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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ЗЕМУН
Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 30. октобра 2017. године, на основу члана 46. став 1.
тачка 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС”, бр. 129/07, 34/10 и 54/11), донела је

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Утврђује се да је Миши Крстићу, одборнику
Скупштине Градске општине Земун изабраном на изборима одржаним 24. априла 2016. године са изборне листе Др
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА,
престао мандат одборника пре истека времена на које је
изабран, подношењем оставке.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-905/2017-IV/43, 30. октобра 2017. године

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 30. октобра 2017. године, на основу члана 46. став 1.
тачка 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС”, бр. 129/07, 34/10 и 54/11), донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Утврђује се да је Александри Котур Петковић, одборници Скупштине Градске општине Земун изабраној на
изборима одржаним 24. априла 2016. године са изборне
листе Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА
СТРАНКА, престао мандат одборнице пре истека времена
на које је изабрана, подношењем оставке.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-907/2017-IV/43, 30. октобра 2017. године
Председник
Ненад Врањевац, ср.

Председник
Ненад Врањевац, ср.
Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 30. октобра 2017. године, на основу члана 46. став 1.
тачка 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС”, бр. 129/07, 34/10 и 54/11), донела је

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 30. октобра 2017. године, на основу члана 46. став 1.
тачка 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС”, бр. 129/07, 34/10 и 54/11), донела је

ОДЛУКУ

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Утврђује се да је Милици Јеремић, одборници
Скупштине Градске општине Земун изабраној на изборима одржаним 24. априла 2016. године са изборне листе Др
ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА,
престао мандат одборнице пре истека времена на које је
изабрана, подношењем оставке.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-906/2017-IV/43, 30. октобра 2017. године
Председник
Ненад Врањевац, ср.

О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Утврђује се да је Александри Љубојевић, одборници
Скупштине Градске општине Земун изабраној на изборима
одржаним 24. априла 2016. године са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, престао мандат
одборнице пре истека времена на које је изабрана, подношењем оставке.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-908/2017-IV/43, 30. октобра 2017. године
Председник
Ненад Врањевац, ср.
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Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 30. октобра 2017. године, на основу члана 46. став 1.
тачка 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС”, број 129/07, 34/10 и 54/11), донела је

ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Утврђује се да је Мирјани Драгаш, одборници
Скупштине Градске општине Земун изабраној на изборима
одржаним 24. априла 2016. године са изборне листе Ивица
Дачић – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)”, престао мандат одборнице пре истека времена на које је изабрана, подношењем оставке.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-909/2017-IV/43, 30. октобра 2017. године
Председник
Ненад Врањевац, ср.
Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 30. октобра 2017. године, на основу члана 16. став 1. тачка 18. Статута Градске општине Земун („Службени лист
Града Београда”, број 43/13 – пречишћен текст) и члана 13.
став 1. Одлуке о установљењу јавних признања Градске
општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 16/05,
6/06 и 45/09), донела је

ОД Л У КУ
О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ ЗА ГРАЂАНСКЕ ЗАСЛУГЕ СА МЕДАЉОМ – ЗАСЛУЖНИ ГРАЂАНИН ЗЕМУНА ПРОФЕСОРУ ДР ЗОРАНУ АВРАМОВИЋУ
Члан 1.
Додељује се Повеља за грађанске заслуге са медаљом –
Заслужни грађанин Земуна професору др Зорану Аврамовићу за посебне заслуге у развоју градске општине Земун и
значајна остварења у области науке.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-897/2017-IV/43, 30. октобра 2017. године
Председник
Ненад Врањевац, ср.
Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 30. октобра 2017. године, на основу члана 16. став 1. тачка 18. Статута Градске општине Земун („Службени лист
Града Београда”, број 43/13 – пречишћен текст) и члана 13.
став 1. Одлуке о установљењу јавних признања Градске
општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 16/05,
6/06 и 45/09), донела је

ОД Л У КУ
О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ ЗА ГРАЂАНСКЕ ЗАСЛУГЕ СА МЕДАЉОМ – ЗАСЛУЖНИ ГРАЂАНИН ЗЕМУНА ЖАРКУ
БОГУНОВИЋУ
Члан 1.
Додељује се Повеља за грађанске заслуге са медаљом –
Заслужни грађанин Земуна Жарку Богуновићу за посебне

1. новембар 2017.

