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SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LVI Број 39

28. јун 2012. године

Градоначелник града Београда, 21. јуна 2012. године, на
основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 52. тачка 6. Статута
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08
и 6/10) и члана 84. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10,
23/10, 32/10 и 45/11), донео је

РЕШЕЊЕ
О СЛУЖБЕНОЈ ОДЕЋИ И ОБУЋИ ЗА ПРИПАДНИКЕ
МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА КОЈИ
ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ НА ОБЕЗБЕЂЕЊУ ОБЈЕКАТА
КОЈЕ КОРИСТИ ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
I. Овим решењем утврђује се право на службену одећу
и обућу за припаднике Министарства унутрашњих послова
који обављају послове обезбеђења објеката на Тргу Николе
Пашића бр. 6 и Драгослава Јовановића бр. 2, а које користе
организационе јединице Градске управе града Београда.
II. Сви припадници Министарства унутрашњих послова који обављају послове обезбеђења, имају право на: два

Цена 220 динара

одела (летње и зимско), два пара ципела (летње и зимске) и
четири кошуље, једнократно.
III. Материјал, крој и боја летњих и зимских одела
одређиваће се приликом набавке истих.
IV. Припадник Министарства унутрашњих послова дужан је да носи радну одећу и обућу приликом вршења послова обезбеђења и да се стара о њеној уредности и чистоћи.
V. Припадник Министарства унутрашњих послова који
намерно оштети радну обућу или одећу дужан је да исту набави о свом трошку.
VI. Набавку службене одеће врши Служба за опште
послове Градске управе града Београда, према списку Министарства унутрашњих послова за лица која су ангажована на пословима обезбеђења.
VII. Ово решење ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Градоначелник града Београда
Број 404-3072/12-Г, 21. јунa 2012. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА
Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 26. јуна 2012. године, на основу члана 56. Закона о
локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
34/10 и 54/11), члана 19. Статута градске општине Звездара
(„Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 43/09 и 15/10)
и члана 11. Пословника Скупштине Градске општине Звездара („Службени лист града Београда”, бр. 47/08, 52/09 и
15/10), донела је

ОД Л У КУ
О

ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

1. Потврђују се мандати oдборницима Скупштине градске општине Звездара изабраним на изборима одржаним 6.
маја 2012. године године и поновљеним 13. маја 2012. године, и то:
–Љубивоју Плазинчићу, са изборне листе Драган Ђилас
избор за бољу Звездару

– Лари Масниковић, са изборне листе Драган Ђилас избор за бољу Звездару
– Миловану Гојковићу са изборне листе Чедомир Јовановић – преокрет Либерално демократска партија, Српски
покрет обнове, Социјалдемократска унија, Богата Србија,
Демократска партија Санџака, Зелена еколошка партија –
зелени
– Боривоју Величковићу са изборне листе Чедомир Јовановић – преокрет Либерално демократска партија, Српски
покрет обнове, Социјалдемократска унија, Богата Србија,
Демократска партија Санџака, Зелена еколошка партија –
зелени.
2. Мандати нових одборника почињу да теку даном потврђивања мандата и трају до престанка мандата одборника овог сазива скупштине.
3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Звездара
XI број 011–1-40, 26. јуна 2012. године
Председник
Душан Игњатовић, с. р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина градске општине Звездара на седници
одржаној 26. јуна 2012. године, на основу чл. 46. и 47. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр.
129/07 и 34/10), члана 19. Статута градске општине Звездара („Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 43/09 и
15/10) и члана 11. Пословника Скупштине градске општине Звездара („Службени лист града Београда”, бр. 47/08,
52/09 и 15/10), донела је

ОД Л У КУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
1. Утврђује се престанак мандата одборници Скупштине градске општине Звездара, пре истека времена на који је
изабрана, због оставке, Невени Јокић са изборне листе Драган Ђилас избор за бољу Звездару.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Звездара
XI број 011-1- 41, 26. јуна 2012. године
Председник
Душан Игњатовић, с. р.

Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 26. јуна 2012. године, на основу члана 56. Закона о
локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
34/10 и 54/11), члана 19. Статута градске општине Звездара
(,,Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 43/09 и 15/10)
и члана 11. Пословника Скупштине градске општине Звездара („Службени лист града Београда”, бр. 47/08, 52/09 и
15/10), донела је

ОД Л У КУ
О

ПОТВРЂИВАЊУ
МАНДАТА
ОДБОРНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

1. Потврђује се мандат oдборнику Скупштине градске
општине Звездара изабраном на изборима одржаним 6.
маја 2012. године године и поновљеним 13. маја 2012. године, и то Александру Поповићу, са изборне листе Драган
Ђилас избор за бољу Звездару.
2. Мандат новом одборнику почиње да тече даном потврђивања мандата и траје до престанка мандата одборника овог сазива Скупштине.
3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Звездара
XI број 011–1-42, 26. јуна 2012. године
Председник
Душан Игњатовић, с. р.

28. јун 2012.

Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 26. јуна 2012. године на основу члана 19. тачка 1. и
члана 37. став 2. Статута градске општине Звездара („Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 43/09 и 15/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
У Пословнику Скупштине градске општине Звездара
(„Службени лист града Београда”, бр. 47/08, 52/09 и 15/10)
врши се измена и то:
Члан 1.
Члан 43. мења се и гласи:
„Савети имају 11 чланова.
Комисије имају 11 чланова.”
Члан 2.
У осталом делу Пословник Скупштине градске општине
Звездара остаје неизмењен.
Члан 3.
Ова одлука о измени Пословника Скупштине градске
општине Звездара ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Звездара
XI број 011–1-44, 26. јуна 2012. године
Председник
Душан Игњатовић, с. р.

Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 26. јуна 2012. године, на основу чл. 19. и 48. Статута градске општине Звездара („Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 43/09 и 15/10) и члана 28. Пословника
Скупштине градске општине Звездара („Службени лист
града Београда”, бр. 47/08, 52/09 и 15/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНУ
ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
1. Утврђује се престанак функције члану Већа градске
општине Звездара Марији Лековић.
2. Престанак функције утврђује се због оставке, са 13. јуном 2012. године.
Овo решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Звездара
XI број 011–1-43, 26. јуна 2012. године
Председник
Душан Игњатовић, с. р.

28. јун 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 26. јуна 2012. године на основу члана 19. Статута
градске општине Звездара („Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 43/09 и 15/10) и чл. 13. и 14. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 и
54/11) донела је
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Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 26. јуна 2012. године, на основу члана 19. тачка 17.
Статута градске општине Звездара („Службени лист града
Београда”, бр. 43/08, 43/09 и 15/10) и члана 7. Одлуке о Јавном правобранилаштву градске општине Звездара („Службени лист града Београда”, број 23/05), донела је

РЕШЕЊЕ
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
1. У Решењу о именовању Изборне комисије градске
општине Звездара I број 020-45 од 13. новембра 2008. године, ХI 020-25 од 23. новембра 2009, XI број 020-20 од 18. јуна
2010. године, XI број 011-1-12 од 14. октобра 2011. године,
XI број 011-1-16 од 30. новембра 2011. године, XI број 0111-18 од 26. децембра 2011. године и XI број 011 – 1 – 4 од 13.
марта 2012. године у тачки 1. врши се измена, и то:
– Разрешава се дужности члана Изборне комисије
Вељко Цветковић, на предлог Демократске странке
– Именује се за члана Изборне комисије
Димитрије Живковић, на предлог Демократске странке.
2. У осталом делу решење остаје неизмењено.
3. Решење о измени решења ступа на снагу даном доношења.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Звездара
XI број 011–1-45, 26. јуна 2012. године
Председник
Душан Игњатовић, с. р.

Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 26. јуна 2012. године на основу члана 19. тачка 17.
Статута градске општине Звездара („Службени лист града
Београда”, бр. 43/08, 43/09 и 15/10) и члана 7. Одлуке о Јавном правобранилаштву градске општине Звездара („Службени лист града Београда”, број 23/05), донела је

РЕШЕЊЕ

О ПОСТАВЉЕЊУ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
1. Поставља се за јавног правобраниоца градске општине Звездара Анђелка Девић Штрбац, дипл. правник.
2. Јавни правобранилац се поставља на време од четири
године.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Звездара
ХI број 011–1-49, 26. јуна 2012. године
Председник
Душан Игњатовић, с. р.

Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 26. јуна 2012. године, на основу члана 5. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(„Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и
123/07) и члана 19. Статута градске општине Звездара (,,Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 43/09 и 15/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
1. У Решењу о оснивању Јавног предузећа („Службени
лист града Београда”, бр. 1/01, 13/01 и 12/04) врши се измена, и то:
Мења се назив оснивачког акта Јавног предузећа и гласи: Решење о оснивању Јавног предузећа „Пословни простор Звездара”.
2. У осталом делу решење остаје неизмењено.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Звездара
XI број 011–1-51, 26. јуна 2012. године
Председник
Душан Игњатовић, с. р.

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЈАВНОГ
ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
1. Утврђује се престанак функције јавног правобраниоца градске општине Звездара Диане Поповић, дипл. правника.
2. Престанак функције се утврђује због истека мандата
на који је постављена, закључно са 18. јуном 2012. године.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Звездара
ХI број 011–1-48, 26. јуна 2012. године
Председник
Душан Игњатовић, с. р.

Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 26. јуна 2012. године, на основу члана 12. став 3. Закона о
јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и
123/07) и члана 19. Статута градске општине Звездара (,,Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 43/09 и 15/10) донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
1. У Решењу о оснивању Јавног предузећа („Службени
лист града Београда”, бр. 1/01, 13/01 и 12/04) мења се члан
13. став 1. и гласи: „Управни одбор Јавног предузећа броји
седам чланова.”
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

2. У осталом делу Решење о оснивању Јавног предузећа
остаје неизмењено.
3. Решење о измени решења ступа на снагу даном доношења.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Звездара
XI број 011–1-46, 26. јуна 2012. године
Председник
Душан Игњатовић, с. р.

СТАРИ ГРАД
Скупштина градске општине Стари град у Београду
на седници од 21. јуна 2012. године, на основу чл. 48, 49. и
56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”,
број 129/07), члана 35. Статута градске општине Стари град
(„Службени лист града Београда”, број 3/11-пречишћен
текст), и члана 50. Пословника Скупштине („Службени
лист града Београда”, број 9/11), на основу извештаја Административне комисије, донела је

ОДЛУКУ
О

Скупштини градске општине Звездара на седници одржаној 26. јуна 2012. године, на основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и
123/07), члана 13. став 1. Решења о оснивању Јавног предузећа
„Пословни простор Звездара” („Службени лист града Београда”, бр. 01/01, 13/01 и 12/04) и Решења о измени решења о оснивању Jавног предузећа „Пословни простор Звездара” којим
се утврђује да Управни одбор броји седам чланова и члана 19.
тачка 12. Статута градске општине Звездара („Службени лист
града Београда”, бр. 43/08, 43/09 и 15/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЗВЕЗДАРА”
1. Именује се за члана Управног одбора Јавног предузећа
„Пословни простор Звездара” Богољуб Цветковић.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Звездара
ХI број 011-1-47, 26. јуна 2012. године
Председник
Душан Игњатовић, с. р.

Скупштина градске општине Звездара на седници одржаној 26. јуна 2012. године, на основу члана 41. Закона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 8. Одлуке
о оснивању Установе културе „Вук Караџић” („Службени
лист града Београда”, бр. 32/05, 06/06, 13/06 и 26/06) и члана
19. тачка 12. Статута градске општине Звездара („Службени
лист града Београда”, бр. 43/08, 43/09 и 15/10), донела је

28. јун 2012.

ПОТВРЂИВАЊУ
МАНДАТА
ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

1. Потврђује се мандат одборницима Скупштине градске општине Стари град, изабраним на изборима 6. маја
2012. године, и то:
– Саши Бјелици са изборне листе Драган Ђилас избор за
бољи Стари град и
– Урошу Марковићу са изборне листе Драган Ђилас избор за бољи Стари град.
Мандат почиње да тече даном потврђивања мандата.
Мандат новоизабраном одборнику траје до истека мандата одборника којима је престао мандат.
2. Против ове одлуке може се изјавити жалба Управном
суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења одлуке.
3. Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-65/12, 21. јуна 2012. године
Председник
Драган Видановић, с. р.

Скупштина градске општине Стари град у Београду, на
седници од 21. јуна 2012. године, у складу са одредбама члана
46. и члана 49. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07), на основу члана 35. Статута градске
општине Стари град („Службени лист града Београда”, број
3/11 – пречишћен текст), и члана 50. Пословника Скупштине
(„Службени лист града Београда”, број 9/11), донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

1. Разрешава се дужности председника Управног одбора
Установе културе „Вук Караџић” – Миодраг Шмелцеровић.
2. Именује се за председника Управног одбора Установе
културе „Вук Караџић” Маја Радуловић Петровић.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

1. Утврђује се да је одборницима у Скупштини градске
општине Стари град, Владимиру Јаковљевићу са Изборне
листе Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије(СПС),
Партија уједињених пензионера Србије(ПУПС), Јединствена
Србија (ЈС) и Александру Поповићу, са Изборне листе Демократска стрaнка Србије-Војислав Kоштуница, изабраним
на изборима одржаним 6. маја 2012. године, престао мандат
одборника у Скупштини градске општине Стари град пре
истека времена на које су изабрани, због поднете оставке.
2. Против ове одлуке може се изјавити жалба Управном
суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења одлуке.
3. Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Звездара
XI број 011–1-50, 26. јуна 2012. године

Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-65/12, 21. јуна 2012. године

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ВУК КАРАЏИЋ”

Председник
Душан Игњатовић, с. р.

