сред ном до де лом.

Члан 8.
По сту пак да ва ња у за куп при вре ме них обје ка та – ки о ска 

у сво ји ни ЈП „По слов ни про стор – Во ждо вац” спро во ди се 
рас пи си ва њем огла са ко ји се об ја вљу је у јед ним од днев них 
но ви на (сред стви ма јав ног ин фор ми са ња).

Оглас о јав ном над ме та њу од но сно при ку пља њу пи са-
них по ну да са др жи:

– вре ме тра ја ња огла са, рок за до ста вља ње по ну де,
– по дат ке о при вре ме ном објек ту (тип објек та, ве ли чи-

на, на ме на, ло ка ци ја за по ста вља ње при вре ме ног објек та 
и др.),

– по чет ни из нос ме сеч не за куп ни не при вре ме ног објек та,
– из нос на кна де за тро шко ве спро во ђе ње по ступ ка ко ји 

се упла ћу је бес по врат но за сва ку под не ту по ну ду,
– из нос де по зи та (ка у ци ја),
– вре ме на ко је се при вре ме ни обје кат из да је у за куп,
– кри те ри ју ме за из бор нај по вољ ни је по ну де,
– вре мен ски пе ри од ка да ће од лу ка о из бо ру нај по вољ ни-

јег по ну ђа ча би ти об ја вље на на огла сној та бли пред у зе ћа,
– рок за при го вор,
– сред ства обез бе ђе ња из вр ше ња нов ча них оба ве за (де-

фи ни са ни од лу ком Управ ног од бо ра пред у зе ћа),
– ме сто, да тум и вре ме јав ног отва ра ња по ну да,
– дру ге по треб не по дат ке, од но сно еле мен те уред не и 

пот пу не по ну де ко је утвр ди Управ ни од бор пред у зе ћа.
За сва ки обје кат ко ји је пред мет огла са под но си се по себ-

на по ну да.
Прав но и фи зич ко ли це ко је је већ у за ку пу ки о ска на 

те ри то ри ји оп шти не Во ждо вац, ко ји су у сво ји ни ЈП „По-
слов ни про стор – Во ждо вац”, на ви ше од де сет обје ка та, не-
ма пра во уче шћа на рас пи са ном огла су за до де лу ки о ска у 
за куп, као ни за да ва ње у за куп ки о ска пу тем не по сред не 
до де ле.
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За ку пац ки о ска ко ји има пра во да кон ку ри ше на рас пи-
са ни оглас за до де лу ки о ска у за куп пу тем огла ша ва ња од но-
сно да ва ња у за куп пу тем не по сред не до де ле (да ни је у за ку-
пу на ви ше од де сет обје ка та), да ном об ја вљи ва ња огла са у 
днев ном ли сту не сме да има ду го ва ња пре ма ЈП „По слов ни 
про стор – Во ждо вац”, као ни на дан под но ше ња зах тев за не-
по сред ну до де лу у за куп ки о ска.

Ко ри сни ци ки о ска ко ји ни су ви ше у за ку по дав ном од но-
су са ЈП „По слов ни про стор – Во ждо вац”, би ло да су ки оск 
вра ти ли на ко ри шће ње и упра вља ње за ку по дав цу на осно ву 
од лу ке о от ка зу од стра не за ку по дав ца или от ка за од стра-
не за куп ца, не ма ју пра во за ку па ки о ска (уче шћем на рас пи-
са ном огла су или не по сред ном до де лом), у на ред не три го-
ди не од да на из вр ше не при мо пре да је при вре ме ног објек та 
– ки о ска.

Сва прав на и фи зич ка ли це ко ја су од лу ком Управ ног 
од бо ра пред у зе ћа иза бра на за за куп ца при вре ме ног објек-
та – ки о ска на не кој од ло ка ци ја, пре сту па ња на сна гу овог 
пра вил ни ка, али ко ја из објек тив них раз ло га ни су ушли у 
по сед ки о ска, а у ме ђу вре ме ну од у ста ну од учи ње не по ну де, 
уго вор о за ку пу за кљу чи ће се са сле де ћим нај по вољ ни јим 
по ну ђа чем по це ни ко ју је он из ли ци ти рао. Исто пра ви ло ва-
жи и по сле сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка.

Члан 9.
Кри те ри ју ми за из бор нај по вољ ни је по ну де утвр ђу ју се 

овим пра вил ни ком.
У по ступ ку при ку пља ња пи са них по ну да мо гу да уче-

ству ју прав на и фи зич ка ли ца ко ја до ста ве уред ну и пот пу-
ну пи са ну по ну ду до по след њег да на утвр ђе ног рас пи са ним 
огла сом.

При ја ва са др жи:
– за фи зич ка ли ца: фо то ко пи ју лич не кар те,
– за прав на ли ца и пред у зет ни ке: фо то ко пи ју Ре ше ња о 

ре ги стра ци ји, ПИБ, уго вор о отва ра њу те ку ћег ра чу на код 
овла шће не бан ке, као и све дру ге до ка зе у скла ду са огла сом,

– пу но моћ је за ли це ко је за сту па под но си о ца при ја ве.
За фи зич ка, прав на ли ца и пред у зет ни ке, оба ве зно је до-

ста вља ње уз по ну ду:
– до ка за о упла ти на кна де за тро шко ве спро во ђе ња по-

ступ ка,
– до каз о упла ти де по зи та.
Ако по ну ђач не из вр ши упла ту де по зи та у ро ку про пи са-

ном овим пра ви ни ком и рас пи са ним огла сом, ње го ва по ну-
да се не ће раз ма тра ти. Та кву по ну ду ће ко ми си ја за пи снич-
ки кон ста то ва ти и исту вра ти ти по ну ђа чу по до но ше њу 
од лу ке Управ ног од бо ра о из бо ру за куп ца ки о ска.