заслуге у развоју градске општине Земун и значајна остварења у области хуманитарног рада.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-898/2017-IV/43, 30. октобра 2017. године
Председник
Ненад Врањевац, ср.
Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 30. октобра 2017. године, на основу члана 16. став 1. тачка 18. Статута Градске општине Земун („Службени лист
Града Београда”, број 43/13 – пречишћен текст) и члана 13.
став 1. Одлуке о установљењу јавних признања Градске
општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 16/05,
6/06 и 45/09), донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ ЗА ГРАЂАНСКЕ ЗАСЛУГЕ СА
МЕДАЉОМ – ЗАСЛУЖНИ ГРАЂАНИН ЗЕМУНА КРУНИСЛАВУ СИМИЋУ
Члан 1.
Додељује се Повеља за грађанске заслуге са медаљом –
Заслужни грађанин Земуна Круниславу Симићу за посебне
заслуге у развоју градске општине Земун и значајна остварења у области уметности.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-899/2017-IV/43, 30. октобра 2017. године
Председник
Ненад Врањевац, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 30. октобра 2017. године, на основу члана 16. став 1. тачка 18. Статута Градске општине Земун („Службени лист
Града Београда”, број 43/13 – пречишћен текст) и члана 13.
став 1. Одлуке о установљењу јавних признања Градске
општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 16/05,
6/06 и 45/09), донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ ЗА ГРАЂАНСКЕ ЗАСЛУГЕ СА МЕДАЉОМ – ЗАСЛУЖНИ ГРАЂАНИН ЗЕМУНА БРАНИСЛАВИ ИВАНОВИЋ ГАК
Члан 1.
Додељује се Повеља за грађанске заслуге са медаљом –
Заслужни грађанин Земуна Бранислави Ивановић Гак за
посебне заслуге у развоју градске општине Земун и значајна
остварења у области спорта.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-900/2017-IV/43, 30. октобра 2017. године
Председник
Ненад Врањевац, ср.
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Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 30. октобра 2017. године, на основу члана 16. став 1. тачка 18. Статута Градске општине Земун („Службени лист
Града Београда”, број 43/13 – пречишћен текст) и члана 13.
став 1. Одлуке о установљењу јавних признања Градске
општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 16/05,
6/06 и 45/09), донела је

Број 76 – 3

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-896/2017-IV/43, 30. октобра 2017. године
Председник
Ненад Врањевац, ср.

ОД Л У КУ
О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ О ПРИЈАТЕЉСТВУ СА КЉУЧЕМ
ЗЕМУНА ШКОЛИ ЗА УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ ВИДА
„ВЕЉКО РАМАДАНОВИЋ”
Члан 1.
Додељује се Повеља о пријатељству са кључем Земуна
Школи за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић” за
посебне заслуге на унапређењу сарадње и развоја градске
општине Земун.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-901/2017-IV/43, 30. октобра 2017. године
Председник
Ненад Врањевац, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 30. октобра 2017. године, на основу члана 39. став 2.
Статута Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, број 43/13 – пречишћен текст) и члана 27. став 1.
Пословника Скупштине Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 28/09 и 5/10 ), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНУ
ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Утврђује се престанак функције члану Већа Градске
општине Земун, Александру Шешељу, са 27. октобром 2017.
године, због подношења оставке.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-894/2017-IV/43, 30. октобра 2017. године
Председник
Ненад Врањевац, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 30. октобра 2017. године, на основу члана 16. став 1.
тачка 8. Статута Градске општине Земун („Службени лист
Града Београда”, број 43/13 – пречишћен текст) и члана 23.
Пословника Скупштине Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 28/09 и 5/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. Бира се Зоран Борјан за члана Већа Градске општине
Земун, до истека мандата овог сазива Скупштине.

ОБРЕНОВАЦ
Председник градске општине Обреновац 16. октобра
2017. године, на предлог Већа градске општине са седнице
одржане 16. октобра 2017. године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број
15/16), члана 52. Статута Градске општине Обреновац
(„Службени лист Града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен
текст и 73/14) и члана 24. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа СКЦ „Обреновац” у Обреновцу
(„Службени лист Града Београда”, број 85/16), поступајући
по захтеву ЈП СКЦ „Обреновац” бр. 2654 од 16. октобра
2017. године за давање сагласности на Одлуку Надзорног
одбора о тринаестој допуни Ценовника услуга ЈП СКЦ „Обреновац” НО број 2651 од 16. октобра 2017. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ОБРЕНОВАЦ” У ОБРЕНОВЦУ О ТРИНАЕСТОЈ ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ПРЕДУЗЕЋА
I. Даје се саглaсност на одлуку Надзорног одбора ЈП
Спортско-културни центар „Обреновац” НО бр. 2652 од 16.
октобра 2017. године о тринаестој допуни Ценовника услуга предузећа.
Одлука из претходног става саставни је део овог решења.
II. Ово решење са oдлуком на коју се даје сагласност
објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Председник Градске општине Обреновац
VIII-01 бр. 020-4/ 85, 16. октобра 2017. године
Председник
Мирослав Чучковић, ср.

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 15/16), члана 31. Одлуке о
промени оснивачког акта Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу („Службени лист
Града Београда”, број 85/16), члана 34. Статута ЈП СКЦ „Обреновац” бр. 3287 од 22. новембра 2016. године, Надзорни
одбор на телефонској седници одржаној 16. октобра 2017.
године, донео је следећу

ОДЛУКУ
1. Доноси се Триаеста допуна Ценовника услуга у тексту
који је саставни део одлуке.
2. Тринаеста допуна Ценовника услуге се доставља председнику ГО Обреновац на сагласност.
3. Трианеста допуна Ценовника услуга ступа на снагу и
примењује се наредног дана од дана давања сагласности.
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4. Тринаеста допуна Ценовника услуга са утврђеним
ставкама биће објављена на огласној табли предузећа.
Надзорни одбор ЈП Спортско-културни центар „Обреноац”
Број 2652, 16. октобра 2017. године
Председник
Миодраг Петровић, ср.

1. новембар 2017.