Председник
Драган Видановић, с. р.

28. јун 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина градске општине Стари град у Београду,
на седници од 21. јуна 2012. године, на основу чл. 48, 49. и
56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”,
број 129/07), члана 35. Статута градске општине Стари град
(„Службени лист града Београда”, број 3/11 – пречишћен
текст), и члана 50. Пословника Скупштине („Службени
лист града Београда”, број 9/11 ), на основу извештаја Административне комисије , донела је

ОД Л У КУ
О

ПОТВРЂИВАЊУ
МАНДАТА
ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

1. Потврђује се мандат одборницима Скупштине градске општине Стари град, изабраним на изборима 6. маја
2012. године, и то:
–Миљани Остојић, са Изборне листе Демократска
странка Србије – Војислав Коштуница и
–Драгану Гавриловићу, са Изборне листе Ивица Дачић –
Социјалистичка партија Србије(СПС), Партија уједињених
пензионера Србије (ПУПС), Јединствена Србија(ЈС).
Мандат почиње да тече даном потврђивања мандата.
Мандат новоизабраним одборницима траје до истека
мандата одборника којима је престао мандат.
2. Против ове одлуке може се изјавити жалба Управном
суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења одлуке.
3. Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-65/12, 21. јуна 2012. године
Председник
Драган Видановић, с. р.

Скупштина градске општине Стари град у Београду, на
седници од 21. јуна 2012. године, на основу члана 14. Закона
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07
и 54/11), чл. 34. и 35. Статута градске општине Стари град
(„Службени лист града Београда”, број 3/11 – пречишћен
текст) и члана 50. Пословника Скупштине („Службени лист
града Београда”, број 9/11), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД У СТАЛНОМ САСТАВУ
1. Именује се Изборна комисија, у сталном саставу, за
избор одборника у Скупштину градске општине Стари
град, коју чине председник и девет чланова, и њихови заменици, и то:
– за председника: Јован Јовановић дипломирани правник, Демократска странка,
– за заменика председника: Стеван Бањац, дипломирани
правник, Српска напредна странка;
– за чланове:
– за члана : Игор Мајер, Демократска странка,
– за заменика члана: Драган Лазовић, Демократска
странка,
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– за члана: Бранислав Вуковић, Демократска странка,
– за заменика члана: Милан Добросављевић, Демократска странка,
– за члана: Немања Михаиловић, Демократска странка,
– за заменика члана: Мирјана Николић, Демократска
странка,
– за члана: Владимир Баћовић, Српска напредна странка,
– за заменика члана:Милош Милић, Српска напредна
странка,
– за члана: Радослав Марјановић, Српска напредна
странка,
– за заменика члана: Србислав Филиповић, Српска напредна странка,
– за члана: Георгије Марић, Демократска странка Србије,
– за заменика члана Звонко Маринковић, Демократска
странка Србије,
– за члана: Владимир Слијепчевић, Демократска странка
Србије,
– за заменика члана Гвозденија Јанковић, Демократска
странка Србије,
– за члана: Петар Миличковић, Либерално демократска
партија,
– за заменика члана: Лазар Ђуровић, Либерално демократска партија,
– за члана: Владета Хаџи Бошковић, Либерално демократска партија,
– за заменика члана: Снежана Милић, Либерално демократска партија.
2. За секретара се именујe Славко Перовић, дипломирани правник.
Секретар учествује у раду комисије без права одлучивања.
3. Изборна комисија обавља послове утврђене Законом
и у свом раду сходно примењује упутства и друге акте Републичке изборне комисије који се односе на спровођење
избора за народне посланике. Изборна комисија ради у
сталном и у проширеном саставу у складу са условима
утврђеним Законом о локалним изборима.
4. Седиште Изборне комисије је у Скупштини градске
општине Стари град, Македонска 42.
5. Административно-техничке и стручне послове за изборну комисију обављаће Одељење за општу управу и имовинско правне и стамбене послове и Служба за финансијске и заједничке послове Управе Градске општине.
6. Доношењем овог решења, престаје да важи Решење
Скупштине градске општине Стари град о именовању
општинске изборне комисије I-01,06-83/08, од 30.09.2008,
(„Службени лист града Београда”, број 37/08, 13/09, 44/09,
56/09, 8/10 , 16/10 ,43/11 , 50/11 , 57/11 и 15/12).
7. Против решења Скупштине општине о именовању
председника и чланова Изборне комисије у сталном саставу
допуштена је жалба Управном суду у року од 24 часа од доношења решења.
8.Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-65/12, 21. јуна 2012. године
Председник
Драган Видановић, с. р.

Број 39 – 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштинa градске општине Стари град у Београду на
седници одржаној 21. јуна 2012. године, на основу чл. 55. и
56. Статута градске општине Стари град („Службени лист
града Београда”, број 3/11 – пречишћен текст), чл. 3. и 10б.
Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у
Скупштини градске општине Стари град и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених
лица у органима градске општине Стари град („Службени
лист града Београда”, број 3/11 – пречишћен текст) и члана 50. Пословника Скупштине градске општине Стари град
(„Службени лист града Београда”, број 9/11), донела је

28. јун 2012.

Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду,
нa сeдници oд 21. јуна 2012. гoдинe, нa oснoву члана 32.
став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”,, број 129/07), чл. 77. и 78. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС”,, бр. 54/09,
73/10, 101/10 и 101/11) и чл. 19. и 35. Статута градске
општине Стари град („Службени лист града Београда”,,
број 3/11 – пречишћен текст), на предлог Већа градске
општине, доноси

ОДЛУКУ

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
1. Рада Фолгић, из Београда, бира се за заменика председника Скупштине градске општине Стари град, из реда одборника.
2. Именована није на сталном раду у Скупштини.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-65/12, 21. јуна 2012. године
Председник
Драган Видановић, с. р.

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
СТАРИ ГРАД ЗА 2011. ГОДИНУ
1. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У завршном рачуну буџета градске општине Стари град
за 2011. годину (у даљем тексту: завршни рачун) у Билансу
стања на дан 31. децембра 2011. године (образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 334.448 хиљада динара и
укупна пасива у износу од 334.448 хиљада динара.

Биланс стања рачуна буџета:
Економска
класификација
1

Опис

Износ у хиљадама динара

Укупно у хиљадама динара

2

3

4

011

Некретнине и опрема

151,923

014

Природна имовина

015

Нефинансијска имовина у припреми и аванси

016

Нематериjална имовина

01

Нефинансијска имовина у сталним средствима

022

Залихе ситног инвентара и потрошног материјала

02

Нефинансијска имовина у залихама

0

Нефинансијска имовина

111

Дугорочна домаћа финансијска имовина

11

Дугорочна финансијска имовина

121

Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности

47,877

122

Краткорочна потраживања

10,651

123

Краткорочни пласмани

34,942
4,482
24,595
215,942
131
131
216,073
10,471
10,471

181

12

Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни
пласмани

13

Активна временска разграничења

1

Финансијска имовина

118,375

Укупна актива

334,448

25

Обавезе из пословања

29

Пасивна временска разграничења

2

ОБАВЕЗЕ

311

Капитал

321121
321311

Вишак прихода и примања – суфицит
Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

3

58,709
49,195

1,830
58,197
60,027
226,544
45,243
2,634

КАПИТАЛ И УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

274,421

Укупна пасива

334,448

Члан 2.
Утврђује се нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у износу од 2.634 хиљадe динара.
Вишак прихода и примања из ранијих година преноси се у 2012. годину и биће распоређен Одлуком о ребалансу буџета
градске општине Стари град за 2012. годину.

28. јун 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 3.
У Билансу прихода и расхода рачуна буџета у периоду од
1. јануара до 31.12.2011. године (образац 2) утврђени су:
– укупно остварени текући
приходи и примања од продаје 1.309.309 хиљада динара
нефинансијске имовине
– укупно извршени текући расходи и издаци за нефинансијску 1.485.867 хиљада динара
имовину
– мањак прихода и примања –
176.558 хиљада динара
буџетски дефицит
Буџетски дефицит у износу од 176.558 хиљада динара
коригује се за део пренетих неутрошених средстава из ранијих година која су коришћена за финансирање расхода и
издатака у 2011. години у износу од 221.801 хиљада динара, тако да буџетски суфицит за 2011. годину износи 45.243
хиљаде динара.
Вишак прихода и примања – суфицит за пренос у наредну годину утврђује се у износу од 45.243 хиљаде динара.
Остварени буџетски суфицит у износу од 45.243 хиљаде динара преноси се у 2012. годину и биће распоређен Одлуком о ребалансу буџета градске општине Стари град за
2012. годину.
Остварени суфицит, односно вишак прихода и примања
који се преноси у наредну годину у износу од 45.243 хиљаде динара као и нераспоређени вишак прихода из ранијих
година у износу од 2.121 хиљаду динара, наменски се опредељује за финансирање неизмирених, а преузетих обавеза
по основу закључених уговора до 31. децембра 2011. године
(које износе 47.364 хиљаде динара).
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Структура капиталних издатака и примања је:
I

УКУПНА ПРИМАЊА у хиљадама динара

15,785

921

Примања од продаје домаће финансијске имовине

15,785

9

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине

15,785

II

ИЗДАЦИ у хиљадама динара

90,245

511

Зграде и грађевински објекти

63,464

512

Машине и опрема

3,678

515

Нематеријална имовина

7.318

5

Издаци за нефинансијску имовину

74,460

621

Набавка домаће финансијске имовине

15,785

6

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске
имовине

15,785

МАЊАК ПРИМАЊА II-I

74,460

Члан 6.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2011. године (образац 4) утврђени су
укупни новчани приливи у износу од 1.325.094 хиљаде динара и новчани одливи у износу од 1.501.652 хиљаде динара и мањак новчаних прилива у износу од 176.558 хиљада
динара. Када се износ салда готовине на почетку године у
износу од 224.773 хиљаде динара увећа за износ новчаних
прилива и умањи за износ новчаних одлива коригован
(умањен) за износ плаћених расхода који се не евидентирају
преко класе 4, 5, и 6 од 338 хиљада динара, добија се салдо
готовине на крају године који износи 47.877 хиљада динара.
Структура новчаних токова у хиљадама динара је:
I

Новчани приливи се састоје

7

Текући приходи

Члан 4.
Вишак прихода и примања утврђује се у укупном износу од 47.877 хиљада динара и састоји се од: вишка прихода
и примања – суфицита у износу од 45.243 хиљаде динара и
нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу
од 2.634 хиљаде динара.

9

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 15,785

УКУПНИ НОВЧАНИ ОДЛИВИ

1,501,652

Члан 5.
У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31.12.2011. године (образац 3) утврђена су укупна примања у износу од 15.785 хиљада динара и
укупни издаци у износу од 90.245 хиљада динара.

III

Мањак новчаних прилива

176,558

IV

Салдо готовине на почетку године

224,773

V

Кoриговани приливи за примљена средства у обрачуну

1,325,094

1,309,309

УКУПНИ НОВЧАНИ ПРИЛИВИ
II

1,325,094

Новчани одливи се састоје

4

Текући расходи

1,411,407

5

Издаци за нефинансијску имовину

74,460

6

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине
15,785

VI

Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну

1,501,990

VII

Салдо готовине на крају године (IV+V-VI)

47,877

Члан 7.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

I

Издвојена средства за текућу буџетску
резерву у 2011. години износила су:

II
Текућа резерва је распоређена на следеће позиције буџета:
Раздео 1 Скупштина општине
Конто
Функција
Опис
Донације невладиним организацијама
481
110
Решење број I-020-1-714/11 од
27.12.2011.
Раздео 2 Председник општине

Одлуком о
буџету од
30.12.2010 године 3,800,000 динара

Одлуком о
ребалансу
буџета од
9.6.2011
5,721,808
динара

ИЗНОС

ИЗНОС

Одлуком о ребаОдлуком о ребаланлансу буџета од
су буџета од 7. 7.2011 6.12.2011 2,531,874
8,153,808 динара
динара На осноНа основу Решења
ву Решења број
број I-020-1-542/11 од
I-020-1-714/11 од
15 9.2011 текућа ре27.12.2011 текућа
зерва повећана за
резерва повећана
13.000.000 динара
за 10.666.000 дитако да укупно износи нара тако да укуп21.153.808 динара
но износи 3.197.874
динара
ИЗНОС
ИЗНОС

53.000

На основу Решења
број I-020-1-718/11
од 29.12.2011 текућа
резерва повећана за
657.500 динара тако
да укупно износи
657.500 динара

ИЗНОС
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Издвојена средства за текућу буџетску
резерву у 2011. години износила су:

I

Конто

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Опис
Услуге рекреације и спорта
-Субвенције јавном предузећу – капи451
810
тални расходи
Решење број I-020-1-542/11 од 15. септембра 2011.
Донације невладиним организацијама
481
110
Решење број I-020-1-577/11 од 6. октобра 2011.
Социјална давања запосленима
414
130
Решење број I-020-1-608/11 од 20. октобра 2011.
Здравствена заштита по уговору -Геронтолошки центар
424
010
Решење број I-020-1-714/11 од 27. децембра 2011.
Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела
483
110
Решење број I-020-1-714/11 од 27. децембра 2011.
Накнада штете за штету нанету од
стране државних органа
485
110
Решење број I-020-1-714/11 од 27. децембра 2011.
Заштита животне средине
424
560
Решење број I-020-1-714/11 од 27. децембра 2011
Здравство-дотације организацијама
обавезног социјалног осигурања464
760
текући расходи
Решење број I-020-1-714/11 од 27. децембра 2011.
Услуге рекреације и спорта
-Субвенције јавном предузећу -текући
451
810
расходи
Решење број I-020-1-714/11 од 27. децембра 2011
Услуге рекреације и спорта
-Субвенције јавном предузећу – капи451
810
тални расходи
Решење број I-020-1-714/11 од 27. децембра 2011.
Култура и остале установе – Трансфери осталим нивоима власти – текући
463
820
расходи
Решење број I-020-1-714/11 од 27. децембра 2011.
Култура и остале установе – Трансфери осталим нивоима власти – капитал463
820
ни расходи
Решење број I-020-1-714/11 од 27. децембра 2011
Услуге по уговору
Решење број I-020-1-718/11 од 29. де423
110
цембра 2011.
Канцеларија за младе – Стални трошкови
421
160
Решење број I-020-1-718/11 од 29. децембра 2011.
Канцеларија за младе –
Специјализоване услуге – програми и
424
160
активности
Решење број I-020-1-718/11 од 29. децембра 2011.
Раздео 3 Општинска управа
Конто
Функција
Опис
Посебни расходи
416
130
Решење бројI-020-1-714/11 од 27. децембра 2011.
Стални трошкови
421
130
Решење бројI-020-1-714/11 од 27. децембра 2011.
Материјал
426
130
Решење број I-020-1-714/11 од 27.
децембра 2011.