Уко ли ко по ну ђач чи ја по ну да бу де при хва ће на као нај-
по вољ ни ја и од лу ком Управ ног од бо ра бу де иза бран за 
за куп ца при вре ме ног објек та – ки о ска, по сле од лу ке о до-
де ли од у ста не од учи ње не по ну де, упла ће ни де по зит се не-
ће вра ти ти. У том слу ча ју уго вор о за ку пу за кљу чи ће се са 
сле де ћим нај по вољ ни јим по ну ђа чем по це ни ко ју је он из-
ли ци ти рао.

Оста ли кри те ри ју ми ко ји ма се од ре ђу је пред ност при из-
бо ру по ну ђа ча:

– бан кар ска га ран ци ја – сред ство обез бе ђе ња из вр ше ња 
нов ча них оба ве за, пла ћа ње за ку па у ви си ни по ну ђе не -– из-
ли ци ти ра не тро ме сеч не за куп ни не са ПДВ-ом и уред но пла-
ћа ње за куп ни не и дру гих тро шко ва, ко ја мо ра има ти кла у зу-
лу да је нео по зи ва без у слов на, на пр ви по зив на пла ти ва, без 
при го во ра, са ро ком ва жно сти ми ни мум 12 ме се ци, а мак си-
мум че ти ри го ди не од да на отва ра ња по ну да, ко ја не мо же 
пре ћи из нос из ли ци ти ра не за куп ни не за че ти ри го ди не,

– до каз о из ми ре ној ко му нал ној так си за ко ри шће ње јав-
не по вр ши не, ре ше ње из ра ни јег пе ри о да о по ста вља њу при-
вре ме ног објек та – ки о ска,

– до каз о ре ги стра ци ји за де лат ност пред ви ђе ну на ло ка-
ци ји за ко ју се под но си по ну да,

– ре ше ње о за у зе ћу јав не по вр ши не на те ри то ри ји оп-
шти не Во ждо вац,

– ове ре на фо то ко пи ја рад не књи жи це ли ца у рад ном од-
но су и обра сци за при ја ву за по сле них.

Кри те ри ју ми за из бор по ну ђа ча су сле де ћи:
1. це на 70 бо до ва
2.  бан кар ска га ран ци ја

вред ност бан кар ске га ран ци је 10 бо до ва
 ду жи на ро ка ва жно сти бан кар ске 
га ран ци је 5 бо до ва

3.  ду жи на оба вља ња де лат но сти пред ви ђе на 
за ло ка ци ју за ко ју се кон ку ри ше 
(ко ја се до ка зу је ре ше њем о за у зе ћу 
јав не по вр ши не и ре ше њем о оба вља њу 
де лат но сти пред ви ђе не за ло ка ци ју за ко ју 
се под но си по ну да као и уве ре ње о ста жу 
на пред мет ној ло ка ци ји) 10 бо до ва

4.  три блан ко ме ни це пот пи са на и ове ре на, 
ме нич но овла шће ње, са ко пи јом кар то на 
де по пот пи са  5 бо до ва

По ну ђа чу ко ји не бу де иза бран, по сле ко нач не од лу ке о 
из бо ру за куп ца, до ста вље не ме ни це се вра ћа ју.

Код да ва ња у за куп при вре ме них обје ка та – ки о ска над-
ме та њем у ви ду пи са них по ну да, по ну да мо ра да са др жи и 
по ну ђе ни из нос ме сеч не за куп ни не при вре ме ног објек та ко-
ји не мо же би ти ма њи од по чет ног из но са ме сеч ног за ку па 
да тог у тек сту огла са.

Под но си лац по ну де да је по ну ду ме сеч не за куп ни не 
при вре ме ног објек та у не то из но су (без ПДВ-а), с тим 
што за ку пац за ко ри шће ње при вре ме ног објек та пла ћа 
ме сеч ну за куп ни ну са при па да ју ћим ПДВ -ом, у скла ду са 
за ко ном.

Де по зит је нов ча ни из нос ко ји под но си лац при ја ве упла-
ћу је као га ран ци ју за озбиљ ност по ну де.

По спро ве де ном по ступ ку при ку пља ња пи са них по ну да 
иза бра ном за куп цу, по ко нач но сти од лу ке о до де ли, сред-
ства упла ће на по осно ву де по зи та за уче шће по огла су се не 
вра ћа ју већ се пре но се на при мље не аван се и тре ти ра ју као 
аван сна упла та, а оста лим уче сни ци ма по ступ ка се вра ћа у 
ро ку од осам да на од да на ко нач но сти од лу ке.

Ви си ну де по зи та, це ну за ку па по ло ка ци ја ма и ви си ну 
на кна де за тро шко ве спро во ђе ња по ступ ка по огла су од ре-
ђу је пред сед ник оп шти не, Од лу ком о од ре ђи ва њу усло ва за 
спро во ђе ње по ступ ка ли ци та ци је, при ку пља њем пи са них 
по ну да за да ва ње у за куп при вре ме них обје ка та – ки о ска на 
јав ним по вр ши на ма оп шти не Во ждо вац.