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 26. октобра 2017. године на основу члана 45. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 18. став 1. тачка 15. Статута ГО Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10 и 39/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН

ТРИНА ЕС ТА ДОПУНА ЦЕНОВНИКА
БР. 1624. ОД 20. МАЈА 2016. ГОДИНЕ, БР. 1934 ОД 17.
ЈУНА 2016. ГОДИНЕ, БР. 2794. ОД 26. АВГУСТА 2016. ГОДИНЕ, БР. 2999. ОД 16. СЕПТЕМБРА 2016 ГОДИНЕ, БР.
3257. ОД 15. ОКТОБРА 2016. ГОДИНЕ, БР. 3700 ОД 22.
НОВЕМБРА 2016. ГОДИНЕ, БР. 3802 ОД 1. ДЕЦЕМБРА
2016. ГОДИНЕ, БР. 122. ОД 17. ЈАНУАРА 2017. ГОДИНЕ,
БР. 1093. ОД 3. МАЈА 2017. ГОДИНЕ, 1243 ОД 16. МАЈА
2017. ГОДИНЕ, БР. 1429. ОД 6. ЈУНА 2017. ГОДИНЕ, БР.
2206 ОД 29. АВГУСТА 2017. ГОДИНЕ, БР. 2403. ОД 18.
СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ
У ценовнику се додаје следећа ставка:
Ред. бр. 215 – Закуп простора у спортској хали за продају пића – по једном догађаљу
120.000,00 дин.
У цену није урачунат ПДВ.
Тринаеста допуна ценовника услуга Јавног предузећа
спортског-културни центар „Обреновац” ступа на снагу и
примењује се наредног дана од дана добијања гласности.
ЈП Спортско-културни центар „Обреновац”
Број 2651, 16. октобра 2017. године
Директор
Иван Јегоровић, ср.

СУРЧИН
Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 26. октобра 2017. године на основу члана 32. став 1.
тачка 12. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др.закон),
члана 18. став 1. тачка 15. Статута ГО Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10 и 39/13), а разматрајући поднету оставку на функцију члана Већа Бранислава Стојића, донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНУ
ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
1. Утврђује се престанак функције члану Већа Градске
општине Сурчин, Браниславу Стојићу, због поднете оставке, почев од 26. октобра 2017. године.
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објављује се
у „Службеном листу Града Београда”.
Правна поука: Против овог решења може се покренути
спор пред надлежним судом.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-249/17, од 26. октобра 2017. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.

1. Бира се Небојша Бојичић за члана Већа Градске
општине Сурчин, почев од 26. октобра 2017. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-250/17, 26. октобра 2017. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.
Скупштина Градске општине Сурчин је на седници одржаној 26. октобра 2017. године, на основу члана 15. став 1.
тачка 4. члана 33. тачка 5. Закона о ванредним ситуацијама
(„Службени гласник РС”, бр. 111/09, 92/11 и 93/12) и члана
18. став 1. тачка 6. Статута ГО Сурчин („Службени лист
Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и 47/15), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ СУРЧИН
1. У Решењу о образовању Штаба за ванредне ситуације
на територији градске општине Сурчин (,,Службени лист
Града Београда”, број 83/16), у тачки I став 3. врше се следеће измене:
– алинеја 3. мења се и гласи:
– Ана Можгон Кунески, из МУП-а, Сектор за ванредне
ситуације,
– алинеја 16. мења се и гласи:
– Зорица Орестијевић, руководилац Центра за социјални рад Сурчин.
2. У преосталом делу решење остаје неизмењено.
3. Решење објавити у ,,Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-248/17, 26. октобра 2017. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.
Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 26. октобра 2017. године, на основу члана 41. Закона о јавним предузећима (,,Службени гласник РС” број 15/16), члана
18. Статута Градске општине Сурчин (,,Службени лист Града
Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и 47/15), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАЂАНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
1. Именује се Миодраг Миловановић, дипломирани
инжењер рударства, за директора Јавног предузећа за оба-