Одлуком о
буџету од
30.12.2010 године 3,800,000 динара

Одлуком о
ребалансу
буџета од
9.6.2011
5,721,808
динара

28. јун 2012.

Одлуком о ребаОдлуком о ребаланлансу буџета од
су буџета од 7. 7.2011 6.12.2011 2,531,874
8,153,808 динара
динара На осноНа основу Решења
ву Решења број
број I-020-1-542/11 од
I-020-1-714/11 од
15 9.2011 текућа ре27.12.2011 текућа
зерва повећана за
резерва повећана
13.000.000 динара
за 10.666.000 дитако да укупно износи нара тако да укуп21.153.808 динара
но износи 3.197.874
динара

На основу Решења
број I-020-1-718/11
од 29.12.2011 текућа
резерва повећана за
657.500 динара тако
да укупно износи
657.500 динара

Функција

13.000.000

1.000.000

500.000

1.880.000

120.000

180.000

30.000

48.000

45.000

3.610.000

330.000

2.240.000

171.000

5.000

37500

160.000

3.200.000

1.301.874

28. јун 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Издвојена средства за текућу буџетску
резерву у 2011. години износила су:

I

411

130

414

130

415

130

Одлуком о
буџету од
30.12.2010 године 3,800,000 динара

Одлуком о
ребалансу
буџета од
9.6.2011
5,721,808
динара
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Одлуком о ребаОдлуком о ребаланлансу буџета од
су буџета од 7. 7.2011 6.12.2011 2,531,874
8,153,808 динара
динара На осноНа основу Решења
ву Решења број
број I-020-1-542/11 од
I-020-1-714/11 од
15 9.2011 текућа ре27.12.2011 текућа
зерва повећана за
резерва повећана
13.000.000 динара
за 10.666.000 дитако да укупно износи нара тако да укуп21.153.808 динара
но износи 3.197.874
динара

Плате и додаци запослених
Решење број I-020-1-718/11 од 29. децембра 2011
Социјална давања запосленима
Решење број I-020-1-718/11 од 29. децембра 2011.
Накнаде за запослене
Решење број I-020-1-718/11 од 29. децембра 2011

УКУПНО РАСПОРЕЂЕНА ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

На основу Решења
број I-020-1-718/11
од 29.12.2011 текућа
резерва повећана за
657.500 динара тако
да укупно износи
657.500 динара

202.000

233.000

9.000

0

Средства текуће буџетске резерве која су ангажована у
току 2011. године, исказана су, у складу са законским прописима, према врсти трошка на одговарајућим позицијама
планираних и извршених расхода, а за исти износ је умањена апропријација текуће буџетске резерве.
У складу са Законом о буџетском систему, током 2011.
године услед повећања прихода три пута се приступило
доношењу ребаланса буџета градске општине Стари град
у циљу усклађивања прихода и расхода, тј. успостављања
буџетске равнотеже на новом нивоу.
Одлуком о обиму средстава за вршење послова града и
градских општина и утврђивању прихода и примања који
припадају граду, односно градским општинама у 2011. години
(„Службени лист града Београда”, бр. 45/2010 и 1/2011) буџету градске општине Стари град за 2011. годину опредељени су
укупни текући приходи у износу од 1.252.204.000 динара. Одлуком о буџету градске општине Стари град за 2011. годину,
која је донета на седници Скупштине 30. децембра 2010. године („Службени гласник РС”, број 48/10 и 1/11 исправка) у
текућу буџетску резерву издвојен је износ од 3.800.000 динара.
Скупштина градске општине Стари град, на седници одржаној 9. јуна 2011. године, донела је Одлуку о (првом) ребалансу буџета градске општине Стари град за
2011. годину („Службени гласник РС”, број 22/11). Наиме,
усвајањем Одлуке о завршном рачуну буџета за 2010. годину, створили су се услови да се услед повећања прихода
(утврђеног вишка прихода и примања – суфицита) приступи изради ребаланса буџета. Одлуком о првом ребалансу
буџета градске општине Стари град за 2011. годину укупни приходи и примања буџета утврђени су у износу од
1.499.924.317 динара, а у текућу буџетску резерву издвојен
је износ од 5.721.808 динара.
Одлука о другом ребалансу буџета градске општине
Стари град за 2011. годину донета је на седници Скупштине 7. јуна 2011. године („Службени гласник РС”, број 29/11)
у циљу успостављања буџетске равнотеже на новом, вишем
нивоу. градској општини Стари град, Oдлуком о изменама
и допунама Одлуке о обиму средстава за вршење послова
града и градских општина и утврђивању прихода и примања који припадају граду, односно градским општинама у
2011. години од 6. јула 2011. године („Службени лист града
Београда”, број 25/11), Скупштина града Београда определила је текуће приходе за 18.743.000 динара више у односу
на првобитно планиран износ, тј. извршеним изменама Одлуке о обиму средстава... укупно опредељени текући приходи градске општине Стари град утврђени су у износу од
1.270.947.000 динара. Изменама Одлуке о обиму средстава...

0

14.500.000

13.197.874

657.500

извршене су значајне промене у структури прихода који
припадају градској општини Стари град. Укинути су, од 11.
јула 2011. године, приходи од локалних комуналних такса
(економска класификација 714, 716, и 741) и трансферна
средства буџета града, а као нови приход опредењен је порез на доходак грађана и повећано је учешће у расподели
прихода од пореза на имовину (уместо расподеле овог прихода у односу 10:90% између општине и града, однос расподеле прихода повећан је у корист општине на 21:79 %).
Одлуком о другом ребалансу буџета градске општине
Стари град за 2011. годину укупни буџетски приходи и примања утврђени су у износу од 1.516.964.202 динара, а у текућу буџетску резерву издвојен је износ од 8.153.808 динара.
Доношењем Решења број I-020-1-542/11 од 15. септембра 2011, у складу са чланом 61. став 12. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10,101/10),
текућа буџетска резерва је, након другог ребаланса буџета,
повећана за 13.000.000 динара, тако да је укупно износила
21.153.808 динара. Доношењем овог решења искоришћена је
могућност коју је пружила измена Закона о буџетском систему од 13. октобра 2010. године („Службени гласник РС”,
број 73/10) да се износи апропријација који не могу да се искористе до краја године, пренесу у текућу буџетску резерву
и да се тако пренета средства користе за намене за које нису
планирана средства у довољном обиму.
Трећи ребаланс буџета градске општине Стари град за
2011. годину донет је на седници Скупштине 6. децембра 2011.
године („Службени гласник РС”, број 50/11) услед повећања
појединих буџетских прихода (трансфери од других нивоа
власти – извор 07, остали приходи у корист ниовоа општине,
новчане казне и одузета имовинска корист) и потребе да се изврши ново усклађивање прихода и расхода. Укупни буџетски
приходи и примања буџета за 2011. годину трећим ребалансом утврђени су у износу од 1.532.118.205 динара и већи су за
15.154.003 динара у односу на приходе и примања планирана
другим ребалансом буџета. У текућу буџетску резерву трећим
ребалансом издвојена су средства у износу од 2.531.874 динара.
После трећег ребаланса буџета за 2011. годину, у складу са чланом 61. став 12. Закона о буџетском систему, донета су два решења на основу којих је повећан износ текуће
буџетске резерве и то: Решење број I-020-1-714/11 од 27. децембра 2011. којим је текућа резерва повећана за 10.666.000
динара тако да је укупно износила 13.197.874 динара и исти
износ је распоређен и Решење број I-020-1-718/11 од 29.
децембра 2011 којим је текућа резерва повећана за 657.500
динара тако да је укупно износила 657.500 динара колико је
распоређено.
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Члан 8.
ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2011. ГОДИНИ
Одлуком о буџету
од 30. децембра 2010
године 6,500,000
динара

1.

Издвојена средства за сталну буџетску резерву
износила су:

2.

Средства сталне резерве коришћена су за :

а

Уплату Црвеном крсту Србије за помоћ жртвама земљотреса у Јапану,
по Решењу број I-020-1-144/11 од 17.03.2011

б

Уплату општини Љиг за отклањање штетних последица услед поплаве и тешке
временске непогоде, а ради спречавања настанка штете већих размера,
по Решењу број I-020-1-360/11 од 16.06.2011

3.

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Одлуком о
ребалансу буџета
од 9. јуна 2011.
4,500,000 динара

Одлуком о ребалансу буџета од 7.
јула 2011 4,000,000
динара

Одлуком о ребалансу буџета од
6. децембра 2011
4,000,000 динара

2.000.000,00
500.000,00
4.500.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

Члан 9.
Планирани и остварени текући приходи и примања по изворима, и планирани и извршени текући расходи и издаци
буџета градске општине Стари град у 2011. години, као и буџетски суфицит (дефицит), примарни суфицит (дефицит) и
укупни фискални резултат утврђују се у следећим износима у хиљадама динара:
Опис

Економска класификација

Средства планирана
буџетом након свих
ребаланса

Остварење /Извршење у
2011. години

Извршење у %

1

2

3

4

5

ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
УКУПНА СРЕДСТВА

(3+7+8+9)

1.532.118

1.546.895

101

(7+8+9)

1.308.560

1.325.094

101

(7+8)

1.292.775

1.309.309

101

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

7

1.292.775

1.309.309

101

1. Порези

71

295.966

312.545

106

–Порез на зараде (извор финансирања 01)

711

90.000

103.284

115

– Порез на имовину (извор 01)

713

113.000

116.295

103

– Порез на добра и услуге – локалне комуналне таксе (извор 01)

714

17.700

17.700

100

– Други порези (извор 01)

716

75.266

75.266

100

2. Донације и трансфери

73

75.040

75.003

100

– Донације од међународних организација (извор 15)

732

1.400

1.400

100

– рансфери од других нивоа власти (извор 01)

733

71.195

72.387

102

–Трансфери од других нивоа власти (извор 07)

733

2.445

1.216

50

3. Приходи од имовине

741

37.119

40.338

109

I – УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

– Камате (извор 01)

741

8.500

11.502

135

– Локалне комуналне таксе (извор 01)

741

28.619

28.836

101

742

793.900

791.291

100

742152

760.000

757.640

100

600.400

598.536

100

4. Приходи од продаје добара и услуга
– Приход од закупа (бруто закуп са ПДВ)
Закуп нето (извор 01)
ПДВ закуп (извор 01)

159.600

159.104

100

– Приходи од општинских административних такси (извор 01)

742251

3.900

4.069

104

– Приходи општинских органа управе (извор 01)

742351

30.000

29.582

99

743

4.250

4.472

105

– Приходи од новчаних казни (извор 01)

743351

3.300

3.450

105

– Приходи од мандатних казни (извор 01)

743353

950

1.022

108

745

84.400

83.580

99

– Остали приходи у корист нивоа општине (извор 01)

745151

79.000

77.660

98

– Сопствени приходи пословног простора и установе културе (извор 04)

745151

5.400

5.920

110

7. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године

772

2.100

2.080

99

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 9)

81

0

0

5. Новчане казне и одузета имовинска корист

6. Мешовити и неодређени приходи

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (извор 12)

92

15.785

15.785

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (извор 13)

321

223.558

221.801

99

1.532.118

1.501.652

98

II – УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ(4+5)

(4+5+6)

100

(4+5)

1.512.333

1.485.867

1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ

4

1.435.573

1.411.407

98

1.1. Расходи за запослене

41

294.078

294.025

100

1.2. Коришћење роба и услуга

42

276.678

266.944

96

1.3. Субвенције јавном предузећу

45

368.681

367.199

100
100

1.4. Социјална заштита из буџета

47

16.217

16.209

48+49

280.266

276.132

99

4631+4641

199.653

190.898

96

2. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ – КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

5

80.760

74.460

92

3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

6

15.785

15.785

100

1.5. Остали расходи
1.6.Трансфери
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III ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ КРЕДИТА УМАЊЕНА ЗА ИЗНОС ДАТИХ КРЕДИТА
1. Примања по основу отплате кредита

92

15.785

15.785

100

2. Износ датих кредита

62

15.785

15.785

100

0

0

IV РАЗЛИКА (1-2)

92-62

V БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ
Примарни дефицит

(7+8)-(4+5)

-223.558

-176.558

(7+8-7411) – (4+5-44)

-232.058

-188.060

-223.558

-176.558

223.558

176.558

Укупни фискални резултат
VI ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ V+IV
VII НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ( IV – VI) = – V

Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа
текућих прихода и примања по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу
од 176.558 хиљада динара.
Примарни дефицит, односно буџетски дефицит коригован за износ нето камате (разлика између укупног износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата)
утврђен је у износу од 188.060 хиљада динара.
Укупан фискални резултат је буџетски дефицит коригован за разлику између примања по основу отплате датих
кредита и одлива по основу датих кредита, утврђен у износу од 176,558 хиљада динара.
Буџетски дефицит у износу од 176,558 хиљада динара
коригује се за део вишка прихода из ранијих година који
је коришћен за покриће расхода у 2011. години у износу
од 221.801 хиљада динара, тако да се буџетски суфицит за
пренос у наредну (2012) годину утврђује у износу од 45.243
хиљаде динара.