Ви си ну де по зи та и ви си ну на кна де за тро шко ве спро-
во ђе ња по ступ ка, од ре ђе ну Од лу ком о од ре ђи ва њу усло-
ва за спро во ђе ње по ступ ка ли ци та ци је, Управ ни од бор 
пред у зе ћа мо же ме ња ти сво јом од лу ком, са гле да ва ју ћи 
зах те ве тр жи шта, при ли ком рас пи си ва ња огла са за при-
ку пља ње за тво ре них пи са них по ну да за из да ва ње у за куп 
при вре ме них обје ка та – ки о ска као и код не по сред не до-
де ле ки о са ка у за куп, на јав ним по вр ши на ма град ске оп-
шти не Во ждо вац.

Не бла го вре ме не и не пот пу не при ја ве не ће би ти узе те у 
раз ма тра ње.
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Члан 10.
У по ступ ку над ме та ња у ви ду пи са них по ну да при ја ва 

се под но си под ред ним бро јем по ну де за јед ну ло ка ци ју и 
је дан обје кат.

За сва ки при вре ме ни обје кат – ки оск уче сник над ме та ња 
у ви ду пи са них по ну да мо же под не ти са мо јед ну при ја ву.

На кна да за тро шко ве спро во ђе ња по ступ ка упла ћу је се за 
сва ку под не ту при ја ву и не вра ћа се уче сни ци ма по ступ ка.

Члан 11.
Фи зич ка и прав на ли ца има ју пра во уче шћа на кон кур-

су, с тим што су фи зич ка ли ца ду жна да у ро ку од 30 да на 
од да на ула ска у по сед ки о ска, по пот пи са ном за пи сни ку о 
при мо пре да ји, до ста ве ре ше ње о ре ги стра ци ји, пиб, уго вор 
о отва ра њу ра чу на код по слов не бан ке, кар тон де по пот пи-
са и три пот пи са не и пе ча ти ра не блан ко ме ни це.

Члан 12.
У слу ча ју да уче сник по ступ ка, при ку пља ња пи са них по-

ну да пу тем јав ног огла ша ва ња, од у ста не од учи ње не по ну де, 
по сле ко ми сиј ског отва ра ња, или по сле до но ше ња од лу ке о 
из бо ру за куп ца ки о ска, сле де ћи по ну ђач на ранг ли сти има 
пра во да за кљу чи уго вор по це ни ко ју је из ли ци ти рао.

У слу ча ју да ни ко не за кљу чи уго вор, у по ступ ку пу тем 
јав ног огла ша ва ња, по сту пак да ва ња у за куп огла ша ва ног 
пред мет ног при вре ме ног објек та – ки о ска мо же се да ти у за-
куп не по сред ном до де лом, по це ни ко ја не мо же да бу де ни-
жа од по чет не це не за ку па об ја вље ног код по след њег огла-
ша ва ња.

Управ ни од бор мо же на пред лог ко ми си је од лу чи ти 
да се по но во рас пи ше оглас о при ку пља њу по ну да за из-
да ва ње у за куп при вре ме них обје ка та-ки о ска ко ји су већ 
јед ном или ви ше пу та огла ша ва ни у сред стви ма јав ног ин-
фор ми са ња.

Члан 13.
Уко ли ко се на осно ву из вр ше ног бо до ва ња, по кри те ри-

ју ми ма из чла на 9. овог пра вил ни ка, утвр ди да ви ше по ну да 
има ју јед нак број бо до ва, пред ност ће има ти по ну ђач по сле-
де ћем ре до сле ду:

1. ко ји је по ну дио ве ћу це ну за ку па,
2. ко ји је имао при вре ме ни обје кат на ло ка ци ји за ко ју се 

кон ку ри ше,
3. ко ји има ве ћи број ли ца у рад ном од но су у пред у зе ћу 

или рад њи.

Члан 14.
Евен ту ал ни при го во ри уче сни ка огла са Ве ћу град ске оп-

шти не Во ждо вац, под но се се Управ ном од бо ру пред у зе ћа 
пре ко пи сар ни це ЈП „По слов ни про стор – Во ждо вац”, ко ји 
га про сле ђу је Ве ћу оп шти не на од лу чи ва ње.

Од лу ка Ве ћа град ске оп шти не Во ждо вац по при го во ру је 
ко нач на.

Члан 15.
По сту пак отва ра ња по ну да и пред ло га за из бор нај по-

вољ ни јег по ну ђа ча спро во ди Ко ми си ја за отва ра ње и струч-
ну оце ну по ну да.

Из бор нај по вољ ни јег по ну ђа ча из вр ши ће Управ ни од-
бор пред у зе ћа на пред лог Ко ми си је за отва ра ње и струч ну 
оце ну по ну да за до де лу при вре ме них обје ка та – ки о ска, у ро-
ку ко ји од ре ди Управ ни од бор пред у зе ћа сво јом од лу ком о 
рас пи си ва њу огла са за при ку пља ње пи са них по ну да за да ва-
ње у за куп при вре ме них обје ка та – ки о ска, а на осно ву Од-
лу ке пред сед ни ка оп шти не о од ре ђи ва њу усло ва за спро во-

ђе ње по ступ ка ли ци та ци је, при ку пља ња пи са них по ну да за 
да ва ње у за куп при вре ме них обје ка та – ки о ска и Од лу ке о 
рас пи си ва њу огла са ко ју до но си Управ ни од бор пред у зе ћа.

Сви уче сни ци огла са о из бо ру нај по вољ ни је по ну де би ће 
пи сме но оба ве ште ни.

Од лу ка о из бо ру нај по вољ ни јег по ну ђа ча би ће ис так ну-
та на огла сној та бли пред у зе ћа, и про сле ђе на свим уче сни-
ци ма огла са.