1. новембар 2017.
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вљање комуналних и других делатности од општег интереса
за грађане Градске општине Сурчин, на период од четири
године.
2. Именовани директор је дужан да ступи на функцију
у року од осам дана од дана објављивања решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије”.
3. Ово решење је коначно.
4. Решење са образложењем објавити у „Службеном
гласнику Републике Србије”, „Службеном листу Града Београда” и на званичној интернет-страници Градске општине
Сурчин.
О б р а з л ож е њ е
Скупштина Градске општине Сурчин је донела Одлуку о
спровођењу јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Градска општина Сурчин (,,Службени лист Града Београда”, број 28/17), којом је, између
осталог, покренут и поступак за избор директора Јавног
предузећа за обављање комуналних и других делатности од
општег интереса за грађане Градске општине Сурчин. Јавни
конкурс објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 48 од
19. маја 2017. године, у „Службеном листу Града Београда”,
број 28 од 18. маја 2017. године, у дневним новинама ,,Ало”
– 20. маја 2017. године као и на званичној интернет-страници Градске општине Сурчин. Рок за подношење пријаве
је био 30 дана од дана објављивања овог јавног конкурса у
,,Службеном гласнику Републике Србије”.
Огласом о јавном конкурсу, између осталог, утврђени
су услови за избор директора и докази који се достављају
уз пријаву, као и да ће се стручна оспособљеност, знања и
вештине кандидата оцењивати у изборном поступку увидом у доказе који су приложени уз пријаву и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене
конкурсом, односно на други одговарајући начин сходно
потребама рада јавног предузећа, у складу са законом којим
се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом
о мерилима за именовање директора јавног предузећа
(„Службени гласник РС”, број 65/16).
У року утврђеним јавним конкурсом, за именовање
директора Јавног предузећа за обављање комуналних и
других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин, пристигла је једна пријава. Комисија
за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних
предузећа чији је оснивач Градска општина Сурчин, утврдила је да је пристигла пријава благовремена, потпуна и
разумљива.
Након прегледа пријаве и доказа који су приложени уз
пријаву, на седници Комисије одржаној 11. јула 2017. године, Комисија је саставила списак од једног кандидата који
испуњава услове за учешће у изборном поступку и заказала за 24. јули 2017. године усмени разговор са кандидатом,
ради провере његове стручне оспособљености, знања и
вештина.
Комисија је на седници одржаној 24. јула 2017. године,
донела Закључак којим је констатовано да Миодрагу Миловановићу није уредно уручен позив ради обављања усменог
разговора, као једином кандидату који учествује у изборном поступку за именовање директора Јавног предузећа за
обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане Градске општине Сурчин, те да се упути
нови позив ради обављања усменог разговора и то за 26.
јули 2017. године.
Након спроведеног изборног поступка, у ком је кандидат оцењиван сходно Уредби о мерилима за именовање
директора јавног предузећа („Службени Гласник РС”, број
65/16) и Пословнику о раду Комисије број I-01-110-3/17 од
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26. јуна 2017. године, Комисија је саставила ранг листу на
основу бројчано исказаних резултата, односно оцене стручне оспособљености коју је кандидат добио на основу увида
у податке из пријаве и просечне оцене Комисије добијене
након усмене провере кандидата, и то:
редни број

Име и презиме кандидата

Просечна оцена

1

Миодраг Миловановић

14

Комисија је констатовала да је просечна оцена, односно
редослед кандидатата на ранг листи пропорционалан и
сагласан резултату испуњених мерила за избор директора
јавног предузећа, односно показаним знањима и вештинама кандидата у изборном поступку.
Записник о изборном поступку и ранг-листу, Комисија
је доставила Управи Градске општине Сурчин, сходно члану
41. Закона о јавним предузећима.
Имајући у виду напред наведено, а сагласно члану 41.
став 3. Закона о јавним предузећима, донета је одлука као у
диспозитиву овог решења.
Решење о именовању директора коначно је, сходно одредби члана 41. став 4. Закона о јавним предузећима.
Упутство о правном средству: Ово решење је коначно
и против истог се може поднети тужба надлежном суду у
року од 60 дана од дана пријема овог решења.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-244/17, 26. октобра 2017. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.

Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 26. октобра 2017. године, на основу члана 41. Закона о јавним предузећима (,,Службени гласник РС” број 15/16), члана
18. Статута Градске општине Сурчин (,,Службени лист Града
Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и 47/15), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ОБАВЉАЊЕ ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ОБЛАСТИ
СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ, СУРЧИН
1. Именује се Тања Делић, дипломирани специјални педагог, за директора Јавног предузећа за обављање послова
из области спорта и рекреације, Сурчин, на период од четири године.
2. Именовани директор је дужан да ступи на функцију
у року од осам дана од дана објављивања решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије”.
3. Ово решење је коначно.
4. Решење са образложењем објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”, „Службеном листу Града Београда” и на
званичној интернет-страници Градске општине Сурчин.
О б р а з л ож е њ е
Скупштина Градске општине Сурчин донела је Одлуку о
спровођењу јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Градска општина Сурчин (,,Службени лист Града Београда”, број 28/17), којом је, између осталог,
покренут и поступак за избор директора Јавног предузећа
за обављање послова из области спорта и рекреације, Сурчин. Јавни конкурс објављен је у „Службеном гласнику РС”,
број 48 од 19. маја 2017. године, у „Службеном листу Града
Београда”, број 28 од 18. маја 2017. године, у дневним нови-
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нама ,,Ало” – 20. маја 2017. године као и на званичној интернет-страници Градске општине Сурчин. Рок за подношење
пријаве је био 30 дана од дана објављивања овог јавног конкурса у ,,Службеном гласнику Републике Србије”.
Огласом о јавном конкурсу, између осталог, утврђени
су услови за избор директора и докази који се достављају
уз пријаву, као и да ће се стручна оспособљеност, знања и
вештине кандидата оцењивати у изборном поступку увидом у доказе који су приложени уз пријаву и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене
конкурсом, односно на други одговарајући начин сходно
потребама рада јавног предузећа, у складу са законом којим
се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом
о мерилима за именовање директора јавног предузећа
(„Службени гласник РС”, број 65/16).
У року утврђеним јавним конкурсом, за именовање директора Јавног предузећа за обављање послова из области
спорта и рекреације, Сурчин, пристигле су две пријаве. Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора
јавних предузећа чији је оснивач Градска општина Сурчин,
утврдила је да су обе пријаве благовремене и разумљиве.
Након прегледа пријава и доказа који су приложени уз
пријаву, на седници Комисије одржаној 11. јула 2017. године, Комисија је Закључком број IV-02-111-1/17 одбацила
пријаву кандидата Весне Сретковић као непотпуну јер нису
достављени сви потребни докази што је и констатовано Записником о спроведеном изборном поступку.
На истој седници, Комисија је саставила списак од једног кандидата који испуњава услове за учешће у изборном
поступку и заказала за 24. јули 2017.године усмени разговор са кандидатом, ради провере његове стручне оспособљености, знања и вештина.
Након спроведеног изборног поступка, у ком је кандидат оцењиван сходно Уредби о мерилима за именовање
директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број
65/16) и Пословнику о раду Комисије број I-01-110-3/17 од
26. јуна 2017. године, Комисија је саставила ранг-листу на
основу бројчано исказаних резултата, односно оцене стручне оспособљености коју је кандидат добио на основу увида
у податке из пријаве и просечне оцене Комисије добијене
након усмене провере кандидата, и то:
редни број