система контроле квалитета у области пружања услуга, као
и увођење јединственог система комуникације општине ка
грађанима. Неутрошена средства за ове намене пренета у
2008. годину износила су 6.849 евра и исти износ је пренет
и у 2011. годину, с обзиром да средства за ове намене нису
коришћена током 2008. 2009.и 2010. године.
Према Уговору о пројекту 044979 SWEB – истраживачко
развојни пројекат у трајању од 27 месеци (са почетком од 1.
јануара 2007. године) који се односи на обезбеђивање електронских/мобилних услуга (е-governmеnt) под називом „Сигурни међународни М–сервис за допринос развоја поверљиве
комуникације између европских и неевропских западно-балканских земаља”,, давалац донације је Европска унија (ЕУ).
Планирана средства за цео пројекат износила су 81.900 евра.
За спровођење програма од 2007. године до 31. децембра 2011. године на девизни рачун градске општине Стари
град укупно су уплаћена средства у износу од 57.467 евра.
Утрошено је укупно 49.980 евра. Неутрошена средства која
су пренета у 2011. годину за ове намене износе 7.486 евра.
Током 2011. године оба пројекта су окончана подношеЧлан 10.
њем ревизорских извештаја, па су се стекли услови да се
средства уплаћена градској општини, а која су се налазила
Извештај о коришћењу међународних донација:
Од Европске агенције за реконструкцију (ЕАР) добијена на девизним рачунима, пренесу у динарској противвредје донација у 2006. години у износу од 51.336 евра и у 2007. ности на рачун буџета градске општине (Решењем I-02, број
години 5.959 евра, што укупно износи 57.295 евра за ино- 020-1-338/11 од 8. јуна 2011. године).
Укупно стање по изводу Народне банке Србије на девативне идеје у области општинског пословања кроз програм „EXCHANGE” – „Изградња капацитета локалне само- визним рачунима донација на дан 31. децембра 2011. године
управе у општини Стари град”, за увођење ИСО 9001:2000 износи нула евра.
II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 11.
Укупно планирани и извршени расходи у 2011.години по разделима, функцијама, економској класификацији, наменама
и корисницима износе у динарима:
УКУПНА
СРЕДСТВА ПО
ОДЛУЦИ О
БУЏЕТУ за 2011. годину

ЕКОНОМСКА
РАЗДЕО ГЛАВА ПОЗИЦИЈА ФУНКЦИЈА КЛАСИФИКА- ОПИС
ЦИЈА

1

2

3

4

5

1

7

8

9

10

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
110
1
2

1

6

ПЛАНИРАНИ
РАСХОДИ ИЗВРШЕЊЕ
НАКОН СВИХ БУЏЕТА У
У % 9/8
ИЗМЕНА
2011.
ОДЛУКЕ О
ГОДИНИ
БУЏЕТУ

2

3

4

Извршни и законодавни органи
417

Посланички додатак

2.150.000

2.049.000

2.048.339

99,97

481

Донације невладиним организацијама

1.157.300

1.253.000

1.252.833

99,99

7

8

9

5

6

10

Извори финансирања за функцију 110
01

2

Приходи из буџета

3.307.300

3.302.000

3.301.172

99,97

Укупно за функцију 110

3.307.300

3.302.000

3.301.172

99,97

Укупно за раздео 1

3.307.300

3.302.000

3.301.172

99,97

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
010

Социјална заштита
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УКУПНА
СРЕДСТВА ПО
ОДЛУЦИ О
БУЏЕТУ за 2011. годину

ЕКОНОМСКА
РАЗДЕО ГЛАВА ПОЗИЦИЈА ФУНКЦИЈА КЛАСИФИКА- ОПИС
ЦИЈА

1

2

3

4

5

3

424
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6
Здравствена заштита по уговору Геронтолошки центар

7

ПЛАНИРАНИ
РАСХОДИ ИЗВРШЕЊЕ
НАКОН СВИХ БУЏЕТА У
У % 9/8
ИЗМЕНА
2011.
ОДЛУКЕ О
ГОДИНИ
БУЏЕТУ
8

9

10

12.000.000

12.880.000

12.853.394

99,79

Приходи из буџета

12.000.000

12.880.000

12.853.394

99,79

Укупно за функцију 010

12.000.000

12.880.000

12.853.394

99,79

Извори финансирања за функцију 010
01

110

Извршни и законодавни органи

4

422

Путни трошкови
- За матичаре (из извора 107) 150.000

2.500.000

2.260.000

2.259.171

99,96

5

423

Услуге по уговору
-За матичаре (из извора 107) 250.000

49.500.000

41.350.574

41.343.345

99,98

6

424

Специјализоване услуге

7

425

Текуће поправке и одржавање

8

472

Накнаде за социјалну заштиту
- Поклон честитке бебама и пензионерима
- Једнократна помоћ соц.угроженим
станов.
- Једнократна помоћ избеглим и расељеним
- Награде најбољим ватрогас. и полицајцима
- Остале накнаде

9

481

10

9.000.000

7.650.000

7.616.205

99,56

90.000.000

108.819.235

99.472.439

91,41

9.200.000

9.607.000

9.605.833

99,99

Донације невладиним организацијама
- Редовно годишње финансирање
- Финансирање програма

17.394.000

21.100.000

21.076.409

99,89

482

Остали порези

12.000.000

9.500.000

9.422.253

99,18

11

483

Новчане казне и пенали по решењу
судова
и судских тела

1.000.000

37.620.000

37.613.786

99,98

12

484

Накнада штете за елементарне непогоде

100.000

2.500.000

13

485

Накнада штете за штету нанету од
стране државних органа

500.000

480.000

14

499

Средства резерве – стална резерва

15

511

Зграде и грађевински објекти

16

512

Машина и опрема

17

513

Остала основна средства

18

515

Нематеријална имовина

2.500.000 100,00
475.803

99,13

6.500.000

4.000.000

0

0,00

49.900.000

5.900.000

242.608

4,11

1.000.000

3.000.000

2.990.625

99,69

50.000

10.000

0

0,00

6.800.000

5.500.040

5.000.040

90,91

255.444.000

228.330.848

210.308.772

92,11

Извори финансирања за функцију 110

15

01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

1.168.430

13

Нераспоређени вишак прихода из
ранијих
година

28.397.249

26.639.857

1.400.322

1.400.322

100,00

259.296.849

239.618.521

92,41

Неутрошена средства донације из
претходне године
Укупно за функцију 110

255.444.000

1.269.570 108,66
93,81

Опште јавне услуге – Канцеларија за
младе

160
19

421

Стални трошкови

44.000

55.000

54.657

99,38

20

423

Услуге по уговору

1.000.000

620.000

617.675

99,63

424

Специјализоване услуге
– Програми и активности

3.500.000

5.037.500

5.031.671

99,88

4.544.000

5.413.800

5.411.016

99,95

298.700

292.987

98,09

4.544.000

5.712.500

5.704.003

99,85

5.000.000

5.030.000

5.025.931

99,92

Приходи из буџета

5.000.000

5.030.000

5.025.931

99,92

Укупно за функцију 560

5.000.000

5.030.000

5.025.931

99,92

21

Извори финансирања за функцију 160
01

Приходи из буџета

07

Трансферо од других нивоа власти
Укупно за функцију 160

560
22

Заштита животне средине
424

Заштита животне средине
Извори финансирања за функцију 560

01

28. јун 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
УКУПНА
СРЕДСТВА ПО
ОДЛУЦИ О
БУЏЕТУ за 2011. годину

ЕКОНОМСКА
РАЗДЕО ГЛАВА ПОЗИЦИЈА ФУНКЦИЈА КЛАСИФИКА- ОПИС
ЦИЈА

1

2

3

4

5

760
23

Број 39 – 13

6

7

ПЛАНИРАНИ
РАСХОДИ ИЗВРШЕЊЕ
НАКОН СВИХ БУЏЕТА У
У % 9/8
2011.
ИЗМЕНА
ГОДИНИ
ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ
8

9

10

Здравство
464

Дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања

10.100.000

26.312.085

22.600.049

85,89

10.100.000

20.178.000

16.465.965

81,60

6.134.085

6.134.085

100,00

10.100.000

26.312.085

22.600.050

85,89

300.500.000

368.680.733

367.199.072

99,60

3.000.000

3.925.000

3.919.000

99,85

303.500.000

278.080.000

276.592.339

99,47

94.525.733

94.525.733

100,00

303.500.000

372.605.733

371.118.072

99,60

12.000.000

25.661.498

25.655.932

99,98

12.000.000

20.570.000

20.564.434

80,14

5.091.498

5.091.498

100,00

12.000.000

25.661.498

25.655.932

99,98

27.520.000

147.679.435

142.641.877

96,59

6.750.000

6.610.000

6.603.954

99,91

34.270.000

66.380.000

61.336.396

92,40

87.909.435

87.909.435

100,00

Извори финансирања за функцију 700
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из
ранијих
година
Укупно за функцију 700

810
24
25

Услуге рекреације и спорта
451

Субвенције јавном предузећу

481

Донације осталим непрофитним институцијама -Спортским омладинским
организацијама
Извори финансирања за функцију 810

01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из
ранијих
година
Укупно за функцију 810

820
26

Култура и остале установе
463

Трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 820

01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из
ранијих
година
Укупно за функцију 820

980
27

28

Образовање
463

Трансфери осталим нивоима
власти

472

Накнаде из буџета
- Стипендије ученицима и студентима
- Награђивање ђака генерације и
добитника
Вукове дипломе
- Помоћ за одлазак на усавршавање и
такмичење
- Награђивање ђака и студената за
освојене
медааље и награде
- Награђивање ђака првака
- Куповина уџбеника
Извори финансирања за функцију 900

01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из
ранијих
година
Укупно за функцију 900
Укупно за раздео 2

3

34.270.000

154.289.435

149.245.831

96,73

636.858.000

861.788.100

831.821.734

96,52

151.063.800

158.102.000

158.101.871

100,00

27.604.200

28.301.200

28.300.235

100,00
99,87

ОПШТИНСКА УПРАВА
130
29

Опште услуге
411

Плате и додаци запослених

30

412

Социјални допринос на терет послодавца

31

413

Накнаде у натури

6.130.000

4.803.000

4.796.560

32

414

Социјална давања запосленима

9.500.000

13.543.000

13.542.320

99,99

33

415

Накнаде за запослене

8.300.000

7.309.000

7.304.242

99,93

34

416

Посебни расходи

3.000.000

860.000

853.486

99,24

35

421

Стални трошкови

24.200.000

31.677.870

31.583.343

99,70

36

426

Материјал

15.500.000

25.127.374

25.028.697

99,61

37

621

Набавка домаће финансијске имовине

14.500.000

15.785.000

15.785.000

100,00

245.298.000

268.745.574

268.532.884

99,92

0

977.870

977.870

100,00

14.500.000

15.785.000

15.785.000

100,00

259.798.000

285.508.444

285.295.754

99,93

Извори финансирања за функцију 130
01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

12

Примања од продаје финансијске
имовине
Укупно за функцију 130
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
УКУПНА
СРЕДСТВА ПО
ОДЛУЦИ О
БУЏЕТУ за 2011. годину

ЕКОНОМСКА
РАЗДЕО ГЛАВА ПОЗИЦИЈА ФУНКЦИЈА КЛАСИФИКА- ОПИС
ЦИЈА

1

2

3

4

5

1

28. јун 2012.

6

7

ПЛАНИРАНИ
РАСХОДИ ИЗВРШЕЊЕ
НАКОН СВИХ БУЏЕТА У
У % 9/8
ИЗМЕНА
2011.
ОДЛУКЕ О
ГОДИНИ
БУЏЕТУ
8

9

10

ЈП `"Пословни простор општине"
Општи економски послови и послови по
питању рада

410
38

411

Плате и додаци запослених

39

412

Социјални допринос на терет послодавца

46.647.000

49.276.000

49.275.691

100,00

8.384.000

8.900.000

8.887.762

99,86

40

414

Социјална давања запосленима

41

415

Накнаде за запослене

42

416

Посебни расходи

5.500.000

7.753.000

7.752.319

99,99

43

421

Стални трошкови

5.500.000

5.223.000

5.222.402

99,99

44

422

Трошкови путовања

150.000

10.000

0

0,00

45

423

Услуге по уговорима

5.900.000

6.981.000

6.980.440

99,99

46

424

Специјализоване услуге

150.000

10.000

0

0,00

47

425

Текуће поправке и одржавање

100.000

417.000

416.746

99,94

48

426

Материјал

100,00

49

482

Остали порези

50

511

Зграде и грађевински објекти

400.000

100

0

0,00

1.200.000

1.350.000

1.339.162

99,20

2.450.000

2.755.000

2.754.945

169.902.000

199.873.000

199.860.744

99,99

99.000.000

63.300.000

63.220.938

99,88

51

512

Административна опрема

400.000

300.000

294.845

98,28

52

515

Нематеријална имовина

600.000

2.350.000

2.318.161

98,65

344.183.000

344.298.100

343.846.515

99,87

2.100.000

4.200.000

4.477.641

106,61

346.283.000

348.498.100

348.324.156

99,95

Извори финансирања за функцију 410
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи
Укупно за функцију 410

2.