Члан 16.
Прав но и фи зич ко ли це, уче сник огла са, ду жно је да 

упла ти де по зит у ви си ни од ре ђе ној рас пи са ним огла сом као 
и на кна ду за спро во ђе ње по ступ ка огла ша ва ња при ку пља-
ња пи са них по ну да, у ро ку за при ку пља ње по ну да, и до каз о 
упла ти истих до ста ви уз по ну ду, а све пре ма Од лу ци Управ-
ног од бо ра пред у зе ћа о рас пи си ва њу огла са за при ку пља ње 
пи са них по ну да за да ва ње у за куп при вре ме них обје ка та 
– ки о ска и рас пи са ног огла са.

Члан 17.
При вре ме ни обје кат – ки оск ко ји је у сво ји ни ЈП „По-

слов ни про стор – Во ждо вац”, за ку пац не мо же из да ти у 
под за куп, од но сно не мо же пре не ти на ко ри шће ње дру гом 
ли цу уго во ром о по слов но-тех нич кој са рад њи ни ти би ло ко-
јим дру гим прав ним по слом.

Уко ли ко за ку пац по сту пи про тив но ста ву 1. овог чла на, 
уго вор за кљу чен из ме ђу ЈП „По слов ни про стор – Во ждо-
вац” и нај по вољ ни јег по ну ђа ча (за куп ца) пре ста је да ва жи.

Иза бран за ку пац при вре ме ног објек та – ки о ска, без са-
гла сно сти Управ ног од бо ра, не сме ме ња ти из глед и об лик 
ки о ска, ни ти би ло ка кве пре прав ке без са гла сно сти за ку-
по дав ца.

Члан 18.
Пра во за ку па при вре ме ног објек та – ки о ска у сво ји ни 

ЈП „По слов ни про стор – Во ждо вац” мо же се за вре ме тра ја-
ња за ку па пре не ти са за куп ца на дру го ли це:

1. ако је за ку пац прав но ли це, на при вред но дру штво 
чи је је осни вач за ку пац, од но сно на при вред но дру штво на-
ста ло услед не ке ста ту сне про ме не за куп ца (спа ја ње, при па-
ја ње, по де ла и одва ја ње дру шта ва), као и са прав ног ли ца на 
СТР и обр ну то. Зах тев мо ра да се од но си на све ло ка ци је 
– објек те за ко је прав но ли це има за кљу чен уго вор о за ку пу 
са ЈП „По слов ни про стор – Во ждо вац”.

2. са за куп ца, вла сник рад ње или осни ва ча пред у зе ћа, 
на чла на по ро дич ног до ма ћин ства за куп ца у слу ча ју смр ти 
за куп ца или од ла ска у пен зи ју. Ако члан по ро дич ног до ма-
ћин ства, не же ли да на ста ви за ку по дав ни од нос, уго вор се 
рас ки да.

Члан 19.
Пра во за ку па при вре ме ног објек та у сво ји ни ЈП „По слов-

ни про стор – Во ждо вац” мо же се пре не ти са за куп ца ко ји 
је прав но ли це на ли ца утвр ђе на у чла ну 18. тач ка 1. пра вил-
ни ка, по пи сме ном зах те ву за куп ца уз до каз да су из ми ре не 
оба ве зе за ку па пред мет ног при вре ме ног објек та на дан под-
но ше ња зах те ва.

Пра во за ку па при вре ме ног објек та у сво ји ни ЈП „По-
слов ни про стор – Во ждо вац” мо же се пре не ти са за куп ца 
(фи зич ког ли ца, вла сни ка рад ње или осни ва ча пред у зе-
ћа) на чла на по ро дич ног до ма ћин ства за куп ца у слу ча ју 
смр ти за куп ца по пи сме ном зах те ву чла на по ро дич ног 
до ма ћин ства и са гла сност оста лих чла но ва по ро дич ног 
до ма ћин ства, ко ји се под но си у ро ку од 30 да на од смр ти 
за куп ца.
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У слу ча ју про пу шта ња ро ка из прет ход ног ста ва но ви за-
ку пац пред мет ног при вре ме ног објек та – ки о ска у сво ји ни 
ЈП „По слов ни про стор – Во ждо вац” од ре ди ће се по по ступ-
ку ко ји од ре ди Управ ни од бор пред у зе ћа (јав ним огла ша ва-
њем или не по сред ном до де лом).

Пра во за ку па при вре ме ног објек та у сво ји ни ЈП „По-
слов ни про стор – Во ждо вац” мо же се пре не ти са за куп ца 
(фи зич ког ли ца, вла сни ка рад ње, осни ва ча пред у зе ћа) на 
чла на по ро дич ног до ма ћин ства за куп ца, у слу ча ју од ла ска 
у пен зи ју за куп ца по пи сме ном зах те ву за куп ца (уз нео п ход-
ни до каз о пен зи о ни са њу) и са гла сно сти чла на по ро дич ног 
до ма ћин ства, уз до каз да су из ми ре не све оба ве зе за куп ца 
по осно ву за ку па пред мет ног при вре ме ног објек та на дан 
под но ше ња зах те ва.

Члан 20.
Зах тев из чла на 18, а у ве зи са чла ном 19. пра вил ни ка 

под но си се Управ ном од бо ру ЈП „По слов ни про стор – Во-
ждо вац”.

Управ ни од бор пред у зе ћа до но си од лу ку о да ва њу у за-
куп при вре ме ног објек та у сво ји ни ЈП „По слов ни про стор 
– Во ждо вац” уко ли ко су ис пу ње ни усло ви из чл. 18. и 19. 
овог пра вил ни ка.

Од лу ка Управ ног од бо ра би ће до ста вље на за куп цу (под-
но си о цу зах те ва) и об ја вље на на огла сној та бли пред у зе ћа.