Име и презиме кандидата

Просечна оцена

1

Taња Делић

8

Комисија је констатовала да је просечна оцена, односно
редослед кандидатата на ранг листи пропорционалан и
сагласан резултату испуњених мерила за избор директора
јавног предузећа, односно показаним знањима и вештинама кандидата у изборном поступку.
Записник о изборном поступку и ранг-листу, Комисија
је доставила Управи Градске општине Сурчин, сходно члану
41. Закона о јавним предузећима.
Имајући у виду напред наведено, а сагласно члану 41.
став 3. Закона о јавним предузећима, донета је одлука као у
диспозитиву овог решења.
Решење о именовању директора коначно је, сходно одредби члана 41. став 4. Закона о јавним предузећима.
Упутство о правном средству: Ово решење је коначно
и против истог се може поднети тужба надлежном суду у
року од 60 дана од дана пријема овог решења.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-245/17, 26. октобра 2017. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.
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Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 26. октобра 2017. године, на основу члана 41. Закона о јавним предузећима (,,Службени гласник РС”, број 15/16), члана
18. Статута Градске општине Сурчин (,,Службени лист Града
Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и 47/15), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
КАБЛОВСКА ДИСТРИБУЦИЈА, СУРЧИН
1. Именује се, Миљан Шишовић, дипломирани инжењер
архитектуре, за директора Јавног предузећа кабловска
дистрибуција, Сурчин, на период од четири године.
2. Именовани директор је дужан да ступи на функцију
у року од осам дана од дана објављивања решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије”.
3. Ово решење је коначно.
4. Решење објавити, са образложењем у „Службеном
гласнику Републике Србије”, „Службеном листу Града Београда” и на интернет страници Скупштине града Београда.
О б р а з л ож е њ е
Скупштина Градске општине Сурчин донела је Одлуку
о спровођењу новог јавног конкурса за избор директора
Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин (,,Службени лист Града Београда”, број 56/17), којом је, покренут
поступак за избор директора Јавног предузећа кабловска
дистрибуција, Сурчин. јавни конкурс објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 75 од 4. августа 2017. године, у
„Службеном листу Града Београда”, број 56 од 1. августа
2017. године, у дневним новинама ,,Ало” – 5. августа 2017.
године као и на званичној интернет-страници Градске
општине Сурчин. Рок за подношење пријаве био је 30 дана
од дана објављивања овог јавног конкурса у ,,Службеном
гласнику Републике Србије”.
Огласом о јавном конкурсу, између осталог, утврђени
су услови за избор директора и докази који се достављају
уз пријаву, као и да ће се стручна оспособљеност, знања и
вештине кандидата оцењивати у изборном поступку увидом у доказе који су приложени уз пријаву и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене
конкурсом, односно на други одговарајући начин сходно
потребама рада јавног комуналног предузећа, у складу са
законом којим се уређује правни положај јавних предузећа
и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16).
У року утврђеним јавним конкурсом, за именовање директора Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин,
пристигле су две пријаве. Комисија за спровођење избора
директора јавних предузећа чији је оснивач град Београд,
утврдила је да су обе пристигле пријаве благовремене,
потпуне и разумљиве.
Након прегледа пријава и доказа који су приложени уз
пријаву, на седници Комисије одржаној 4. октобра 2017. године, Комисија је саставила списак од два кандидата који
испуњавају услове за учешће у изборном поступку и заказала усмене разговоре са кандидатима, ради провере њихове стручне оспособљености, знања и вештина.
Сви кандидати су обавештени о дану, месту и времену
отпочињања изборног поступка, са напоменом да ће се сматрати да су одустали од учешћа у поступку за избор директора у случају недоласка у заказано време.
Након спроведеног изборног поступка, у ком су кандидати оцењивани сходно Уредби о мерилима за именовање
директора јавног предузећа („Службени гласник РС” број
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65/16) и Пословнику о раду Комисије I-01-110-3/17 од 26.
јуна 2017. године, Комисија је саставила ранг-листу на основу бројчано исказаних резултата, односно оцене стручне
оспособљености коју је кандидат добио на основу увида у
податке из пријаве и просечне оцене Комисије добијене након усмене провере кандидата, и то:
редни број

