
„Сл. лист града Београда“ број 103/14 
  

Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 30. децембра 2014. године, 

на основу чланова 12 и 17 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/12, 

116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закони), члана 24 тачке 28 Статута градске 

општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, број 19/14- пречишћен текст и 73/14)  и 

члана 27 и 29 став 1 Одлуке о промени оснивачког акта - Одлуке о  оснивању Јавног 

предузећа  за заштиту и унапређење живoтне средине на територији градске општине 

Обреновац („Сл. лист града Београда“ бр.31/14-пречишћен текст),  донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ  

 ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ 

 

 

I МЕЊА СЕ Решење Скупштине градске општине Обреновац VII-01 бр. 020-83 од 

21.06.2013. године и VII-01 бр. 020-7 од 25.02.2014. године, тако што се  

- разрешава  ГОРАН МАРКОВИЋ из Обреновца, дужности председника 

Надзорног одбора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на 

територији градске општине Обреновац, са 30.12.2014. године, тј.  пре истека времена на 

које је именован; 

- именује ГОРДАНА МИЛКОВИЋ, дипломирани менаџер из Мале Моштанице, 

за председника Надзорног одбора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне 

средине на територији градске општине Обреновац; 

- разрешава  СВЕТОЗАР АНДРИЋ из Обреновца, дужности члана Надзорног 

одбора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске 

општине Обреновац, са 30.12.2014. године, тј.  пре истека времена на које је именован и  

- именује ГОРАН МАРКОВИЋ, дипломирани инжењер за управљање техничким 

системима – еколошко инжењерство из Обреновца, за члана Надзорног одбора Јавног 

предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине 

Обреновац. 

 

II  Мандат председника и члана Надзорног одбора именованих овим решењем траје 4 

године рачунајући од дана именовања, односно до истека мандата Надзорног одбора. 

 

III Ово Решење објавити у „Службеном листу града Београда“. 

 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ 

VII-01 бр. 020-164 од  30. децембра 2014. године 

 

 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                    Ђорђе Комленски 
 

 