На од лу ку Управ ног од бо ра пред у зе ћа мо же се из ја ви ти 
при го вор Ве ћу град ске оп шти не Во ждо вац у ро ку од осам 
да на од да на до ста вља ња од лу ке о из бо ру, пре ко пи сар ни це 
ЈП „По слов ни про стор – Вождо вац”.

Од лу ка Ве ћа град ске оп шти не Во ждо вац по при го во ру је 
ко нач на.

На осно ву ко нач не од лу ке о да ва њу у за куп при вре ме ног 
објек та – ки о ска у сво ји ни ЈП „По слов ни про стор – Во ждо-
вац” за кљу чу је се уго вор – анекс уго во ра о за ку пу при вре ме-
ног објек та – ки о ска.

Уго вор – анекс уго во ра о за ку пу при вре ме ног објек та 
– ки о ска у сво ји ни ЈП „По слов ни про стор – Во ждо вац” са 
но вим за куп цем за кљу чу је се под истим усло ви ма као и Уго-
вор о за ку пу са прет ход ним за куп цем.

Члан 21.
Сва ка уго во ре на стра на мо же от ка за ти да ље ко ри шће ње 

при вре ме ног објек та – ки о ска. От ка зни рок из но си 30 да на.

Члан 22.
ЈП „По слов ни про стор – Во ждо вац” као за ку по да вац ће 

от ка за ти уго вор о за ку пу при вре ме ног објек та – ки о ска:
– ако за ку пац не пла ти за куп ни ну ни у ро ку од 15 да на 

по што га је за ку по да вац по звао на пла ћа ње,
– ако за ку пац не пла ти тро шко ве из чла на 6. пра вил ни-

ка, и дру ге при па да ју ће тро шко ве, ни у ро ку од 15 да на по-
што га је за ку по да вац по звао на пла ћа ње,

– ако за ку пац при вре ме ни обје кат – ки оск ко ри сти за 
оба вља ње по слов не де лат но сти про тив но уго во ру или на 
на чин ко јим се при вре ме ном објек ту – ки о ску ње го вом кри-
ви цом или кри ви цом ли ца за ко је је он од го во ран, на но си 
ште та,

– ако за ку пац не оба вља уго во ре ну де лат ност у при вре-
ме ном објек ту – ки о ску ду же од 60 да на,

– уко ли ко за ку пац уз при вре ме ни обје кат – ки оск по ста-
вља ма ње по крет не ви три не и дру ге по крет не објек те без са-
гла сно сти над ле жног ор га на,

– у слу ча је ви ма из ме не Пла на по ста вља ња при вре ме них 
обје ка та на јав ним по вр ши на ма у Бе о гра ду као и у слу ча ју 

из ме не Од лу ке о усло ви ма и на чи ну по ста вља ња при вре ме-
них обје ка та на јав ним по вр ши на ма,

– не ис пу ње њем оста лих пре у зе тих уго вор них оба ве за,
– у дру гим слу ча је ви ма ка да за ку по да вац од но сно осни-

вач за ку по дав ца има прав ни ин те рес сход но од ред ба ма 
по зи тив них про пи са.

Од лу ку о от ка зу уго во ра о за ку пу до но си Управ ни од бор 
пред у зе ћа.

Од лу ка ће би ти до ста вље на за куп цу и об ја вље на на огла-
сној та бли пред у зе ћа.

На од лу ку Управ ног од бо ра за ку пац мо же уло жи ти при-
го вор Ве ћу град ске оп шти не Во ждо вац у ро ку од осам да на 
од да на при је ма од лу ке, пре ко пи сар ни це ЈП „По слов ни про-
стор – Во ждо вац”.

Од лу ка Ве ћа град ске оп шти не Во ждо вац је ко нач на.
У слу ча ју спо ра над ле жан је суд у Бе о гра ду.
У по нов ном по ступ ку да ва ња у за куп при вре ме них обје-

ка та – ки о ска при ме њи ва ће се од ред бе овог пра вил ни ка.

Члан 23.
ЈП „По слов ни про стор – Во ждо вац” за др жа ва пра во да 

услу ге ре дов ног и ван ред ног одр жа ва ња ки о ска пре не се на 
за куп це, без пра ва за куп ца на ре фун да ци ју тро шко ва одр жа-
ва ња, што ће се де фи ни са ти од лу ком Управ ног од бо ра.

Управ ни од бор пред у зе ћа мо же сво јом од лу ком о рас-
пи си ва њу огла са о из да ва њу у за куп при вре ме ног објек та 
– ки о ска као и до де ле ки о ска у за куп не по сред ним пу тем, 
од лу чи ти да је по ну ђач ду жан да упла ти аванс у ви си ни из-
ли ци ти ра не це не за ку па са ПДВ-ом за пе ри од ко ји ће де фи-
ни са ти сво јом од лу ком, пре пот пи си ва ња уго во ра о за ку пу.

Члан 24.
Сход но чла ну 21. пра вил ни ка, од ре ђу је се над ле жност 

Оде ље ња за ин спек циј ске по сло ве оп шти не Во ждо вац за 
при нуд но из вр ше ње ко нач не од лу ке о от ка зу уго во ра о за ку-
пу, исе ље ња из при вре ме ног објек та – ки о ска и осло ба ђа ње 
истог од ли ца и ства ри.

ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 25.
Све што ни је ре гу ли са но овим пра вил ни ком ре гу ли са ће 

се уго во ром о да ва њу на ко ри шће ње при вре ме них обје ка та 
– ки о ска.

Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи 
Пра вил ник о да ва њу на ко ри шће ње при вре ме них обје ка та 
– ки о ска на јав ним по вр ши на ма ко ји су у сво ји ни ЈП „По-
слов ни про стор – Во ждо вац” I број 353-412/07 од 20. ју ла 
2007. го ди не, осим од ре да ба пра вил ни ка ко ји ре гу ли шу 
аван сну упла ту (за оне за куп це ки о са ка ко ји су ушли у по-
сед истих пре сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка), и ко је ће 
се при ме њи ва ти на ко ри сни ке ло ка ци ја до ис те ка ро ка ко-
јим се упла ће ни аванс у ви си ни из ли ци ти ра не два на е сто ме-
сеч не за куп ни не ко ри сти као на кна да 50% ме сеч не за куп ни-
не у пе ри о ду од две го ди не од да на ула ска за куп ца у по сед 
ки о ска.

Члан 26.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја-

вљи ва ња у „Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да”.

При вре ме ни ор ган град ске оп шти не Во ждо вац
I број 110-1/10, 14. ја ну а ра 2010. го ди не

Пред сед ник
Бран ко Ар се ни је вић, с. р.
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ОБРЕ НО ВАЦ

Пред сед ник град ске оп шти не Обре но вац, 25. ја ну а ра 
2010. го ди не, на осно ву чла на 52. Ста ту та град ске оп шти не 
Обре но вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 44/08), 
чла на 22. став 2. Од лу ке о ор га ни зо ва њу ЈКП „Обре но вац” 
из Обре нов ца („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 26/06), 
чла на 22. став 2. Од лу ке о осни ва њу ЈКП „Tопловод” Обре-
но вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 26/06) и чла на 
21. став 2. Од лу ке о осни ва њу ЈКП „Во до вод и ка на ли за ци-
је” Обре но вац („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 26/06), 
по при ба вље ном ми шље њу Ве ћа град ске оп шти не Обре но-
вац на сед ни ци одр жа ној 25. ја ну а ра 2010. го ди не, до нео је 

ЗА  КЉУ ЧА К 
 О ИЗ МЕ НИ ЗА КЉУЧ КА О УВО ЂЕ ЊУ ИН ТЕР ВЕНТ НЕ 

МЕ РЕ ЗА ЗА ШТИ ТУ НАЈ У ГРО ЖЕ НИ ЈИХ ГРА ЂА НА 
У ОП ШТИ НИ ОБРЕ НО ВАЦ

1. У За кључ ку о уво ђе њу ин тер вент не ме ре за за шти ту 
нај у гро же ни јих гра ђа на у оп шти ни Обре но вац („Слу жбе ни 
лист гра да Бе о гра да” бр. 5/05, 18/05, 1/06, 15/06, 10/07, 13/07, 
20/07, 23/07, 35/07, 45/07, 8/08, 01/09, 11/09 и 37/09) у тач ки 
2. ре чи „до 31. де цем бра 2009. го ди не” за ме њу ју се ре чи ма 
„до 28. фе бру а ра 2010. го ди не”.

2. Овај за кљу чак об ја ви ти у „Слу жбе ном ли сту гра да 
Бе о гра да”.

Пред сед ник град ске оп шти не Обре но вац
VI-03 број 020-1/5, 25. ја ну а ра 2010. го ди не 

Пред сед ник
Жељ ко Јо ве тић, с. р. 

По извршеном сравњењу са изворним текстом, утврђено 
је да се у Решењу о именовању члана Школског одбора 
Школе за дизајн текстила које је објављено у „Службеном 
листу града Београда” број 49 од 13. новембра 2009. године, 
поткрала грешка, па се даје 

ИСПРА ВКА
РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ШКОЛЕ ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА
 
У тачки 1. уместо речи: „Бојана Петровић” треба да стоје 

речи: „Бојана Петрић”.

Из Скупштине града Београда

По из вр ше ном срав ње њу са из вор ним тек стом, утвр ђе-
но је да се у Ре ше њу о име но ва њу чла на Школ ског од бо ра 
Ме ди цин ске шко ле „Бе о град”, Бе о град ко је је об ја вље но у 
„Слу жбе ном ли сту гра да Бе о гра да” број 57 од 16. де цем бра 
2009. го ди не, пот кра ла гре шка, па се да је 

ИС ПРА В КА
РЕ ШЕ ЊА О ИМЕ НО ВА ЊУ ЧЛА НА ШКОЛ СКОГ ОД БО РА 

МЕ ДИ ЦИН СКЕ ШКО ЛЕ „БЕ О ГРАД”, БЕ О ГРАД
 
У тач ки 1. уме сто ре чи: „Ми лан Сто ја но вић, пред у зет-

ник” тре ба да сто је ре чи: „Зо ран Сто ја но вић, пред у зет ник”.