Име и презиме кандидата

Просечна оцена

1

Миљан Шишовић

14,00

2

Ђорђе Јанковић

11,30

Комисија је констатовала да је просечна оцена, односно
редослед кандидатата на ранг листи пропорционалан и
сагласан резултату испуњених мерила за избор директора
јавног предузећа, односно показаним знањима и вештинама кандидата у изборном поступку.
Записник о изборном поступку и ранг-листу, Комисија
је доставила Управи Градске општине Сурчин, сходно члану
41. Закона о јавним предузећима.
Имајући у виду наведено, а сагласно члану 41. став 3. Закона о јавним предузећима, донета је одлука као у диспозитиву овог решења.
Решење о именовању директора коначно је, сходно одредби члана 41. став 4. Закона о јавним предузећима.
Упутство о правном средству: Ово решење је коначно
и против истог се може поднети тужба надлежном суду у
року од 60 дана од дана пријема овог решења.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-246/17, 26. октобра 2017. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.
Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 26. октобра 2017. године, на основу члана 41. Закона о јавним предузећима (,,Службени гласник РС”, број 15/16), члана
18. Статута Градске општине Сурчин (,,Службени лист Града
Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и 47/15), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА НА ИЗГРАДЊИ И ОДРЖАВАЊУ ГАСОВОДНЕ МРЕЖЕ СУРЧИН
1. Именује се, Живко Стевановић, дипломирани машински инжењер, за директора Јавног предузећа за обављање
послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже Сурчин, на период од четири године.
2. Именовани директор је дужан да ступи на функцију
у року од осам дана од дана објављивања решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије”.
3. Ово решење је коначно.
4. Решење објавити, са образложењем у „Службеном
гласнику Републике Србије”, „Службеном листу Града Београда” и на интернет-страници Скупштине Града Београда.
О б р а з л ож е њ е
Скупштина Градске општине Сурчин донела је Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Градска општина Сурчин
(,,Службени лист Града Београда”, број 28/17), којом је, између осталог, покренут и поступак за избор директора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи и одржавању гасоводне мреже Сурчин. Јавни конкурс објављен је у
„Службеном гласнику РС”, број 48 од 19. маја 2017. године, у
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„Службеном листу Града Београда”, број 28 од 18. маја 2017.
године, у дневним новинама ,,Ало” – 20. маја 2017. године
као и на званичној интернет-страници Градске општине
Сурчин. Рок за подношење пријаве је био 30 дана од дана
објављивања овог јавног конкурса у ,,Службеном гласнику
Републике Србије”.
Огласом о јавном конкурсу, између осталог, утврђени
су услови за избор директора и докази који се достављају
уз пријаву, као и да ће се стручна оспособљеност, знања и
вештине кандидата оцењивати у изборном поступку увидом у доказе који су приложени уз пријаву и усменим разговором са кандидатима који испуњавају услове утврђене
конкурсом, односно на други одговарајући начин сходно
потребама рада јавног комуналног предузећа, у складу са
Законом којим се уређује правни положај јавних предузећа
и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16).
У року утврђеним јавним конкурсом, за именовање директора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи
и одржавању гасоводне мреже Сурчин, пристигле су две
пријаве. Комисија за спровођење избора директора јавних
предузећа чији је оснивач град Београд, утврдила је да су
обе пристигле пријаве благовремене, потпуне и разумљиве.
Након прегледа пријава и доказа који су приложени уз
пријаву, на седници Комисије одржаној дана 11. јула 2017.
године, Комисија је саставила списак од два кандидата који
испуњавају услове за учешће у изборном поступку и заказала усмене разговоре са кандидатима, ради провере њихове стручне оспособљености, знања и вештина.
Сви кандидати су обавештени о дану, месту и времену
отпочињања изборног поступка, са напоменом да ће се сматрати да су одустали од учешћа у поступку за избор директора у случају недоласка у заказано време.
Након спроведеног изборног поступка, у ком су кандидати оцењивани сходно Уредби о мерилима за именовање
директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број
65/16) и Пословнику о раду Комисије I-01-110-3/17 од 26.
јуна 2017. године, Комисија је саставила ранг листу на основу бројчано исказаних резултата, односно оцене стручне
оспособљености коју је кандидат добио на основу увида у
податке из пријаве и просечне оцене Комисије добијене након усмене провере кандидата, и то:
редни број