820
53

Установа културе „Пароброд”
411

Плате и додаци запослених

6.987.000

7.710.223

7.707.906

99,97

54

412

Социјални допринос на терет послодавца

1.233.000

1.432.155

1.428.158

99,72

55

415

Накнаде за запослене

200.000

216.800

215.200

99,26

56

416

Посебни расходи

1.600.000

2.473.000

2.472.390

99,98

57

421

Стални трошкови

1.100.000

2.195.000

2.148.633

97,89

58

423

Услуге по уговору

2.500.000

3.900.500

3.897.520

99,92

59

424

Специјализоване услуге

8.217.700

13.972.989

13.945.499

99,80

60

425

Текуће поправке и одржавање

10.000

21.220

6.927

32,64

61

426

Материјал

300.000

684.574

683.109

99,79

62

482

Остали порези

10.000

15.100

11.570

76,62

63

512

100.000

400.000

392.749

98,19

Машине и опрема
Извори финансирања функцију 820

01

Приходи из буџета

20.757.700

30.321.561

29.966.942

98,83

04

Сопствени приходи

1.500.000

1.200.000

1.442.720

120,23

13

Нераспоређени вишак прихода из
ранијих
година

0

1.500.000

1.500.000

100,00
99,66

Укупно за функцију 820
Укупно раздео 3
Укупни издаци

22.257.700

33.021.561

32.909.662

628.338.700

667.028.105

666.529.572

99,93

1.268.504.000

1.532.118.205

1.501.652.478

98,01

Члан 12.
Саставни део ове одлуке чине обрасци 1–5, као посебни прилози, по члану 79. Закона о буџетском систему, као и Извештај о извршењу буџета градске општине Стари град за 2011. годину.
Члан 13.
Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Стари град за 2011. годину неће бити предмет екстерне буџетске
ревизије, с обзиром на то да ће Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Стари град за 2011. годину, преко консолидованог завршног рачуна града Београда бити предмет екстерне ревизије.
Члан 14.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-65/12, 21. јуна 2012. године
Председник
Драган Видановић, с. р.

28. јун 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, нa
сeдници, одржаној 21. јуна 2012. гoдинe, нa oснoву члaнa
69. Закона о радним односима у државним органима, члана 80. Статута градске oпштинe Стaри грaд („Службени
лист грaдa Бeoгрaдa”, број 3/11 – пречишћен текст) и члана
50. Пословника Скупштине градске општине Стари град
(„Службени лист града Београда”, број 9/11), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКA ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
1. Мирјана Божидаревић, дипломирани инжењер електротехнике, из Београда, разрешава се функције председника градске општине Стари град, због престанка мандата
Скупштине, са 21. јуном 2012. године.
2. Право на плату и друга права по основу рада именована остварује у складу са Законом о радним односима у
државним органима и Одлуком о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Стари
град и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине Стари град.
3. Решење објавити у „Службеном листа града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-65/12, 21. јуна 2012. године
Председник
Драган Видановић, с. р.

Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, нa
сeдници, одржаној 21. јуна 2012. гoдинe, нa oснoву члaнa
69. Закона о радним односима у државним органима, члaнa
80. Статута градске oпштинe Стaри грaд („Службени лист
грaдa Бeoгрaдa”, број 3/11 – пречишћен текст) и члана
50. Пословника Скупштине градске општине Стари град
(„Службени лист града Београда”, број 9/11), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКA ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
1. Даниловић др Анa из Београда, разрешава се функције заменика председника градске општине Стари град,
због престанка мандата Скупштине, са 21. јуном 2012. године.
2. Право на плату и друга права по основу рада именована остварује у складу са Законом о радним односима у
државним органима и Одлуком о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Стари
град и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине Стари град.
Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-65/12, 21. јуна 2012. године
Председник
Драган Видановић, с. р.
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Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду нa
сeдници одржаној 21. јуна 2012. гoдинe, нa oснoву члана
65. Статута градске општине Стари град („Службени лист
града Београда”, број 3/11 – пречишћен текст) и чл. 6, 10. и
10б) Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Стари град и платама и
другим примањима изабраних, именованих и постављених
лица у органима градске општине Стари град („Службени
лист града Београда”, број 3/11 – пречишћен текст) донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
1. Дејан Ковачевић, дипл.правник, из Београда, бира се
за председника градске општине Стари град, из реда одборника.
2. Именовани је на сталном раду у градској општини.
3. Председник градске општине истовремено је и председник Већа градске општине.
4. Право на плату и друга права по основу рада именовани остварује у складу са Законом о радним односима у
државним органима и Одлуком о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Стари
град и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине Стари град.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-65/12, 21. јуна 2012. године
Председник
Драган Видановић, с. р.

Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду нa
сeдници одржаној 21. јуна 2012. гoдинe, нa oснoву члана
67. Статута градске општине Стари град („Службени лист
града Београда”, број 3/11 – пречишћен текст) и чл. 6, 10. и
10б) Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Стари град и платама и
другим примањима изабраних, именованих и постављених
лица у органима градске општине Стари град („Службени
лист града Београда”, број 3/11 – пречишћен текст) донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
1. Дејан Стефановић, бира се за заменика председника
градске општине Стари град, из реда одборника, на период
од четири године.
2. Именовани је на сталном раду у Скупштини, почев од
21. јуна 2012. године.
3. Право на плату и друга права по основу рада именовани остварује у складу са Законом о радним односима у
државним органима и Одлуком о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Стари
град и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине Стари град.
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4. Заменик председника градске општине истовремено је
и члан Већа градске општине по функцији.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-65/12 , 21. јуна 2012. године
Председник
Драган Видановић, с. р.

Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду на
сeдници, одржаној 21. јуна 2012. гoдинe, нa oснoву члaнa 69.
Закона о радним односима у државним органима, члана 80.
Статута градске oпштинe Стaри грaд („Службени лист грaдa
Бeoгрaдa”, број 3/11 – пречишћен текст), члана 11. Одлуке о
накнадама и другим примањима одборника у Скупштини
градске општине Стари град и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима
градске општине Стари град („Службени лист града Београда”, број 3/11 – пречишћен текст) и члана 50. Пословника
Скупштине градске општине Стари град („Службени лист
града Београда”, број 9/11), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
1. Разрешавају се функције члана Bећа градске општине
Стари град са 21. јуном 2012. године, и то:
– Марко Бастаћ дипл. уметнички продуцент, на сталном
раду;
– Ђорђе Лазаревић, дипл. инжењер електротехнике;
– Милан Мајсторовић, дипломирани правник, на сталном раду;
– Ристо Рацо, правник, на сталном раду;
– мр Славко Димовић, дипломирани нуклеарни технолог;
– Зоран Млађеновић, на сталном раду и
– Слободан Петровић, дипломирани правник, на сталном раду.
2. Чланови Већа који су били на сталном раду, остварују права по овом основу и право на плату, најдуже шест
месеци почев од наредног дана од дана престанка функције,
у складу са Законом о радним односима у државним органима и Одлуком о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Стари град и платама и
другим примањима изабраних, именованих и постављених
лица у органима градске општине Стари град.
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-65/12, 21. јуна 2012. године
Председник
Драган Видановић, с. р.

28. јун 2012.

Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, нa
сeдници, одржаној 21. јуна 2012. гoдинe, нa oснoву члана
74. Статута градске општине Стари град („Службени лист
града Београда”, број 3/11 – пречишћен текст) и чл. 6, 10. и
10б). Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Стари град и платама и
другим примањима изабраних, именованих и постављених
лица у органима градске општине Стари град („Службени
лист града Београда”, број 3/11 – пречишћен текст), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
СТАРИ ГРАД
1. За чланове Већа градске општине Стари град, на период од четири године, бирају се:
– Андреј Белингар, из реда одборника;
– Коста Андрић, из реда одборника;
– Драгана Тепшић, из реда одборника;
– Петар Бојовић, из реда одборника;
– Марко Бастаћ, из реда грађана;
– Лазар Лешњак, из реда грађана;
– Ђорђе Лазаревић, из реда грађана.
2. На сталном раду су: Драгана Тепшић, Марко Бастаћ и
Лазар Лешњак.
3. Право на плату и друга права по основу рада именовани остварују у складу са Законом о радним односима у
државним органима и Одлуком о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Стари
град и платама и другим примањима изабраних, именованих
и постављених лица у органима градске општине Стари град.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-65/12, 21. јуна 2012. године
Председник
Драган Видановић, с. р.
Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду нa
сeдници, одржаној 21. јуна 2012. гoдинe, нa oснoву члана
35. Статута градске општине Стари град („Службени лист
града Београда”, број 3/11 – пречишћен текст) и Одлуке о
оснивању Установе културе градске општине Стари град
„Пароброд” („Службени лист града Београда”, број 8/10), на
предлог Већа градске општине, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
„ПАРОБРОД” ИЗ РЕДА ОСНИВАЧА
1. а) Разрешавају се дужности у Управном одбору, као
представници оснивача:
– председник: Мирјана Латић,
и чланови: Коста Бунушевац и Никола Сладаковић.
б) Разрешавају се дужности: у Надзорном одбору, као
представници оснивача:
– председник: Звонимир Ђинђић,
и члан: Ивана Давидовић.
2. а) Именују се у Управни одбор као представници оснивача:
– председник: Катарина Симијоновић,
и члан: Небојша Бакарец.
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б) Именују се у Надзорни одбор као представници оснивача:
– председник: Зоран Пантелић,
и члан: Ненад Напијало.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-65/12, 21. јуна 2012. године
Председник
Драган Видановић, с. р.
Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду нa
сeдници, одржаној 21. јуна 2012. гoдинe, нa oснoву члана 35.
Статута градске општине Стари град („Службени лист града Београда”, број 3/11 – пречишћен текст) и Одлуке о оснивању ЈП „Милан Гале Мушкатировић” („Службени лист
града Београда”, бр. 30/05, 43/08, 35/09 и 62/09), на предлог
Већа градске општине, донела је
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– заменик председника: Александар Михаиловић,
и чланови: Немања Милошевић, Душан Раичковић, Машан Станковић и Милан Љушић.
б) Разрешавају се дужности у Надзорном одбору, као
представници оснивача:
– председник: Милан Лучић,
и чланови: Милош Станковић и Славица Кладар.
2. а) Именују се у Управни одбор као представници оснивача:
– председник: Горан Мандић
– заменик председника: Милица Вулић,
и чланови: Драган Гавриловић, Андреја Миливојевић,
Марко Мандић и Дејан Стојановић.
б) Именују се у Надзорни одбор као представници оснивача:
– председник: Милан Лучић,
и члан: Оливера Ђорђевић Удовички.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ” ИЗ РЕДА ОСНИВАЧА
1. а) Разрешавају се дужности у Управном одбору, као
представници оснивача:
– председник: Ружица Брадоњић,
– заменик председника Мирко Медић,
и чланови: Андреј Белингар, Лазар Лешњак и Марко
Мандић.
б) Разрешавају се дужности у Надзорном одбору, као
представници оснивача:
– председник: Душан Павићевић,
и чланови: Боба Илић и Јелена Смиљанић
2. а) Именују се у Управни одбор као представници оснивача:
– председник: Александра Димитријевић,
– заменик председника: Никола Родић,
и чланови : Радослав Новаковић и Милан Церовац.
б) Именују се у Надзорни одбор, као представници оснивача:
– председник: Јелена Врачар,
и чланови: Новица Радошевић и Милена Бурзановић.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-65/12, 21. јуна 2012. године
Председник
Драган Видановић, с. р.
Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, нa
сeдници, одржаној 21. јуна 2012. гoдинe, нa oснoву члана 35.
Статута градске општине Стари град („Службени лист града Београда”, број 3/11 – пречишћен текст) и Одлуке о оснивању ЈП „Пословни простор општине Стари град” („Службени лист града Београда”, бр. 21/06 – пречишћен текст,
43/08 и 35/09), на предлог Већа градске општине, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП
„ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД”
1. а) Разрешавају се дужности у Управном одбору, као
представници оснивача:
– председник: Марко Костић,

Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-65/12, 21. јуна 2012. године
Председник
Драган Видановић, с. р.