Из Скуп шти не гра да Бе о гра да
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Страна
Пра вил ник о до пу ни Пра вил ни ка о да ва њу у за-

куп по слов ног про сто ра и га ра жа на ко ји ма је но си лац
пра ва ко ри шће ња град Бе о град  – – – – – – – – – – –  1

Про грам по тре ба за ауто-так си пре во зом у гра ду
Бе о гра ду за пе ри од од 2010. го ди не до 2014. го ди не– –  1

Ре ше ње о осни ва њу Бу џет ског фон да за по љо-
 при вред но зе мљи ште гра да Бе о гра да – – – – – – – –  1

Ре ше ње о це на ма услу га за из вр ше ње про гра ма у
де лат но сти дру штве не бри ге о де ци у Бе о гра ду  – –  2

Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти на из ме ну Пра-
вил ни ка о уну тра шњој ор га ни за ци ји и си сте ма ти-
за ци ји рад них ме ста у Ту ри стич кој ор га ни за ци ји
Бе о гра да – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти на Пра вил ник о 
до пу ни Пра вил ни ка о ор га ни за ци ји и си сте ма ти-
за ци ји по сло ва у Цен тру за кул ту ру и обра зо ва ње
Ра ко ви ца, из Бе о гра да, ул. Ми шка Крањ ца бр. 7 – –  3

Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти на Пра вил -
ник о из ме на ма и до пу на ма Пра вил ни ка о ор га ни-
за ци ји и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста за по сле них 
Цен тра за сме штај и днев ни бо ра вак де це и омла ди не 
оме те не у раз во ју  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

За кљу чак о из ме ни Ин тер вент них ме ра за шти те
нај у гро же ни јих гра ђа на  – – – – – – – – – – – – – – –  4

Ре ше ње о при сту па њу стра те шкој про це ни ути-
ца ја на жи вот ну сре ди ну Пла на ге не рал не ре гу ла ци-
је за из град њу обје ка та и во до ва си сте ма да љин ског 
гре ја ња у Бе о гра ду  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  4

Ре ше ње о не при сту па њу стратешкој про це ни 
ути ца ја на жи вот ну сре ди ну Пла на ге не рал не ре гу-
ла ци је мре же основ них шко ла на про сто ру Ге не рал-
ног пла на Бе о гра да и де ло ва оп шти на Во ждо вац,
Зе мун и Па ли лу ла  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  5

Ре ше ње о не при сту па њу стра те шкој про це ни 
ути ца ја на жи вот ну сре ди ну Пла на де таљ не ре гу ла-
ци је ши рег под руч ја уз ули цу Вој во де Сте пе, оп шти на 
Во ждо вац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  6

Ак ти град ских оп шти на

ВО ЖДО ВАЦ
Ре ше ње о из бо ру Ве ри фи ка ци о ног од бо ра Скуп- 

шти не град ске оп шти не Во ждо вац  – – – – – – – – –  7
Од лу ка о ве ри фи ка ци ји ман да та од бор ни ка

Скуп шти не град ске оп шти не Во ждо вац  – – – – – –  7
Ре ше ње о из бо ру пред сед ни ка Скуп шти не град-

 ске оп шти не Во ждо вац– – – – – – – – – – – – – – – –  8
Ре ше ње о из бо ру за ме ни ка пред сед ни ка Скуп-

 шти не град ске оп шти не Во ждо вац  – – – – – – – – –  8
Ре ше ње о по ста вље њу се кре та ра Скуп шти не

град ске оп шти не Во ждо вац  – – – – – – – – – – – – –  8
Ре ше ње о по ста вље њу за ме ни ка се кре та ра Скуп-

шти не град ске оп шти не Во ждо вац  – – – – – – – – –  8
Ре ше ње о раз ре ше њу и име но ва њу Из бор не ко-

ми си је град ске оп шти не Во ждо вац  – – – – – – – – –  9
Од лу ка о пре стан ку ман да та од бор ни ка Скуп-

шти не град ске оп шти не Во ждо вац  – – – – – – – – –  9
Од лу ка о по твр ђи ва њу ман да та од бор ни ка Скуп-

шти не град ске оп шти не Во ждо вац  – – – – – – – – –  9
Ре ше ње о из бо ру пред сед ни ка град ске оп шти не

Во ждо вац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  10

Страна
Ре ше ње о из бо ру за ме ни ка пред сед ни ка град ске

оп шти не Во ждо вац – – – – – – – – – – – – – – – – – –  10
Ре ше ње о из бо ру Ве ћа град ске оп шти не Во ждо вац  –  10
Од лу ка о пре стан ку ман да та од бор ни ка Скуп-

 шти не град ске оп шти не Во ждо вац  – – – – – – – – –  10
Од лу ка о по твр ђи ва њу ман да та од бор ни ка Скуп-

 шти не град ске оп шти не Во ждо вац  – – – – – – – – –  11
Ре ше ње о раз ре ше њу јав ног пра во бра ни о ца град-

 ске оп шти не Во ждо вац– – – – – – – – – – – – – – – –  11
Ре ше ње о име но ва њу јав ног пра во бра ни о ца град-

 ске оп шти не Во ждо вац– – – – – – – – – – – – – – – –  11
Ре ше ње о раз ре ше њу за ме ни ка јав ног пра во бра-

 ни о ца град ске оп шти не Во ждо вац  – – – – – – – – –  11
Ре ше ње о име но ва њу за ме ни ка јав ног пра во бра-

 ни о ца град ске оп шти не Во ждо вац  – – – – – – – – –  11
Ре ше ње о раз ре ше њу за ме ни ка јав ног пра во бра-

 ни о ца град ске оп шти не Во ждо вац  – – – – – – – – –  11
Ре ше ње о име но ва њу за ме ни ка јав ног пра во бра-

 ни о ца град ске оп шти не Во ждо вац  – – – – – – – – –  12
Ре ше ње о раз ре ше њу за ме ни ка јав ног пра во бра-

 ни о ца град ске оп шти не Во ждо вац  – – – – – – – – –  12
Ре ше ње о име но ва њу за ме ни ка јав ног пра во бра-

 ни о ца град ске оп шти не Во ждо вац  – – – – – – – – –  12
Ре ше ње о раз ре ше њу гра ђан ског бра ни о ца – ом-

 буд сма на град ске оп шти не Во ждо вац– – – – – – – –  12
Ре ше ње о из бо ру за штит ни ка гра ђа на град ске оп-