Име и презиме кандидата

Просечна оцена

1

Живко Стевановић

13,92

2

Драган Мајсторовић

13,12

Комисија је констатовала да је просечна оцена, односно
редослед кандидатата на ранг листи пропорционалан и
сагласан резултату испуњених мерила за избор директора
јавног предузећа, односно показаним знањима и вештинама кандидата у изборном поступку.
Записник о изборном поступку и ранг-листу, Комисија
је доставила Управи Градске општине Сурчин, сходно члану
41. Закона о јавним предузећима.
Имајући у виду напред наведено, а сагласно члану 41.
став 3. Закона о јавним предузећима, донета је одлука као у
диспозитиву овог решења.
Решење о именовању директора коначно је, сходно одредби члана 41. став 4. Закона о јавним предузећима.
Упутство о правном средству: Ово решење је коначно
и против истог се може поднети тужба надлежном суду у
року од 60 дана од дана пријема овог решења.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-247/17, 26. октобра 2017. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.
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Скупштина Градске општине Сурчин, на седници одржаној 26. октобра 2017. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима (,,Службени гласник РС”, број 15/16), члана
18. тачка 13. Статута Градске општине Сурчин (,,Службени
лист Града Београда” број 44/08, 12/10, 39/13 и 47/15) и члана
30а став 1. алинеја 3. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за
обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин (,,Службени лист
Града Београда”, бр. 91/14, 81/16 и 94/16), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАЂАНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА 2017. ГОДИНУ
Даје се сагласност на измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других
делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин за 2017. годину, који је донео Надзорни одбор
Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин, број 7930/17 од 16. октобра 2017. године.
Ово решење објавити у ,,Службеном листу Града Београда”
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-252/17, 26. октобра 2017. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.
Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 26. октобра 2017. године, на основу члана 18. тачка 13. Статута Градске општине Сурчин (,,Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и 47/15) и члана 9. став 1. алинеја 7.
Одлуке о оснивању установе културе – Културни центар Сурчин (,,Службени лист Града Београда”, број 14/17), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ ПРОГРАМА РАДА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
СУРЧИН ЗА 2017. ГОДИНУ
Даје се сагласност на измену Програма рада установе
културе – Културни центар Сурчин за 2017. годину, који је
донео Управни одбор установе културе – Културни центар
Сурчин, број 465/17 од 14. августа 2017. године.
Ово решење објавити у ,,Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Сурчин
Број I-01-06-253/17, 26. октобра 2017. године
Председник
Душан Вујадиновић, ср.
Веће Градске општине Сурчин на седници одржаној 23.
октобра 2017. године, на основу члана 77. став 1. тачка 13.
Статута Града Београда и члана 12. став 1. тачка 13 Статута
Градске општине Сурчин, донело је

ПРА ВИ Л Н И К
О ФИНАНСИРАЊУ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ СУРЧИН
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником уређују се врсте активности у области образовања и васпитања које се финансирају из буџета

1. новембар 2017.

Градске општине Сурчин (у даљем тексту: општина), прописују мерила, критеријуми, рокови, начин спровођења
поступка и утврђује начин реализације активности.
Члан 2.
Општина се стара о одржавању (осим капиталног) дечијих вртића и основних школа; финансира превоз, смештај
и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју, без обзира
на удаљеност места становања од школе; организује превоз
ученика на републичка и међународна такмичења.
Члан 3.
Средства за финансирање активности из члана 2. ове
одлуке, обезбеђују се Одлуком о буџету општине.
ФИНАНСИРАЊЕ ПРЕВОЗА, ИСХРАНЕ И СМЕШТАЈА
УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
Члан 4.
Превоз ученика са сметњама у развоју из члана 2. ове одлуке врши се у складу са важећим законским одредбама и
обухвата ученике са пребивалиштем на територији општине.
Члан 5.
Општина финансира трошкове превоза, смештаја и
исхране ученика са сметњама у развоју без обзира на удаљеност места становања од школе ученика коме је на основу
захтева родитеља, односно старатеља омогућено да похађа
школу ван подручја општине, односно њихових пратилаца
уколико је то неопходно.
Приликом одређивања даљине, узима се у обзир раздаљина између пребивалишта ученика, с једне, и седишта
школе, с друге стране.
Члан 6.
Превоз ученика из члана 5. организује се тако да обезбеди максималну економичност и похађање наставе на време.
Члан 7.
Општина у целости финансира исхрану и смештај
школске деце са сметњама у развоју која имају пребивалиште на подручју општине.
Планирање средстава у буџету општине за потребе финансирања исхране и смештаја ученика врши се за сваку
школску годину, на основу вредности за ове намене реализованих у претходној школској години и исказаним потребама школа.
Одељење за привреду, пољопривреду, заштиту животне
средине и друштвене делатности Управе градске општине
Сурчин дужно је да најкасније до 15. септембра доставе податке Већу градске општине о броју деце у вези са организовањем исхране и смештаја деце за наредну школску годину,
уз претходно прибављено мишљење интерресорне комисије ГО Сурчин.
Члан 8.
Општина закључује уговор са школама којим се регулишу међусобна права, обавезе и одговорности у вези исхране
ученика – детета са сметњама у развоју, одиосно са специјализованим установама у вези исхране и смештаја ученика
са сметњама у развоју.
Плаћање доспелих обавеза врши се једном месечно на
основу захтева за рефундацијом средстава коју испостављају школе или рачуна који треба да садржи спецификацију цене и броја дана коришћења услуге.
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У случају промена околности наведених у члану 7. став
2. и 3, односно накнадног уписа ученика са сметњама у развоју на почетку или у току школске године, исте ће се регулисати анексом уговора.
ПРЕВОЗ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊА
Члан 9.
Општина финансира превоз ученика на републичка
и међународна такмичења (научна, културна, спортска и
слично), а сходно расположивим средствима у буџету за ту
намену.
Члан 10.
Основна школа доставља захтев за одобравање на име
трошкова превоза ученика на такмичења са свим доказима
о трошковима Одељењу за привреду, пољопривреду, заштиту животне средине и друштвене делатности Управе градске општине Сурчин.
Одељење обрађује пристигли захтев и доставља га на одлучивање Већу ГО Сурчин.
УЛАГАЊЕ У ОБЈЕКТЕ
Члан 11.
Општина врши улагање у поправку опреме, санацију и
одржавање објеката (осим капиталног) за квалитетнији образовно васпитни рад образовних установа на територији
општине Сурчин.
Веће ГО Сурчин ће посебним решењем образовати Комисију за улагање у установе предшколског и основног образовања и васпитања са подручја градске општине Сурчин
(у даљем тексту: Комисија за улагање).
Комисија за улагање је радно тело које се бира на период
од четири године, односно до истека мандата извршних органа општине у текућем сазиву.
Комисију чине три члана.
Комисија за улагање доставља позив свим предшколским установама и школама за израду предлога поправке
опреме, санације и одржавања објеката најкасније до 1. септембра текуће године за наредну годину.
Предшколске установе и школе достављају своје предлоге најкасније до 15. октобра текуће године за наредну годину, усвојене од стране директора, односно школских одбора.
На бази достављених предлога, Комисија за улагање сачињава листу приоритета за улагање у образовне установе
са подручја Градске општине Сурчин за наредну календарску годину који доставља Већу ГО Сурчин на одобрење.
Веће ГО Сурчин даје одобрење најкасније до 15. новембра, водећи рачуна о потребама школа, равномерној распо-
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дели средстава образовним установама према броју деце,
ученика и јавном интересу.
По добијању одобрења, одобрене ставке из листа приоритета постају саставни део предлога Одлуке о буџету
општине за наредну календарску годину.
Обавештење о одобреним средствима школама Веће
Општине доставља директорима школа.
Члан 12.
Школе подносе образложени захтев општини за средства за хитне интервенције за текуће одржавање објеката
образовних установа у току године.
Средства за хитне интервенције одобрава председник
градске општине, у складу са расположивим средствима у
буџету ГО Сурчин.
Члан 13.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Веће Градске општине Сурчин
Број III-01-06-240/2017, 23. октобра 2017. године
Председник
Стеван Шуша, ср.