Скупштинa градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду, на
сeдници, одржаној 21. јуна 2012. гoдинe, нa oснoву члана
46. став 1. тачка 5. Зaкoнa о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07) и члaнa 75. Статута градске
oпштинe Стaри грaд („Службени лист грaдa Бeoгрaдa”, број
3/11 – пречишћен текст) и члана 50. Пословника Скупштине градске општине Стари град („Службени лист града Београда”, број 9/11), донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗБОГ ИЗБОРА
НА ФУНКЦИЈУ
I. Одборницима у Скупштини градске општине Стари
град, изабраним на изборима за одборнике у Скупштину
градске општине Стари град, одржаним 6. маја 2012. године,
престаје мандат, пре истека времена на које су изабрани, и то:
1. Дејану Ковачавићу, одборнику са изборне листе Драган Ђилас избор за бољи Стари град, због избора на функцију председника градске општине Стари град;
2. Дејану Стефановићу, одборнику са изборне листе
Ивица Дачић – СПС, ПУПС И ЈС, због избора на функцију
заменика председника градске општине Стари град;
3. Андреју Белингару, одборнику са изборне листе Драган Ђилас избор за бољи Стари град, због избора на функцију члана Већа градске општине Стари град;
4. Кости Андрићу, одборнику са изборне листе Чедомир
Јовановић – преокрет, због избора на функцију члана Већа
градске општине Стари град;
5. Драгани Тепшић, одборнику са изборне листе Демократска странка Србије – Војислав Коштуница, због избора
на функцију члана Већа градске општине Стари град;
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6. Петру Бојовићу, одборнику са изборне листе Демократска странка Србије – Војислав Коштуница, због избора
на функцију члана Већа градске општине Стари град;
7. Александри Димитријевић, одборнику са изборне листе Драган Ђилас избор за бољи Стари град, због избора на
функцију члана Управног одбора ЈП „Милан Гале Мушкатировић“;
8. Радославу Новаковићу, одборнику са изборне листе
Демократска странка Србије – Војислав Коштуница, због
избора на функцију члана Управног одбора ЈП „Милан Гале
Мушкатировић”;
9. Николи Родићу, одборнику са изборне листе Драган
Ђилас избор за бољи Стари град, због избора на функцију
члана Управног одбора ЈП „Милан Гале Мушкатировић”;
10. Горану Мандићу, одборнику са изборне листе Демократска странка Србије – Војислав Коштуница, због избора
на функцију члана Управног одбора ЈП „Пословни простор
општине Стари град”;
11. Драгану Гавриловићу, са изборне листе Ивица Дачић
– СПС, ПУПС И ЈС, због избора на функцију члана Управног одбора ЈП „Пословни простор општине Стари град”;
12. Андреји Миливојевић, одборнику са изборне листе
Демократска странка Србије – Војислав Коштуница, због
избора на функцију члана Управног одбора ЈП „Пословни
простор општине Стари град”;
13. Дејану Стојановићу, одборнику са изборне листе
Драган Ђилас избор за бољи Стари град, због избора на
функцију члана Управног одбора ЈП „Пословни простор
општине Стари град”;
14. Катарини Симијоновић, одборнику са изборне листе Драган Ђилас избор за бољи Стари град, због избора на
функцију члана Управног одбора УК „Пароброд”.
II. Мандат престаје са даном избора 21. јуном 2012. године.
III. Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

28. јун 2012.

2. На ову одлуку може се поднети жалба Управном суду
у Београду у року од 48 часова од дана доношења исте.
3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020- 57, 19. јуна 2012. године
Председник
Жељко Јоветић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 19. јуна 2012. године на основу члана 46. став 1.
тачка 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС”, бр. 129/07 и 54/11) и члана 102. Пословника Скупштине
градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, број 6/11), на предлог Мандатно-имунитетске комисије од 14. јуна 2012. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
1. Утврђује се престанак мандата одборнику Скупштине
градске општине Обреновац, пре истека времена на које је
изабран, Небојши Ћерану, са изборне листе „Драган Ђилас
Избор за бољи Обреновац”, због поднете оставке.
2. На ову одлуку може се поднети жалба Управном суду
у Београду у року од 48 часова од дана доношења исте.
3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020- 99, 19. јуна 2012. године
Председник
Жељко Јоветић, с. р.

Скупштина градске општине Стари град
I-01, број 06-65/12, 21. јуна 2012. године
Председник
Драган Видановић, с. р.

ОБРЕНОВАЦ
Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 19. јуна 2012. године на основу члана 46 став 1.
тачка 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС”, бр. 129/07 и 54/11) и члана 102. Пословника Скупштине
градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, број 6/11), на предлог Мандатно-имунитетске комисије од 14. јуна 2012. године, донела је

ОД Л У КУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
1. Утврђује се престанак мандата одборнику Скупштине
градске општине Обреновац, пре истека времена на које је
изабран, Маји Тодоровић, са изборне листе „Драган Ђилас
Избор за бољи Обреновац”, због поднете оставке.

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 19. јуна 2012. године на основу члана 56. став 6. а
у вези са чланом 48. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 54/11), на предлог Мандатноимунитетске комисије од 14. јуна 2012. године и Изборне
комисије градске општине Обреновац од 14. јуна 2012. године), и на основу Одлуке о потврђивању мандата одборницима у Скупштини градске општине Обреновац VI-01 бр.
020-38 од 6. јуна 2012. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШTИНЕ ОБРЕНОВАЦ
1. Потврђује се мандат одборницима Скупштине градске општине Обреновац, изабраним на изборима одржаним 6. маја 2012. године, и то:
1. Слађани Павловић, са изборне листе Коалиције „Драган Ђилас избор за бољи Обреновац”,
2. Вањи Олујић, са изборне листе Коалиције „Драган
Ђилас избор за бољи Обреновац”,

28. јун 2012.
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3. Драгану Чолићу, са изборне листе Коалиције „Драган
Ђилас избор за бољи Обреновац”,
4. Александру Пантелићу, са изборне листе Коалиције
„Мирослав Чучковић Чучко – Уједињени региони Србије”,
5. Божидару Младеновићу, са изборне листе Коалиције
„Мирослав Чучковић Чучко – Уједињени региони Србије”,
6. Јелени Ђорђевић Стевановић, са изборне листе Коалиције „Мирослав Чучковић Чучко – Уједињени региони
Србије”,
7. Мирославу Неговановићу, са изборне листе „Ивица
Дачић – Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија”,
8. Милораду Томанићу, са изборне листе „Ивица Дачић
– Социјалистичка партија Србије – Јединствена Србија”,
9. Петру Кнежевићу, са изборне листе Коалиције „Драган Ђилас избор за бољи Обреновац”.
Мандат наведених одборника почиње тећи са даном доношења ове одлуке и траје до истека мандата Скупштине
градске општине Обреновац.
2. На ову одлуку може се изјавити жалба Управном суду
у року од 48 часова од дана доношења исте.
3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-58, 19. јуна 2012. године
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Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 19. јуна 2012. године, на основу члана 12. Закона
о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05,
108/05 и 123/07), чл. 14. и 16. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац („Службени лист
града Београда”, бр. 23/06, 45/07, 4/10, 15/10 и 58/11) и члана
24. тачка 28. Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР” ОБРЕНОВАЦ
1. Разрешавају се дужности чланова Управног одбора
Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац, са даном
доношења овог решења:
– Љиљана Гудовић, председник,
– Жељка Бадрић, заменик председника,
– Маријана Тошић, члан,
– Владимир Јеремић, члан, представници оснивача;
1. Зоран Обрадовић, члан представник запослених.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-65, 19. јуна 2012. године

Председник
Жељко Јоветић, с. р.

Председник
Жељко Јоветић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 19. јуна 2012. године, на основу члана 24. тачка 28.
Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10), а у вези члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05,
108/05 и 123/07) и чл. 8. и 11. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца („Службени лист града Београда”, бр. 7/05 – пречишћен текст, 3/09 и 19/10), донела је

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 19. јуна 2012. године, на основу члана 12. Закона
о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05
и 108/05), члана 24. тачка 28. Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и
15/10) и чл. 19. и 20. Одлуке о оснивању Јавног предузећа
за заштиту и унапређење животне средине на територији
градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, број 56/09), донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА

О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

1. Разрешавају се дужности чланова Управног одбора Јавног предузећа за изградњу Обреновца, са даном доношења
овог решења:
– Божидар Младеновић, председник,
– Зоран Стојановић, заменик председника,
– Марјан Петровић, члан,
– Живадин Вићентић, члан,
– Боривоје Радић, члан, представници оснивача;
– Маријана Нешковић, члан и
– Драгомир Врељански, члан, представници запослених.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-64, 19. јуна 2012. године
Председник
Жељко Јоветић, с. р.

1. Разрешавају се дужности чланова Управног одбора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине
на територији градске општине Обреновац, са даном доношења овог решења:
– Александар Станковац, председник,
– Тамара Ћирић, заменик председника,
– Бранко Петковић, члан,
– Видоје Цвијовић, члан, представници оснивача и
– Војин Несторовић, члан, представник запослених.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-66, 19. јуна 2012. године
Председник
Жељко Јоветић, с. р.
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Скупштина градске општине Обреновац, на седници
одржаној 19. јуна 2012. године, на основу члана 24. тачка
28. Статута градске општине Обреновац („Службени лист
града Београда”, број 44/08, 4/10 и 15/10), а у вези са чланом
12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05 и 108/05) и члана 25. Одлуке о организовању ЈКП
„Обреновац” из Обреновца („Службени лист града Београда”, број 26/06), донела је

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 19. јуна 2012. године, на основу члана 24. тачка
28. Статута градске општине Обреновац („Службени лист
града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10), а у вези са чланом
12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07) и члана 25. Одлуке о оснивању ЈКП
„Топловод” Обреновац („Службени лист града Београда”,
број 26/06), донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ОБРЕНОВАЦ” ИЗ ОБРЕНОВЦА

О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛОВОД” ОБРЕНОВАЦ

1. Разрешавају се дужности чланова Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца, са
даном доношења овог решења:
– Славица Глишић, председник,
– Милош Бајић, заменик председника,
– Драган Тимотић, члан,
– Бранислав Мирковић, члан, представници оснивача и
– Драган Лапчевић, члан – представник запослених.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

1. Разрешавају се дужности чланова Управног одбора
Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац, са даном доношења овог решења:
– Драган Чолић, председник,
– Бранко Вујовић, заменик председника,
– Александар Богићевић, члан,
– Владан Милутиновић, члан, представници оснивача и
– Градимир Шајиновић, члан, представник запослених.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-67, 19. јуна 2012. године

Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-69, 19. јуна 2012. године

Председник
Жељко Јоветић, с. р.

Председник
Жељко Јоветић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 19. јуна 2012. године, на основу члана 24. тачка
28. Статута градске општине Обреновац („Службени лист
града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10), а у вези са чланом
12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07) и члана 24. Одлуке о оснивању ЈКП
„Водовод и канализација” Обреновац („Службени лист града Београда”, број 26/06) , донела је

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 19. јуна 2012. године, на основу члана 24. тачка
28. Статута градске општине Обреновац („Службени лист
града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10), а у вези са чланом
12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07) и члана 15. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац,
(„Службени лист града Београда”, број 9/06), донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ОБРЕНОВАЦ

О РАЗРЕШЕЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС” ОБРЕНОВАЦ

1. Разрешавају се дужности чланова Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац, са даном доношења овог решења:
– Драган Остојић, председник,
– Владимир Јеринић, заменик председника,
– Зорка Јаковљевић, члан,
– Милош Грујић, члан, представници оснивача и
– Слободан Димитријевић, члан, представник запослених.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

1. Разрешавају се дужности чланова Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац са
даном доношења овог решења:
– Живота Леонтијевић, председник,
– Живислав Својић, заменик председника,
– Наташа Бабић, члан,
– Милосав Николић, члан, представници оснивача и
– Срђан Петровић, члан, представник запослених.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-68, 19. јуна 2012. године

Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-70, 19. јуна 2012. године

Председник
Жељко Јоветић, с. р.

Председник
Жељко Јоветић, с. р.
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Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 19. јуна 2012. године, на основу члана 24. тачка
28. Статута градске општине Обреновац („Службени лист
града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10), а у вези са чланом
12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07) и чл. 8. и 11. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца („Службени лист
града Београда”, бр. 7/05 – пречишћен текст, 3/09 и 19/10),
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА
1. Именују се у Управни одбор Јавног предузећа за изградњу Обреновца, који броји укупно седам чланова:
– Миланко Дрчалић из Обреновца, за председника,
– Павле Добросављевић, дипломирани инжењер геодезије из Пиромана, за заменика председника,
– Војислав Благојевић, пензионер из Обреновца, за члана,
– Бојан Блажић, аутомеханичар из Обреновца, за члана,
– Далибор Петковић, струковни инжењер електротехнике и рачунарства из Звечке, за члана, као представници
Скупштине градске општине Обреновац – оснивача овог
предузећа.
– Горан Ћирић, магистар техничких наука из Обреновца, за члана и
– Павле Филиповић, грађевински инжењер из Обреновца, за члана, као представници запослених у ЈП за изградњу.
2. Мандат председника, заменика и чланова Управног
одбора траје четири године рачунајући од дана именовања.
3. Послови и задаци Управног одбора одређени су Законом о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса и Одлуком о оснивању Јавног предузећа за
изградњу Обреновца.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-71, 19. јуна 2012. године
Председник
Жељко Јоветић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 19. јуна 2012. године, на основу члана 12. Закона
о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05,
108/05 и 123/07), чл. 14. и 16. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац („Службени лист
града Београда”, бр. 23/06, 45/07, 4/10, 15/10 и 58/11) и члана
24. тачка 28. Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР” ОБРЕНОВАЦ
1. Именују се у Управни одбор Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац који броји укупно пет чланова:
– Зорица Ранковић, приватни предузетник из Белог
Поља, за председника;
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– Обрад Стефановић из Обреновца, за заменика председника,
– Небојша Кромпић, хемијски техничар из Звечке, за
члана,
– Александар Васиљевић, машински техничар из Обреновца за члана, као представници Скупштине градске
општине Обреновац оснивача овог предузећа.
Један члан Управног одбора, представник запослених
предузећа биће предложен у складу са Статутом предузећа
и накнадно именован.
2. Мандат председника, заменика председника и чланова
Управног одбора именованих овим решењем траје четири
године рачунајући од дана именовања.
3. Задаци Управног одбора утврђени су законом и Одлуком о оснивању ЈП „Пословни простор” Обреновац.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-72, 19. јуна 2012. године
Председник
Жељко Јоветић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 19. јуна 2012. године, на основу члана 12. Закона
о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05,
108/05 и 123/07), члана 24. тачка 28. Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 44/08,
4/10 и 15/10) и члана 19. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац („Службени лист града
Београда”, број 56/09), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
1. Именују се у Управни одбор Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске
општине Обреновац, који броји укупно пет чланова:
– Милан Вукосављевић, пољопривредно-прехрамбени
техничар из Грабовца, за председника,
– Биљана Васић из Обреновца, за заменика председника,
– Александра Младеновић, продуцент из Обреновца, за
члана,
– Јован Трифуновић, инжењер ПТТ саобраћаја из
Стублина, за члана као представници Скупштине градске
општине Обреновац – оснивача Јавног предузећа.
Један члан Управног одбора, представник запослених
предузећа биће предложен у складу са Статутом предузећа
и накнадно именован.
2. Мандат председника, заменика председника и чланова Управног одбора траје четири године рачунајући од дана
именовања.
3. Послови и задаци Управног одбора Јавног предузећа
за заштиту и унапређење животне средине на територији
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градске општине Обреновац одређени су законом и Одлуком
о оснивању Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020- 73, 19. јуна 2012. године
Председник
Жељко Јоветић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 19. јуна 2012. године, на основу члана 24. тачка
28. Статута градске општине Обреновац („Службени лист
града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10), а у вези са чланом
12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07) и члана 25. Одлуке о организовању
ЈКП „Обреновац” из Обреновца („Службени лист града Београда”, број 26/06), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ОБРЕНОВАЦ” ИЗ ОБРЕНОВЦА