 шти не Во ждо вац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  12
Ре ше ње о раз ре ше њу за ме ни ка гра ђан ског бра ни-

 о ца – ом буд сма на град ске оп шти не Во ждо вац – – –  13
Ре ше ње о из бо ру за ме ни ка за штит ни ка гра ђа на

град ске оп шти не Во ждо вац  – – – – – – – – – – – – –  13
Ре ше ње о из бо ру Ко ми си је за ад ми ни стра тив на

и ман дат на пи та ња  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  13
Ре ше ње о из ме ни и до пу ни Ре ше ња о раз ре ше њу 

и име но ва њу Из бор не ко ми си је град ске оп шти не
Во ждо вац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  13

Ре ше ње о раз ре ше њу ди рек то ра ЈП „По слов ни
про стор Во ждо вац”– – – – – – – – – – – – – – – – – –  14

Ре ше ње о раз ре ше њу за ме ни ка ди рек то ра ЈП
„По слов ни про стор Во ждо вац”  – – – – – – – – – – –  14

Ре ше ње о име но ва њу за ме ни ка ди рек то ра ЈП
„По слов ни про стор Во ждо вац”  – – – – – – – – – – –  14

Ре ше ње о раз ре ше њу Управ ног од бо ра ЈП „По-
 слов ни про стор Во ждо вац”  – – – – – – – – – – – – –  14

Ре ше ње о име но ва њу чла но ва Управ ног од бо ра
ЈП „По слов ни про стор Во ждо вац”  – – – – – – – – –  14

Ре ше ње о раз ре ше њу Над зор ног од бо ра ЈП „По-
 слов ни про стор Во ждо вац”  – – – – – – – – – – – – –  15

Ре ше ње о име но ва њу чла но ва Над зор ног од бо ра
ЈП „По слов ни про стор Во ждо вац”  – – – – – – – – –  15

Ре ше ње о раз ре ше њу ди рек то ра Цен тра за кул ту-
 ру и спорт „Шу ми це” – – – – – – – – – – – – – – – – –  15

Ре ше ње о име но ва њу ди рек то ра Цен тра за кул ту-
 ру и спорт „Шу ми це” – – – – – – – – – – – – – – – – –  15

Ре ше ње о раз ре ше њу за ме ни ка ди рек то ра Цен-
 тра за кул ту ру и спорт „Шу ми це” – – – – – – – – – –  15

Ре ше ње о име но ва њу за ме ни ка ди рек то ра Цен-
 тра за кул ту ру и спорт „Шу ми це” – – – – – – – – – –  16

Ре ше ње о раз ре ше њу чла но ва Управ ног од бо ра
Цен тра за кул ту ру и спорт „Шу ми це”  – – – – – – –  16

Ре ше ње о име но ва њу чла но ва Управ ног од бо ра
Цен тра за кул ту ру и спорт „Шу ми це”  – – – – – – –  16

САДРЖАЈ
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Страна
Ре ше ње о раз ре ше њу чла но ва Над зор ног од бо ра

Цен тра за кул ту ру и спорт „Шу ми це”  – – – – – – –  16
Ре ше ње о име но ва њу чла но ва Над зор ног од бо ра

Цен тра за кул ту ру и спорт „Шу ми це”  – – – – – – –  16
Ре ше ње о раз ре ше њу чла но ва Управ ног од бо ра

Спорт ског цен тра „Во ждо вац”  – – – – – – – – – – –  17
Ре ше ње о име но ва њу чла но ва Управ ног од бо ра

Спорт ског цен тра „Во ждо вац”  – – – – – – – – – – –  17
Ре ше ње о раз ре ше њу чла но ва Над зор ног од бо ра

Спорт ског цен тра „Во ждо вац”  – – – – – – – – – – –  17
Ре ше ње о име но ва њу чла но ва Над зор ног од бо ра

Спорт ског цен тра „Во ждо вац”  – – – – – – – – – – –  17
Ре ше ње о раз ре ше њу ди рек то ра До ма кул ту ре

„Ри пањ”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  18
Ре ше ње о раз ре ше њу чла но ва Управ ног од бо ра

До ма кул ту ре „Ри пањ” – – – – – – – – – – – – – – – –  18
Ре ше ње о раз ре ше њу чла но ва Над зор ног од бо ра

До ма кул ту ре „Ри пањ” – – – – – – – – – – – – – – – –  18

Страна
По слов ник Из бор не ко ми си је град ске оп шти не

Во ждо вац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  18
Пра вил ник о да ва њу у за куп при вре ме них обје-

ка та – ки о ска на јав ним по вр ши на ма ко ји су у сво ји-
 ни ЈП „По слов ни про стор – Во ждо вац”  – – – – – –  20

ОБРЕ НО ВАЦ
За кљу чак о из ме ни За кључ ка о уво ђе њу ин тер-

вент не ме ре за за шти ту нај у гро же ни јих гра ђа на у 25
оп шти ни Обре но вац  – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ис прав ке

Ис прав ка Ре ше ња о име но ва њу чла на Школ ског
од бо ра шко ле за ди зајн тек сти ла, Бе о град  – – – – –  25

Ис прав ка Ре ше ња о име но ва њу чла на Школ ског
од бо ра Ме ди цин ске шко ле „Бе о град”, Бе о град– – –  25
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Пашића бр. 6. Факс 3233-909. Текући рачун 840-742341843-24. Одговорни уредник 
РАДМИЛА ЈОСИПОВИЋ. Телефони: 3244-325, 3229-678, лок. 6242, 6247. Штампа: 
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