Веће Градске општине Сурчин на седници одржаној 27.
октобра 2017. године, на основу члана 49. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (,,Службени гласник РС”, број 21/16) и члана 42.
став 1. Статута ГО Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10, 39/13 и 47/15), доноси

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
1. Утврђује се да Браниславу Стаменковићу, дипломираном правнику, престаје дужност начелника Управе Градске
општине Сурчин, пре истека мандата, на лични захтев, почев од 27. октобра 2017. године,
2. Решење објавити у ,,Службеном листу Града Београда”.
Веће Градске општине Сурчин
Број III-01-06-259/17, 27. октобра 2017. године
Председник
Стеван Шуша, ср.

ИСПРАВКА
По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у Решењу о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Коста Абрашевић”, Београд које је објављено у „Службеном листу Града Београда”, број 70 од 26. септембра
2017. године, поткрала грешка, па се даје

ИСПРА ВК А
РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КОСТА АБРАШЕВИЋ”, БЕОГРАД
У Решењу о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Коста Абрашевић”, Београд („Службени лист Града
Београда”, број 70/17), у тачки I, уместо речи: „Бабић” треба да стоји реч: „Бибић”.
Из Скупштине Града Београда
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САДРЖАЈ
Страна
Акти градских општина
ЗЕМУН
Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Земун – – – – –
Одлука о утврђивању престанка мандата одборнице Скупштине Градске општине Земун– – – – –
Одлука о утврђивању престанка мандата одборнице Скупштине Градске општине Земун– – – – –
Одлука о утврђивању престанка мандата одборнице Скупштине Градске општине Земун– – – – –
Одлука о утврђивању престанка мандата одборнице Скупштине Градске општине Земун– – – – –
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са
медаљом – заслужни грађанин Земуна професору
др Зорану Аврамовићу – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са
медаљом – заслужни грађанин Земуна Жарку Богуновићу – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са
медаљом – заслужни грађанин Земуна Круниславу
Симићу – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са
медаљом – заслужни грађанин Земуна Бранислави
Ивановић Гак – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о додели Повеље о пријатељству са
кључем Земуна Школи за ученике оштећеног вида
„Вељко Рамадановић” – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о утврђивању престанка функције члану Већа Градске општине Земун – – – – – – – – – – –
Решење о избору члана Већа Градске општине
Земун – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ОБРЕНОВАЦ
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП Спортско-културни центар „Обреновац” у Обреновцу о тринаестој допуни Ценовника услуга предузећа са Одлуком – – – – – – – – –

1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3

Страна
СУРЧИН
Решење о утврђивању престанка функције члану Већа Градске општине Сурчин – – – – – – – – – –
Решење о избору члана Већа Градске општине
Сурчин – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о измени Решња о образовању Штаба за
ванредне ситуације на територији градске општине
Сурчин – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности
од општег интереса за грађане градске општине
Сурчин – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање послова из области спорта и
рекреације, Сурчин– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању директора Јавног предузећа кабловска дистрибуција, Сурчин – – – – – – –
Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне и
одржавању гасоводне мреже Сурчин – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег
интереса за грађане градске општине Сурчин за
2017. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Измену Програма рада установе културе – Културни центар
Сурчин за 2017. годину– – – – – – – – – – – – – – – –
Правилник о финансирању активности из области образовања и васпитања из буџета Градске
општине Сурчин – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о утврђивању престанка дужности начелника Управе Градске општине Сурчин – – – – –

4
4
4

4
5
6
7

8
8
8
9

Исправке

3

Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Коста Абрашевић”, Београд – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6,
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Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344
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Издавач Град Београд – Секретаријат за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24.
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