1. Именују се у Управни одбор Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца, који броји укупно пет
чланова:
– Горан Јовановић из Звечке, за председника,
– Славица Ивановић, пољопривредни инжењер из Ратара, за заменика председника,
– Рајко Ђокић, наставник математике из Звечке, за члана,
– Томислав Илић, ветеринарски техничар из Љубинића,
за члана као представници Скупштине градске општине
Обреновац – оснивача овог предузећа,
– Драган Лапчевић, за члана, као представник запослених у ЈКП „Обреновац” из Обреновца.
2. Мандат председника, заменика председника и чланова Управног одбора траје четири године, рачунајући од дана
именовања.
3. Послови и задаци Управног одбора одређени су Законом о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса и Одлуком о организовању ЈКП „Обреновац” из Обреновца.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-74, 19. јуна 2012. године
Председник
Жељко Јоветић, с. р.

28. јун 2012.

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 19. јуна 2012. године, на основу члана 24. тачка
28. Статута градске општине Обреновац („Службени лист
града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10), а у вези са чланом
12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00 , 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07) и члана 24. Одлуке о оснивању ЈКП
„Водовод и канализација” Обреновац („Службени лист града Београда”, број 26/06), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ОБРЕНОВАЦ
1. Именују се у управни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац, који броји укупно пет чланова:
– Драган Миленковић, дипломирани инжењер електротехнике из Обреновца, за председника,
– Алекса Дошић из Скеле, за заменика председника,
– Милан Томић, електротехничар из Великог Поља, за
члана,
– Владан Крстић из Обреновца, за члана, као представници Скупштине градске општине Обреновац, оснивача
овог предузећа.
Један члан Управног одбора, представник запослених
предузећа биће предложен у складу са Статутом предузећа
и накнадно именован.
2. Мандат председника, заменика председника и чланова
Управног одбора именованих овим решењем траје четири
године рачунајући од дана именовања.
3. Задаци Управног одбора утврђени су законом и Одлуком о оснивању ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-75, 19. јуна 2012. године
Председник
Жељко Јоветић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 19. јуна 2012. године, на основу члана 24. тачка 28 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10), а у вези са чланом 12. Закона о
јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00 , 25/02, 107/05, 108/05 и
123/07) и члана 25. Одлуке о оснивању ЈКП „Топловод” Обреновац („Службени лист града Београда”, број 26/06), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛОВОД” ОБРЕНОВАЦ
1. Именују се у Управни одбор Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац који броји укупно пет чланова:
– Драган Чолић, дипл. машински инжењер из Обреновца, за председника,
– Иван Деспотовић, за заменика председника,
– Дејан Златановић, машински техничар из Обреновца,
за члана,

28. јун 2012.
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– Милутин Ђорђевић, угоститељ из Обреновца, за члана, као представници Скупштине градске општине Обреновац – оснивача овог предузећа.
Један члан Управног одбора, представник запослених
предузећа, биће предложен у складу са Статутом предузећа
и накнадно именован.
2. Мандат председника, заменика председника и чланова
Управног одбора именованих овим решењем траје четири
године рачунајући од дана именовања.
3. Задаци Управног одбора утврђени су законом и Одлуком о оснивању ЈКП „Топловод” Обреновац.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-76, 19. јуна 2012. године
Председник
Жељко Јоветић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 19. јуна 2012. године, на основу члана 24. тачка
28. Статута градске општине Обреновац („Службени лист
града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10), а у вези са чланом
12 Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00 , 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07) и члана 15. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац,
(„Службени лист града Београда”, број 9/06), донела је
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Скупштина градске општине Обреновац, на седници
одржаној 19. јуна 2012. године, на основу члана 24. тачка
28. Статута градске општине Обреновац („Службени лист
града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10), а у вези са чланом
15 Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07 ) и чл. 8. и 13. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца – пречишћен текст
(„Службени лист града Београда”, бр. 7/05, 3/09 и 19/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА
1. Разрешавају се дужности чланова Надзорног одбора
Јавног предузећа за изградњу Обреновца, са даном доношења овог решења:
– Марина Васић, председник,
– Ивица Ђотуновић, члан,
– Миломир Ђенић, члан,
– Горан Јанковић, члан, представници оснивача и
– Божидар Мијалковић, члан, представник запослених.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-78, 19. јуна 2012. године
Председник
Жељко Јоветић, с. р.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС” ОБРЕНОВАЦ
1. У управни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац који броји укупно пет чланова
именују се:
– Милић Арсеновић, матичар из Вукићевице, за председника,
– Иван Милутиновић из Обреновца, за заменика председника,
– Слободан Јовановић, приватни предузетник из Обреновца, за члана,
– Јелена Антонић, студент из Обреновца, за члана, као
представници Скупштине градске општине Обреновац, оснивача предузећа.
Један члан Управног одбора, представник запослених
предузећа, биће предложен у складу са Статутом предузећа
и накнадно именован.
2. Мандат председника, заменика председника и чланова
Управног одбора именованих овим решењем траје четири
године рачунајући од дана именовања.
3. Задаци Управног одбора одређени су законом и Одлуком о оснивању ЈКП „Паркинг сервис” Обреновац.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020- 77, 19. јуна 2012. године
Председник
Жељко Јоветић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 19. јуна 2012. године, на основу члана 24. тачка
28. Статута градске општине Обреновац („Службени лист
града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10), члана 15. Закона
о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05,
108/05 и 123/07) и чл. 14. и 19. Одлуке о оснивању Јавног
предузећа „Пословни простор” Обреновац („Службени
лист града Београда”, бр. 23/06, 45/07, 4/10, 15/10 и 58/11),
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР” ОБРЕНОВАЦ
1. Разрешавају се дужности чланова Надзорног одбора
Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац, са даном
доношења овог решења:
– Мирјана (Миладин) Тодоровић, председник,
– Марко Марковић, члан, представници оснивача,
– Бранка (Стева) Ђенадић члан, представник запослених.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-79, 19. јуна 2012. године
Председник
Жељко Јоветић, с. р.
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Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 19. јуна 2012. године, на основу члана 15 Закона
о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05,
108/05 и 123/07), члана 24. тачка 28. Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 44/08,
4/10 и 15/10) и члана 23. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац („Службеи лист града Београда”, број 56/09), донела је

28. јун 2012.

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 19. јуна 2012. године, на основу члана 24. тачка
28. Статута градске општине Обреновац („Службени лист
града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10), а у вези са чланом
15. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00 , 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07) и члана 28. Одлуке о оснивању ЈКП
„Водовод и канализација” Обреновац („Службени лист града Београда”, број 26/06), донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
1. Разрешавају се дужности чланова Надзорног одбора
Јавног предузећа за за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновца, са даном
доношења овог решења:
– Драган Обрадовић, председник,
– Миодраг Кузмановић, члан, представници оснивача,
– Станојка Спасић, члан, представник запослених.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ОБРЕНОВАЦ
1. Разрешавају се дужности чланова Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац, са даном доношења овог решења:
– Мирјана Иванић, члан, представник оснивача и
– Бранкo Синђелић, члан, представник запослених.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-82, 19. јуна 2012. године

Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020- 80, 19. јуна 2012. године

Председник
Жељко Јоветић, с. р.

Председник
Жељко Јоветић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 19. јуна 2012. године, на основу члана 24. тачке
28. Статута градске општине Обреновац („Службени лист
града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10), а у вези са чланом
15. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07) и члана 29. Одлуке о организовању
ЈКП „Обреновац” из Обреновца („Службени лист града Београда”, број 26/06), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ОБРЕНОВАЦ” ИЗ ОБРЕНОВЦА
1. Рарзрешавају се дужности чланова Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца,
са даном доношења овог решења:
– Душко Крстић, председник,
– Драган Ђурић, члан, представници оснивача и
– Драган Јовановић, члан, представник запослених.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-81, 19. јуна 2012. године
Председник
Жељко Јоветић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 19. јуна 2012. године, на основу члана 24. тачка
28. Статута градске општине Обреновац („Службени лист
града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10), а у вези са чланом
15. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00 , 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07) и члана 29. Одлуке о оснивању ЈКП
„Топловод” Обреновац („Службени лист града Београда”,
број 26/06), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛОВОД” ОБРЕНОВАЦ
1. Разрешавају се дужности чланова Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац, са даном доношења овог решења:
– Дејан Бранковић, председник,
– Милан Матић, члан, представници оснивача и
– Јасмина Мршевић, члан, представник запослених.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-83, 19. јуна 2012. године
Председник
Жељко Јоветић, с. р.

28. јун 2012.
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Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 19. јуна 2012. године, на основу члана 24. тачка
28. Статута градске општине Обреновац („Службени лист
града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10), а у вези са чланом
15. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00 , 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07) и члана 18. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац,
(„Службени лист града Београда”, број 9/06), донела је
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Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 19. јуна 2012. године, на основу члана 15. Закона
о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05,
108/05 и 123/07), чл. 14. и 19. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац („Службени лист
града Београда”, бр. 23/06, 45/07, 4/10, 15/10 и 58/11) и члана
24. тачка 28. Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС” ОБРЕНОВАЦ
1. Разрешавају се дужности чланова Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац,
са даном доношења овог решења:
– Милић Арсеновић, председник,
– Далибор Петковић, члан, представници оснивача и
– Зоран Брековић, члан, представник запослених.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-84, 19. јуна 2012. године
Председник
Жељко Јоветић, с. р.
Скупштина градске општине Обреновац, на седници одржаној 19. јуна 2012. године, на основу члана 24. тачка 28. Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 4/10 15/10), а у вези са чланом 15. Закона о
јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05
и 123/07 ) и чл. 8. и 13. Одлуке о оснивању Јавног предузећа
за изградњу Обреновца – пречишћен текст („Службени лист
града Београда”, бр. 7/05, 3/09 и 19/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР” ОБРЕНОВАЦ
1. Именују се у Надзорни одбор Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац , који броји укупно три члана:
– Ксенија Стевановић, дипломирани географ из Уроваца, за председника,
– Марија Градинчевић, струковни економиста из Обреновца, за члана, као представници Скупштине градске
општине Обреновац, оснивача овог предузећа.
Један члан Надзорног одбора, представник запослених
предузећа, биће предложен у складу са Статутом предузећа
и накнадно именован.
2. Мандат председника и чланова Надзорног одбора
именованих овим решењем траје четири године рачунајући
од дана именовања.
3. Задаци Надзорног одбора утврђени су законом и Одлуком о оснивању ЈП „Пословни простор” Обреновац.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-86, 19. јуна 2012. године

РЕШЕЊЕ

Председник
Жељко Јоветић, с. р.

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА
1. Именују се у Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу Обреновца, који броји укупно пет чланова:
– Александар Драгојловић, дипломирани правник из
Обреновца, за председника,
– Милош Грујић из Обреновца, за члана,
– Дејан Бранковић, дипл. менаџер из Грабовца, за члана,
– Никола Грковић, дипломирани правник, пензионер из
Обреновца, за члана, као представници Скупштине градске
општине Обреновац, оснивача овог предузећа.
– Оливера Нинковић, дипломирани правник из Обреновца, за члана, као представник запослених у ЈП за изградњу Обреновца.
2. Мандат председника и чланова Надзорног одбора
траје четири године, рачунајући од дана именовања.
3. Послови и задаци Надзорног одбора одређени су законом и Одлуком о оснивању Јавног Предузећа за изградњу
Обреновца.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020- 85, 19. јуна 2012. године
Председник
Жељко Јоветић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 19. јуна 2012. године, на основу члана 15. Закона
о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05,
108/05 и 123/07), члана 24. тачка 28. Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 44/08,
4/10 и 15/10) и члана 23. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац („Службени лист града
Београда”, број 56/09), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
1. Именују се у Надзорни одбор Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске
општине Обреновац који броји укупно три члана:
– Драган Нисић из Барича, за председника,

Број 39 – 26
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– Ивана Радивојевић, матурант гимназије из Обреновца, за члана, као представници Скупштине градске општине Обреновац, оснивача Јавног предузећа.
Један члан Надзорног одбора, представник запослених
предузећа, биће предложен у складу са Статутом предузећа
и накнадно именован.
2. Мандат председника и чланова Надзорног одбора
именованог овим решењем траје четири године, рачунајући
од дана именовања.
3. Задаци Надзорног одбора утврђени су законом
и Одлуком о оснивању Јавног предузећа за заштиту и
унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-87, 19. јуна 2012. године
Председник
Жељко Јоветић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац, на седници
одржаној 19. јуна 2012. године, на основу члана 24. тачка
28. Статута градске општине Обреновац („Службени лист
града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10), а у вези са чланом
15. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07) и члана 29. Одлуке о организовању
ЈКП „Обреновац” из Обреновца („Службени лист града Београда”, број 26/06), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ОБРЕНОВАЦ” ИЗ ОБРЕНОВЦА
1. Именују се у Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца, који броји укупно три
члана:
– Урош Мирићић, студент из Обреновца, за председника,
– Горан Марковић, дипломирани инжењер машинства
из Барича, за члана, као представници Скупштине градске
општине Обреновац оснивача овог предузећа,
– Раденко Савић, за члана, као представник запослених
у ЈКП „Обреновац”.
2. Мандат председника и чланова Надзорног одбора
траје четири године, рачунајући од дана именовања.
3. Послови и задаци Надзорног одбора одређени су Законом о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса и Одлуком о организовању ЈКП „Обреновац” из Обреновца.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-88, 19. јуна 2012. године
Председник
Жељко Јоветић, с. р.

28. јун 2012.

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 19. јуна 2012. године, на основу члана 24. тачка
28. Статута градске општине Обреновац („Службени лист
града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10), а у вези са чланом
15. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07) и члана 28. Одлуке о оснивању ЈКП
„Водовод и канализација” Обреновац („Службени лист града Београда”, број 26/06) , донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ОБРЕНОВАЦ
1. Именују се у Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац који броји
укупно три члана:
– Војин Милосављевић, електротехничар из Бровића, за
председника,
– Мирко Беатовић, студент из Барича, за члана, као
представници Скупштине градске општине Обреновац, оснивача овог предузећа.
Један члан Надзорног одбора, представник запослених
предузећа, биће предложен у складу са Статутом предузећа
и накнадно именован.
2. Мандат председника и чланова Надзорног одбора
именованих овим решењем траје четири године рачунајући
од дана именовања.
3. Задаци Надзорног одбора утврђени су законом и Одлуком о оснивању ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020- 89, 19. јуна 2012. године
Председник
Жељко Јоветић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 19. јуна 2012. године, на основу члана 24. тачка
28. Статута градске општине Обреновац („Службени лист
града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10), а у вези са чланом
15. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00 , 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07) и члана 29. Одлуке о оснивању ЈКП
„Топловод” Обреновац („Службени лист града Београда”,
број 26/06), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛОВОД” ОБРЕНОВАЦ
1. Именују се у Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац који броји укупно три члана:
– Боривоје Радић из Обреновца, за председника,
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– Марија Ђорђевић, струковни економиста из Мислођина, за члана, као представници Скупштине градске општине Обреновац, оснивача овог предузећа.
Један члан Надзорног одбора, представник запослених
предузећа, биће предложен у складу са Статутом предузећа
и накнадно именован.
2. Мандат председника и чланова Надзорног одбора
именованих овим решењем траје четири године рачунајући
од дана именовања.
3. Задаци Надзорног одбора утврђени су законом и Одлуком о оснивању ЈКП „Топловод” Обреновац.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-90, 19. јуна 2012. године
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Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 19. јуна 2012. године, на основу члана 7. става 2.
Одлуке о јавном правобранилаштву општине Обреновац
(„Службени лист града Београда”, број 15/92) и члана 24.
тачка 33. Статута градске општине Обреновац („Службени
лист града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10), донела је

РЕШЕЊЕ
ИМЕНОВАЊУ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
1. Именује се Саша Сремчевић, дипломирани правник
из Обреновца, за јавног правобраниоца градске општине
Обреновац, почев од 5. јула 2012. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-92, 19. јуна 2012. године

Председник
Жељко Јоветић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 19. јуна 2012. године, на основу члана 24. тачка
28. Статута градске општине Обреновац („Службени лист
града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10), а у вези са чланом
15. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00 , 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07) и члана 18. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац,
(„Службени лист града Београда”, број 9/06), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС” ОБРЕНОВАЦ
1. У надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац, који има укупно три члана, именују се:
– Горан Јанковић, возач из Обреновца, за председника,
– Наташа Радовић, за члана, као представници
Скупштине градске општине Обреновац, оснивача овог
предузећа.
Један члан Надзорног одбора, представник запослених
предузећа биће предложен у складу са Статутом предузећа
и накнадно именован.
2. Мандат председника и чланова Надзорног одбора
именованих овим решењем траје четири године рачунајући
од дана именовања.
3. Задаци Надзорног одбора утврђени су законом и Одлуком о оснивању ЈКП „Паркинг сервис” Обреновац.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-91, 19. јуна 2012. године
Председник
Жељко Јоветић, с. р.

Председник
Жељко Јоветић, с. р.
Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 19. јуна 2012. године, на основу члана 14. Закона
о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05,
108/05 и 123/07), члана 24. тачка 28. Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 44/08,
4/10 и 15/10) и члана 27. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац („Службени лист
града Београда”, број 26/06), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛОВОД” ОБРЕНОВАЦ
1. Разрешава се Љубиша Станојевић, дипломирани машински инжењер из Обреновца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац, пре истека мандата на који је именован, са 19. јуном 2012. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-93, 19. јуна 2012. године
Председник
Жељко Јоветић, с. р.
Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 19. јуна 2012. године, на основу члана 14. став 1.
Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07), члана 24. тачка 28. Статута градске
општине Обреновац („Службени лист града Београда”, бр.
44/08, 4/10 и 15/10), члана 27. Одлуке о оснивању ЈКП „Топловод” Обреновац („Службени лист града Београда”, број
26/06) и члана 31. Статута ЈКП „Топловод” Обреновац УО
број 1-1/2006 од 14. децембра 2006. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛОВОД” ОБРЕНОВАЦ
1. Именује се Борис Ивковић, дипломирани економиста
из Обреновца, за директора Јавног комуналног предузећа
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„Топловод” Обреновац, на период од четири године, почев
од 21. јуна 2012. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

градске општине Обреновац, на период од четири године,
рачунајући од 20. јуна 2012. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-94, 19. јуна 2012. године

Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-96, 19. јуна 2012. године
Председник
Жељко Јоветић, с. р.

Председник
Жељко Јоветић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 19. јуна 2012. године, на основу члана 14 Закона
о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05,
108/05 и 123/07), члана 24. тачка 28. Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, број 44/08,
4/10 и 15/10) и члана 22. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац („Службени лист града
Београда”, број 56/09), донела је

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 19. јуна 2012. године, на основу члана 14. Закона
о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05,
108/05 и 123/07), члана 24. тачка 28. Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 44/08,
4/10 и 15/10) и члана 8. Одлуке о оснивању Јавног предузећа
за изградњу („Службени лист града Београда”, бр. 7/05 –
пречишћен текст, 3/09 и 19/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
1. Разрешава се Слободан Молеровић, професор физике
из Стублина, дужности директора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске
општине Обреновац, пре истека мандата на који је именован, са 19. јуном 2012. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

1. Разрешава се Светозар Добрашиновић, дипломирани
инжењер машинства из Обреновца дужности директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца, пре истека мандата
на који је именован, са 19. јуном 2012. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-97, 19. јуна 2012. године
Председник
Жељко Јоветић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-95, 19. јуна 2012. године
Председник
Жељко Јоветић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 19. јуна 2012. године, на основу члана 14. Закона
о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05,
108/05 и 123/07), члана 24. тачка 28. Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 44/08,
4/10 и 15/10) и члана 22. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац („Службени лист града
Београда”, број 56/09), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
1. Именује се Срђан Драгићевић, дипломирани инжењер за управљање техничким системима – еколошко
инжењерство из Обреновца за директора Јавног предузећа
за заштиту и унапређење животне средине на територији

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 19. јуна 2012. године, на основу члана 14. став 1.
Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса („Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07), члана 24. тачка 28. Статута градске
општине Обреновац („Службени лист града Београда”, бр.
44/08, 4/10 и 15/10), и члана 8. Одлуке о оснивању Јавног
предузећа за изградњу („Службени лист града Београда”,
бр. 7/05 – пречишћен текст, 3/09 и 19/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА
1. Именује се Слободан Молеровић, професор физике из
Стублина, за директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца.
2. Мандат директору из тачке 1. овог решења траје четири године, рачунајући од 20. јуна 2012. године.
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-98, 19. јуна 2012. године
Председник
Жељко Јоветић, с. р.

28. јун 2012.
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САДРЖАЈ
Страна
Решење о службеној одећи и обући за припаднике Министарства унутрашњих послова који обављају послове на обезбеђењу објеката које користи
Градска управа града Београда – – – – – – – – – – –

1

Акти градских општина
ЗВЕЗДАРА
Одлука о потврђивању мандата одборницима
Скупштине градске општине Звездара – – – – – – –
Одлука о престанку мандата одборници
Скупштине градске општине Звездара – – – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборнику
Скупштине градске општине Звездара – – – – – – –
Одлука о измени Пословника Скупштине градске општине Звездара – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о утврђивању престанка функције члану Већа градске општине Звездара – – – – – – – – –
Решење о измени Решења о именовању Изборне
комисије градске општине Звездара – – – – – – – –
Решење о утврђивању престанка функције јавног правобраниоца градске општине Звездара – –
Решење о постављењу јавног правобраниоца
градске општине Звездара – – – – – – – – – – – – – –
Решење о измени Решења о оснивању Јавног
предузећа – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о измени Решења о оснивању Јавног
предузећа – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању члана Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор Звездара” – – –
Решење о разрешењу и именовању председника
Управног одбора Установе културе „Вук Караџић” –
СТАРИ ГРАД
Одлука о потврђивању мандата одборника
Скупштине градске општине Стари град– – – – – –
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Стари град– – –
Одлука о потврђивању мандата одборника
Скупштине градске општине Стари град– – – – – –
Решење о именовању Изборне комисије градске
општине Стари град у сталном саставу– – – – – – –
Решење о избору заменика председника
Скупштине градске општине Стари град– – – – – –
Одлука о завршном рачуну буџета градске
општине Стари град за 2011. годину – – – – – – – –
Решење о разрешењу функције председника
градске општине Стари град– – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу функције заменика председника градске општине Стари град – – – – – – – –
Решење о избору председника градске општине
Стари град– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о избору заменика председника градске
општине Стари град – – – – – – – – – – – – – – – – –

1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4

4
4
5
5
6
6
15
15
15
15

Страна
Решење о разрешењу функције члана Већа градске општине Стари град – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о избору чланова Већа градске општине
Стари град– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу и именовању председника
и чланова Управног и Надзорног одбора Установе
културе градске општине Стари град „Пароброд”
из реда оснивача – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу и именовању председника
и чланова Управног и Надзорног одбора ЈП „Милан
Гале Мушкатировић“ из реда оснивача – – – – – – –
Решење о разрешењу и именовању председника
и чланова Управног и Надзорног одбора ЈП „Пословни простор општине Стари град” – – – – – – –
Одлука о престанку мандата одборника
Скупштине градске општине Стари град због избора на функцију – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ОБРЕНОВАЦ
Одлука о престанку мандата одборника
Скупштине градске општине Обреновац– – – – – –
Одлука о престанку мандата одборника
Скупштине градске општине Обреновац– – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборницима
Скупштине градске општине Обреновац– – – – – –
Решење о разрешењу Управног одбора Јавног
предузећа за изградњу Обреновца – – – – – – – – –
Решење о разрешењу Управног одбора Јавног
предузећа „Пословни простор” Обреновац – – – –
Решење о разрешењу Управног одбора Јавног
предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац– – –
Решење о разрешењу Управног одбора Јавног
комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца
Решење о разрешењу Управног одбора Јавног
комуналног предузећа „Водовод и канализација”
Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу Управног одбора Јавног
комуналног предузећа „Топловод” Обреновац– – –
Решење о разрешењу Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац –
Решење о именовању Управног одбора Јавног
предузећа за изградњу Обреновца – – – – – – – – –
Решење о именовању Управног одбора Јавног
предузећа „Пословни простор” Обреновац – – – –
Решење о именовању Управног одбора Јавног
предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац– – –
Решење о именовању Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца – –
Решење о именовању Управног одбора Јавног
комуналног предузећа „Водовод и канализација”
Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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Страна
Решење о именовању Управног одбора Јавног
комуналног предузећа „Топловод” Обреновац– – –
Решење о именовању Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац –
Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног
предузећа за изградњу Обреновца – – – – – – – – –
Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног
предузећа „Пословни простор” Обреновац – – – –
Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног
предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац– – –
Решење о разрешењу Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца
Решење о разрешењу председника и чланова
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
„Водовод и канализација” Обреновац – – – – – – –
Решење о разрешењу председника и чланова
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
„Топловод” Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу председника и чланова
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
„Паркинг сервис” Обреновац – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању Надзорног одбора Јавног
предузећа за изградњу Обреновца – – – – – – – – –
Решење о именовању Надзорног одбора Јавног
предузећа „Пословни простор” Обреновац – – – –
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Страна
Решење о именовању Надзорног одбора Јавног
предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац– – –
Решење о именовању Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца
Решење о именовању Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа „Водовод и канализација”
Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа „Топловод” Обреновац– – –
Решење о именовању Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању јавног правобраниоца
градске општине Обреновац – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу директора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац – – – – – – –
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац – – – – – – –
Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на
територији градске општине Обреновац – – – – – –
Решење о именовању директора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на
територији градске општине Обреновац – – – – – –
Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца– – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању директора Јавног предузећа за изградњу Обреновца– – – – – – – – – – – – –
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